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تحليل إخباري
مالمح الخطة المغربية لمواجهة 

الديني والبوليساريو التطرف  14

سري

بالتزامن مع استفزازات اجلزائر يف منطقة »العرجة« 
النخيل  واحات  ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  بعد 
بعض  تتحدث  فكيك)..(،  قرب  يرعونها  كانوا  التي 
أن  حيث  املــيــاه،  لورقة  املغرب  حتريك  عن  املــصــادر 
احلسن  عهد  من  املوروثة  سياسته  يف  املغرب  استمرار 
الثاني، يف بناء السدود، سيؤدي إلى قطع بعض األودية 
بعض  أصبح  ذلــك،  من  وأكثر  اجلــزائــر،  يف  تصب  كانت  التي 
للعطش  بكاملها  مــدن  تعرض  عــن  يتحدثون  اجلــزائــريــني 
»بناء  بأن  الساخرين  بعض  وعلق  املغربي،  التصرف  نتيجة 
من  اجلزائرية  االجتماعي  التواصل  مواقع  سيمنع  السدود 
القول بأن نفايات املغرب تصل إلى اجلزائر عبر وديان املنطقة 

الشرقية«، وهو ما كان موضوع شكايات لألمم املتحدة)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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األسلوب المغربي في التعامل مع القضايا الساخنة

»ال أرى.. ال أتكلم.. ال أسمع«
تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«
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كـواليـس األخبــار

األسبوعكاريكاتير

العدد: 1554 من 01 إلى 07 أبريل 2021

مناورات أمريكية 
فوق تندوف 

الرباط. األسبوع

الطائرات  ستحلق  مــرة  ألول 
ــنـــدوف، في  ــوق تـ ــة فـ ــي ــك األمــري
مشتركة  عــســكــريــة  مـــنـــاورات 
ــي إطـــار »األســـد  ــع املــغــرب، ف م
منطقة  فوق  وتحديدا  اإلفريقي«، 
البوليساريو  التي تدعي  املحبس 
تقصفها)..(،  أنها  كــاذب،  بشكل 
املناورات  لهذه  االستعداد  ويأتي 
أياما فقط بعد مناورات »مصافحة 
البرق« التي نظمت بشكل مشترك 

في عرض البحر..
ـــام عن  ــل اإلعـ ــائ ونــقــلــت وس
جيروم شيرمان، الناطق الرسمي 
باسم السفارة األمريكية باملغرب، 
أن العسكريني األمريكيني يعملون 
بتنسيق مع شركائهم في القوات 
لتحديد  املغربية،  امللكية  املسلحة 
ستشهد  الــتــي  املــواقــع  أفــضــل 

مناورات »األسد اإلفريقي«.

alousboue.ma

االقتصاد يسبق السياسة 

بقلــم               الطيب العلوي

السكوت عالمة الرضى
عند ســمــاع عــبــارة »الـــاءات الــثــاث« أو 
ذهن  إلى  يتبادر  قد  الثاثة«،  الحكيمة  »القردة 
فيها  يضع  التي  الثاثة  القردة  صورة  الواحد 
أولهم يده على عينيه والثاني على فمه والثالث 
على أذنيه، وترافق دومًا الصورة نفسها، العبارة 
التي حفظها الجميع: »ال أرى ال أسمع ال أتكلم«: 
»ميزارو«،  يدعى  األسطورة،  حسب  األول  القرد 
الشر«،  لتأّمل  »ال  مبدأ  إلى  كرمز  عينيه  حاجبًا 
كتعبير  أذنيه  »كيكازارو«، مخفيًا  يدعى  والثاني 
يدعى  والــثــالــث  الــشــر«،  لسماع  »ال  حكمة  عــن 
»إيوازارو«، مغطيا فمه كإشارة ملنطق »ال حديث عن الشر«، 
ويرجع أصل هذه الاءات إلى حكمة يابانية قديمة تعود 
بنا إلى القرن السابع عشر، مّلا ُوِجدت هذه الصورة على 

ضريح رجل ياباني معروف ُيدعى »توشوغو«.
هذا فيما يخص أصل الحكمة، وبما أن الِحَكم 
يختلف  ال  فقد  ومــكــان)...(،  زمــان  لكن  صالحة 
مسمى هذه الاءات عن الءات أهل السياسة)...(، 
األمور)...(،  على  الحالية  األوضاع  أطلعتنا  وقد 
وجعلتنا نفهم أن ِحكمة »توشوغو« ما زالت قيد 
التطبيق في بادنا، وكما ينبغي)...(، ألنه بعيدا 
في  وإنما  عشر،  السابع  القرن  وعن  اليابان  عن 
السالية)...( التابعة  األراضي  »العرجة«،  واحة 
سليمان«  »أوالد  ملنطقة  وجغرافًيا  تاريخيا 
مداخيل  مــن  أبــنــاؤهــا  يعيش  الــتــي  املغربية، 
يتوصل  قبل أن  حتى  البسيطة،  نخيلها  تمور 
اليابانيون لحكمة »الاءات الثاث«)...(، إلى أن 
الجزائر تصب  فيها  بدأت  أياما  وشفنا«  »عشنا 
الزيت على النار، تحت قيادة سياسييها الغائبي 
الجسد / حاضري الكسوة)...(، ومدبريها ضخام 
أوامــر  تحت  الكل  األدمــغــة..  صغيري   / القبعة 
عسكرها املتعدد الجنراالت / قليل األسلحة)...(، 
املشترك  االستغال  باتفاقيات  ال  مباالة  دون 
بنوده  مــن  بند  ــأي  ب وال  الــحــدوديــة  لــأراضــي 
املنصفة لسكانهًا)...(، الكل في الكل، أمام صمت 
تعليق،  بأي  تخرج  لم  التي  املغربية  الحكومة 
والــضــو«..  ــا  »امل َقطِع  أسلوب  تفعيل  وفضلت 
الدولية  املنابر  مداد  جعل  صمت  واللسان)...(، 

يسيل أكثر مما سال حول »فعايل الجارة«.
على  املــغــرب«)...(  »إيــوازارو  يكن سكوت  لم 
فرغم  مؤخرا،  نوعه  من  الوحيد  »العرجة«  أزمة 
سريعة  واألخــرى  الفينة  بني  تظهر  الرباط  أن 
القوة  مع  الحال  كان  كما  الزناد،  على  الضغط 
االقتصادية األولى في أوروبا)...(، تظل أساليب 
سياستنا،  على  مهيمنة  شفتك«  ما  شفتيني  »ما 
أمام  املغرب«)...(  لـ»كيكازارو  املطبق  والصمت 
الهجمات اإلعامية القطرية ُتجاهنا خال األيام 
حساسة،  مواضيع  عدة  حول  املاضية،  القليلة 

خير دليل على ذلك.
هذه  فــي  بها  ننتفع  قــد  نصيحة  خير  لتبقى 
الظروف، تلك املتجلية في إدراك أن دبلوماسيات 
الدول الناطقة بلغة »سيبويه«، قليلة االطاع على 
تاريخ وثقافات الدول األخرى)...(، ويبقى إيمانها 
إذن بالِحكم العربية املحضة، راسخا في أذهانها 
اليابانية،  أو  اآلسيوية  من  عليه  هو  مما  أكثر 
تظل  الرضى«  عامة  »السكوت  فحكمة  وبذلك، 
مصداقيتها لدى القطري أو الجزائري مثا، أشد 
متانة من مبدأ »الاءات الثاث«، الذي قد ال يرى 
ال  ــدوحــة)...(،  ال من  مدعوم  كل  أو  الجار،  فيه 
حكمة وال هم يحزنون، وإنما فقط منطق النعامة 

املنتظرة ملرور العاصفة.

مستثمرون مغاربة ونيجيريون يتجاوزون عقدة الحدود الوهمية

رئيس موريتانيا يستقبل مبعوث البوليساريو 
ومبعوث موريتانيا »يرجع من الطريق«

الرباط. األسبوع

الــذي  التشويش  بعد 
الرئيس  استقبال  خلفه 
ولد الغزواني ملصطفى 
الــســيــد، مــبــعــوث 
ــو  ــســاري ــي ــول ــب ال
ــرا)...(،  ــ ــؤخـ ــ مـ
ــر  ــع وزيـ ــراجـ تـ

ــتـــانـــي،  ــيـــة املـــوريـ الـــخـــارجـ
أحمد،  الشيخ  ولــد  إسماعيل 
الرئيس  من  مبعوثا  باعتباره 
املـــوريـــتـــانـــي مــحــمــد ولـــد 
املغرب  ــارة  زي عن  الــغــزوانــي، 

بخاف ما تم إعانه.
الرئيس  ــرى  أجـ أن  وســبــق 
محمد  ــك  ــلـ واملـ املـــوريـــتـــانـــي 
السادس، يوم 20 نونبراملاضي، 
عقب  األولى  هي  هاتفية  مكاملة 
رئيسا  الغزواني  ولد  انتخاب 

للباد.

الرباط. األسبوع

تجاوز مستثمرون مغاربة ونيجيريون 
يوم  بمصادقتهم  البوليساريو،  عقدة 
اإلثنني املنصرم، على الشعار التأسيسي 
النيجيري،  املغربي  األعــمــال  ملجلس 
أحضان  بني  مؤخرا  إحــداثــه  تم  ــذي  ال
والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 
كا  يمثان  وفدين  بحضور  الرباط،  في 
»منظمة  رئيس  من  بمبادرة  البلدين، 
الدكتور   ،)OMA( إفريقيا«  مــغــرب 

نجيب الكتاني.
كل  خريطة  يتضمن  املجلس  شعار 
حدودهما  فــي  ونيجيريا  املــغــرب  مــن 
ــة، ويــشــمــل كــذلــك الــصــحــراء  املــعــروف
بــأجــواء  الــلــقــاء  تميز  كما  املــغــربــيــة، 
ملكتبني  سلس  انتخاب  ترجمها  أخوية 

ونيجيريا،  املغرب  من  كل  في  تنفيذيني 
نجيب  املغربي  املكتب  يــتــرأس  حيث 
الغرفة  رئيس  عنه  وينوب  الكتاني، 
الجانب  ــرأس  ت بينما  عباد،  هلل  عبد 

النيجيري يوسف حميسو أبو بكر.
ــالـــة املـــغـــرب الــعــربــي  ــبــت وكـ ــت وك
الــتــي وقعها  االتــفــاقــيــة  عــن  لــأنــبــاء 
للثقافة  إفريقيا  مغرب  »منظمة  رئيس 
النيجيري،  الوفد  ورئيس  والتنمية«، 
حميسو أبو بكر، بأن »الهدف منها هو 
املبادرات  لدعم  مناسب  إطــار  إحــداث 
بني  املوقعة  التفاهم  وبــروتــوكــوالت 
قوله  الكتاني  عــن  ونقلت  البلدين«، 
سيمكن  املجلس  »هــذا  بــأن  باملناسبة 
ــات االقــتــصــاديــة  ــعــاق ــن تــطــويــر ال م
بأن  مذكرا  البلدين«،  بني  والتجارية 
»نيجيريا هي القوة االقتصادية األولى 
في إفريقيا، حيث يصل الناتج الداخلي 
467 مليار دوالر  إلى  البلد  الخام بهذا 
النفط  أمريكي، وتعد من ضمن منتجي 

جانبه،  الــرئــيــســيــني«، ومــن  والــغــاز 
شأن  »من  أن  بكر،  أبو  حميسو  اعتبر 
املغرب  مصالح  تعزيز  املــبــادرة  هــذه 
اإلقليمي  الصعيدين  على  ونيجيريا 
الدولي،  املستوى  على  وكذا  والقاري، 
في إطار الهيئات واملؤسسات الدولية«، 

حسب نفس املصدر.
إلى  لتنضاف  الدينامية  هــذه  وتأتي 
مسلسل التقارب املغربي النيجيري الذي 
إلنجاز  اإلنهائية  الخطة  باعتماد  تكرس 
النيجيري،  املغربي  الغاز  أنبوب  مشروع 
البحر،  عبر  تمريره  يتم  أن  يتوقع  حيث 
وهو ما سيؤدي إلى قطع الطريق على أي 
عن  فضا  املوضوع،  في  جزائري  تدخل 
كون هذا التغيير فرضته حسابات أمنية، 
منصة  أكبر  إطاق  مع  تتزامن  أنها  كما 
وبدعم  البلدين،  بني  بشراكة  استثمارية 
محمد  امللك  البلدين،  قائدي  من  مباشر 

السادس والرئيس محمدو بوخاري.

الكتاني وأبو بكر وعباد لحظة التوقيع أمام أنظار السفير النيجيري

تالعبات آخر لحظة

ولد الشيخ أحمد
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قالت بعض املصادر، أن مفاجأة 
من  منعه  بقرار  الباكوري  مصطفى 
دبي  نحو  الوطني  التراب  مغادرة 
الخامس  محمد  مطار  من  انطالقا 
مرتبط  املاضي،  اإلثنني  يوم  الدولي، 
برفيقه  تتعلق  ــرى  أخــ بــمــفــاجــأة 
العماري  إلياس  وهــو  الرحلة،  في 
األصالة  لحزب  السابق  العام  األمني 
على  كــان  التركيز  لكن  واملعاصرة، 
شخص الباكوري، الرتباط قرار املنع 
الوكالة  بتسيير  مرتبطة  باتهامات 

املغربية للطاقة.

جنبت اإلدارة األمريكية استدعاء 
أي بلد من املنطقة املغاربية لحضور 
ال  هناك  تكون  لن  حيث  املناخ،  قمة 
هو  والسبب  املــغــرب،  وال  الجزائر 
الجديدة في  األمريكية  اإلدارة  تركيز 
النشاط  على  بايدن،  الرئيس  عهد 
الصناعي والدول األكثر دخال، حيث 
تم استدعاء األغنياء في كل قارة، غير 
الخصوص،  على  املغرب  تهميش  أن 
لكونه  استفهام،  عالمات  عدة  يطرح 
ساهم في إطالق نسخة »الكوب 22« 
باملقاطعة  تميزت  التي  مراكش،  في 

األمريكية.

األوروبي  االتحاد  ممثلة  طرحت 
في املغرب، في لقاء دبلوماسي انعقد 
حول  مسبوقة  غير  فكرة  بالرباط، 
مناقشة  ــى  إل دعــت  حيث  الــهــجــرة، 
ــا نحو  ــ ظــاهــرة الــهــجــرة مــن أوروب
املغرب، وبلدان إفريقية أخرى، بعدما 
أوروبية  دول  من  مهاجرون  أصبح 
ما  بخالف  املغرب  على  يتوافدون 
»الجنوب  هجرة  حول  معروفا  كان 

جنوب«، حسب قول السفيرة.

تم  مــا  مطلعة  مــصــادر  كذبت 
ترويجه على نطاق واسع في مواقع 
ــن كــون  ــواصــل االجــتــمــاعــي، م ــت ال
استمرار املغرب في عمليات التلقيح 
بشحنات  مرتبط   »19 »كوفيد  ضد 
إضافية من اللقاح لم يعلن عنها)..(، 
األمر  أن  املصادر،  نفس  وأوضحت 
من  الثانية  بالجرعة  فقط  يتعلق 
متواصلة  العملية  أن  حيث  اللقاح، 
بالنسبة للذين تلقوا الجرعة األولى، 
فإن  املواطنني،  لباقي  بالنسبة  أما 
األيام  مفاوضات  على  معقود  األمل 
املغرب  يتسلم  أن  ينتظر  إذ  املقبلة، 
»سبوتنيك«  لقاح  من  كبيرة  دفعة 
إلـــى شحنة  ــة  ــاإلضــاف ب الـــروســـي، 
زينيكا«  ــرا  »أســت لــقــاح  مــن  أخـــرى 

و»سينوفارم«.

النشاط  من  جهات  عــدة  حذرت 
الصحفيني  بعض  بــه  يــقــوم  الـــذي 
ــن خـــــالل اإلســــــاءة  ــ األجــــانــــب م
املغرب،  ومللك  املغربية،  للمؤسسات 
أوروبيني  بمراسلني  األمــر  ويتعلق 
من  ويستفيدون  املغرب،  في  يقيمون 
كافة الظروف لتسهيل عملهم، لكنهم 
تقارير  فــي  ويــســاهــمــون  يــنــجــزون 

مسيئة للمغرب)..(.

ما خفي

الرباط. األسبوع

صدور  متطابقة،  إعالمية  مصادر  أكدت 
الرئيس  الباكوري،  مصطفى  بمنع  أوامر 
ــن مــغــادرة  ــحــزب األصـــالـــة م الــســابــق ل
املواقع  بعض  أن  ورغم  الوطني،  التراب 
من خالل  اسم،  دون  إليه  باإلشارة  اكتفت 
الخامس  محمد  مطار  شرطة  بــأن  القول 
األمني  »منعت  البيضاء  الدار  في  الدولي 
مغادرة  من  سياسي  لحزب  السابق  العام 
قضائي«،  أمر  على  بناء  الوطني  التراب 
بقرار  املعني  أن  املــصــادر،  نفس  ــدت  وأك
اإلماراتية«،  دبي  إلى  متوجها  كان  املنع 
أن  على  أخــرى  إعالمية  مــصــادر  أصــرت 
املغربية  الوكالة  إدارة  مجلس  رئيس  منع 
مغادرة  من  الباكوري،  مصطفى  للطاقة، 
إلى  السفر  في  شروعه  بعد  صدر  املغرب، 
في  املغرب  ملعرض  التحضير  لبداية  دبي 

اإلمارات »إكسبو دبي 2020«.
ويبقى أخطر ما كتب عن الباكوري، هو 
متورط  »الباكوري  عنوان  تحت  ورد  ما 
مشاريع  حــول  أملــانــيــا  مــع  التخابر  فــي 
قالت  حيث  الشمسية«،  للطاقة  اململكة 
مصادر إعالمية: »يبدو أن قضية مصطفى 
الباكوري، رئيس وكالة مازن للطاقة، حافلة 
من  بمنعه  املتعلقة  املستجدات  من  باملزيد 
تواترت  فبعدما  الوطني«،  التراب  مغادرة 
على  ملكية  غضبة  بينها  من  عدة،  أسباب 
خلفية بطء مشاريع الطاقة الشمسية، ذكر 
مصدر إعالمي، أن »األمر يتعلق بالتخابر 
مع بلد أجنبي يعتقد أنه أملانيا، ويضيف 
املصدر ذاته، أن الباكوري موضوع تحقيق 
حول  البالد،  في  سلطة  أعلى  من  واســع 
مشاريع مازن للطاقة« )موقع الزنقة 20(.

له  الذي سبق  الباكوري،  ولم يصدر عن 
البالد،  في  مالية  أقوى مؤسسة  ترأس  أن 
وهي صندوق اإليداع والتدبير، أي تعليق 
على تواتر هذه األخبار، لكن ربط التطورات 
حيث  كبير،  بشكل  األمر  يعقد  قد  بأملانيا 
أن ملف قطع العالقات املغربية مع سفارة 
باملعطيات  حــافــل  الـــربـــاط،  ــي  ف أملــانــيــا 

ودعم  األجنبي  بالتمويل  املرتبطة  املثيرة، 
شكل  الباكوري  أن  علما  البوليساريو.. 
باعتباره  للصحافة،  دسمة  مادة  مدة  منذ 

مغضوبا عليه)..(.
أيام،  منذ  نشرت،  قد  »األسبوع«  وكانت 
تقريرا يشير إلى أن »كورونا« ساهمت في 
ففي  الباكوري«،  »إقالة  قرار  تأخير صدور 
تعيشها  التي  الصحية  الطوارئ  أجــواء 
من  الباكوري  إقالة  تأجيل  تقرر  اململكة، 
»مازن«  املستدامة  للطاقة  الوطنية  الوكالة 
الطاقة  لتوليد  بمشروعها  واملــعــروفــة 
جلب  في  شديدة  صعوبات  بعد  الشمسية 
االستثمارات، خصوصا بعد إطالق املرحلة 
وتشغيل  لبناء  مناقصة  عملية  من  األولى 
بقدرة  الشمسية  للطاقة  محطة  وصيانة 
مدينة  من  بالقرب  ميغاوات   230 لـ  تصل 
مصدر  ويــرى  األطلس..  جبال  في  ميدلت 
))قرار اإلقالة جاء لتجديد  »األسبوع«، أن 
دماء الوكالة، وأن تجميدها حدث ملا عاشه 
مع  واليوم  سابق،  وقت  في  »البام«  حزب 
ياسر  امللك  مستشار  ويسعى  »كــورونــا«، 
االستثمارات  تدفق  إعــادة  إلــى  الزناكي 
وترغب  الوكالة،  مشاريع  إلى  الخليجية 
بـ»مازن«،  القيادة  تجديد  في  القرار  دوائر 
الوكالة((  لصالح  ثانية  مرحلة  في  للبدء 

)املصدر: األسبوع 30 مارس 2020(.
قد  الباكوري  سقوط  مــؤشــرات  وكانت 
امللك  فيه  ترأس  الذي  اليوم  منذ  »تأكدت« 
محمد السادس، مرفوقا بولي العهد األمير 
بالرباط،  امللكي  بالقصر  الحسن،  مــوالي 
استراتيجية  لتتبع  خصصت  عمل  جلسة 
للديوان  الطاقات املتجددة، وجاء في بالغ 
في  تندرج  هذه  العمل  ))جلسة  أن  امللكي 
إطار التتبع املنتظم للملك لهذا امللف، وأن 
يعرفه  ــذي  ال التأخير  بعض  سجل  امللك 
ضرورة  إلى  االنتباه  ولفت  املشروع،  هذا 
العمل على استكمال هذا الورش في اآلجال 
من  وذلــك  الظروف،  أفضل  وفق  املحددة، 

خالل التحلي بالصرامة املطلوبة((.
ويمكن التأكد من »ورطة الباكوري«، من 
في  الحاضرين  الئحة  على  االطــالع  خالل 
هذه الجلسة وعلى رأسهم كبير مستشاري 
الهمة،  عالي  فــؤاد  السادس،  محمد  امللك 

واملستشار ياسر الزناكي، ووزير الداخلية 
االقتصاد  ووزيـــر  لفتيت،  ــي  ــواف ال عبد 
واملالية وإصالح اإلدارة محمد بنشعبون.. 
ولم يذكر اسم الباكوري إال في نهاية بالغ 

الديوان امللكي الذي صدر بهذه املناسبة.
يذكر أن بعض املصادر اإلعالمية، أكدت 
أن الباكوري »اعتكف« في منزله منذ شهور 
ولم يعد يحضر للوكالة إال نادرا، ولم يظهر 
إال مرات قليلة في بعض األنشطة املرتبطة 

بجهة الدار البيضاء.
عاشت  قد  السياسية  األوســاط  وكانت 
رجة حقيقية خالل األيام األخيرة من خالل 
تتحدث  إخبارية  قصاصات  مع  التفاعل 
مغادرة  من  سياسي  حزب  رئيس  منع  عن 
التراب الوطني، في هذا الوقت الذي يتميز 
ما  العدالة،  جسم  في  الكبيرة  بالتغييرات 
يرجح فرضية »انطالق مسلسل املحاسبة«.

صدمة في الوسط السياسي بعد منع 
رئيس حزب من مغادرة التراب الوطني

الباكـوري  سقـوط 
بين الهمة وياسر الزناكي

جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس حول الطاقة نهاية شهر أكتوبر 2020 وهي الجلسة التي حضرها فؤاد الهمة وياسر الزناكي

كانت مؤشرات سقوط الباكوري 
قد »تأكدت« منذ اليوم الذي 

ترأس فيه الملك محمد السادس، 
مرفوقا بولي العهد األمير موالي 

الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، 
جلسة عمل خصصت لتتبع 

استراتيجية الطاقات المتجددة، 
وجاء في بالغ للديوان الملكي أن 

))جلسة العمل هذه تندرج في إطار 
التتبع المنتظم للملك لهذا الملف، 

وأن الملك سجل بعض التأخير 
الذي يعرفه هذا المشروع
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1554 من 01 إلى 07 أبريل 2021

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

صور تنشر   ألول  مرة

لفتيت يستبق رمضان 
بتشديد اإلجراءات 

االحترازية
الرباط. األسبوع

والعمال  للوالة  تعليمات  الداخلية  وزارة  أصدرت   
األسابيع  االحترازية خالل  اإلجراءات  بتشديد  تقضي 
املقبلة، مشددة على ضرورة منع التجمعات والحرص 
الثامنة  الساعة  على  واملقاهي  املحالت  إغــالق  على 
مساء، مع استمرار وضع السدود القضائية واألمنية 

بمداخل املدن خالل شهر رمضان.
ــار حالة  ــراءات والــقــيــود، فــي إط ــ وتــأتــي هــذه اإلج
من  ثالثة  موجة  لــوقــوع  تفاديا  الصحية،  الــطــوارئ 

السلطات  قامت  بعدما  »كــورونــا«،  فيروس 
الجوية من وإلى فرنسا  الرحالت  بتعليق 
متحورة  سالالت  دخول  ملنع  وإسبانيا، 
للفيروس، بعدما قامت بتعليق الرحالت 

مع 37 دولة خالل األشهر املاضية.
ظل  في  الداخلية  تعليمات  وتأتي 

ترقب شديد من طرف املواطنني، 
صحي  حجر  ــرض  ف بــشــأن 
ليال  لــلــتــجــول  حــظــر  أو 
ــان  ــان، وحــرم فـــي رمـــضـ
ــن صــالة  املـــواطـــنـــني مـ
ــالق  ــ ــح وإغـ ــ ــراوي ــ ــت ــ ال
ــحـــالت  املـــقـــاهـــي واملـ
ــة، مــمــا قد  ــاري ــج ــت ال
يخلف كارثة اجتماعية 
لشريحة  مادية  وأزمــة 

لفتيتعريضة من املغاربة.

»الرام« تسرح 177 مضيفا ومضيفة بالتزامن مع جائحة »كورونا«

الرباط. األسبوع

أقدمت شركة الخطوط امللكية الجوية »الرام« 
التي يرأسها عبد الحميد عدو على خطوة غير 
جلهم  ومضيفة  مضيفا   177 بتسريح  مسبوقة، 
العالية،  الــكــفــاءات  ذوي  مــن  مؤهلون  شباب 
يتوفرون على أقدمية تتراوح من 3 إلى 20 سنة، 

بعدما ساهموا بفعالية في الرقي بالشركة.
هذه  معاناة  من  ليزيد  اإلجــراء  هــذا  ويأتي 
مع  املتزامنة  الصعبة  الظرفية  هذه  في  الفئة 
الشركة  توصل  رغم  »كــورونــا«،  زحف  تواصل 
إنقاذها  بهدف  الحكومة  من  درهم  ماليير   6 بـ 
وتخفيف عجزها، بجانب شركات عمومية أخرى 
استفادت بدورها من الدعم الحكومي، لكنها لم 

تقم بتسريح مستخدميها.
للشغل،  الديمقراطية  املنظمة  وانــتــقــدت 
خارج  جاء  والــذي  ـــ»الرام«  ل التعسفي  القرار 

الوطنية،  الشغل  مدونة  وقوانني  املساطر  كل 
واملواثيق الدولية، معبرة عن رفضها ملا أقدمت 
الفصل  قرار  ملراجعة  وتدعوها  الشركة  عليه 

التعسفي ملوظفيها.
امللكية  الخطوط  شركة  أن  النقابة  وقــالــت 
خزينتها،  من  وتمول  الدولة  ملكية  في  الجوية 
الوصية  الوزارة  مطالبة  وليست شركة خاصة، 
على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل، بالتدخل 
املضيفات  وبــإعــادة  ــطــرد  ال ــرار  قـ ومــراجــعــة 

واملضيفني إلى عملهم وتسوية أجورهم.

أوفقير رفقة الضباط 
بالقاعدة  العسكريين 

بالقنيطرة  الجوية 
صيف سنة 1972

الرباط. األسبوع

أصبحت العالقة بني املواطن والقائد ممثل السلطات غريبة، 
النواصر،  بإقليم  بوعزة  والد  بمنطقة  قائد  تعرض  بعدما 
العتداء بسكني على مستوى البطن، من قبل شخص كان يقوم 

بتركيب باب حديدي بدون رخصة.
وقام  الباب  تركيب  من  املنزل  صاحب  القائد  منع  فبعدما 
بحجزه، دخل معه املواطن في مشادات وتدافع، ليخرج سكينا 
من جيبه ويسدد طعنة غادرة إلى القائد كادت أن تفقده حياته، 
حيث تم نقله إلى املستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العالج.
وقد خلقت هذه الحادثة استياء عارما لدى نشطاء مواقع 
عن  تساءلوا  الذين  املواطنني،  ولــدى  االجتماعي  التواصل 
السلطات، خاصة خالل  وممثلي  املواطن  بني  العالقة  تدهور 
األحــداث  من  العديد  عرفت  التي  الصحية،  الــطــوارئ  فترة 
الباعة  مثل  السلطات،  وممثلي  املواطنني  بني  والوقائع 

املتجولني و»الفراشة« واملخالفني لإلجراءات االحترازية.
وممثلي  املواطنني  بني  العالقة  تحسني  إلى  النشطاء  ودعــا 
املسؤولية  على  مبنية  اجتماعية  مقاربة  نهج  عبر  السلطات، 

والتفاهم، وعدم تأزيم أوضاع الناس في هذه الظروف الصعبة.

المواطن الذي ضرب القائد بسكين

ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة  َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  ِعَباِدي َواْدُخلِي  َفاْدُخلِي ِفي 

ــو اهلل  ــف ــل إلــــى ع ــق ــت ان
ــوم اجلــمــعــة  ــ ورحـــمـــتـــه، ي
املشمول   ،2021 ــارس  م  26
برحمة اهلل، العربي العلوي 
مؤسس  شقيق  املـــدغـــري، 
مصطفى  الفقيد  جريدتنا 

العلوي رحمه اهلل.
املصاب  ــذا  إثـــر  ه وعــلــى 
»األسبوع«  تتقدم  األليم، 
ــدق  ــ بــأحــر الـــتـــعـــازي وأص
املرحوم:  أبناء  إلى  املواساة 
ابنته  وإلى  وهشام،  يوسف 

غـــزالن، وكـــذا إلــى إخــوانــه 
جميع  وإلــى  وعيشة،  مليكة  رشيد،  علي،  مــوالي  وأخواته: 
الصبر  يلهمهم  أن  القدير  العلي  من  راجــن  العائلة،  ــراد  أف

والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بالرحمة والغفران.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

افتتاح فرع جديد وتكريم شخصيات إعالمية
منصف المرزوقي ضمن ضيوف الفيدرالية 

المغربية لناشري الصحف في طنجة

الرباط. األسبوع

من املنتظر أن يتم تأسيس فرع جديد 
الصحف  لناشري  املغربية  للفيدرالية 
يومي  الحسيمة  تــطــوان  طنجة  بجهة 
خامس  ليكون  ــجــاري،  ال أبــريــل  و3   2
أربعة  غضون  في  يؤسس  جهوي  فــرع 
أشهر، بعد فروع جهات العيون الساقية 
وكلميم  الذهب  وادي  والداخلة  الحمراء 

واد نون وجهة الشرق.
وكشف بيان للفيدرالية، أن هذا الجمع 
أكثر  حضور  سيشهد  التأسيسي  العام 
على  االنكباب  ليواصلوا  ناشرا   60 من 

والتكوين  والتخليق  التأهيل  أوراش 
جهوي  إعــالم  أجــل  من  للتعبئة 

ــي خــدمــة  ــر فـ ــؤثـ فـــاعـــل ومـ
الجمهور والقضايا الوطنية 

الحيوية.
هذه  أن  البيان،  وأضــاف 
طابع  لها  سيكون  الجهة 

مهدا  لكونها  نــظــرا  خـــاص 
للصحافة املغربية، مما يطرح 

في  الناشرين  عاتق  على 
مسؤولية  الشمال  جهة 
الحاضر  مــمــارســة  ربــط 

املجيد،  بالتاريخ  يليق  بما 
وبمتطلبات جهة توجد في 
بكل  املتوسطي  الحلم  قلب 
ما يعنيه ذلك من تحديات 

بني ضفتني.
التأسيسي،  الجمع  هذا  هامش  وعلى 
»منارات  حــول:  نــدوة  الفيدرالية  تنظم 
ــي بحر  ــاج ف ــدمـ ــوســط: فـــرص االنـ ــت امل
منصف  من  كل  فيها  يشارك  التحديات« 
التونسية  الجمهورية  رئيس  املرزوقي، 
ــر  ــد بــنــعــيــســى وزيـ ــحــم األســـبـــق، وم
بوسمينة  ومصطفى  األسبق،  الخارجية 
بفاس،  األورومتوسطية  الجامعة  رئيس 
الفيدرالية  رئــيــس  مجاهد  ويــونــس 

الدولية للصحافيني.
ــل تــكــريــم  ــف ــم تــنــظــيــم ح ــت وســي
لشخصيات من طنجة بصمت اإلعالم 
الوطني، منها الراحل نور الدين 
السوسي  وأمينة  الصايل 
ــور الـــغـــزاوي وثــريــا  ــ وزه
العزيز  وعــبــد  الــصــواف 
گنوني، إضافة إلى زمالء 
العمومي  اإلعــــالم  ــن  م
ثقافة  ترسيخ  إطــار  في 
ــاء  ــن ــراف بـــني أب ــ ــت ــ االع
ــة  ــيـ ــالمـ األســـــــــرة اإلعـ

الواحدة.
المرزوقي

عدو



5 العدد: 1554 من 01 إلى 07 أبريل 2021من 24 إلى 30 دجنبر 2020

تقــرير

- السور األول: ال شك أن كل مهتم ذي 
املتحدة  الواليات  لحملة  انتبه  قد  بال 
اإليغور،  باملسلمني  واملتعلقة  العنيفة، 
وتباكي إعالمها الرسمي داخل وخارج 
ــي الــوقــت  أمــريــكــا عــلــى مــصــيــرهــم، ف
للتنديد  ساكن  ــى  أدن تحرك  الــذي لــم 
بقانون الجنسية الهندي رغم عنصريته 
ما  ولــكــن  املسلمني،  ضــد  الــواضــحــة 
توقيت  هــو  الكثيرون،  لــه  يتفطن  لــم 
ومبررات هذه الحملة التي من الواضح 
بل  اإلنسان،  بحقوق  لها  عالقة  ال  أنه 
في  ــرى،  ــ أخ ــراف  ــ أط ــراج  ــ إح تبتغي 
ألن  ملــاذا؟  بالضبط،  ــا  أوروب مقدمتها 
أمريكا  بتنكر  أحست  بعدما  أوروبــا، 
سارعت  األخيرة،  السنوات  خالل  لها 
الصني  استراتيجي مع  فتح حوار  إلى 
منذ سنتني، تم تتويجه بإبرام ما سمي 
بني  لالستثمارات  الشاملة  »االتفاقية 
حوار  بعد  والصني«  األوروبي  االتحاد 
أنجيال  األملانية  املستشارة  قادته  شاق 
أنها  يوم  بعد  يوما  تثبت  التي  ميركل، 
أصبحت  بل  أمريكا،  في  تثق  تعد  لم 
 - روســيــا   - الصني  ملحور  ميال  أكثر 
التاريخية  العالقات  تركيا على حساب 
والكالسيكية العبر أطلسية، واألهم في 
كل هذا، هو أن هذا االتفاق الصيني - 
األوروبي تم دون التشاور مع الواليات 
املتحدة، وهو ما جعل اإلدارة األمريكية 
تنتبه لخطورة االتفاق، وتحاول تدارك 
يقوده  الذي  التقارب  عبر  مؤخرا  األمر 
ال  والذي  األوروبــي،  االتحاد  مع  بايدن 

يبدو أنه قد يغير الكثير. 
باتفاق  يتعلق  الــــــثــــــاين:  الـــــســـــور   -
ــة الــجــهــويــة  ــصــادي ــت »الـــشـــراكـــة االق

الشاملة« التي وقعتها الصني مع أربعة 
الهادي وجنوب  املحيط  في  دولة  عشر 
شرق آسيا وتشمل دول منظمة اآلسيان 
)ASEAN( التي تعني كال من بروناي 
وماليزيا  وأنــدونــيــســيــا  وكــمــبــوديــا 
ــالوس وســنــغــافــورة والــفــلــبــني  ــ ــ وال
ومــيــانــمــار والــتــايــالنــد والــفــيــتــنــام، 
ــرى هي  أخـ ــعــة دول  أرب إلـــى  ــة  إضــاف
وأستراليا  الجنوبية  وكوريا  اليابان 
ــن بني  م أن  ومــعــلــوم  ــدا،  ــالن ــوزي ــي ون
املعاقل  من  الكثير  هناك  ــدول،  ال هــذه 
وتمثل  األمــريــكــي،  للنفوذ  التقليدية 
في  الحر  للتبادل  أكبر منطقة  االتفاقية 
ثالثني  من  أكثر  على  وتحتوي  العالم، 

باملائة من حجم التجارة العاملية. 
بالتفاف  يتعلق  الــــثــــالــــث:  ــور  ــســ الــ  -
ــغ عــلــى املــشــروع  ــال ــاء ب ــذك الــصــني ب
»مينا«  بمنطقة  املتعلق  األمــريــكــي 
األوسط  الشرق  منطقة  أي   ،)MENA(
وشمال إفريقيا، بحيث أنه بينما تحصر 
الرقعة  في  املنطقة  املتحدة  الــواليــات 
واملغرب،  العربي  الخليج  بني  املمتدة 
بالترويج  تقوم كل من الصني وروسيا 
كذلك  تشمل  أن  يجب  املنطقة  لكون 
وكازاخستان  وإيران  باكستان  من  كال 
وبعض دول آسيا الوسطى والجنوبية 
الكبير«،  األوســط  »الشرق  اسم  تحت 
للتحالف  ــر  ــوف ي الــتــصــنــيــف  وهــــذا 
إلى  مريحا  مدخال  الروسي  الصيني 
التي  باكستان،  بــوابــة  عبر  املنطقة 
تتوفر على عالقات استراتيجية وطيدة 
عبر  أخــيــرا  ترجمتها  بكني،  مــع  جــدا 
الصيني  االقتصادي  »املمر  يسمى  ما 
الباكستاني« الذي سيكلف أكثر من 62 

مليار دوالر، وهو برنامج تنموي جبار، 
التحتية  البنيات  من  ومتكامل  شامل 
كما  وغيرها،  الحر  التبادل  واملناطق 
الكبير«  »الشرق األوسط  يشمل مفهوم 
بما  اآلسيوية  واملناطق  إيــران  من  كال 
بمشاريع  ترتبط  التي  تركيا  ذلك  في 
وإذا  روسيا،  مع  كبيرة  استراتيجية 
في  الروسي   - الصيني  املحور  نجح 
ذلك  فسيعني  »مينا«،  منطقة  توسيع 
ســحــب الــبــســاط تــمــامــا ونــهــائــيــا من 
أمريكا فيما يتعلق بمشروعها في هذه 

الجهة من العالم.
باالنتشار  يتعلق  الــــرابــــع:  الـــســـور   -
الجوار  في  واملكثف  الواسع  الصيني 
األمريكي، أي في أمريكا الالتينية، عبر 
باتفاقيات  بدأت  استراتيجية  شراكات 
بني  التبادل  حجم  ليتضاعف  ثنائية، 
مرات  عشر  الالتينية  وأمريكا  الصني 
في عقد من الزمن، حتى أن جزء كبيرا 
املتعلقة  والتجارب  االستثمارات  من 

تلك  في  تمت  عشر،  التاسع  بكوفية 
املجاورة  الصني  عن  البعيدة  املنطقة 

ألمريكا.
- السقف: بعد هذه األسوار األربعة 
وفي  أمريكا،  حول  الصني  بنتها  التي 
نتفهم  أن  يمكننا  ــع،  ــواق ال ظــل هــذا 
قامت  الــتــي  الــقــفــزة  بالغة  بسهولة 
تتعلق  والتي  الهواء  في  أمريكا  بها 
بتوجهها املتأخر نوعا ما نحو إفريقيا 
)بعد استقالة أوروبا: املستعمر القديم 
العجز  من  الكثير  يظهر  أصبح  الــذي 
املـــجـــاالت(، إليــجــاد متنفس  كــل  فــي 
من  الهروب  من  يمكنها  استراتيجي 
الكماشة الصينية - الروسية التي تكاد 
تخنق واشنطن، رغم محاوالت اإلعالم 
بالقوة  الدفع  عبر  هذا،  لغير  الترويج 
تفوق  كعامل  األمريكية  العسكرية 
ألمريكا  الــريــادي  التصنيف  لتكريس 
عامليا، ولكن أمريكا قد ترتطم بالسقف 
في  كبير  بتركيز  الصني  تبنيه  الــذي 
في  املكثف  االنتشار  عبر  القارة  سماء 
التعاون  استراتيجية  وفــق  إفريقيا، 
»رابح  ومعادالت  والعلمي  االقتصادي 
االستعداد  التعبير عن  رابح«، وعبر   -
التكنولوجيا  ونقل  الــقــارة  لتطوير 
من  كثيرا  يصّعب  هــذا  كل  وغيرها.. 
إليجاد  بــايــدن  وإدارة  أمريكا  مهمة 
أهلها  سئم  قارة  في  ثابتة  قدم  موطئ 
ذلك  يسعف  ــن  ول بــالــقــوة،  اإلخــضــاع 
أمريكا للعودة في لعبة الشطرنج هذه، 
أيضا  آسيوية  أصولها  أن  يبدو  التي 

قبل أن يعرف عنها العالم شيئا.
لنا:  بالنسبة  األهم  للسؤال  ونأتي 
ما موقع املغرب من كل هذه التحوالت؟ 

بني  التوفيق  للمغرب  يمكن  كيف  أو 
الشراكة املوسعة مع االتحاد األوروبي 
محور  مع  االستراتيجية  والشراكة 
العسكرية  والشراكة  روسيا   - الصني 
ومــشــاريــع الــشــراكــة االقــتــصــاديــة 
االحتفاظ  مــع  املتحدة  ــات  ــوالي ال مــع 
في  ومكانته  اإلفريقية  بــامــتــداداتــه 

منطقة »مينا«؟ 
قد يبدو من الوهلة األولى أن املغرب 
قد أصبح محاصرا وسط تضارب غير 
واملصالح،  لالستراتيجيات  مسبوق 
من  املــغــرب  أن  هــي  الحقيقة،  ولــكــن 
ملوقعة  واعتبارا  سبق،  ما  كل  خــالل 
الــجــغــرافــي ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا، 
عالقاته  وتنوع  الثقافية،  ومقوماته 
ــكــون قــد حصل  أفــقــيــا وعــمــوديــا، ي
استثنائية  تــاريــخــيــة  ــرصــة  ف عــلــى 
في  األهــم  التركيز  نقطة  إلى  للتحول 
املستقبلي  الجيوستراتيجي  الحوار 
سوى  عنه  بديل  ال  والــذي  الضروري، 
املغرب  بإمكان  أضحى  لقد  املواجهة، 
العالقات  في  وسيط  أهم  إلى  التحول 
الدولية للعالم الذي يتشكل اليوم أمام 
أعيننا، ولذلك يستوجب علينا من اآلن 
فصاعدا، التفكير في بنيات ومؤسسات 
عالئقية  ونظم  وميكانيزمات  وكفاءات 
بني  الــوســاطــة  فــن  جعل  شأنها  مــن 
مختلف الفاعلني الدوليني مصدر القوة 
ال  فاعل  إلــى  بــدوره  والتحول  ــرز،  األب
استغناء عنه في تدبير النزاعات التي 
الشك أنها ستتولد عن تضارب املصالح 
بما  الدولية،  القوى  بني  واملقاربات 
السلم  في  مستثمر  أهم  اململكة  يجعل 

والتعاون.

االستراتيجية  الحسابات 
بين المغرب والشرق األوسط

صوف الصين العظيم

أول ما يتبادر للذهن عند قراءة هذا العنوان، هو »سور الصين العظيم«، 
ذلك السور الذي يمتد على طول 21196 كيلومترا إجماال، وهي مسافة 
تساوي تقريبا المسافة الفاصلة بين بكين وواشنطن ذهابا وإيابا، وقد 

حدث ذلك في زمن الحروب القديمة والقتال باألسلحة التقليدية البيضاء 
والمهارات الجسمانية، وتطلب استكماله ألفي سنة تقريبا، وكانت الصين 

حينها تريد إغالق الباب على نفسها واالنعزال عن العالم، أما اليوم، 
زمن االنفتاح في حدوده القصوى، فإن السور الذي تبنيه الصين، هو من 
نوع »األسوار الناعمة » الغير مرئية، والتي يكون فيها القتال بالمهارات 

العقلية والذهنية أوال.. أسوار من النعومة بحيث يمكن مقارنتها بالصوف، 
ولكن نعومتها الظاهرة إنما تخفي صالبة وقوة أعتى من سور الصين 

الحجري العظيم، ومن سالستها ونعومتها، فإنه من الصعب جدا عليك 
إدراك هذه األسوار الصوفية التي تبنيها الصين قبل أن تجد نفسك 

محاطا بها و»منسوجا« داخلها كخيط في قطعة قماش شاسعة تتمدد 
باستمرار، ولن تتوقف حتى تغطي كامل وجه األرض. تلك هي استراتيجية 

الصين الجديدة التي أصبح من العسير جدا اإلفالت منها حتى بالنسبة 
لدولة جبارة عظمى كالواليات المتحدة األمريكية، التي لن نبالغ إن قلنا 

أنها باتت محاصرة عمليا من طرف الصين، رغم أن هذه األخيرة تستمر في 
إعطاء االنطباع بعدم وجود ذلك الحصار، ربما في انتظار اكتماله تماما.
ولتبسيط ما نحن بصدده، سأفصل بعض األسوار، عفوا األحداث األخيرة 

التي تمر أمامنا دون أن نلقي لها باال .

المصطفى كرين
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يوم طلب الملك الراحل الحسن 
الثاني من أمريكا التدخل من 
أجل حماية الرئيس الجزائري 

هواري بومدين

كانت أول مرة تحسنت فيها العالقات 
بني املغرب والجزائر منذ استقالل هذه 
األخيرة، خالل مرحلة الرئيس الجزائري 
الذي  االنقالب  فمنذ  بومدين.  هــواري 
قاده هذا األخير ضد أحمد بنبلة في 19 
املغربية  العالقات  دخلت   ،1965 يونيو 
ثم  التحسن،  مــن  مرحلة  الــجــزائــريــة 
على  ــارات  ــزي ال البلدين  زعيما  تــبــادل 
مدى ثالث سنوات، وتوج هذا االنفراج 
يناير   15 يوم  إفــران  بمعاهدة  ذلك  بعد 
وحسن  أخــوة  ))معاهدة  وهــي   ،1969
املغربية  اململكة  بني  والتعاون  الجوار 
الديمقراطية  الجزائرية  والجمهورية 
كان  مواد،  ثمانية  تضمنت  الشعبية((، 
القاضية  الخامسة،  ــادة  امل أبرزها  من 
في  االنخراط  بعدم  الطرفان  يتعهد  بأن 
أي حلف أو تحالف موجه ضد أحدهما، 
وفي املادة األخيرة، نصت املعاهدة على 
أن ))تبقى املعاهدة سارية املفعول ملدة 
دخولها  تاريخ  من  ابتداء  سنة  عشرين 
حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا ملدة عشرين 

سنة أخرى ما لم يصدر عن أحد الطرفني 
الطرف  إلــى  كتابي  إشعار  املتعاقدين 
قبل  وذلــك  إلغائها،  في  بالرغبة  اآلخــر 

انتهائها بسنة((.
االتفاقية  السنة على هذه  تمر  تكد  لم 
حتى ظهر مستجد جديد، وهو االنقالب 
في  القذافي  معمر  العقيد  ــاده  ق ــذي  ال
مصر  طــرف  من  املــدعــوم   1969 دجنبر 
امللك  شعر  بديهية،  وبسرعة  الناصرية، 
كشفت  وقد  ذلك،  بخطر  الثاني  الحسن 
امللك من  أمريكية ما كان يخشاه  وثيقة 
عن  عبارة  هي  والوثيقة  املستجد،  هذا 
مذكرة رفعها املستشار األمريكي لشؤون 
-1969( كيسنجر  هنري  القومي  األمن 
ريتشارد  األمريكي  الرئيس  إلى   )1970
والوثيقة   ،)1974-1969( نيكسون 
ورفع   ،1970 يناير   7 بتاريخ  مؤرخة 
دجنبر   6 بتاريخ  السرية  طابع  عنها 
امللك  مــن  ــة  »رســال وعنوانها   ،2007
الحسن الثاني إلى الرئيس األمريكي«. 

رسالة  في  ــراءة  ق عن  عبارة  الوثيقة 
الحسن  املــلــك  أرســلــهــا  ومهمة  ســريــة 
يدل  وما  األمريكي،  الرئيس  إلى  الثاني 
على أهميتها، هو أن أحد أقرب املقربني 
من امللك الحسن الثاني )ال تذكر الوثيقة 
في  األمريكي  السفير  من  طلب  اسمه(، 
الرباط، بعد نهاية مهامه، أن ينقل هذه 
الرسالة إلى الرئيس األمريكي شخصيا، 

امللك  جعل  ما  أن  إلــى  الوثيقة  وتشير 
يكلف السفير األمريكي بالرباط املنتهية 
هــذه  بنقل  بنفسه  لــيــقــوم  صالحيته 
ــان فــي املغرب  ــه ملــا ك الــرســالــة، هــو أن
أما  الثاني،  امللك الحسن  كان مقربا من 
الحسن  امللك  أن  فهو  الرسالة،  مضمون 
األمريكي  الرئيس  من  يريد  كان  الثاني 
أن يعرف بأن املغرب يشعر بقلق عميق 
وكبير إزاء األخطار التي أصبحت تهدد 
أساسا،  والنابعة  العربي،  املغرب  دول 
اإلقليمي  ــوضــع  ال ــن  م ــك،  ــل امل حــســب 
العسكري  النظام  في  املتمثل  الجديد، 
ليبيا  في  قام  الذي  الجديد  الراديكالي 
بزعامة العقيد معمر القذافي، وقال امللك 
بصريح العبارة أنه يشعر بأن ))قدرات 
تطورت  قد  »التخريبية«  الناصر  عبد 
بفعل  وذلـــك  كبير،  بشكل  وتضخمت 
التي صار يحصل  املهمة  املالية  املوارد 

عليها من النظام الليبي الجديد((.
العسكري  الزعيم  فإن  امللك،  وحسب 
للخبرة  فاقد  شــاب  هو  لليبيا  الجديد 
ــن الــقــش«  والــتــجــربــة، وهـــو »رجـــل م
بالنسبة لجمال عبد الناصر، الذي أدخل 
القوات املصرية إلى ليبيا بهدف حمايته 

من أي ثورة محتملة. 
وقد كان من نتائج هذا الوضع الجديد 
باقي  ــزع  أف جديدا  تحالفا  خلق  ــذي  ال
رأى  أن  إفريقيا،  شــمــال  فــي  األنظمة 

الحسن الثاني، حسب الوثيقة دائما، أن 
جمال  املصري  للرئيس  املقبلة  الخطوة 
على  القضاء  هي  ستكون  الناصر  عبد 
من  بومدين،  هواري  الجزائري  الرئيس 
خالل تشجيع قوى تنظم االنقالب عليه، 
ويعود سبب تفكير عبد الناصر في هذا 
كون  إلى  الثاني،  الحسن  حسب  األمــر 
بومدين كان رافضا لزعامة مصر للعالم 
العربي، لذلك فإن عبد الناصر سيشجع 
يكون  الجزائر  من  شخصا  سيختار  أو 
أكثر استعدادا لقبول قيادة عبد الناصر 
من  امللك  طلب  وهكذا  العربي،  للعالم 
أمريكا أن تتدخل من أجل حماية الرئيس 

الجزائري من أي انقالب عليه.

عندما استغل الرئيس الجزائري 
هواري بومدين مناسبة 

التوقيع على اتفاقية 1972 
ليعلن أمام القادة األفارقة 

دعم بالده للمغرب في مطالبه 
من أجل الصحراء

تطوير  في  والجزائر  املغرب  مضى 
أهم  مــن  ــان  وكـ الثنائية،  عالقاتهما 
الخالفات القائمة بينهما مسألة الحدود، 

ورغبة من البلدين في طي صفحة 
ترسيم  على  االتفاق  قررا  املاضي، 

أعد الملف: سعد الحمري

أثير مؤخرا مشكل جديد مع الجارة الشرقية، وهو عندما 
أقدمت السلطات الجزائرية على أمر مزارعين مغاربة 

بإخالء أراضي زراعية تقول إنها تابعة لترابها الوطني تبعا 
التفاقية أبرمتها مع المغرب عام 1972، التي صادق عليها 

البرلمان الجزائري من فوره واعتمدتها األمم المتحدة سنة 
1989، غير أن المغرب لم يعتمدها رسميا إال بعد نشرها في 

الجريدة الرسمية عام 1992.
وهكذا يبدو األمر مثيرا فيما يخص تواريخ مصادقة األطراف 

المعنية على هذه االتفاقية، حيث تفصل بينهما 20 سنة 
كاملة، لذلك نسعى من خالل هذا الملف استعراض أهم 

األسباب التي أخرت اعتماد المغرب هذه االتفاقية إال بعد 
مرور عشرين سنة كاملة على إبرامها مع الجزائر.

هكذا أخر المغرب المصادقة على اتفاقية 
الحدود الموقعة بينه وبين الجزائر

أسرار اتفاقية الحدود 
بين المغرب والجزائر

من 1972 إلى 1992 وما بعدها
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الــحــدود، ومــن أجــل ضــرب املثل للدول 
اإلفريقية، استغل قائدا الدولتني مناسبة 
املؤتمر التاسع للقمة اإلفريقية الذي عقد 
 1972 يونيو  و16   15 يومي  املغرب  في 
املتعلقة  االتفاقية  على  بالتوقيع  ليقوما 

بالحدود. 
االتفاقية  على  التوقيع  وبمناسبة 
بالحدود  املتعلقة  الجزائرية  املغربية 
1972، ألقى امللك الحسن  15 يونيو  يوم 
ألقى  وبعده  باملناسبة،  خطابا  الثاني 
الرئيس الجزائري هواري بومدين خطابا 
))إن وحدة الشعبني  قال خالله ما يلي: 
باألمس  املشترك  الكفاح  في  والتضامن 
يجعالن من قضايا أحدهما قضايا اآلخر، 
وهل نحن بعد هذا في حاجة إلى تجديد 
املغرب  مع  املطلق  تضامننا  عن  التعبير 
الشقيق في كفاحه حتى يسترجع سيادته 
على أراضيه الوطنية التي ال تزال ترزح 

تحت نير االستعمار((.
صحفية  ندوة  امللك  عقد  جهته،  ومن 
يوم 16 يونيو 1972 على هامش املؤتمر 
التاسع للقمة اإلفريقية، وكذلك االتفاقية 
بالحدود  املتعلقة  الجزائرية  املغربية 
يوم 15 يونيو 1972، وكان املغرب خالل 
األول  اتفاقني:  قد وقع على  اليوم  نفس 
والثاني  الــجــزائــر،  مــع  الــحــدود  حــول 
الجزائر،  مع  االقتصادي  التعاون  حول 
السؤال  امللك  الصحفيني  أحد  وقد سأل 
التالي: »وقع املغرب والجزائر اتفاقيتني 
االقتصادي،  بالتعاون  إحداهما  تتعلق 
بعض  إعــطــاء  جاللتكم  بــإمــكــان  فهل 
وخاصة  الــشــأن،  هــذا  في  اإليضاحات 
ونقلها،  املعادن  باستخراج  يتعلق  فيما 
ميناء،  أي  ــى  وإل نقلها  يتم  أيــن  ومــن 
وشــروط  التمويل  يخص  فيما  وكـــذا 
اإليضاحات  امللك  فقدم  االتفاق؟«،  هذا 
التالية: ))سيتم اإلعالن عن هذا االتفاق 
أن  بإمكاني  ــه  أن غير  سينشر،  الـــذي 
إن األمر  أتحدث عن جانبه االقتصادي، 
يتعلق بشركة مختلطة جزائرية مغربية 
أجل  من  للتمويل  بإيجاد طريقة  تتكلف 
بواسطة  الذي سينقل  املعدن  استخراج 
إقليم  إلى  تندوف  من  الحديدية  السكة 
الطرفني  لفائدة  تسويقه  قصد  طرفاية 
االتفاق  أن هذا  والواقع  متعادل،  بشكل 
يتطلب  ال  فهو  غاية،  ليس  ذاته  حد  في 
ــو أن الــثــروة  ــدا، وه ــ ــوى أمـــرا واح س
التي كانت مكتنزة دون االستفادة منها 
األثار  أن  كما  الوجود،  إلى حيز  ستبرز 
لن  املشترك  االستغالل  هذا  عن  املترتبة 
االقتصادي  الصعيد  على  فحسب  تظهر 
واملالي بالنسبة للبلدين، ولكنها ستظهر 
على املستوى السياسي والبشري، وذلك 
فإن  أخرى،  وبعبارة  السكان،  بانسجام 
السقي،  شأن  شأنها  الحديدية  السكك 
واملدن  للسكان  بالنسبة  الحياة  تخلق 
مفيد  االتفاق  هذا  أن  أرى  لذا  والقرى، 
إلى  باإلضافة  لكن  معا،  للجانبني  جدا 
املصالح االقتصادية، هناك مصالح ذات 
صبغة جيوسياسية تدخل فيها الجوانب 
واالقتصادية  واالجتماعية  البشرية 
ال  التي  الجوانب  من  وغيرها  واملالية 
ينبغي إهمالها، بل على العكس من ذلك، 
له  اتفاقا  االتفاق  ذلك  من  تجعل  فإنها 

أهمية بالغة على الصعيد اإلقليمي((.
 

بداية سعي الجزائر لالنقالب 
على الملك الحسن الثاني

هذا  على  تستمر  لم  األمــور  أن  غير 
فقط،  شهرين  فبعد  ــود،  ال من  النحو 

وقعت املحاولة االنقالبية الثانية على 
الحسن الثاني بقيادة الجنرال أوفقير، 
أمر  ظهر  األخــيــر،  هــذا  انتحار  وبعد 
مريب، وهو قيام أعضاء من الحكومة 
الجزائرية بتقديم واجب العزاء لعائلة 
أوفقير، ونظم امللك الحسن الثاني ندوة 
صحفية يوم 21 غشت 1972 بالرباط، 
إليه:  املوجهة  األسئلة  بني  من  فكان 
تروج شائعات بأن الحكومة الجزائرية 
ربما أظهرت عطفا نحو عائلة أوفقير، 
فهل تتوفرون يا صاحب الجاللة على 
معلومات في هذا الشأن؟ فأجاب امللك 
هو  أعرفه،  الــذي  ))الــشــيء  بالتالي: 
اتصل  بومدين  هـــواري  الرئيس  أن 
السابعة  الساعة  بني  ما  هاتفيا  بي 
في  آنــذاك  وكنت  والثامنة،  والنصف 
بي  اتصل  من  أول  وكان  الصخيرات، 
شيء  كــل  ــأن  ب أجبته  ــد  وق تليفونيا 
أن  أتمنى  لــي:  قــال  ثم  ــرام،  ي ما  على 
يكون محدودا، فأخبرته بأن الحوادث 
املستويات،  جميع  على  جدا  محدودة 
فحمد هلل على سالمتنا وقد أبدى ذلك 
أشعر  وكنت  عــادتــه،  هي  كما  بلطف 
بتأثره، هذا كل ما أعرف، أما إذا كان 
بعثوا  قد  الجزائرية  الحكومة  أعضاء 
أو لم يبعثوا تعازيهم بصفة شخصية 
إلى عائلة أوفقير، فإنه ليس بوسعي أن 
فإن  الحال،  ذلك، وكيفما كان  لكم  أبني 
املسألة  في  التعمق  يستحق  سؤالكم 
أنني  افترضنا  ولــو  فيها،  والبحث 
من  ورسائل  برقيات  أثــار  على  عثرت 
القبيل، فإنني لن أجعلها عنصرا  هذا 
يؤثر تأثيرا سلبيا على سياسة األخوة 

والجوار مع الجزائر((.
غير أن األمور لم تتوقف عند هذا الحد، 
فعند مطلع سنة 1973، سارعت الجزائر 
يونيو   15 اتفاقية  على  املصادقة  إلــى 
في  ونشرت  بالحدود،  املتعلقة   1972
ومباشرة  الجزائرية،  الرسمية  الجريدة 
بعد ذلك، وعندما وصل شهر مارس من 
نفس السنة، ظهر أن الجزائر كانت تفكر 
في شيء تجاه املغرب، فقد تسربت من 
املغربي  التراب  إلى  الجزائري  التراب 
منت  على  محمولني  والرجال  األسلحة 

وقد  الجزائرية،  لإلدارة  تابعة  سيارات 
رجــال  وقتل  للمحاكم  القضية  قدمت 
املساعدة  والقوات  املسلحة  القوات  من 
هذه  وخــالل  والشرطة،  ــدرك  ال ــال  ورج

املرحلة لم يكن املغرب يتوفر على برملان 
بسبب حالة االستثناء التي كان يعيش 
ليصادق   ،1965 سنة  منذ  وقعها  على 
ظهر  ــك،  ذل وبعد  االتفاقية،  نص  على 
مشكل الصحراء بعد أن أعلنت الجزائر 
البوليساريو،  لجبهة  صراحة  تأييدها 
بعدما كان هواري بومدين يوم التوقيع 
القادة  ــام  أم أعلن  قــد  االتفاقية،  على 
األفارقة، أن الجزائر تؤيد مطالب املغرب 

بشأن صحرائه.
 

هكذا رفض الملك الحسن 
الثاني ضغط األحزاب السياسية 

المغربية من أجل التراجع عن 
المصادقة على اتفاقية الحدود 

مع الجزائر

تشريعية  بانتخابات  املغرب  قام  وملا 
من  العديد  بــدأت  برملان،  لديه  وأصبح 
االتفاقية  تنتقد  السياسية  ــزاب  األحـ
عليها،  املصادقة  بعدم  امللك  وتطالب 
االتفاقية  الحديث عن مصير  بدأ  وبذلك 
املتعلقة بالحدود بني البلدين، وقد كانت 
أول مرة تحدث فيها امللك عن هذا األمر، 
يوم  عقده  الذي  الصحفي  املؤتمر  خالل 
طرحت  حيث  بالرباط،   1977 نونبر   11
عليه وكالة أنباء الشرق األوسط السؤال 
التالي: »ما هو مستقبل االتفاقية املغربية 
جاللتكم  بــني  وقعت  التي  الجزائرية 
بالرباط  هنا   1972 سنة  والــجــزائــر 
واملتعلقة بالحدود على ضوء التطورات 
ــني الــبــلــديــن؟«،  واملــشــاكــل الــحــالــيــة ب
جميع  حل  ))إن  بالتالي:  امللك  فأجاب 
مرهون  والجزائر  املغرب  بني  املشاكل 
غموض  دون  من  النهائي  بالتوضيح 
ولسياسة  الجزائرية  املغربية  للعالقات 
املغربية  األراضــي  بخصوص  الجزائر 
اتفاق  بعد  أنه  املؤكد  ومن  املسترجعة، 
1972، لم تنتقد أي صحيفة من صحف 
املعارضة كلمة ملك املغرب أمام عشرات 
ــذا خــالل سنتني،  ــدول، وهـ ــ ال رؤســـاء 
عندما  ولكن  بذلك،  لهم  أعترف  وإنني 
ملا  وخاصة  للعيان  يظهر  االلتباس  بدأ 

أظهرت الجزائر إرادتها في إقحام 

اإلمضاء بإفران على معاهدة األخوة وحسن الجوار والتعاون بين المغرب والجزائر يوم األربعاء 15 يناير 1969

مضى المغرب والجزائر 
في تطوير عالقاتهما 

الثنائية، وكان من أهم 
الخالفات القائمة بينهما 
مسألة الحدود، ورغبة من 
البلدين في طي صفحة 

الماضي، قررا االتفاق 
على ترسيم الحدود، ومن 

أجل ضرب المثل للدول 
اإلفريقية، استغل قائدا 

الدولتين مناسبة المؤتمر 
التاسع للقمة اإلفريقية 
الذي عقد في المغرب 

يومي 15 و16 يونيو 
1972 ليقوما بالتوقيع 

على االتفاقية المتعلقة 
بالحدود.
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األطراف املعنية في قرار األمم املتحدة، 
ــدأت صحف  ابــتــداء مــن هــذا الــوقــت، ب
املعارضة وأحزاب املعارضة تبدي نوعا 

من االعتراض على هذا االتفاق((.
بعض  الــثــانــي  الحسن  أوضـــح  كما 
املالبسات املحيطة بهذا املوضوع حيث 
السؤال:  نفس  عن  إجابته  خــالل  قــال 
))طلب مني الرئيس بومدين أن أصادق 
على االتفاق، فقلت ال. ال تدخل من النافذة 
فالبرملان  ــاب،  ــب ال لكم  سأفتح  ألنــنــي 
االتفاق، وهل  على  سيحدث وسيصادق 
تعتقدون بأن هناك برملانا شرعيا يرفض 
لي املصادقة في إطار إعادة األمور إلى 
يتعلق  عندما  خاصة  الطبيعية،  حالتها 
األمر بالتعاون على الصعيد الوطني بني 

البلدين.
بــرملــانــا  ــاك  هــن أن  أعــتــقــد  ال  ــت  ــل وق
يجب  إذن  االتــفــاق،  هــذا  لــي  سيرفض 
االتفاق  االنتظار، وهناك مثال آخر، هو 
صادقت  الــذي  وموريتانيا  املغرب  بني 
رغم  البرملان  على  سيعرض  لكنه  عليه، 
عليه  عرضه  إلى  حاجة  في  لست  أنني 
ذلك سأعرضه  ألنه مصادق عليه، ورغم 
االتفاق  بأن  جيدا  ألوضح  البرملان  على 
الــواســع  الــبــاب  مــن  املــغــربــي سيدخل 
بومدين  الرئيس  أن  فلو  ملؤسساتنا، 
أن  يرد  لم  وإذا  الصبر،  من  قليال  أبدى 
الثاني  الحسن  أن  نيته، سيعرف  يخبر 

رجل له كلمته((.
لكن الذي حدث، أن البرملان املغربي لم 
وفاة  وبعد  االتفاقية،  هذه  على  يصادق 
هواري بومدين، تجدد النقاش حول هذا 
املــوضــوع، وبــدأت األحـــزاب والصحف 
باململكة  تندوف  بإلحاق  تطالب  الوطنية 
عقد   ،1979 غشت   19 ــوم  وي املغربية، 
امللكي  بالقصر  الثاني  الحسن  املــلــك 
 200 من  أزيــد  حضره  صحفيا  مؤتمرا 
عددا  يمثلون  وأجنبي  مغربي  صحفي 
بالداخل  الــصــادرة  الصحف  من  كبيرا 
العاملية  األنباء  وكاالت  وكذلك  والخارج، 
ومحطات اإلذاعات والتلفزيون، ومن بني 
بعض  »هناك  إليه:  التي وجهت  األسئلة 
تطالب  املغرب  في  والصحف  األحــزاب 
وترى  املغربية،  باململكة  تندوف  بإلحاق 
بني  الحدود  أن  الرسمية  الخرائط  على 
غير  منطقة  في  تظهر  والجزائر  املغرب 
بخصوص  موقفكم  فما  املعالم،  محددة 
أن  املغربي  العاهل  فأكد  املطالب؟«،  هذه 
))اتفاقية الحدود بني البلدين وقع عليها 
عن  بوتفليقة  البلدين:  خارجية  ــرا  وزي
الجانب الجزائري، وبنهيمة عن الجانب 
املغربي((، وتابع الحسن الثاني موضحا 
أن ))االتفاق وقع بحضور امللك وبحضور 
الدول  رؤســاء  ومعظم  بومدين  الرئيس 
 ،))1972 سنة  باملغرب  اجتمعوا  الذين 
وأضاف: ))إنني ال أتنكر ملا وقعه وزيري 
وال أتراجع عنه، وعند توقيع هذا االتفاق 
وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك برملان، 
كان باستطاعتي أن أصادق عليه، لكنني 
حني  إلى  لننتظر  بومدين:  للرئيس  قلت 
األبواب  ستدخلون  وآنذاك  برملان  وجود 
من أوسعها حتى ال نعطي انطباعا سيئا، 
أحد  ال  أنــه  ــك،  ذل على  الدليل  إن  وقلت 
يتحدث عن حدودنا حتى اآلن، وكان ذلك 
في شهر يونيو 1972، وفي مارس 1973 
التراب املغربي  إلى  الجزائر  تسربت من 
منت  على  محمولني  والــرجــال  األسلحة 
سيارات تابعة لإلدارة الجزائرية، وقدمت 
وقد  إبانها  في  للمحاكم  القضية  هــذه 
والقوات  املسلحة  القوات  من  رجال  قتل 
وقلت  والشرطة،  الدرك  ورجال  املساعدة 

لبومدين: ال لن أصادق على االتفاق، ففي 
ولن  الثاني،  الحسن  أنا  الظروف  هذه 

أصادق((..
التفاصيل  الثاني سرد  الحسن  وتابع 
بالقول: ))وملا التقيت به من جديد سنة 
1974، سألني عن مصير اتفاق الحدود، 
يتوفر  املغرب  الرئيس،  سيدي  فأجبته: 
األحــزاب  وأغلبية  بــرملــان،  على  حاليا 
السياسية ال تعارض الحسن الثاني، بل 
تعارض الحكومة، وإلى حد الساعة، لم 
يتراجعوا قط عن اتفاقية الحدود.. فهل 
يكفيكم هذا ملعرفة االحترام الذي يكنونه 
انتظروا  الجاللة،  وزير صاحب  لتوقيع 
الــبــرملــان وسنصادق  إقــامــة  ــى حــني  إل
فيه  سأطرح  ــذي  ال اليوم  وفــي  عليها، 
هذا  على  املصادقة  مسألة  البرملان  أمام 
موضوع  منه  أجعل  لن  فإنني  االتفاق، 

مساومة أبدا((.
))الحدود  قائال:  جوابه  امللك  وختم 
قائمة ولن يخرقها أحد قط، ولكني أريد 
أن يطرح ذلك في إطار يجعل من اتفاقية 
أهدف  ما  هذا  للحدود،  تجاوزا  الحدود 
إليه من وراء هذه املصادقة، أصادق على 
اتفاقية الحدود لكي ال تبقى هناك حدود، 
هذا ما سوف أقوله للرئيس بنجديد إذا 
ما اجتمعت به، لكن كل ما أطلبه منهم، 
هو أن يدعونا وشأننا داخل حدودنا((.

بعض فصول اتفاقية الحدود
 بين المغرب والجزائر

على  املغربي  البرملان  يصادق  لم 
املعاهدة املتعلقة بخط الحدود القائمة 
والجمهورية  املغربية  اململكة  بــني 
صدر  وقد   ،1992 سنة  إال  الجزائرية 
ظهير شريف رقم 1.89.48 في 20 ذي 
الحجة 1412 )22 يونيو 1992( بنشر 
املعاهدة املتعلقة بخط الحدود القائمة 
والجمهورية  املغربية  اململكة  بــني 
الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية 
3 جمادى األولى  املوقعة بالرباط في 
1392 )15 يونيو 1972( في الجريدة 
 4156 املغربية عدد  للمملكة  الرسمية 
املوافق   1412 الحجة  22 ذي  بتاريخ 

لـ 24 يونيو 1992. 
في  ورد  كما  املعاهدة  هذه  في  وجــاء 
))صاحب  يلي:  ما  الرسمية  الجريدة 
الفخامة  وصاحب  املغرب  ملك  الجاللة 
ــس الــــثــــورة ورئـــيـــس  ــجــل ــس م ــيـ رئـ
الجزائرية  الجمهورية  وزراء  مجلس 
ملعاهدة  تطبيقا  الشعبية،  الديمقراطية 
 ،1969 يناير   15 بتاريخ  املبرمة  إفــران 
املؤرخ  املشترك  تلمسان  ولتصريح 
الرباط  ولــبــالغ   ،1970 مــاي   27 بـــ 
 ،1972 يونيو   6 بـ  ــؤرخ  امل املشترك 

وللتصريح الجزائري املغربي الصادر 
 ،1972 يونيو   15 بتاريخ  بالرباط 
املبرمة  الحدود  رسم  ملعاهدة  ورعيا 
بمدينة اللة مغنية في تاريخ 18 مارس 
1845، فيما يرجع ملقتضياتها املتعلقة 
وكذا  املغربية  الجزائرية  الحدود  برسم 
للنصوص املوالية، خاصة منها اتفاقية 
20 يوليوز 1901 واتفاق 20 أبريل 1902، 
برسم  املتعلقة  ملقتضياتها  يرجع  فيما 
الحدود بني الدولتني، قررا لهذا الغرض 
مفوضني  وعينا  املعاهدة،  هــذه  ــرام  إب
أحمد  السيد  معالي  هما  قبلهما  مــن 
الطيب بنهيمة وزير الشؤون الخارجية 
عبد  السيد  ومعالي  املغربية،  للمملكة 
الثورة  مجلس  عضو  بوتفليقة  العزيز 
للجمهورية  الخارجية  الشؤون  ووزيــر 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية((.
ــة تــســعــة مـــواد،  ــي ــاق ــف ــت االت ــم وض
خصصت مادة لرسم إحداثيات الحدود 
األرضية والجوية، بينما خصصت باقي 

املواد لتفاصيل أخرى.
نحتاج  هل  التالي:  السؤال  ويطرح 
في  ــصــادرة  ال املــعــاهــدة  مـــواد  ملقارنة 
 1992 سنة  املغربية  الرسمية  الجريدة 
الجريدة  في  نشرت  التي  نظيرتها  مع 
الرسمية الجزائرية سنة 1973، ملالحظة 

هل هناك اختالف في تعيني الحدود ؟

عند مطلع سنة 1973، سارعت الجزائر إلى المصادقة على اتفاقية 
15 يونيو 1972 المتعلقة بالحدود، ونشرت في الجريدة الرسمية 
الجزائرية، ومباشرة بعد ذلك، وعندما وصل شهر مارس من نفس 
السنة، ظهر أن الجزائر كانت تفكر في شيء تجاه المغرب، فقد 

تسربت من التراب الجزائري إلى التراب المغربي األسلحة والرجال 
محمولين على متن سيارات تابعة لإلدارة الجزائرية، وقد قدمت 

القضية للمحاكم وقتل رجال من القوات المسلحة والقوات 
المساعدة ورجال الدرك والشرطة.

احتجاجات منطقة العرجة
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ال�شحافة املوريتانية ت�شيد باملغرب بالتزامن مع 
ا�ستقبال ولد الغزواين جلالد من البولي�ساريو

وزير خارجية أمريكا يتجنب 
كلمة »الصحراء المغربية«

 في لقاء مع غوتيريس

العيون. األسبوع
 
  

بلينكن،  أنطوني  األمريكي  الخارجية  وزير  حرص 
خالل لقاء جمعه باألمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، إلى تأكيد دعم الواليات املتحدة األمريكية 
حول  املتنازعة  األطراف  بني  السياسية  للمفاوضات 
املغربية  الصحراء  عن  يتحدث  ولم  الصحراء،  ملف 

كما أعلنها الرئيس املنتهية واليته، دونالد ترامب. 
وجاء ذلك في بيان ملكتب املتحدث الرسمي باسم 
مساء  نشر  برايس،  نيد  األمريكية  الخارجية  وزارة 
لوزارة  الرسمي  اإللكتروني  املوقع  على  اإلثنني  يوم 
الخارجية  وزير  »إن  فيه:  قال  األمريكية  الخارجية 
األمريكي أنطوني بلينكن عقد اجتماعا افتراضيا مع 
يوم  أنطونيو غوتيريس  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
اإلثنني 29 مارس 2021، ملناقشة أولويات الواليات 

املتحدة في األمم املتحدة«.
الطرق  على  ركزا  »الطرفني  أن  البيان،  وأضاف 
التحديات  ملواجهة  العمل  خاللها  من  يمكن  التي 

والقيم  املبادئ  وتعزيز  والعاملية،  اإلقليمية 
التأسيسية لألمم املتحدة والنظام متعدد 

حقوق  حماية  ذلك  في  بما  األطــراف، 
النظر  فرد بغض  كل  اإلنسان وكرامة 

عن جنسيته أو عرقه أو دينه«.
فــقــد شــدد  ــبــيــان،  ال ذات  وحــســب 

بالصحراء،  يتعلق  فيما  بلينكن  الوزير 
ــات املــتــحــدة  ــواليـ ــم الـ عــلــى دعـ

وحث  السياسية  للمفاوضات 
األمني العام على اإلسراع في 

تعيني مبعوث شخصي.

عبد اهلل جداد. العيون
 

الرئيس  استقبال  مع  بالتزامن 
لجالد  الغزواني،  ولد  املوريتاني، 
أكدت  البوليساريو،  من  مبعوث 
صحيفة موريتانية، أن النجاحات 
التي  املــتــالحــقــة  الــدبــلــومــاســيــة 
أقنعت  املغربية  اململكة  حققتها 
بتجسيد  العالم  دول  من  العديد 
الــصــحــراء. بمغربية   اعــتــرافــهــا 
في  »الوئام«  صحيفة  وأوضحت 
األسباب..  »لهذه  بعنوان:  مقال 
ــو تـــرفـــع الـــرايـــة  ــســاري ــي ــول ــب ال
الصحفي  لــلــكــاتــب  ــبــيــضــاء«،  ال
الرباني،  إسماعيل  املوريتاني، 
أن  املاضي،  الثالثاء  يوم  نشرته 
»النجاحات الدبلوماسية الكبيرة، 
حققها  التي  واملتنوعة،  املتالحقة 
أوال،  اإلفريقية  القارة  في  املغرب 
أقنعت  ــارات،  ــقـ الـ بــاقــي  ــي  ف ــم  ث
بتجسيد  العالم  دول  من  العديد 
من  الصحراء،  بمغربية  االعتراف 
خالل فتح قنصلياتها في مدينتي 
العيون والداخلة«، وأن »الواليات 
املتحدة األمريكية تأتي على رأس 

هذه الدول«.

فإن  الصحيفة،  ذات  وبحسب 
»قـــيـــادة الــجــبــهــة االنــفــصــالــيــة، 
أدركت  الجزائر،  قبل  املدعومة من 
التصعيدية  خططها  ترسم  أنها 
ــى رمــــال مــتــحــركــة فـــي يــوم  عــل
»عــوامــل  أن  ــدة  ــؤك م عـــاصـــف«، 
إقليمية  وتـــغـــيـــرات  داخـــلـــيـــة، 
حولت  ومتشابكة،  عديدة  ودولية 
وأضافت  إلى سراب«،  طموحاتها 
الـــعـــوامـــل،  ــك  ــل ت ــني  بـ ــن  ــ »م أن 
ــاك، إلـــى جــانــب الــنــجــاحــات  ــن ه
حققتها  ــي  ــت ال ــدبــلــومــاســيــة  ال
األممية  التصريحات  اململكة، 
املــتــكــررة، واملــدعــومــة بــقــرارات 

الدولي،  األمن  صادرة عن مجلس 
والتي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي 
مقنعا  املغربية حال  الصحراء  في 
بعثة  وتقارير  وعمليا«،  وواقعيا 
»املينورسو« امليدانية، التي تؤكد 
درجات  أعلى  مــارس  »املغرب  أن 
معبر  أزمــة  خــالل  النفس،  ضبط 
البوليساريو  وتحمل  الگرگرات، 
محتمل  انــهــيــار  أي  مــســؤولــيــة 
املوقع  النار  إطــالق  وقف  التفاق 

سنة 1991«.
وأشـــارت »الــوئــام« إلــى »رفض 
املجتمع الدولي، خاصة دول أوروبا 
املطلة على البحر األبيض املتوسط، 

ألي تصعيد عسكري في املنطقة، قد 
يشكل بيئة مناسبة لثالوث اإلرهاب 
والهجرة غير النظامية واملخدرات«، 
قد  ــرات  ــرگ ــگ ال »أزمــــة  أن  ــرزة  ــب م
ومفصال  واضحا  ــدرس  ال أوصلت 
سلطت  كما  االنفصاليني«،  لزعماء 
»تصاعد  على  الــضــوء  الصحيفة 
تــنــدوف  مخيمات  ــل  داخـ الــتــذمــر 
لحقوق  املستمرة  االنتهاكات  من 
املساعدات  على  والتحايل  اإلنسان، 
صفوف  في  واالنقسامات  الدولية، 
قـــيـــادات الــجــبــهــة االنــفــصــالــيــة«، 
التي  »الــجــزائــر،  أن  على  مــشــددة 
تكتمل،  ــم  ل شعبية  ــورة  ثـ تعيش 
من  يقترب  السلطة  على  وصراعا 
خانقة  اقتصادية  وأزمـــة  ذروتـــه، 
 ،19 كوفيد  وجائحة  الفساد  بفعل 
تشهد نمو تيارات تدعو لشطب دعم 
البوليساريو من قائمة األولويات«.

املوريتانية  الصحيفة  وخلصت 
أنــه، و»أمـــام هــذه املعطيات  إلــى 
لم  واألممية،  والدولية  اإلقليمية 
رفع  غير  البوليساريو  أمام  يبق 
الراية البيضاء«، مبرزة أن »إعالن 
االستعداد  البوليساريو  جبهة 
لحل واقعي إلنهاء النزاع، لم يأت 
استنفذت  التي  وهــي  فــراغ،  مــن 
كــافــة مـــحـــاوالت االســتــعــطــاف 

واالستعراض واالستنفار«.

نظمت جمعية رابطة 
وادنون للمواطنة والتضامن 
االجتماعي بكلميم مؤخرا، 

بشراكة مع اللجنة الجهوية 
لحقوق اإلنسان كلميم 

وادنون، ورشة تفاعلية حول 
ظاهرة العنف ضد المرأة 

تحت عنوان »العنف ال يولد 
مجتمعا متماسكا«، بحضور 

مجموعة من الفعاليات 
الحقوقية والمدنية 

باإلقليم، وتم تناول ظاهرة 
العنف بالمجتمع، خاصة 

العنف الموجه ضد المرأة من 
مقاربات مختلفة.

تلكس  من   الصـحراء

ولد الغزواني في استقبال »الجالد« مصطفى السيد مبعوث البوليساريو

بلينكن

مناورات »األسد اإلفريقي« 
في مراحلها النهائية

السمارة. األسبوع
 

نقلت مصادر إعالمية متطابقة، 
للقوات  الجنوبية  القيادة  مقر  أن 
اجتماعا  شهد  امللكية،  املسلحة 
وأمريكيني،  مغاربة  ضباط  بني 
لوضع  أخـــرى،  دول  جانب  ــى  إل
ــتــحــضــيــرات ملـــنـــاورات  آخـــر ال
املقرر   »2021 اإلفريقي  »األســد 
والــداخــلــة  بالسمارة  تنظيمها 
الــقــادم،  يونيو  شهر  وطــانــطــان 
من  عــســكــري   8000 بــمــشــاركــة 
بريطانيا وتونس ومصر واملغرب 
وبلجيكا  والسنغال  وموريتانيا 

وكندا وفرنسا وأملانيا وإسبانيا.
وتــعــتــبــر مـــنـــاورات »األســـد 
متعدد  تدريبيا  تمرينا  اإلفريقي« 
حلفاء  يشمل  ومعقدا  املــجــاالت، 
بلدان،  أربعة  في  ويتم  »الناتو«، 
والسنغال  واملــغــرب  تونس  هي 
يشمل  أن  ينتظر  إذ  وإسبانيا، 
املقبل،  اإلفريقي«  »األســد  تمرين 
واللوجستي  املسرحي  التخطيط 
ــالق الــنــار  االســتــراتــيــجــي، وإطــ
العمليات  ــوات  وق البحرية،  من 
ــى الــقــاذفــات،  ــت الــخــاصــة، وح

واألصول الثابتة.
وسينظم الجزء األكبر من هذه 
املناورات داخل األقاليم الصحراوية، 
اعترافا من الدول املشاركة بالسيادة 

املغربية على الصحراء.

موجة »كورونا« ترغم الداخلة على تشديد إجراءات العزل الصحي

وكالة الجنوب تدعم التراث الحساني
أكادير. األسبوع 

 

في  أخرى  استباقية  خطوة  الجنوب،  وكالة  سجلت 
بالتوقيع  الحساني،  والتراث  الثقافي  بالشأن  عالقتها 
على االتفاقية اإلطار بني كل من جامعة ابن زهر بأكادير 
في شخص رئيسها، الدكتور عبد العزيز بنضو، ووكالة 
ألقاليم  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  اإلنعاش 
الجنوب باململكة ممثلة بمديرها العام جبران الركالوي.
الجامعة  بني  الشراكة  كيفية  على  االتفاقية  هذه  وتنص 
تعليمي  وتربوي  ثقافي  طابع  ذات  مشاريع  لتنفيذ  والوكالة 
وبحث علمي، تعود بالنفع على ساكنة األقاليم الجنوبية )طلبة 
األقاليم  جاذبية  لضمان  ومؤلفني....(،  وأكاديميني  وباحثني 

وتنافسيتها. الجنوبية 
مراكز  إنشاء  على:  اإلطــار  االتفاقية  هذه  محاور  وترتكز 
استعمال  تشجيع  التخصصات،  متعددة  والبحوث  الدراسات 
العلمي  البحث  مجاالت  في  الجديدة  التكنولوجية  الوسائل 
)املختبرات  التكوين  وحـــدات  وتــطــويــر  خلق  والــتــكــويــن، 
تثمني  مشاريع  تنفيذ  االبتكار(،  ومــراكــز  واالستوديوهات 
مع  الخبرات  وتبادل  والتعاون  الحسانية،  الثقافة  وترويج 

الجامعات ومراكز البحث على الصعيدين الوطني والدولي.

الداخلة. األسبوع 
 

الــداخــلــة،  جهة  سلطات  قـــررت 
الخطير  الوبائي  الوضع  ظل  في 
ــذي تــعــرفــه الــجــهــة، اســتــمــرار  ــ ال
ــراءات االحــتــرازيــة  ــاإلجـ الــعــمــل بـ
االجتماعات  إقرارها خالل  تم  التي 
والــي  ترأسها  التي  االستثنائية 
الجاري،  أيام األسبوع  الجهة طيلة 

ابتداء من يومه الخميس.
هذا  فإن  مطلعة،  ملصادر  ووفقا 
الحالة  ضــوء  على  يــأتــي  ــرار  ــق ال
الوبائية بالجهة، التي عرفت وجود 
لفيروس  املــتــحــورة  للساللة  ــؤر  ب

واملكتشفة  املستجد  ــا«  ــورونـ »كـ
مؤخرا في بريطانيا.

ــراءات االحــتــرازيــة  ــ وتــهــم اإلجـ
النقل  وسائل  جميع  منع  املشددة، 
وادي  تـــراب  ولـــوج  مــن  العمومي 
األجرة  سيارة  ذلك  في  بما  الذهب، 
النقط  مختلف  بني  األول  الصنف 

الجهة،  ــراب  تـ ــل  داخـ ــواجــدة  ــت امل
واملتاجر  واملقاهي  املطاعم  وإغالق 
 8 الساعة  على  التجارية  واملحالت 

مساء من كل يوم.
الليلي  التنقل  حظر  القرار  ويهم 
إلى  ليال  الثامنة  الساعة  من  يوميا 
الساعة السادسة صباحا، باستثناء 

هذا  يرتبط  كما  الخاصة،  الحاالت 
بمنع  الــخــصــوص،  على  اإلجـــراء، 
ــحــفــالت والــتــجــمــعــات الــعــامــة  ال
الحجر  مــدة  وتــحــدد  ــخــاصــة،  وال
الصحي الكامل حسب تطور الحالة 
الــوبــائــيــة بــالــجــهــة، حــســب نفس 

املصادر.
الداخلة  جهة  سلطات  وأخطرت 
كافة ساكنة الجهة، بالتقيد بالتدابير 
ــخــذة مـــن طــرف  ــت واإلجــــــــراءات امل
السلطات املختصة ومن خالل ارتداء 
وااللتزام  الجسدي  والتباعد  الكمامة 

بقواعد النظافة والسالمة الصحية.
الصحي  الحجر  هذا  شأن  ومن 
السياحي  القطاع  على  يــؤثــر  أن 
خالل  كبيرة  انتعاشة  عــرف  الــذي 
من  الوباء  لهذا  ملا  األخيرة،  اآلونة 

أثار سلبية.  

ولد الرشيد يستقطب ماء العينين لصفوف حزب االستقالل

العيون. األسبوع
  

عضو  الرشيد،  ولــد  محمد  كشف 
االستقالل،  لحزب  التنفيذية  اللجنة 
حزب  تعزيز  تــروم  استراتيجية  عن 
فبعد  الشابة،  بالكفاءات  االستقالل 
الشريعة  كلية  رئيس  الركيبي  ضم 
للتكنولوجيا  الــعــلــيــا  ــة  ــدرسـ واملـ
ولد  استطاع  والــســمــارة،  بالعيون 
محمد  الشاب  يستقطب  أن  الرشيد 
اإلمام ماء العينني، الفاعل االقتصادي 
مستوى  عــلــى  الـــبـــارز  واملــســتــثــمــر 
لتعزيز  والداخلة،  العيون  مدينتي 
أن  يؤكد  ما  وهو  »امليزان«،  صفوف 
العمل في صمت وضمن رؤية منفتحة 
يقوي مكانة حزب عالل  أن  من شأنه 

الفاسي بالصحراء.
العينني،  ماء  اإلمام  محمد  ويشغل 
ماء  الشيخ  »مجموعة  رئيس  منصب 

فريق  ورئيس  لالستثمار«،  العينني 
ملجموعة  عاما  ومــديــرا  الــقــدم،  لكرة 
الــتــجــار،  جمعية  ــيــس  ورئ ــي«،  ــ »ون
القنصل  مــنــصــب  ــضــا  أي ــى  ــول ــت وي
الشرفي لدولة الكوت ديفوار بالعيون، 
االستثمارية  األقطاب  أهم  أحد  وهو 

ــرى حـــواضـــر  ــبـ عـــلـــى مـــســـتـــوى كـ
ناجحة  تجربة  راكم  حيث  الصحراء، 
على مستوى تدبير جملة من املشاريع 
االستثمارية، أسفرت عن خلق العديد 
من مناصب الشغل ألبناء املنطقة، هذا 
من خالله  الطيبة،  جانب سمعته  إلى 
من  ملجموعة  وتفعيله  الخيري،  عمله 
لها  كان  التي  االجتماعية  املبادرات 
أوســاط  فــي  الطيب  والــصــدى  األثــر 

املجتمع املحلي. 
ــرب مــن ولــد  ــق ــشــف مــصــدر م وك
االســتــقــالل  حــــزب  أن  ــد،  ــيـ ــرشـ الـ
سياسة  مواصلة  على  الــعــزم  عاقد 
أبوابه  وفتح  النوعية،  االستقطابات 
الفعالة  للمشاركة  املنطقة،  لكفاءات 
التنموي  الورش  تنزيل  في  والبناءة 
الرشيد  ولـــد  حــمــدي  ــوده  ــق ي ــذي  الـ
ورص  املنطقة،  تنمية  مستوى  على 
التنموية  القاطرة  ملواصلة  الصفوف 
وبزخم  الــصــحــراء،  أبــنــاء  بسواعد 
للساكنة  خــدمــة  تــلــني،  ال  وعــزيــمــة 
كافة  على  العيون  بمدينة  وللرقي 

املستويات.

ماء العينين
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الـــرأي
العدد: 1554 من 01 إلى 07 أبريل 2021

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

املدرع أو »االٔرمديللو« )Armadillo(، هو حيوان فريد من 
نوعه يعود موطنه االٔصلي إلى أمريكا الوسطى والجنوبية، 
التي  الصلبة  قشرته  هو  غيره  عن  الحيوان  هذا  يميز  وما 
تشبه الدرع، وهي قشرة واقية تحمي املدرع من كل املخاطر 
املحدقة به، بحيث ينكمش هذا املخلوق حول نفسه على شكل 

كرة وبطريقة خارقة كلما استشعر تهديد حيوان مفترس.
عــديــدة حــول هذا  االٔخــبــار ســاقــت قصصا  قــصــاصــات 
لجروح  تعرض  تكساس  بوالية  رجال  أن  إحداها  الحيوان، 
خطيرة على مستوى الوجه، ليس الٔن الحيوان هاجمه، وإنما 
بعد أن صوب مسدسه نحو االٔرمديللو، لترتد الرصاصة من 

درع الحيوان الصلب مخلفة جرحا غائرا في وجه الرجل.
الحديث عن املدرع وكيف يتحول إلى كرة عند رٔوية العدو، يعيد 
البريطاني، سايمون كوبر:  الكاتب والصحفي  إلى االٔذهان مٔولف 
»الكرة ضد العدو« )Football Against the Enemy(، وهو 
كتاب لقي إقباال كبيرا من لدن القراء منذ طبعته االٔولى التي تعود 
الجدلية بني  العالقة  الكتاب حول  1994، حيث يتمحور  إلى سنة 
لصناعة  مختبر  إلى  الرياضة  تتحول  وكيف  والرياضة  السياسة 
أفسدته  ما  لتصلح  الخط  على  السياسة  تدخل  وكيف  السياسة، 
لتصبح  اللعبة  هذه  فضاء  في  املواقف  تصرف  وكيف  الرياضة، 
مسرح  فوق  هذا  كل  الــدول..  وقضايا  املجتمع  انشغال  موضوع 
والتراجيديا بني مشجعني مساندين  الكوميديا  يمزج بني  أخضر 

وآخرين مناوئني في لعبة تحبك خيوطها بكرة وأحذية.
على  تونسي  ــالمــي  الٕع تعليق  أدراك!«  ــا  وم ــغــرب  »امل
التي  )الكاف(  القدم  لكرة  االٕفريقية  الكونفدرالية  انتخابات 
بيت  ودخل  انسحب  »الكل  مضيفا  املغرب،  في  مؤخرا  جرت 
واحنا  الخبزة  »اداو  مابغاو«،  فينا  دارو  »املروك  الطاعة«، 
إفريقيا«،  في  والو  نسواو  »ماولينا  الفتات«،  على  نجريو 
فقط  هذه  للجزائر«..  قاصمة  ضربة  زطشي  عضوية  »عــدم 
كونيا  واملتفردة  واملتناسلة  الغزيرة  التعليقات  من  نماذج 
ملكة  ذهبت  بل  الشقيق،  الجزائر  إعــالم  قريحة  بها  جادت 
االتحاد  رئيس  دعــوة  إلــى  االٔشــقــاء  الرياضيني  االٕعالميني 

الجزائري لكرة القدم لعدم السفر إلى املغرب!
»حشومة نقارنو ارواحنا باملروك«، يضيف معلق جزائري 
إذا  بحشومة  توصف  ال  الجار  مع  املقارنة  أن  والواقع  آخر، 
كانت تحكمها النوايا الحسنة، فالعدوان املجاني والكراهية 
ذلك،  ومع  الحقيقية،  الحشومة  هي  اململكة  تجاه  املستحدثة 
املقارنة  عدم  في  الشقيق  الجزائري  املحلل  مع  أتفق  أجدني 
نقطة  فــي  جيرانهم،  تسمية  لهم  يحلو  كما  ــروك«  »املـ مــع 
االٔخوة وال  الجورة، ومعنى  يعرفون معنى  »املروك«  واحدة: 
هنا  أتحدث  وطبعا  قلوبهم،  إلى  طريقا  والغل  الحقد  يعرف 
املغاربة  وحفاوة  املغاربة  كرم  أن  ذلك  االٔحــرار،  املغاربة  عن 
وأريحية املغاربة وسعة صدر املغاربة وإيثار املغاربة وحكمة 
تدرس  أن  تستحق  صفات  كلها  املغاربة..  ووسطية  املغاربة 

في كتب االٓداب االٕنسانية بعيدا عن أي شوفينية.
ولو استحضر االٔشقاء بندا واحدا من أخالق املغاربة، 
بأعلى  أشقائهم  بعضوية  والفرحني  املهنئني  أول  لكانوا 
هرم الكرة، والعتبروا عضويتهم من عضويتنا، وحضورنا 
من حضورهم، ونجاحنا من نجاحهم، لكن يبدو أن الجورة 

واالٔخوة تحمل معاني ودالالت أخرى في معجم االٔشقاء.
قصاصات االٔخبار أفادت أن »قرار الفيفا برفض ترشح 
إلى  بــاالٔســاس  يعود  الفيفا،  مجلس  لعضوية  زطشي 
عقوبة االٕقصاء ملدة ستة شهور التي سلطها عليه االتحاد 
االٔمني  إلى  أساء  عندما   ،2018 سنة  القدم  لكرة  اإلفريقي 
امللغاشي  آنــذاك،  ورئيسها  القارية  للهيئة  االٔسبق  العام 
الجزائر  في  املحترفة  الرابطة  وقبلها عقوبة  أحمد،  أحمد 
التنفيذية  اللجنة  لعضوية  يترشح  لم  لذلك   ،2016 سنة 
للكاف سنة 2019 في مصر، خوفا من رفض ترشحه بسبب 
عقوبة ال تسقط بالتقادم سوى بعد خمس سنوات وتمنعه 

من الترشح الٔي منصب في الهيئات القارية والدولية«.
إثم  وأي  الجيران؟  »إخــفــاق«  في  املغاربة  ذنــب  فما 
في  نجده  ربما  الجواب  االٔشقاء؟  في حق  املغاربة  اقترفه 
الصيني،  والفيلسوف  العسكري  والخبير  الجنرال  تعليق 
أن  »فن الحرب« في طرح مفاده  سون تزو، صاحب كتاب 
على  تقع  الهزيمة،  تلقي  من  أنفسنا  حماية  »مسٔوولية 
هو  لنا  يوفرها  املناوئ  هزيمة  فرصة  لكن  نحن،  عاتقنا 

نفسه عبر خطإ يقع فيه«.
يحفظها  دفينة  عدوانية  عن  اللثام  الكرة  أماطت  فهل 
االٔشقاء لجيرانهم في الخفاء والعلن؟ وهل يعتمد االٔشقاء 
منطق  أي  باملغاربة؟  االٔمر  تعلق  كلما  االٔرمديللو  منطق 

»الكرة ضد العدو«!
الكرة  وصف  من  كتابه،  في  كوبر،  سايمون  يتردد  لم 
كنماذج  ساقها  وأحـــداث  تجارب  على  بناء  بـ»الحرب« 
تاريخية  امتداد لصراعات  مٔولفه، معظمها، بل جلها  عبر 
وبني  بينا  قائم  غير  شرط  وهو  الــدول،  من  مجموعة  بني 
وليس  مشترك،  نضالي  أخوي  تاريخ  فتاريخنا  الجيران، 

هناك ما يدعو إلى العداء والحرب ولو بمنطق الكرة!
من  أخاف  »ال  بالقول:  البارزين  السياسيني  أحد  علق 
سأرتجف  لكني  وعتاد،  سالح  من  جمعوا  مهما  العرب 
منهم إذا رأيتهم يصطفون بانتظام لركوب الحافلة«.. فمن 
للرئيس  قول  وهذا  االنتحار،  يحاول  قتال خصم  الحماقة 

االٔمريكي الراحل، وودرو ويلسون.

الرياضة  مفارقات.. 
ضد العدو

محمد أوزين
عبارة  كثيرا  نسمع  األخــيــرة،  العشرية  خــالل 
نشعر  يجعلنا  مما  العالم«،  في  بلد  أجمل  »املغرب 
بمزايا  بالدنا  حبا  هلل  ألن  ــزاز،  ــت واالع بالنخوة 
وحتى  اإلفريقية  القارة  في  بها  ينفرد  وخصائص 
في العالم العربي، فهو أقرب نقطة بالنسبة ألوروبا، 
حيث كان املرحوم الحسن الثاني يخطط إلنشاء ممر 
تحت البحر تعبره القطارات والسيارات، ومن أجل 
ذلك تأسست لجنة مختلطة تضم خبراء ومهندسني 
أخرى  بلدان  من  وكذلك  املغرب،  ومن  إسبانيا  من 
سبق لها أن عاشت مثل هذه التجربة، كبحر املانش 
الذي يربط بني فرنسا وإنجلترا، لكن بعد وفاة هذا 
امللك العظيم، تالشت أخبار هذا املشروع الضخم.  

نجدها  بأشياء  هلل  ميزها  بالدنا  أن  والحقيقة 
بأربعة  نفتخر  التاريخية  الناحية  ومن  عندنا،  إال 
في  ظالله  في  عشنا  امللكي  الحكم  من  قرنا  عشر 
)أحداث  املحطات  بعض  باستثناء  واستقرار،  سلم 
العناية  ساعدتنا  والتي  نموذجا(،  الصخيرات 
الشعب  بمساندة  مهدها  في  وأدهــا  على  اإللهية 
الجغرافية،  الناحية  ومن  العتيد،  وجيشه  املغربي 
إفريقيا  على  نطل  يجعلنا  بحرين  بني  وضعنا  فإن 
بالنسبة  أساسيان  عامالن  وهما  أوروبـــا،  وعلى 
الخارجية،  املنافسة  بفعل  تدهورت  التي  للسياحة، 
كتركيا والشرق األوسط، نضيف إلى ذلك ما تمخض 
فظاعتها،  رغم  التي  »كورونا«  جائحة  تداعيات  عن 
كالنسيج  الصناعية  القطاعات  بعض  استطاعت 
إنتاجها  مستوى  على  الحفاظ  السيارات،  وإنتاج 
وصادراتها، وال ننسى القطاع الفالحي، الذي ينفرد 
تستخرج  التي  األركــان،  شجرة  بإنتاج  املغرب  فيه 
تشتق  وأيضا  لالستهالك،  الصالحة  الزيوت  منها 

منها زيوت ومواد التجميل. 
إال  نجدها  ال  ــواع  أن هناك  التمور،  مجال  وفــي 
مناطقنا  به  تزخر  الــذي  كـ»املجهول«  املغرب،  في 
في  إال  يوجد  ال  الــذي  ــزا«  »أزي وتمر  الصحراوية، 

واحات فكيك.

وجود  منها  نذكر  وغريبة  عجيبة  مظاهر  وهناك 
آثارها تشهد على عمق  التي الزالت  الديناصورات 
إلى  نشير  املــجــال،  هــذا  وفــي  املجيد،  وتاريخنا 
تحمل  وهي  تافوغالت  بمدينة  عليها  عثر  جمجمة 
ناجحة،  بعملية جراحية  تم عالجها  ثقوب  عالمات 
مما يدل على أن بالدنا كانت متقدمة في مجال الطب 

والجراحة.
أما األدمغة املغربية، فال يمر يوم دون أن تفيدنا 
ابتكار  إلــى  توصل  مغربيا  مواطنا  بــأن  األخــبــار 
أجهزة تساعد على التقدم في عدة مجاالت، وأخيرا، 
هناك طفل بمدينة وجدة ال يتعدى عمره 10 سنوات، 
اخترع نموذجا جديدا سهل االستعمال في صناعة 

الكمامات.
الجوائز  بتوزيع  الخاصة  الدولية  املحافل  أما 
مجال  اكتسحوا  الذين  والعباقرة  النبغاء  على 
يجب  مغربية  بأسماء  فنسمع  العلمي،  البحث 
خبرتهم  مــن  املــغــرب  يستفيد  حتى  بها  العناية 
مغربي  بمهندس  والنموذج  باختراعاتهم،  وينتفع 
يعتبر عنصرا أساسيا في املحطة األمريكية »ناسا« 

التي برعت في اكتشاف الكون.
أما الثروات املعدنية، فبالدنا حصلت على قصب 

الذي  مثال،  كالفوسفاط  مجاالت  عــدة  في  السبق 
يعتبر املغرب في الرتبة األولى للبلدان املنتجة لهذه 

املادة الحيوية.
إلى  تحويله  يمكن  الفوسفاط  أن  علمنا  وإذا 
أسمدة تتغذى بها األرض لتحسني جودة منتوجها، 
أدركنا أهمية االتفاقات التي أبرمتها بالدنا مع جل 
الزراعية  محاصيلها  كانت  التي  اإلفريقية  البلدان 
هزيلة تفتقر إلى التسميد، كما ال ننسى أن صناعة 
أكبر  وتنافس  تضاهي  أصبحت  املغربي  النسيج 
العوامل  هذه  وكل  األوروبية،  املؤسسات  وأضخم 
تجعل املغرب يجلب من ورائها العملة الصعبة التي 

تمكنه من اقتناء ما يحتاجه من املواد واآلليات.
في ظل كل هذا، ال ننسى أن السماء تجود علينا 
بأمطار الخير، ونحمد هلل على أن شبح الجفاف لم 
يعد يشكل خطرا على فالحتنا، ألن سياسة بناء عدد 
املجاعة  من  مأمن  في  بالدنا  جعل  السدود  من  كبير 
هذه  كل  على  يتوفر  وبلد  االستهالكية،  املواد  وقلة 
ال  كما  يفتخر،  أن  له  يحق  الطبيعية  الخصائص 
ننسى املجهودات التي يقوم بها الفالحون من أجل 
األمر  تعلق  سواء  املحاصيل،  في  والزيادة  تحسني 
أو  الخارج  من  املغرب  يستوردها  التي  بالحبوب 
تعيش  بالدنا  أمر يجعل  الخضروات.. وهذا  ببعض 
الذي  التجاري،  املجال  فيما يخص  ارتياح  حالة  في 
املعامالت  من  واإلكثار  تجويد  أمام  عقبة  يشكل  كان 
التجارية الدولية، وأمام كل هذه الخيارات، ال يسعنا 
إال أن نكثر من الحمد والشكر لـله الواحد القهار على 
السالح  وآخرها  ومنافع،  خيرات  من  به  حبانا  ما 
جائحة  محاربة  في  ــاه  إي هلل  وهبنا  ــذي  ال القوي 
»كورونا« وبالخصوص في مجال توفير اللقاح، وقد 
وفرت الحكومة لهذا الغرض ماليني الجرعات نتمنى 
لقوله  أكلها، ألن هلل رفيق بعباده مصداقا  أن تؤتي 

تعالى: ))لئن شكرتم ألزيدنكم(( صدق هلل العظيم.

باعتبارها  جدلية،  عالقة  بالثقافة  الفكر  عالقة  تعد 
تشكل كل ما ينتجه اإلنسان من إبداع فكري وأدبي وفني 
والصراع  الوجود  معادلة  في  وقيم  وتقاليد  عادات  ومن 
الثقافة  تلعب  كما  املجتمع،  داخل  واإلنسان  الطبيعة  مع 
في  أساسيا  دورا  نقدي،  فكر  إلى  تستند  والتي  النقدية 
إرساء مرتكزات الدولة واملجتمع، وخصوصا عندما تكون 
تعبر عن مصلحته وآماله للرقي بشروطه املادية والروحية.
إلى  اإلنساني  للمجتمع  التاريخي  التطور  أدى  وقــد 
االنقسام  وفــق  والثقافي،  الفكري  الخطاب  في  انقسام 
مهيمنة  ثقافة  بني  املجتمع  عرفه  الذي  الطبقي  والتناقض 
مغاير  وفكر  وثقافة  املسيطرة،  الطبقة  مصالح  تخدم 
بمختلف  للمجتمع  الحقيقي  الواقع  عن  يعبر  ومختلف 

مكوناته وتطلعاته الضرورية.
وشكل الفكر التقدمي املغربي املعاصر، إحدى املكونات األساسية للفكر املغربي 
الراهن، ويمكن تعريفه كفكر نقدي يقوم بتحليل الواقع وتفكيكه بهدف تشخيصه 
وتحديد مكامن التعثر والخلل واقتراح الحلول والبدائل املناسبة في محيط إقليمي 
الواقع  مع  دائم  حوار  في  جدلي  فكر  أيضا  وهو  والتغيير،  التحرك  دائم  ودولي 
االقتصادي والسوسيوثقافي والسياسي باحثا عن أسباب التخلف والتأخر الذي 
يالزم املجتمع املغربي في سياق دولي يتميز بهيمنة العوملة ونظامها النيوليبرالي 
حساب  على  الرأسماليني  يد  في  الثروات  وتراكم  السريع  الربح  إلى  يهدف  الذي 

التنمية االجتماعية للدول واقتصادها الوطني وسيادتها.
الطبقية  التناقضات  من  هويته  املعاصر  املغربي  التقدمي  الفكر  ويستمد 
على  يرتكز  كما  الطبقية،  والفوارق  االستغالل  تكرس  التي  املغربي  للمجتمع 
الفكرية  املرجعية  ذلك  في  بما  اإلنساني،  للفكر  املتنورة  االجتهادات  جميع 
املركب  الواقع  لفهم  الجدلي  ومنهجها  اجتهاداتها  بجميع  العلمية  لالشتراكية 
العدالة  واملتناقض، واقتراح حلول وبدائل لتحقيق مجتمع ديمقراطي تسوده 

االجتماعية والعيش الكريم.
التي  واالنتقادات  املالحظات  من  الرغم  على  املغربي،  التقدمي  الفكر  ويعد 
أطيافه  بمختلف  لليسار  السياسية  للممارسة  الفكرية  املرجعية  له،  توجه 
الحداثة  نحو  طريقه  يشق  الحديث  املغرب  جعلت  املتنورين،  ولكل  وتياراته 
التاريخ املغربي املعاصر، بحيث ظل  الذي ميز  بالرغم من االختالف والصراع 
الحداثة  ألن  املواطنة،  تسوده  عادل  مجتمع  لبناء  التقليدي  بالفكر  يصطدم 
أصبحت حتمية تاريخية في جميع املجاالت بالنسبة للدولة واملجتمع وال يمكن 

االستغناء عنها.
كما أن الحداثة والتنوير والتغيير البناء ال يتناقض مع اإلسالم املتنور واملعتدل 
الذي يتجاوب مع العقل واملتغيرات املعاصرة، بما يخدم مصلحة اإلنسان وحريته 
وتقدمه في إطار بناء مجتمع الوحدة واالختالف والتسامح واالعتراف بمؤسسات 

قوية بثقافتها الديمقراطية وقيم املواطنة والعدالة االجتماعية.
وزنها  لها  فكرية  شخصيات  املعاصر  املغربي  الفكري  املشهد  أفــرز  وقــد 
الفكري، كعبد هلل العروي وعبد الكبير الخطيبي وعابد الجابري وعبد الفتاح 
كيليطو وعبد السالم بن عبد العالي ومحمد سبيال... ويعد عبد هلل العروي من 
بني املفكرين الذين تناولوا الحداثة السياسية باملغرب والعالم العربي، والذي 
مركزا  السياسية،  الحداثة  إلى  للوصول  والثقافية  الفكرية  الحداثة  من  انطلق 
فاالنتقال من  الديمقراطية،  للشرعية  باعتبارها تؤسس  الحديثة  الشرعية  على 

الحكم التقليدي إلى الحكم الحديث ال يتم بقرار سياسي فقط، 
بل يتأسس على قاعدة فكر وثقافة سياسية حديثة وتراكماتها 

التي تصب في صميم املشروع الديمقراطي الحداثي.
وفي هذا السياق، شكل الفكر النقدي املغربي املعاصر، مناعة 
على  املعاصر  الثقافي  مشهدنا  في  وممارسة  كتصور  صلبة 
للمغرب..  السياسي  االستقالل  بعد  الصراع  احتدام  من  الرغم 
بشكل  اشتغلت  ومغايرة  حداثية  ثقافة  أنتج  الذي  الفكر  إنه 
تحديات  ملواجهة  والثقافي  السياسي  األداء  تطوير  على  فعال 

الفقر والتخلف بهدف تحقيق التنمية والعدالة االجتماعية.
برلني،  جــدار  سقوط  منذ  فإنه  املتواضع،  اعتقادنا  وفــي 
عرف العالم تدهورا وحركة ارتدادية إلى الوراء، مما أدى إلى 
بحيث  الحياة،  مجاالت  جميع  في  ــرداءة  وال التفاهة  سيطرة 
جعلت  الثقافية،  قيمها  في  وانحطاطا  تفككا  املجتمعات  عرفت 
يتوخى  إنساني  عمق  دون  للعيش  نمطا  والتبسيطية  والالمباالة  التفاهة  من 

بناء اإلنسان واملواطنة كاستراتيجية وهدف. 
في  املــزدوج  والنقد  النقدي  الفكر  إلى  ملحة  حاجة  في  اليوم  أصبحنا  لقد 
عالقتنا بالفكر والواقع.. نقد مزدوج يفكك ويحلل الذات واآلخر في ازدواجية 

جدلية تهدف إلى تشخيص أعطابنا وأخطائنا في النظرية واملمارسة.
وإذا كانت املمارسة هي تصحيح مغالطات العقل النظري، فهذا يتطلب تفكيك 
وإعادة بناء الخطابات بمختلف أنواعها الفكرية والقانونية والسياسية، حتى 
املمكنة،  الجرأة  بكل  العالم  يعرفها  التي  والتطورات  التحوالت  مسايرة  يمكن 
وذلك بتفكيك بنيات التخلف وما تنتجه من رداءة وتفاهة وشعبوية في سياق 
جميع  في  التفاهة  وسيطرة  والعلمي  العقالني  الفكر  بتراجع  يتميز  مجتمعي 

امليادين وطنيا وعامليا، وهو ما أصبح معيشا في الوضع الحالي.
في هذا السياق، فإن املجتمع املغربي ال يخرج عن هذه القاعدة، لفهم التردي، 
املواطن  أفقد  والسياسي  والثقافي  الفكري  مشهدنا  في  الحاصل  والتدهور 
الذي يبرر ويدافع عن  مكتسباته وقيمه وتضامنه والسقوط في خطاب األزمة 
واقع مأزوم، بتزييف الحقائق واملغالطات والتضليل، في وقت يتطلب فيه هذا 
رصيدنا  إلنقاذ  املستويات  جميع  على  املعالجة  أجل  من  البناء  النقد  الواقع، 
والعلمية  والفكرية  والثقافية  اللغوية  مقوماته  بمختلف  كمجتمع  التاريخي 
الرهانات  ويستحضر  جديد،  بمضمون  البناء  إعادة  تتطلب  التي  ومؤسساته 
الخطاب  بني  واضحة  جدلية  في  الحقيقي  الديمقراطي  لالنتقال  السياسية 
عبر  وتراكماته  الكبرى  في سيرورته  التاريخي  والزمن  الديمقراطي  السياسي 
ثنائية النقد والبناء، وتقديم بدائل وحلول موضوعية لألزمة البنيوية واملركبة 
للرأسمالية والوضعية الوبائية التي يشهدها العالم، عبر إجابته عن القضايا 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية بمقاربة فكرية مغايرة ومبدعة.
إنه النقد الذي يجعل الذات واملوضوع مجاال للتحليل واملساءلة عبر جدلية 
باإليجابيات  االحتفاظ  يتم  املنهجية،  العمليات  هذه  وفي  والبناء،  التفكيك 
سيرورة  إطار  في  املجاالت،  من  مجال  كل  في  السلبيات  ومعالجة  وتطويرها 
االرتدادية  الهزات  وتجنب  والهادف  اإليجابي  التغيير  لتحقيق  التطور،  دائمة 
يصيب  الذي  التعثر  حالة  من  يستفيد  الذي  أنواعه  بمختلف  التقليدي  للفكر 
العقلي  والقياس  للمنطق  يخضع  ومركبا  علميا  فكرا  باعتباره  النقدي  الفكر 
بأدوات  الواقع  مع  يتعامل  الذي  التبسيطي  والفكر  ويتناقض  املمارسة،  في 

ووسائل غير علمية.

المغرب أجمل بلد في العالم

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

الحداثة والنقد ال يتعارضان مع اإلسالم

المصطفى رياني 
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نموذج اإلسراف وسوء التدبير

المغاربة يرمون 
ماليين األطنان من 

الطعام الصالح لألكل 
في القمامة 

المواطن المغربي الواحد يهدر 
كل سنة 91 كيلوغراما من 

الطعام في القمامة
مؤخرا  صــادر  رسمي  تقرير  أعلن 
أن  للبيئة،  املتحدة  األمــم  منظمة  عن 
قمامة  فــي  يرمي  الــواحــد  ))املــغــربــي 
الطعام  مــن  كيلوغراما   91 النفايات 
املغاربة  وأن  سنة،  كل  لألكل  الصالح 
األطعمة  ــن  م طــن  مــايــن   3.3 ــوا  رمـ
األزبــال  حــاويــات  في  لألكل  الصالحة 
2019((، حيث وضع هذا التقرير  سنة 
الحمراء  الخانة  ضمن  املغربية  اململكة 
للدول األكثر هدرا للطعام، وتأتي بعده 
من  إفريقيا  بشمال  والجزائر  تونس 
الصعيد  وعلى  الطعام،  ضياع  حيث 
 931 أن  ذاتـــه،  املــصــدر  ــرز  أب العاملي، 
مليون طن من املواد الغذائية الصالحة 
النفايات وهي  قمامات  ترمى في  لألكل 
إجمالي  من   %  17 تعادل  التي  الكمية 
سنة  عامليا  لاستهاك  املتاحة  األغذية 

.2021
هذا  معظم  أن  إلى  التقرير  أشار  كما 
التي  امليسورة،  األسر  من  يأتي  الهدر 
األغذية  إجمالي  من   %  11 من  تتخلص 
املتاحة في مرحلة االستهاك في سلسلة 
الغذائية  الخدمات  تهدر  فيما  التوريد، 
 % و2   %  5 بالتقسيط  البيع  ومنافذ 
على التوالي، هذا في الوقت الذي يعاني 
العالم من  في  مليون شخص   700 فيه 
 ،2019 نشر سنة  تقرير  الجوع، حسب 

ويتوقع أن يرتفع هذا العدد.
الخطر  ــوس  ــاق ن الــتــقــريــر  دق  لــقــد 
الغذائية  املـــواد  كمية  ارتــفــاع  بشأن 
األزبال  في  األطنان  بماين  تهدر  التي 

عامليا، منبها إلى أن 17 % من األغذية 
املعدة لاستهاك في البيوت واملطاعم 
النفايات،  واملتاجر مآلها إلى صناديق 
وأن نسبة 60 % من تلك األغذية التي 
بصفة  املــنــازل  مــن  مصدرها  تــرمــى، 
ــم  األم ــه  أجــرت لبحث  وفــقــا  خــاصــة، 
لخفض  العاملية  الجهود  لدعم  املتحدة 
عام  بحلول  النصف  إلى  األغذية  هدر 
ما  النفايات  هذه  وزن  ويعادل   ،2030
محملة  شاحنة  مليون   23 الـــ  يقارب 
بكاملها،  مملوءة  طنا   40 تزن  بالكامل 
وهو ما يكفي للدوران حول األرض 7 مرات.

ساهمت جائحة »كورونا« في 
هدر األغذية بمعدل مرتفع 

املفاجئ  الصحي  الحجر  ساهم  لقد 
بلدان  فــي  ــا«  ــورون »ك جائحة  بسبب 
ــاق املــطــاعــم واملــقــاهــي  ــ الــعــالــم وإغ
ــات مــمــونــي الــحــفــات وبــاقــي  ــح وم

القطاعات املرتبطة بها، في هدر األطنان 
من األغذية الصالحة لألكل وقد ألحقت 
أن  كما  األهمية،  بالغة  أضرارا  بهؤالء 
الطبيعة  فــي  بها  رمــي  التي  األغــذيــة 
على  أساسية  أضــرارا  بالبيئة  ألحقت 
جائحة  مــن  التعافي  استراتيجيات 
املادية  الخسائر  إلى  »كورونا«، إضافة 

األخرى.

احتساب قياس هدر األغذية 
سنويا وعالميا

قامت العديد من البلدان باحتساب 
السنوات  في  األغذية  هدر  وقياس 
األممي  التقرير  تحدث  إذ  األخيرة، 
دولة   14 وجود  عن  الذكر،  السالف 
لديها بالفعل بيانات عن هدر األغذية 
تتوافق  بطريقة  جمعها  ثم  املنزلية 
 38 وهناك  األغذية،  هدر  مؤشر  مع 
هدر  عن  بيانات  لديها  أخــرى  دولــة 
التغيرات  لهم  تسمح  حيث  األغذية، 
في املنهجية أو التغطية الجغرافية، 
الهدف  مع  متوافق  تقدير  بإنشاء 
املستديمة،  التنمية  أهداف  من   13.3
عن  بيانات  ــة  دول  54 لــدى  وتوجد 

واحد على األقل من التقرير.
الطموح  رفع  للبلدان  يمكن  وهكذا 
ــال تــضــمــن هــدر  ــن خـ املــنــاخــي م
ــة فــي املــســاهــمــات املــحــددة  ــذي األغ
للمناخ،  باريس  اتفاق  وفق  وطنيا 
وخفض  الغذائي  األمــن  تعزيز  مع 

التكاليف على األسر املعيشية.

المغرب وأمنه الغذائي
أجمل  من  يعتبر  الذي  املغرب  إن 
ــاه هلل  ــب الــبــلــدان فـــي الــعــالــم، ح
املناخ  ــدال  ــت واع الطبيعة  بجمال 
املياه  ــرة  ووفـ التضاريس  وتــنــوع 
والبشرية  الطبيعية  املــوارد  وكثرة 
ومحاصيلها  وفاحته  وتنوعها، 
غنية ومتنوعة، نظرا لتنوع األراضي 
ــي تــســتــغــل لــغــرس  ــت الـــزراعـــيـــة ال
والــزيــتــون  والــكــروم  الحمضيات 

والقطن  والشعير  والقمح  والتمور 
والــفــواكــه  الــســكــر  وقــصــب  واألرز 
فاملغرب  األنـــواع،  املختلفة  الجافة 
أن  املغاربة  على  أرضه  في  جنة هلل 
وأال  الغذائي،  أمنه  على  يحافظوا 

يهدروا نعمه الغذائية.
ــر األمـــم  ــري ــق ــرجــوع إلـــى ت ــال ــب ف
على  انعقد  واملغرب  للبيئة،  املتحدة 
»الــكــوب  مؤتمر  بــمــراكــش،  أرضـــه 
البيئة  وحماية  املناخ  لتغير   »22
أرقــامــا  نــجــد  الطبيعة،  واحــتــرام 
التي  الغذائية  ثرواته  بشأن  مخيفة 
النفايات،  فــي  هائلة  بكمية  تهدر 
أرضه  على  يوجد  الــذي  الوقت  في 
أمس  في  هم  وأجانب  مغاربة  فقراء 
في  يرمى  الذي  الطعام  إلى  الحاجة 
بالبيئة  ذلك  فيضر  األزبــال  قمامات 
ويلوثها، فإذا كان هلل تعالى رحيما 
باألرض وما فيها من نعم سخية في 
استدامة  فإن  البشر،  لبني  عطائها 
بسلوكنا  رهــن  وسخائها  عطائها 
باحترامها  نــحــوهــا،  وتصرفاتنا 
خيراتها،  على  واملحافظة  وحمايتها 
ــرم بــنــي آدم  فــالـــــلــه تــعــالــى قــد كـ
لهم  وسخر  األرض  في  واستخلفهم 
وشجر  ماء  من  ومواردها  الطبيعة 
لذلك  وغيرها،  وأنعام  ونبات  وزرع 
على  االئتمان  اإلنــســان  على  يجب 
مرتبط  مصيره  ألن  الخيرات،  هذه 
بها، فا يعقل أن يهدر أطنان الطعام 
في قمامات األزبال سنويا، بل يوميا، 
دون أن يفكر في أمنه الغذائي الذي 
وتصحر  املياه  بندرة  مهددا  أصبح 
واملناخ  الطبيعة  وتقلب  األراضــي 

بشكل مخيف.

جاء في نشرة صادرة عن منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 
المتحدة: ال يزال العالم يفتقر إلى نظام عملي لألمن الغذائي 

العالمي، وعلى الرغم من االتفاقيات الحكومية الدولية، فما 
زالت اإلمدادات الغذائية ضئيلة في البلدان النامية، نظرا لعوامل 
الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية األخرى، فهناك ما يربو 
على عشرة ماليين الجئ يحتشدون في البلدان النامية من أجل 

لقمة عيش يسدون بها رمقهم.
إن الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية الحاد يزداد عددهم 

سنة بعد أخرى، فهناك ما يزيد عن 500 مليون نسمة من سكان 
العالم ال يجدون الغذاء الذي يسدون به رمقهم، وعدد كبير جدا 

من سكان البلدان النامية يعانون من اعتالل الصحة بسبب االفتقار 
إلى ما يحتاجون إليه من طعام، والنسبة الكبيرة من هؤالء هي 

من األطفال الذين تزداد وفاتهم بسبب سوء تغذيتهم، وحيثما 
يوجد الفقر فهو السبب الرئيسي للجوع والوفيات.

إن أغلب البلدان الفقيرة تعاني من نقص في المحاصيل الزراعية، 
وذلك راجع للعوامل الطبيعية والبشرية، من قلة المطر وعدم 

صالحية األراضي للزراعة وجفاف التربة وانعدام كفاءة المزارعين 
وغير ذلك من األسباب، وبالتالي، فعدم توفر محاصيل زراعية 

غذائية يؤدي إلى إلحاق ضرر شديد بالسكان الفقراء في الدول 
النامية، حيث ينفق أغلبية هؤالء مدخولهم الزهيد على الطعام 
الذي يسدون به رمقهم، في حين نجد عدة بلدان ال تحافظ على 

طعامها فتهدر ماليين األطنان منه يوميا في قمامة النفايات 
كما جاء في تقرير أممي صادم يشتمل على المعلومات التالية:

د. عبد الرحيم بن سالمة*

لقد دق  تقرير منظمة 
األمم المتحدة للبيئة 

ناقوس الخطر بشأن 
ارتفاع كمية المواد 
الغذائية التي تهدر 

بماليين األطنان في 
األزبال عالميا، منبها إلى 

أن 17 % من األغذية 
المعدة لالستهالك 

في البيوت والمطاعم 
والمتاجر مآلها إلى 

صناديق النفايات، وأن 
نسبة 60 % من تلك 
األغذية التي ترمى، 
مصدرها من المنازل 

بصفة خاصة



كبريات  الفتح ستنافس  ربــاط  أن  رباطي  أي  يتخيل  لم 
جليل  عالم  إال  عظيمة«  »مدينة  وتصبح  العاملية  العواصم 
من أولياء اهلل الصاحلني، هو عبد امللك بن صاحب الصالة 
رحمه اهلل، الذي تنبأ لها بذلك سنة 594 هجرية يف كتابه 
447، وهــو يكتب عــن ربــاط الفتح  »املــن بــاإلمــامــة« صفحة 
وأكــد هذا  املــوضــع مدينة عظيمة«،  هــذا  »سيكون يف  قــائــال: 
الكرمي كرمي أطــال اهلل عمره يف  الدكتور عبد  املــؤرخ  التنبؤ 

كتابه: »رباط الفتح عاصمة اململكة« طبعة 1984.
وهـــا هـــو املـــشـــروع املــلــكــي يــجــســد عــلــى أرض الـــواقـــع ما 
جاء يف الكتابني وتنبأ به منذ حوالي ألف سنة املؤرخ ابن 
كبير ومؤرخ جامعي مطلع،  وأكده مثقف  الصالة،  صاحب 
ــدارة واســتــحــقــاق  ــ واســتــحــقــت ربــــاط الــفــتــح الـــيـــوم بــكــل جـ
تتويجها بألقاب النبوغ الفكري، والصدارة الثقافية وطنيا 
نضاالت  إشعاع  ومنبع  اإلنساني،  التراث  ورائــدة  وإفريقيا، 
الصائمة عن  الصامتة  السياسية  والنخبة  املدني  املجتمع 
الــكــالم احملــاربــة بــاألقــالم واألفــكــار حلماية هــذا »اجلــنــني« 
الرباط  اسمها  مــولــودة  عنه  فنتج  إجــهــاضــه،  يتم  ال  حتى 
من  املنتخبني  بعض  يستحيي  ال  هــذا  بعد  فهل  الكبرى.. 
االنغماس يف أشغال »البريكوالج«، كاألزبال، ووثائق احلالة 
املــدنــيــة، والــتــصــديــق عــلــى الــتــوقــيــعــات، ومــحــاربــة الــفــئــران 
الشراكات  وتوزيع  الراجلني،  ممرات  وصباغة  و»الطوبات«، 
ــخ، وأيــــــن؟ يف عـــاصـــمـــة تــهــابــهــا الـــيـــوم  ــ ــدات... إلــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ واملـ
وحتترمها جل عواصم املعمور، التي ال حديث لها إال عن 

صحوة اململكة وتقدم عاصمتها.
فــالــربــاط الــكــبــرى وإن ظــلــت مــســاحــتــهــا ال تــتــجــاوز 116 
فــإنــهــا  فــقــط،  نــســمــة  ألــــف   500 بــحــوالــي  كلم² وســاكــنــتــهــا 
انطلقت كالسهم لتصيب أهدافا خيالية لم يكن يحلم بها 
القادمة،  القليلة  السنوات  ويف  وصناعها،  وجتارها  سكانها 
لكل  واملعالج  اإلفريقي  لالقتصاد  النابض  القلب  ستصبح 
األمراض واألوبئة يف إفريقيا، وستتربع على عرش الثقافة 
لــلــربــاط الكبرى  الــربــاطــيــني  والــعــلــوم، فــمــاذا ستكون هــديــة 
كبار  مواطنني  لها  يقدمون  هــل  املقبلة؟  االستحقاقات  يف 
يتركونها  أم  شــؤونــهــا،  لتدبير  والــوطــنــيــة  والــعــقــل  الفكر  يف 
وجها لوجه مع من يتحكمون اليوم يف أموالنا ومستقبلنا، 
أوجــاع  على  للقضاء  واملناصب  النفوذ  عن  فقط  ويبحثون 

اجلوع املالي؟
بأصواتنا  االســتــخــفــاف  مــن  حــذرتــنــا   »19 »كــوفــيــد  فجائحة 
ــاء والــوطــنــيــني  ــفـ ومــســتــقــبــل أبــنــائــنــا، وتــنــصــحــنــا بــاخــتــيــار األكـ
ــن يــتــســولــون  ــذيـ ــن يــقــفــوا يف طـــوابـــيـــر الـ ــؤالء لـ ــ والـــنـــزهـــاء، وهــ
األصوات، ولكن ينبغي البحث عنهم وترغيبهم لقبول األمانة: 

أمانة احلفاظ والنهوض بالرباط الكبرى.  

شهادات من

الرواد
موالي  الراحل  أربعينية  ندوة  أعمال  في 
دجنبر   21 بتاريخ  هلل  رحمه  الصقلي  علي 
2018، شاركت الدكتورة نجاة املريني بمداخلة 
قيمة ننشر منها هذه الفقرة: )).. ويذكر املوت 
وتذكر  الصقلي،  علي  ــرة  ذاك في  ورسوخها 
أرملته السيدة الفاضلة نجاة عالن، أن ذاكرتها 
كان  شعريني  بيتني  وموسيقى  بنغمة  تحتفظ 
عن  الحديث  دار  كلما  مسامعها  على  يرددهما 
وبالتنقيب  قبره،  شاهد  على  ليكتبا  املــوت 
عنهما في ملفاته العديدة، تم التوصل إليهما، 
وأشكر  سنة،  عشرين  من  أزيد  منذ  كتبا  وقد 
الشاعر،  أخ  ــن  اب الصقلي  محمد  املهندس 
ببعض  فأتحفني  عمه  لشعر  عاشقا  كان  الذي 

املقتطفات الشعرية ومنها البيتان:
زائري باللـه دعني      من لقد كان... وكانا

وادع ربي يحبني في      جنة الخلد مكانا(( 
انتهى.

رحم هلل الشاعر موالي علي الصقلي.

شارع »جان جورس« وفيه يقطن رئيس 
احلكومة السابق، تساءل منتخب »يا حسرة« 
فوجدنا  االســم،  هــذا  صاحب  األجنبي  عن 
اجلواب يف كتاب: »أحمد بال فريج« لألستاذ 
محمد توفيق القباج، ص: 207، حيث يقول: 
عن  كمدافع  جوريس  جان  يعرفون  »املغاربة 
فوق  سواء  حقوقهم  عن  ومنافح  استقاللهم 
اإلنسانية«،  جريدته  يف  أو  الــبــرملــان  منبر 
فهل منتخبنا زود ذاكراته بهذه املعلومة التي 

يعرفها كل املغاربة إال هو؟

يف بداية القرن 19، اشتهر أدباء الرباط 
بــألــقــاب مــع األســـف لــم تستمر مــثــل: »شــاعــر 
الرباط« وكان من نصيب املرحوم عبد القادر 
لبريس، و»عروس العلماء« من ابتكار املرحوم 
ســيــدي الــعــربــي بـــن الــســايــح تــكــرميــا للعالم 
اجلــلــيــل املـــرحـــوم جــســوس أحــمــد بـــن قــاســم، 
وغــيــرهــمــا مـــن األلــــقــــاب، ومــــن هــــذا املـــــوروث 
ــاط الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب  ــربــ الـــثـــقـــايف اكــتــســبــت الــ
عاصمة الثقافة املغربية واإلفريقية )املصدر: 

موسوعة الرباط، اجلزء 1 ص: 150(. 

النبوة  أرض  من  يراع  »ما خطه خبر 
كتاب لألديبة رحمة  والديار« عنوان  القدس 
إلى  رباطي  وفــد  رحلة  عن  تكتب  سعيدي، 
القدس الشريف لزيارة مقدساتها اإلسالمية 
سنة 2014، نقتطف من الكتاب الصادر سنة 
»مبا   :26 الصفحة  من  الفقرة  هــذه   2018
أجانب  أننا  لإلسرائيليني  تبني  النهار  أن 
شكلنا  مــن  كذلك  لهم  تبني  بــل  البلد،  عــن 
احلواجز  فتخطينا  مغاربة،  أننا  وجالليبنا 
منهم من خاطبنا  بل  كبيرين،  ويسر  بسهولة 

بلسان عربي فصيح: السالم عليكم«.

منها  تخلو  ال  الــتــي  رمــضــان«  »صيدلية 
»زميطة«  إنــهــا  رمــضــان،  ربــاطــيــة يف شهر  دار  أي 
حــمــص،  ذرة،  زرع،  ))شـــعـــيـــر،  مــكــونــاتــهــا:  وهــــذه 
الكرعة،  زريعة  الــدالح،  زريعة  كتان،  زريعة  فــول، 
زجنالن، إيالن، صوجا، زعتر، فليو، مانتة، نافع، 
الــبــابــوجن، قــرفــة، حــبــة حــــالوة، زريــعــة الــبــطــيــخ، 
نــعــنــاع، الــنــبــك، اخلـــــروب، مــــــرددوش، الــشــانــوج، 
بالفعل  إنــه  احلــيــة((..  امللحة  الــكــوزة،  الساملية، 

لقاح يقاوم عدة أمراض ومقوي طبيعي. 

الرباط الكبرى 
تنتظر الرباطيين 

الكبار
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الرباط ياحسرة

الربـاط أر شيف 

الــكــريــم،  رمــضــان  ــل شــهــر  ك قــبــل  نضطر 
املــواد  تعرفها  التي  بالفوضى  التذكير  إلــى 
االستهالكية من غش وغالء يفرضان ظلما على 
الذي  الصيام  كل شهر  يتكرر  ظلم  الصائمني، 
تتجند فيه كل األقسام االقتصادية واالجتماعية 
تلفزيونية  لقطات  لتحضير  للجماعة،  التابعة 
وتراقب  األسواق  تتفقد  األول وهي  اليوم  في 
الغش  عن  وتنقب  املعروضة،  واملــواد  السلع 
بواجبها  تقوم  كانت  فلو  النظافة،  وتفرض 
إلثبات  مضطرة  قامت  ملا  العادية  األيــام  في 
ــوع األول  حــضــورهــا ووجــودهــا فــي األســب
بالكاميرات  وتوثيقه  الفضيل،  الشهر  من 
تعود  ثم  املخالفني)..(،  لبعض  و»بروصيات« 
رقما  وضعت  أنها  تعلن  بعدما  مكاتبها  إلى 
»الغشاشني« واملضاربني في  لالتصال لفضح 
بينما  الرباطيني،  بصحة  واملغامرين  األثمان 
في  حــاضــرة  تبقى  أن  عليها  يلزم  الــواجــب 
الوقاية  ضبط  من  ومتمكنة  متحكمة  امليدان، 
ومراقبة ألي شطط في كل األسواق واملتاجر، 
للمراقبة  لــجــان  عــن  يتكلمون  األســف  ومــع 
فقط  مرتبطة  املراقبة  هذه  وكأن  رمضان  في 
من  وليست  الصيام  شهر  في  يستهلك  بما 

صنفها  والتي  املكلفة  األقسام  اختصاصات 
الترتيب  حيث  من  األولى  املرتبة  في  املشرع 
في  األسبقية  لهم  تعطى  ورؤساؤها  اإلداري، 

تولي املسؤوليات للمناصب السامية.
ــا حـــســـرة«، أقــســام  ــي الــعــاصــمــة »يـ وفـ
وهيكلتها  واالجتماعي،  االقتصادي  تجمع 
ومجلس  والجماعة  الوالية  على  مفروضة 
الجهة  ومجلس  املقاطعات  ومجالس  العمالة 
نكهة  ضــاعــت  حتى  ــة،  ــ اإلداريـ واملــلــحــقــات 
بني  وتفتتت  وتشتتت  واالجتماع،  االقتصاد 
رمضان،  في  جمعها  يتم  وبالكاد  املكاتب، 
ربما لتتعارف فيما بينها والستنشاق الهواء 
تتجاوز  ال  مــحــدودة  ــدة  ومل مكاتبها  خــارج 
وفروع  ومكاتب  ومصالح  أقسام  األسبوع، 
قانون  تطبيق  عن  حتى  عجزت  وملحقات 
إشهار األثمنة، فهل بعد هذا نطمع في قضاء 
شهر املغفرة والعبادة بدون غش في املوازين 
والسلع، وبدون زيادات صاروخية في املواد 
تصبح  التي  أسماك  ــدون  وب االستهالكية، 
ــادرة، وبـــدون جــودة فــي الــفــواكــه... إلــخ،  نـ
الرباطيني  معاناة  بلغنا  فإنا  اشهد  فاللهم 

خالل شهر الصيام. 

الغش وغالء األسعار في رمضان يضع األقسام 
االقتصادية واالجتماعية في قفص االتهام

بعد فشل الدبلوماسية الشعبية

تألق الدبلوماسية الثقافية في العاصمة السياسية
املــاضــي،  الــقــرن  ثمانينات  فــي 
ــة  ــعــاصــم ــتــخــبــو ال اجـــتـــهـــد مــن
الشعبية  الدبلوماسية  ــداع  ــإب ب
عواصم  مع  التوأمة  قنوات  عبر 
املشاركة  وتكثيف  أجنبية،  ومــدن 
املسؤولية  مــراكــز  فــي  والــتــواجــد 
مع  بتنسيق  اإلقليمية  للمنظمات 
من يهمهم األمر، وبالفعل أدت هذه 
في  واجبها  الشعبية  الدبلوماسية 
تقريب وتسهيل مهام الدبلوماسية 
كثيرة،  ذلك  على  واألمثلة  الرسمية 
في  تثاقلت  ــادرة  ــب امل هــذه  أن  إال 
جنحت  ثم  التسعينات،  منتصف 
من  باألسفار  خــاص  رصيف  إلــى 
مع  و»الشوبينغ«  السياحة  أجــل 
يوم  كــل  عــن  سمينة  تعويضات 
أصبح  حــرج،  أدنــى  ــدون  وب سفر، 
الــتــنــاوب عــلــى االســـتـــفـــادة من 
تم  وهنا  مباحا،  وريعها  الرحالت 
بني  الشعبية  الدبلوماسية  نعي 
آلة  إلى  وتحولت  الشعوب،  ممثلي 
كل  منها  يستفيد  وتحفيز  ضغط 
»وفائهم«،  لهم على  املؤيدين جزاء 
فاختفت تلك الدبلوماسية الواعدة، 
الثقافة  بنيان  برز  اختفائها  ومع 
في  ــوخــا  شــم وازداد  ــخــا  شــام

استعملت  إذ  األخــيــرة،  السنوات 
باألفكار  املتنورة  العقول  بنائه  في 
على  الخائفة  بالنضال،  املتشبعة 
على  املصممة  األجــيــال  مستقبل 
تشييد صرح ثقافي متني كحصانة 
لبالدنا من تسرب الجهل وكوارثه، 
الشعبية  الدبلوماسية  فماتت 
ــدت »الــعــاصــمــة الــثــقــافــيــة«،  ــ وول

بني  الــرابــطــة  الــحــبــال  وتقطعت 
الرباط  فصعدت  الشعوب،  ممثلي 
ــيــة،  ــق ــافــة اإلفــري ــق ــث إلـــى قــمــة ال
وارتبطت ارتباطا عقالنيا بمفكري 
املعمور،  ومثقفي  وكتاب  وعلماء 
ــا ســيــدات  ــه فــاجــتــمــع فـــي رحــاب
وسادة العلم من كل أنحاء الدنيا، 
للمداولة في  وتعقد حاليا جلسات 

الحلول،  القتراح  الساعة  قضايا 
في  مصباحا  مرة  كل  في  وتضيء 
وتنعش  املظلمة،  األركــان  من  ركن 
لندواتها  املتتبعني  املثقفني  آمــال 
وأوراشها  األسبوعية  وجلساتها 
الصغيرة،  الشاشة  عبر  املنقولة 
ومنشوراتها  ومجالتها  وكتبها 
ــا، حــتــى أن  ــ ــ وتــضــحــيــات رواده
مؤسسة  عــدل  يأملون  الرباطيني 
تخفى  ال  الــتــي  العاملية  »نــوبــل« 
الثقافية  الــصــحــوة  هـــذه  عليها 
على  كانت  وإن  املغربية،  للعاصمة 
فإنها  الرباط،  مدينة  في  لسان  كل 
اململكة،  ربوع  أيضا في كل  شاعت 
البحر  وحوض  اإلفريقية  والقارة 

األبيض املتوسط.
بنور  ومعتزون  فخورون  فنحن 
الــعــرفــان الـــذي أضـــاء كــل أرجــاء 
العقول  من  ونأمل  اململكة،  عاصمة 
للدبلوماسية  املجال  فسح  النيرة، 
السياسية،  العاصمة  في  الثقافية 
ــجــع مــن الــدبــلــومــاســيــة  ــا أن ــه إن
الـــعـــاديـــة، وذلـــــك بـــاملـــزيـــد من 
واألدبـــاء  املفكرين  وفـــود  تــبــادل 
»الرقي  رسالة  أصحاب  والعلماء 

باإلنسانية«.

علماء الرباط يتوسطهم العالمة عميد األدب المغربي، األستاذ 
عباس الجيراري، في ندوة علمية في الثمانينات

أسـرار
العاصمة

صورة التقطت منذ حوالي 24 سنة للوالي آنذاك محمد كديرة )ويسميه الرباطيون 
الحكيم(، في استقبال األستاذ عبد اللطيف بنمنصور خالل أحد األعياد الوطنية، وقد 
تولى الوالية في ظروف حكومة التناوب وانتقال الملكية إلى ولي العهد ومراسيم 

جنازة الملك الراحل الحسن الثاني، بحضور أكبر عدد من رؤساء الدول والحكومات، فكان 
موفقا وحكيما، ثم عاد إلى الدبلوماسية سفيرا للمملكة. 



نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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األسبوع الرياضي

»األسود« تلتحق تباعا بمركز املعمورة
صحف

للغابة؟ ميشيوا..  بغيتوهم  فني 

م« الرجاء املدرب السالمي »ُيقسِّ
الصباح

؟ هذا  م«..هتلر  »ُيقسِّ

»انقسام« في الرجاء بسبب السالمي
األخبار

»انقسام« واعر دابا هاذ السالمي ؟

أشعر بحب املغاربة
الالعب منير الحدادي العائد للمنتخب المغربي

متسامح... شعب  املغاربة  عرفتيها،  عاد 

اللعب  أجل  من  إحتارين  اعتذار  تشترط  الجامعة 
للمنتخب الوطني

مواقع
ما كاين باس، إن الوطن غفور رحيم.

املدرب السالمي باق مع الرجاء...
جرائد

البقاء هلل!

العربي الزاولي يلفت األنظار
الصباح
منذ  مــات  الــزاولــي  الــعــربــي  الــرويــنــة،  هــاذ  آش 
العربي  إيلى كتبتو »مركب  سنوات طويلة، آش فيها 

الزاولي«...

»هلل غالب«

بنشيخة مدرب الدفاع الجديدي، بعد الهزائم المتتالية
اللي قدرتي عليه.. هاذ الشي 

ال أشغل بالي بالعروض
عبد الغفور لميرات العب شباب بنجرير

رونالدو هذا...

العدد: 1554 من 01 إلى 07 أبريل 2021

إقصائيات كأس إفريقيا لألمم )الكاميرون 2022(

فكرة مغربية من توقيع قيدوم اإلعالميين 
الرياضيين كمال لحلو

6 أبريل: اليوم العالمي للرياضة

واهلل عيب

فريق  فيه  يعيش  الذي  الوقت  في 
مالية خانقة،  أزمة  الرياضي  الرجاء 
وما ترتب عنها من مشاكل ال تعد وال 
تحصى، وفي الوقت الذي أعطى فيه 
املنخرطون املثال في التضحية وحب 
الفريق، وذلك بعد مساهمتهم املادية 
لنقل  الكبيرة في كراء طائرة خاصة 
ضد  مباراته  في  زامبيا  إلى  الفريق 
الثانية  الجولة  برسم  نكانا  فريق 
االتحاد  كــأس  مجموعات  دور  مــن 
اإلفريقي، نالحظ عجز املكتب املسير 
حيث  املشاكل،  هذه  حل  عن  الحالي 
قــوة،  وال  لــه  حــول  وال  يتفرج  ظــل 
ــي عــز هذه  بــل األنــكــى مــن ذلــك، وف
رشيد  الفريق  رئيس  ارتــأى  األزمــة، 
يوظف  أن  األنــدلــســي،  إبراهيم  بــن 
كمدير  ســابــقــا،  ومــســيــرا  منخرطا 
إداري ملركب الوازيس بأجرة ضخمة 
يتقاضى  حيث  بها،  يحلم  يكن  لم 
يقوم  أن  بــدون  درهــم   38000 مبلغ 
مستخدمي  ألن  يــذكــر،  شــيء  بــأي 
بواجبهم  يقومون  »األوفياء«  اإلدارة 

بالرغم من أجورهم املتواضعة.
أن  له  سبق  »د.ل«  املحظوظ  هذا 
اشتغل في فترات متفاوتة في قناتي 
لم يعمر  أنه  طنجة وعني السبع، إال 
طويال، ليجد في فريق الرجاء مالذا 
سقط  بأنه  علما  رفيعا،  ومنصبا 

ألي  يجوز  ال  ألنه  التنافي،  حالة  في 
منخرط أو مسير أن يكون مستخدما 

داخل الفريق.
ضاق  ــذي  ال الــرجــاوي  الجمهور 
درعا من هذا املكتب املسير، يتساءل 
الفريق  عن الجدوى من إهدار مالية 
من  بكثير  أهم  أولويات  هناك  بينما 

توظيف مثل هؤالء األشخاص ؟
في ظل هذا االختناق والتطاحنات 
املــدرب  قــدم  الــرجــاء،  يعيشها  التي 
الثالثاء،  أمس  أول  السالمي،  جمال 
بشكل  الفريق  تدريب  من  استقالته 

ــث  ــي، حــي ــ ــ ــم ــ ــ رس
املــبــاراة  ستكون 
سيجريها  التي 
يــــــــوم األحــــــد 
بيراميدز  ضــد 
املـــــــصـــــــري 
الجولة  برسم 
الـــثـــالـــثـــة مــن 

مجموعات  دور 
ــاف«،  ــ ــك ــ كــــأس »ال
آخــر مــبــاراة له مع 
الــفــريــق األخــضــر، 
املكتب  هذا  ليدخل 
جديدة  ــة  دوام في 
الــغــمــوض  يلفها 

والشك.

تحتفل جميع بلدان املعمور يوم الثالثاء القادم 
إشراف  تحت  للرياضة،  العاملي  باليوم  أبريل،   6
الدولية،  األوملبية  واللجنة  املتحدة  األمم  منظمة 
حيث تقام العديد من اللقاءات والندوات الرياضية، 

للتحسيس بمميزات الرياضة بشكل عام.
كان  الوجيه،  واالقتراح  الرائعة،  الفكرة  هذه 
وقيدوم  الكبير  اإلعالمي  املغرب،  باسم  قدمه  قد 
لحلو،  كمال  باملغرب،  الرياضيني  الصحفيني 
منذ  الدولية  امللتقيات  من  العديد  في  عنه  ودافع 
سنة 2011، ليتم اعتماده رسميا من طرف اللجنة 
حيث  املتحدة،  األمــم  ومنظمة  الدولية  األوملبية 

26 غشت  يوم  االقتراح  هذا  على  املصادقة  تمت 
2013، وأصبح تاريخ 6 أبريل رسميا، يوما عامليا 

للرياضة من أجل السالم والتنمية.
هكذا، وبعد أكثر من قرن على انطالق األلعاب 
األوملبية املعاصرة، ها هي الرياضة تحظى بشرف 

االحتفاء بيومها العاملي.
ومرة أخرى، سيتذكر العالم بأسره، بأن مغربيا 
تقديم  مبادرة  اتخذ  الــذي  هو  لحلو،  كمال  اسمه 
والدفاع عن هذه الفكرة، التي يستحق بفضلها وبكل 
استحقاق، مشروعية لقب »املسير الرياضي األكثر 

تميزا وتأثيرا في الساحة الوطنية والعاملية«.

رشيد األندلسي 
رئيس فريق 

الرجاء

والفنانني..  شعراء  وال  ممثلني،  هم  ال 
في  مــالل  بني  رجـــاء  العــبــي  إنــهــم بعض 
ولن  لم  املوسم  هــذا   ،1974-1973 موسم 
ينساه أبناء مدينة بني مالل، الذين خرجوا 
العتيد،  بفريقهم  لالحتفال  أبيهم  بكرة  عن 
رجاء بني مالل الذي فاز أول وآخر مرة في 
تحت  الوطنية،  بالبطولة  الكروي  مشواره 
املرحوم عبد  الداهية،  الكبير  املدرب  قيادة 

القادر لخميري.
يغيب عن هذه الصورة مجموعة من 
الالعبني األساسيني، كالحارس املرحوم 
الحبيب، واملدافع الدولي أحمد نجاح، 
واألخوين ولد 1 وولد 2، باباي، عليبو، 

قداري.
منحوا  الــذيــن  هــم  ــالعــبــني  ال ــؤالء  ــ ه
جيدا  وأتذكر  اللقب،  هذا  املاللي  للفريق 
كانوا سيخوضونها  التي  املباراة األخيرة 
بامللعب البلدي ضد فريق الرجاء الرياضي 
املطالب باالنتصار إذا أراد الفوز بالبطولة، 
للحصول  التعادل  يكفيه  املاللي  والفريق 
مباراة  في  فــاز  وأنــه  خاصة  اللقب،  على 
بامللعب  لصفر  بهدف  الرجاء  على  الذهاب 

الشرفي )مركب محمد الخامس حاليا(.
املرحوم  و»مــكــر«  ذكــاء  سنالحظ  هنا 
لخميري، الذي يعرف قوة الرجاء، وموهبة 
القصير  اللعب  يفضلون  الــذيــن  العبيه 
والفرجة، خاصة وقد سبق له أن دربهم في 

موسم 71-70.

شهر  )نهاية  الصيف  فصل  عــز  ففي 
يونيو(، أعطى املرحوم لخميري تعليماته 
تربة  بسقي  يقوموا  بــأن  امللعب،  لعمال 
كل  عرقل  مما  كثيرا،  تبللت  التي  امللعب 
في  فشلوا  الذين  الرجاء  العبي  مجهودات 
امللعب  أرضية  سوء  أمام  تقنياتهم  إظهار 
سهل  مما  مائية،  بــرك  إلــى  تحولت  التي 
مــأمــوريــة العــبــي الــرجــاء املــاللــي، الذين 
من  تمكنوا  حيث  جيدا،  ملعبهم  يعرفون 

الفوز بهذا اللقاء التاريخي، والحصول في 
نفس الوقت على درع البطولة.

الجيل  هذا  فترة  فمنذ  الشديد،  لألسف 
يعاني  مــالل  بني  رجــاء  وفريق  الذهبي، 
التقنية والتسيير، متنقال بني  من األزمات 

جميع أقسام البطولة.
نتمنى صادقني أن يعود الفريق املاللي 
الفرحة  تعود  حتى  املجيدة،  أيامه  إلــى 

ألبناء هذه املدينة الجميلة.

هؤالء من يكونون؟

ممثلــون أم »كوايــرية«؟
حديث 
الصورة

بعد المبارتين المتواضعتين أمام موريتانيا وبوروندي

بدون إيقاع وال إقناع: األسود تتأهل إلى النهائيات
كما كان متوقعا، تأهل املنتخب الوطني للمرة 
18 إلى نهائيات كأس إفريقيا التي ستحتضنها 
الكاميرون في السنة القادمة، قبل إجراء مباراته 
السلبي  بالتعادل  انتهت  التي  موريتانيا  ضد 
منتخب  على  أمــس  أول  لينتصر  بنواكشوط، 
التي  ــاراة  ــب امل خــالل  يتيم،  بــهــدف  ــدي  ــورون ب

احتضنها مركب األمير موالي عبد هلل.
بعض  وجــد  قــد  الوطني  الناخب  كــان  ــإذا  ف
ــذي قدمه  ــذار بــعــد املــســتــوى الــبــاهــت الـ ــ األع
»األسود« ضد موريتانيا، كسوء أرضية امللعب، 
كذلك  يضيف  أن  بإمكانه  كــان  بل  الــريــاح،  أو 
املباراة  مستوى  فــإن  التصوير!  ضعف  حتى 
لم يجد  املغمور،  الثانية ضد منتخب بوروندي 
له أية أعذار، ألن كل األجواء كانت مثالية للقيام 
امللعب،  أرضية  لجودة  نظرا  ممتعة،  بمباراة 
واإلمكانيات املادية واللوجستيكية التي تضعها 
كل  خالل  القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
مباراة يجريها املنتخب الوطني داخل أو خارج 

املغرب، مقارنة مع املنتخبات املنافسة.
فبالرغم من الكم الهائل من الالعبني املتميزين 
خاليلوزيتش،  البوسني  عليهم  يتوفر  الذين 
وقيمتهم التقنية واملالية، فهو لألسف فشل في 
يجد  لم  مــازال  حيث  مستواهم،  من  االستفادة 
في  عليها  سيعتمد  التي  النموذجية  التشكيلة 

ثالثة  بعد  التي ستبدأ  العالم،  كأس  إقصائيات 
أشهر.

صحيح أن املنتخب الوطني أنهى مرحلة هذه 
التصفيات في املرتبة األولى بمجموع 14 نقطة 
التأهل  وحقق  وتعادلني،  انتصارات  أربــع  من 
نفس  في  ننسى  أال  يجب  لكن  النهائيات،  إلى 

الوقت أننا واجهنا منتخبات من الدرجة الثالثة 
يرقى  ال  مستوى  قدمنا  ذلــك،  ومع  الرابعة،  أو 
أكبر  أصبح  الذي  املغربي  الجمهور  النتظارات 
من أي وقت مضى خائفا على مستقبل منتخبه، 
الذي يلعب بدون بوصلة، وينتصر بدون إقناع...

وللحديث بقية.

كمال لحلو

هذا الخبر

منير الحدادي سجل ضد بوروندي أول هدف له مع المنتخب المغربي

هذا إلى المكتب المسير لفريق الرجاء

سوء التدبير والتبذير...



لخص األمين العام لمجلس الجالية، عبد اهلل بوصوف، بطريقة سهلة )والصعوبة تكمن في السهولة(، مقومات اإلسالم المغربي 
أمام مجموعة من السفراء المعتمدين في الرباط، في لقاء انعقد بداية هذا األسبوع في الرباط، حيث قال بحضور أزيد من عشرة 
سفراء، عندما وجه له سؤال حول القراءات الخاطئة لإلسالم في أوروبا بعد تسجيل حوادث مؤسفة، أن ))المغرب ينتمي لمنظومة 

العقيدة األشعرية والمذهب المالكي، وهو تصوف سني((، ولكي يفهم الجميع، ضرب األمين العام لمجلس الجالية المثال بثالث 
شخصيات معروفة عند الغرب، هم ابن خلدون وابن رشد وابن عربي..
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إخباريتحليل 

إعداد : سعيد الريحاني

مالمح الخطة المغربية لمواجهة
الديني والبوليساريو التطرف 

البابا فرانسيس في ضيافة أمير المؤمنين محمد السادس

))نحن  قائال:  ذلك  بوصوف  أوضح 
للتدين  نموذج  وبلورة  لصياغة  ندعو 
ثالثة  على  يقوم  أن  يجب  اإلســالمــي 
ركائز: أوال املعرفة، ألننا نالحظ أن من 
يقوم بهذه العملية، أشخاص يجهلون 
كــان  مــن  بــل منهم  ــا،  ــالق إط اإلســـالم 
املعرفة  ألن  سابقا..  أو سجينا  مجرما 
فهناك  صغيرا،  حيزا  ليست  الدينية 
صغيرا  جزء  يعرفون  املسلمني  بعض 
كل  يعرفون  أنهم  ويعتقدون  الدين  من 
الدين، في حني أن الدين واسع، وهذه 
علمية  بشخصية  إليها  نرمز  املعرفة 
ويتعلق  املالكية،  للمدرسة  تنتمي  فذة 
األمــر بــاملــؤرخ وعــالــم االجــتــمــاع ابن 
خلدون، فهو معروف في املغرب بكتاب 

يعرفون  من  قليلون  ولكن  »املقدمة«، 

أما  مصر،  في  املالكية  مفتي  كان  أنه 
املــشــروع  أن  فهي  الثانية،  الــركــيــزة 
العقالنية  على  يقوم  أن  يجب  الديني 
األمــر  لهذا  ونــرمــز  النقدي،  والــحــس 
الغرب،  في  معروفة  علمية  بشخصية 
والفقيه  الفيلسوف  رشــد،  ابــن  وهــو 
هو  مــعــروف  كتاب  لــه  ــذي  ال املالكي، 
وقد  املقتصد«،  ونهاية  املجتهد  »بداية 

جمع بني الفلسفة والنقد..
للمشروع  الــثــالــث  ــحــدد  امل بينما 
البعد  أو  الــتــصــوف  فــهــو  ــي،  ــن ــدي ال
فذة  بشخصية  إليه  ونرمز  الــروحــي، 
تنتمي للغرب اإلسالمي، ويتعلق األمر 
بابن عربي((.. هكذا تحدث األمني العام 

إحــدى  تلك  وكــانــت  الجالية،  ملجلس 
اهتمام  خاللها  من  كسب  التي  النقاط 
قال  عندما  خــاصــة  الــدبــلــومــاســيــني، 
نموذج  وبلورة  لصياغة  ندعو  ))نحن 

للتدين اإلسالمي تكون له هذه الركائز 
بالقراءات  يتعلق  وفيما  الــثــالثــة((، 
نتيجة  الغرب،  لدى  لإلسالم  الخاطئة 
بالتطرف،  املرتبطة  الــحــوادث  بعض 
وفي  ))املغرب  أن  املصدر،  نفس  قال 
لتقاليده، وقد قال صاحب الجاللة أمير 
من  انطالقا  السادس،  محمد  املؤمنني 
من  »كل  أن  للمغرب،  الدينية  املنظومة 
ارتكب عمال إرهابيا ليس بمسلم«، وقال 
له، مؤكدا  له، وال عرق  بأنه ال جنسية 
اخترق  »اإلرهــاب  أن  السياق  ذات  في 

بأديانها  اإلنسانية  املنظومات  كــل 
السياسية«((. وإيديولوجياتها 

مع  موعد  على  كــان  ــذي  ال بوصوف 
أعضاء السلك الدبلوماسي في املغرب، 
حي  في  الدبلوماسية  املؤسسة  بمقر 
يتابعه  كــان  حيث  بالرباط،  النهضة 
الحاضرين  بني  سفيرا   40 يناهز  ما 
والحاضرين عن بعد، من خالل تجربته 
قال في معرض  الجالية،  العمل مع  في 
عبد  املؤسسة  رئيس  أسئلة  مع  تفاعله 
العاطي حابك: ))إذا استطعنا أن نبني 
سنجعل  املــواصــفــات،  بهذه  مشروعا 
العالم يستوعبنا ويفهمنا، فال يجب أن 
نجعل من ممارساتنا الدينية عبئا على 

الدينية  املمارسة  ألن  اآلخــريــن، 

السلك الدبلوماسي
 أمام معطيات استراتيجية 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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»لو كانت للهجرة دولة لكانت قوية
 في األمم المتحدة« 

جانب من السفراء المعتمدين في المغرب أثناء استقبالهم في المؤسسة الدبلوماسية

يجب أن تكون جسرا لبناء الثقة والحب 
واالحترام واألخالق، والنبي صلى هلل 
عليه وسلم قال »إنما بعثت ألتمم مكارم 
يشغل  الذي  فالسؤال  لذلك  األخــالق«، 
وإلى  األخالق؟  هو سؤال  اليوم  العالم 
أي ضفة نسير؟ إذ ال بد أن يشتغل كل 
من املسلم واليهودي واملسيحي وحتى 
الذي ال يؤمن وال يعتقد، يمكنه املساهمة 

في بناء مستقبل لإلنسانية((..
بحكم تخصص املحاضر في التاريخ، 
املغرب  في  الدينية  الظاهرة  حظيت 
وأن  سيما  ال  النقاش،  من  كبير  بحيز 
إلى  وصــل  الــذي  الدبلوماسي  اللقاء 
الثانية  الذكرى  مع  تزامن   ،98 دورته 
لزيارة البابا فرنسيس للمغرب محاطا 
باستقبال شعبي كبير، وحفاوة ملكية، 
بني  القدس«  »نداء  توقيع  عنهما  نتج 
النداء  هــذا  املؤمنني،  وأمــيــر  البابا 
يدعو، حسب بوصوف، إلى أن ))تكون 
القدس محرابا لجميع األديان، ولتكون 
مقدسة، يجب أن ال تخضع للمساومات 

السياسية  للمزايدات  وال  السياسية 
وال لفرض سلطة األمر الواقع..((، وفي 
تعليقه على زيارة البابا، قال املتحدث 
أعطت  املذكورة  ))املبادرة  أن  نفسه، 
للعالم انطباعا بأن األديان هي عنصر 
أساسي لبناء السلم العاملي، وال يمكن 
بناء السلم العاملي دون أن تنخرط فيه 
تبقى  أن  ربما يجب  األديــان  األديــان.. 
أن  يجب  ولكنها  السياسة،  عن  بعيدة 
تساهم في بناء منظمة أخالقية عاملية 
لالعتراف  وتنحو  السلم،  نحو  تنحو 

باالختالف وبحرية اآلخر((.
نفس املصدر، أكد أن تلك الزيارة كان 
لها أثر عاملي كبير، ال سيما بعد صدور 
عشرات اآلالف من املقاالت والتغطيات 
البابا  عن  الحديث  وألن  بها،  املتعلقة 
التدين  مــشــروع  عــن  فصله  يمكن  ال 
أن  الطبيعي  مــن  ــان  ك فقد  املــغــربــي، 
يحظى مشروع إمارة املؤمنني باهتمام 
السفراء.. ))أقول لكم أن دستور اململكة 
املغربية يتحدث في ديباجته عن روافد 

في  ويحددها  املغربية،  الشخصية 
ويحددها  واألمازيغ،  والعرب  اإلسالم 
اإلفريقي،  والبعد  املتوسطي  البعد  في 
ــك من  ــى غير ذل إل الــعــبــري،  واملــكــون 
ــي بناء  ــتــي اشــتــركــت ف ال ــات  ــون ــك امل
املؤمنني  وأمير  املغربية،  الشخصية 
للمسلمني  أمــيــرا  يعتبر  املــغــرب  فــي 
واليهود واملسيحيني.. وهناك مجموعة 
تصدر  كانت  التي  امللكية  الظهائر  من 
تطالب  املغاربة،  السالطني  مختلف  عن 
الشعب املغربي بأن يكن نفس القدر من 
على  واملسلمني  للمسيحيني  االحترام 
ينص  املغربي  الدستور  ألن  الــســواء، 
على ضرورة احترام الشعائر الدينية((

)نفس املصدر(.

الدستور،  عــن  الحديث  إطـــار  فــي 
الجالية  ملجلس  العام  األمــني  أعطى 
كبيرة،  داللــة  لها  دبلوماسية  إشــارة 
تتحدث  ــراف  األطـ بعض  كــون  وهــي 
املعتقد  حرية  على  النص  غياب  عن 
املغرب  ولكن  املغربي،  الدستور  في 
))فربما  املمارسة«،  »حرية  يضمن 
غياب  عن  الحديث  بعض  هناك  دار 
نقول  ونحن  املعتقد،  حرية  ضمان 
فمن  الشعائر،  ممارسة  عندما نضمن 
باب تحصيل الحاصل أن تكون حرية 
املمارسة  ألن حرية  املعتقد مضمونة، 
البلدان  بعض  وهناك  األســاس،  هي 
الدستور،  في  املعتقد  حرية  تضمن 
إمكانية  تغيب  الــواقــع  ــي  ف ولــكــن 
املؤمنني  ــارة  إم باملقابل  املمارسة.. 
تضمن حرية ممارسة الشعائر لجميع 
املؤمنني من مختلف األديان(( حسب 

املتحدث نفسه.

بحكم تخصص احملاضر يف 
التاريخ، حظيت الظاهرة 
الدينية يف املغرب بحيز 

كبري من النقاش، ال سيما 
وأن اللقاء الدبلوماسي الذي 

وصل إىل دورته 98، تزامن 
مع الذكرى الثانية لزيارة البابا 

فرنسيس للمغرب حماطا 
باستقبال شعبي كبري، 

وحفاوة ملكية، نتج عنهما 
توقيع »نداء القدس« بني 
البابا وأمري املؤمنني، هذا 

النداء يدعو، حسب بوصوف، 
إىل أن ))تكون القدس حمرابا 

جلميع األديان، ولتكون 
مقدسة، يجب أن ال تخضع 

للمساومات السياسية 
وال للمزايدات السياسية 

وال لفرض سلطة األمر 
الواقع..((

»هناك مواطنون أجانب لهم تبعية روحية إلمارة المؤمنين 
وهذا ال يعني التدخل في الشؤون الداخلية لتـلك الدول« 

من طرائف اللقاء، حديث صاحب كتاب »الملكية المواطنة في 
أرض مسلمة«، وأحد أهم الواقفين وراء مبادرة بناء المسجد 

الكبير في ستراسبورغ عن »دولة الهجرة«، حيث قال: إن 
الهجرة مكونة من 300 مليون نسمة عبر العالم، ولو شكلت 

دولة افتراضية، وتقدمت بطلب العضوية لألمم المتحدة، 
لكانت دولة قوية، ألن هذه الثالث مائة مليون، تمثل قوة 
شرائية مرتفعة جدا، وبطبيعة الحال تمثل سوقا عالمية، 
بإمكانها أن توفر للعالم االستقرار والتوازن.. فالهجرة 
تشكل أحد العناصر األساسية الستقرار العالم، باعتبارها 

فضاء لحوار األديان والحوار بين الشعوب

حتى ال نجعل ممارستنا الدينية عبئا على اآلخرين
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في  أنــه  ــول  ألق قوسا  أفتح  ))وهــنــا 
يقول  عندما  األوروبــيــة،  ــدول  ال بعض 
ــا أنــتــمــي لــنــمــط الــتــديــن  اإلنـــســـان أنـ
املؤمنني،  بــإمــارة  وأعــتــرف  املــغــربــي، 
اعترافا  وال  سياسيا  اعترافا  ليس  هذا 
ســيــاديــا، وإنــمــا هــو اعــتــراف روحــي، 
أمير املؤمنني يتدخل  أن  وهذا ال يعني 
ألن  الدول،  لهذه  الداخلية  الشؤون  في 
بالحدود،  تعترف  ال  الروحية  املرجعية 
البابا،  املثال  سبيل  على  نقول  فعندما 
كانوا،  أينما  أتباعه  لكل  مرجع  فهو 
مع  البوذيني  على  ينطبق  األمر  ونفس 
الدالي الما، أو اليهود حسب مرجعيتهم 
املــؤرخ،  يقول  والروحية..((،  الدينية 

الذي شد انتباه الحاضرين.
خـــال نــفــس الــلــقــاء الــدبــلــومــاســي، 
كبير،  بتفاعل  الهجرة  قضية  حظيت 
ــا«  ــورون »ك انــتــشــار  أجـــواء  أن  حيث 
فــرضــت الــبــدايــة بــقــول بــوصــوف أن 
))العالم أصبح عبارة عن قرية صغيرة، 
بعيد  ركن  في  الوباء  هذا  انتشر  وكلما 
من الكرة األرضية، فإننا نتوجس من أن 
يصلنا، وإذا كانت هناك من خاصة أو 
درس نستفيد منه، فإنه يجب أن نحافظ 
كنا،  أينما  البعض  بعضنا  صحة  على 
ألن الحفاظ على صحتي يمر عبر صحة 
فالهجرة  لهذا  وجــدوا..  أينما  اآلخرين 

من بني العناصر األساسية اليوم((.
العناصر  ــد  أح تعتبر  ))فــالــهــجــرة 
األساسية لبناء عالم الغد، وقد الحظنا 
مع كوفيد 19، أن املنتمني لعالم الهجرة 
إيجاد  أجل  من  أساسية  أدوارا  لعبوا 
منصف  بينهم  من  الــضــروري،  اللقاح 
الساوي، املهاجر املغربي ذي الجنسية 
دور  كما الحظنا  أمريكا،  في  البلجيكية 

زوجان  أسسها  التي  األملانية  الشركة 
تركيان )بيونتيك(، وأيضا »فايزر« التي 
يمكن  هنا  من  يوناني..  مهاجر  أسسها 
أنواعها،  بمختلف  الهجرة  بأن  القول 
اشتغلت على إيجاد حل عاملي ملواجهة 
فيروس كوفيد 19.. وقد كان للمهاجرين 
في  حصل  كما  التضامن  في  كبير  دور 
دورا  املــهــاجــرون  لعب  حيث  املــغــرب، 
كبيرا في مجال األعمال االجتماعية، كما 
قاموا بحمات تحسيسية ضد كورونا، 

وقاموا بتحويات مالية تضامنية((..
من طرائف اللقاء، حديث صاحب كتاب 
مسلمة«،  أرض  في  املواطنة  »امللكية 
بناء  مبادرة  وراء  الواقفني  أهم  وأحد 
عن  ستراسبورغ  فــي  الكبير  املسجد 
»دولة الهجرة«، حيث قال: ))إن الهجرة 
مكونة من 300 مليون نسمة عبر العالم، 
وتقدمت  افتراضية،  دولــة  شكلت  ولو 

لكانت  املتحدة،  لألمم  العضوية  بطلب 
دولة قوية، ألن هذه الثاث مائة مليون، 
تمثل قوة شرائية مرتفعة جدا، وبطبيعة 
بإمكانها  عاملية،  سوقا  تمثل  الــحــال 
والتوازن..  االستقرار  للعالم  توفر  أن 
فالهجرة تشكل أحد العناصر األساسية 
فضاء  باعتبارها  الــعــالــم،  الســتــقــرار 
الشعوب،  بني  والحوار  األديان  لحوار 
ــا مــعــرفــة خــفــايــا  ــدورن ــق ــم لـــم يــكــن ب
لدينا  يكن  لم  لو  الصينية  املجتمعات 
لنعلم  نكن  ولــم  بطوطة،  ابــن  املهاجر 
الشعوب  ثقافات  مــن  مجموعة  كذلك 
لو  ــة  ــي واألوروب واإلفريقية  اآلسيوية 
أنا  الشعوب،  بني  تمازج  هناك  يكن  لم 
عن  األمور  من  الكثير  تعلمت  شخصيا 
املصدر،  نفس  تحدث  هكذا  األديــان((.. 
))الهجرة يجب أن  قبل أن يضيف بأن 
تأخذ املكانة التي تستحقها، وهذا األمر 

التعليمية  البرامج  عبر  يطبق  أن  يجب 
والدراسية، والهجرة يجب النظر إليها 
وليست  لإلنسانية  فرصة  باعتبارها 
هي  بــل  دائــمــا،  ومشاكل  قلق  مــصــدر 
نفسها،  بناء  إلعــادة  لإلنسانية  فرصة 
من  يشكو  الــذي  العالم  ترميم  وإعــادة 
عدة أمراض، من بينها التطرف الديني 
هي  الجالية  الــســيــاســي..  والــتــطــرف 
من  سيمكننا  الــذي  األساسي  العنصر 
بعاملنا،  لحقت  التي  التشوهات  ترميم 
والتحاور  للتقارب  منتج  عنصر  ألنها 
أن  الجائحة  بعد  وأتمنى  والتساكن، 
حول  املسؤولني  جميع  خطاب  يتغير 
العالم،  في  العمومية  السياسات  تدبير 
فعندما  مكانتها،  للهجرة  تعطى  وأن 
عنصر  نستقبل  فإننا  مهاجرا،  نستقبل 
استقرار وعنصر أمن وعنصر رفاهية(( 

يقول ضيف املؤسسة الدبلوماسية.

مخاطر الدعوة لتأسيس كيان وهمي للبوليساريو 
من  يــؤكــد  معطيات  ــدة  ع بــوصــوف  هلل  عبد  ــدم  ق
خالها استحالة تأسيس كيان خاص بالبوليساريو، 
الدفاع  العالم في  موضحا أن مشروع تكوين مغاربة 
يهدف  مؤخرا،  إطاقه  تم  الذي  الوطنية  القضية  عن 
الترافع  لكن هذا  الترافع«،  املغاربة على  »تكوين  إلى 
ساحة  األوروبية  الدول  خاله  من  نجعل  أن  نريد  ال 
أو  الجزائر  من  كانوا  ســواء  اآلخرين،  مع  للصراع 
البوليساريو أو مع مواطنني من تلك الدول.. بل إننا 
نريد أن نوضح للعالم بأن ما يسمى بالدعوة إلى إقامة 
»كيان« في هذه املنطقة من العالم اإلفريقي، لن يضر 
فقط بمصالح املغرب، وإنما سيضر بمصالح الجميع، 
الفتنة  وسيضر بمصالح إفريقيا، أوال من خال زرع 
األوروبية..  الضفة  إلى  سينتقل  ثم  التوازن،  وعدم 
أوروبا  إلى  حتما  ستصل  فإنها  مشكلة  وقعت  فإذا 
اليوم  الحديث  يتم  حيث  العالم،  من  أخرى  وأنحاء 
التي  اإلرهابية  واملشاكل  واإلكراهات  الساحل،  عن 

نعيشها جميعا، والضحايا الذين يسقطون يوميا من 
فاسو،  وبوركينا  مالي  إلى  ثم  التشاد،  إلى  نيجيريا 
نريد  نحن  التشتت،  من  كفى  املناطق..  من  وغيرها 
أن  وتستطيع  اإلنسان،  خدمة  تستطيع  قوية  بنيات 

تعمل على استقرار اإلنسان.
وأكد أن مشروع البوليساريو ال يساهم في استقرار 
القارة السمراء، موضحا أن وجود 38 في املائة كنسبة 
محصورة  العاملي،  املستوى  على  الهجرة  أرقام  من 
االستقرار  أجــواء  خلق  عبر  حتما  يمر  إفريقيا،  في 
التحالفات  دعــم  يتطلب  مــا  وهــو  الــقــارة،  هــذه  فــي 
الكبرى، في املنطقة املغاربية على سبيل املثال، وهو 
إن  ثم  باملنطقة،  »كيان«  إقامة  إلى  الدعوة  مشروع 
املهاجرين،  أعداد  ارتفاع  بالتزامن مع  املشاكل  زيادة 
سيؤدي بهم إلى االرتماء في أحضان الهجرة وتجارة 

الساح وتجارة البشر.

نريد أن نوضح للعامل بأن ما 
يسمى بالدعوة إىل إقامة 
»كيان« يف هذه املنطقة 

من العامل اإلفريقي، لن يضر 
فقط مبصالح املغرب، وإمنا 

سيضر مبصالح اجلميع، 
وسيضر مبصالح إفريقيا، 

أوال من خالل زرع الفتنة 
وعدم التوازن، ثم سينتقل إىل 
الضفة األوروبية.. فإذا وقعت 
مشكلة فإنها ستصل حتما 

إىل أوروبا وأنحاء أخرى من 
العامل، حيث يتم احلديث اليوم 

عن الساحل، واإلكراهات 
واملشاكل اإلرهابية

المسجد الكبير لستراسبورغ نموذج لمشروع مغربي نجح في فرنسا
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ربـورتـاج

الرباط. األسبوع

حكايات ومعاناة 

وجد  مغربي،  دكتوراه  طالب  حسن، 
من  قــدم  بعدما  تركيا  في  عالقا  نفسه 
قصد  الــطــائــرة،  تبديل  ألجــل  ماليزيا 
عن  البيضاء  الــدار  إلى  الرحلة  إكمال 
املغاربة  بني  من  هو  »ليسكال«،  طريق 
الذين تقطعت به السبل رفقة أسرته بعد 
تدوم  أن  املفترض  من  كان  عبور  رحلة 
بقرار  فوجئ  لكنه  فقط،  أيام  أربعة  ملدة 
قيامه  بعد  الثالث  اليوم  في  اإلغــاق 
للسفر  واستعداده  »كورونا«  بتحاليل 

إلى املغرب في اليوم املوالي. 
الرئيسي  السبب  أن  حسن  يـــروي 
ماليزيا،  من  العودة  ليقرر  دفعه  الــذي 
هو فقدانه للعمل أواخر السنة املاضية 
الناجمة  املعيشية  الظروف  وصعوبة 
ــن تــأثــيــر جــائــحــة »كـــورونـــا«، مما  ع
بصفة  للمغرب  الرجوع  في  يفكر  جعله 
نهائية، إال أنه فوجئ بالقرار الذي نزل 
كالصاعقة عليه وبدون سابق إنذار، مما 
في  عالقني  وطفلته  زوجته  رفقة  جعله 
الديار التركية، مضيفا أن حالته املادية 
الرحات  تعليق  أصبحت صعبة بسبب 
وبقائه رفقة أسرته الصغيرة في تركيا.

وقفة  نظموا  العالقني  أن  وأوضـــح 
القنصلية املغربية  أمام مقر  احتجاجية 
منوها  مشكلتهم،  تــســويــة  أجـــل  مــن 
جميع  وأخــذه  معهم  القنصل  بتجاوب 
ألجل  الــنــاس  عــشــرات  مــن  املعلومات 
إرسالها إلى املصالح املختصة باملغرب، 
القنصل،  القرارات، حسب  أن جميع  إال 
منها  ينتظر  التي  الخارجية  وزارة  بيد 
املواطنون أن تفتح لهم باب العودة إلى 

املغرب.
وأكـــد حــســن أن مــعــانــاة املــغــاربــة 
العالقني كبيرة، منهم شباب يبيتون في 
لهم مأوى، وآخرون جاؤوا  األزقة ليس 
من أجل السياحة ليجدوا أنفسهم أمام 
ظروف صعبة، وبعض األشخاص لديهم 
تركيا  الطائرة في  لتبديل  العبور  تذاكر 
أن  إلى  مشيرا  للمغرب،  التوجه  قصد 
جواب  أي  تعط  لم  القنصلية  املصالح 

إيجابي وتركت مصير الناس مجهوال.
حلوال  تضع  دوال  »هناك  أن  وتابع 
مثل  ــخــارج،  ال فــي  الــذيــن  ملواطنيها 

اختبار  تــفــرض  الــتــي  ماليزيا  دولـــة 
ــم تخضعه  ث املــســافــر  عــلــى  ــا  ــورون ك
في  أيــام  عشرة  ملــدة  الصحي  للحجر 
أحد الفنادق، ويجري بعد ذلك اختبار 
قبل  الخاصة  نفقته  حساب  على  آخر 

السماح له بالذهاب إلى بيته«.
أم  حــالــة  بينها  مــن  كــثــيــرة  ــاالت  حـ
نفسها  وجدت  سنة،   12 البالغ  وابنها 
بعدما  صعبة،  وظــروف  وضعية  أمــام 
قررت الحكومة تعليق الرحات وتتوفر 
مهددة  أنها  تقول  العودة،  تذكرة  على 
من  يعاني  الــذي  ابنها  مــع  بالتشرد 
املــال،  على  توفرها  عــدم  بسبب  مــرض 
قصد  القنصلية  أبــواب  لطرق  وتسعى 
للوطن،  والــعــودة  حــل  على  الحصول 
مزرية  حالة  أخرى  سيدة  تعيش  بينما 
في  فقط  يومني  لقضاء  جــاءت  أن  بعد 
تركيا، لتجد نفسها من العالقني وتمنع 
من العودة للمغرب، بعدما تركت ابنتها 
املستشفى  في  للعاج  تخضع  لوحدها 
ونصف،  شهر  منذ  البيضاء  ــدار  ــال ب
باب  بفتح  املسؤولة  الـــوزارة  مطالبة 
تعود  حتى  اإلجراءات  وتسهيل  العودة 

ألطفالها. 
بهدف  تركيا  إلى  جاءت  أخرى  شابة 
ــة فــي إحــدى  إجــــراء عــمــلــيــة جــراحــي
قبل  مــن  للنصب  تعرضت  املصحات، 
وتمر  كثيرة  ــواال  أم وصرفت  عراقيني 
ــواجــدهــا  بـــظـــروف صــعــبــة بــســبــب ت
الــرجــوع  فــي  تفكر  لــوحــدهــا، وحــالــيــا 
الصحية  حالتها  متابعة  قصد  للمغرب 
»تعرضت  تــقــول:  ــاء،  ــب األط ــد  أح عند 
لظروف صعبة هنا في تركيا كنت أفكر 
من  الكثير  صرفت  للمغرب،  العودة  في 
األموال بني الفندق واملصحات والعاج، 
ندمت كثيرا على املجيء هنا.. أريد فقط 
العودة لديارنا وأرجو أن يخصصوا لنا 
لكي  األخرى  الدول  مثل  خاصة  رحات 

نتخلص من هذه األوضاع الصعبة«.

مشردون وآخرون في السجون

كثيرة هي ظروف وأحوال املغاربة في 
تركيا، فمنهم من يبحث عن لقمة العيش، 
ــزواج،  ال أو  الــدراســة  يريد  من  ومنهم 
أوروبــا،  إلى  بالعبور  يحلم  من  ومنهم 

اآلالف من الشباب والشابات اصطدموا 
بعدما  الصعبة  والحياة  تركيا  بواقع 
»فردوس  هي  تركيا  أن  يعتقدون  كانوا 
إلى  تحولت  حياتهم  أن  إال  الــشــرق«، 

جحيم ومعاناة ومصير مجهول.
تركيا،  في  مقيم  مغربي  محمد،  يقول 
أجل  مــن  جـــاؤوا  العالقني  غالبية  أن 
أو  ــدراســة  ــل ل ســـواء  معينة،  ــداف  ــ أه
انتهاء  عند  لكن  للعمل،  أو  للتطبيب 
عالقني  أنفسهم  وجــدوا  املحددة،  املــدة 
مما  البلدين،  بني  الرحات  توقيف  بعد 
أموالهم  جميع  صــرف  ــى  إل بهم  أدى 
سواء  اإلقامة،  فترة  خال  ومدخراتهم 
كان  وبالتالي  الشقق،  أو  الفنادق  في 
بني  من  أن  مضيفا  الشارع،  مصيرهم 
من  ومنهم  يتسول  أصبح  من  العالقني 
حاليا  ويعيش  وأغراضه  مابسه  باع 
في  الــقــارس  الــبــرد  فــي  كبيرة  معاناة 
السفارة األبواب  أغلقت  الشارع، بعدما 
في وجوههم ولم توفر فضاء أو مسكنا 

يقطنون فيه بشكل مؤقت.
وأوضح أن العديد من املغاربة الذين 
أو  العمل  أو  الدراسة  أجل  من  جــاؤوا 
بعدها،  أو  ــا«  ــورون »ك قبل  السياحة 
صرفوا  بعدما  صعبة  ظروفا  يعانون 
واملأوى  اإلقامة  وفقدوا  أموالهم  جميع 
إلى  مشيرا  الشارع،  مصيرهم  ليصبح 
يتسولون  أنفسهم  منهم وجدوا  فئة  أن 
تعرضوا  بعدما  والساحات  األزقــة  في 
لــلــنــصــب مــن قــبــل بــعــض الــنــصــابــني 
بعض  بتزوير  يقومون  الذين  املغاربة 
الوثائق والعقود واإلقامات، ويستغلون 
لسلبهم  التركية  للغة  الضحايا  جهل 

أموالهم وأغراضهم.
من  أخـــرى  فئة  عــن  محمد  وتــحــدث 
وهم  تركيا،  في  تعاني  التي  املغاربة 
إلى  الهجرة  في  الراغبني  »الحراكة« 
انتشار  قبل  ــاؤوا  جـ والــذيــن  أوروبـــا 
رأسا  انقلبت  حياتهم  لكن  الجائحة، 
املهاجرين  مثل  وأصبحوا  عقب  على 
ــا، مــطــارديــن  ــي ــان ــني فـــي إســب ــســري ال
التركية،  الــشــرطــة  ــات  ــ دوري قبل  مــن 
والتسول  الــتــشــرد  حــيــاة  ويعيشون 
النتهاكات  ويتعرضون  الــشــوارع،  في 
سجون  فــي  بهم  الــزج  ويــتــم  حقوقية 
املخصصة  ــيــبــي«،   ــت و»مــال »أدرنـــــا« 

تهم  بدون  السريني،  املهاجرين  لحبس 
تستعملهم  سنوات،  منذ  محاكمات  أو 
االتــحــاد  على  ضغط  كوسيلة  تركيا 
ــي، ألخــذ الــدعــم املــالــي مقابل  ــ األوروب
الهجرة السرية، مناشدا وزارة  مكافحة 
الخارجية للتدخل من أجل إطاق سراح 
القابعني في سجون املهاجرين  الشباب 

السريني وإعادتهم للمغرب.
على  عن حزنه وحسرته  محمد  وعبر 
املغاربة  والــشــابــات  الــشــبــاب  ضــيــاع 
من  تركيا،  فــي  واملتشردين  العالقني 
وشــواهــد  ديــبــلــومــات  حــامــلــو  بينهم 
بعد  قاسية  ظروفا  يعيشون  اإلجـــازة، 
ومن  اإلقامة  فترة  أو  التأشيرة  انتهاء 
نصب  لعمليات  عرضة  كانوا  من  بينهم 
واحتيال، مؤكدا أن عائاتهم في املغرب 
ال تعلم عنهم شيئا خاصة القابعني في 
التشرد،  يعيشون  الذين  أو  السجون، 
وأمــهــات  بــآبــاء  كثيرا  يلتقي  بحيث 
يبحثون  إسطنبول  شوارع  في  مغاربة 
أخبارهم  انقطعت  الذين  أبنائهم  عن 

ومنهم من اختفى منذ سنة 2017.

مناشدة العالقين للملك

في  العالقني  املغاربة  عشرات  التمس 
تركيا من امللك محمد السادس التدخل، 
ألجل تمكينهم من العودة إلى املغرب بعد 
أن وجدوا أنفسهم أمام مصير مجهول، 
القاضي  املغربية  السلطات  قرار  عقب 
تركيا  إلــى  الجوية  الــرحــات  بتعليق 
مؤقتا ضمن اإلجراءات االحترازية ملنع 

تفشي الساالت الجديدة لـ»كورونا«.
وناشد املغاربة العالقون بتركيا امللك، 
لترتيب  الحكومة،  إلى  تعليماته  إلعطاء 
رحات  تخصيص  عبر  للوطن  عودتهم 
من  وإنقاذهم  لنقلهم  استثنائية  جوية 
الذي  والتشرد  والامباالة  التهميش 
القاسية  الظروف  ظل  في  يهددهم  بات 

التي يعيشونها منذ شهرين.
ــوا جميع  أنــهــم طــرق وأكــــدوا عــلــى 
األبواب دون جدوى، ولم يجدوا بعد هلل 
سوى باب امللك الذي سوف ينقذهم من 
هذه املحنة والحيف وتجاهل أوضاعهم 
في الظروف الجوية والصحية الصعبة، 
يــنــامــون  بعضهم  أن  ــى  إلـ مــشــيــريــن 

يفترشون  ــحــدائــق  وال الـــشـــوارع  فــي 
ــكـــارطـــون« ويــلــتــحــفــون الــســمــاء،  »الـ
واملحظوظ فينا وجد مكانا في »امليترو« 
السوريني  مــن  الــعــشــرات  جــانــب  ــى  إل

الهاربني من ظروف الحرب.
تركيا،  في  العالقون  املغاربة  وأشار 
أنــهــم »حــاولــوا مـــرارا الــتــواصــل مع 
وسفارة  إسطنبول،  في  اململكة  قنصلية 
جــدوى،  دون  لكن  أنــقــرة،  فــي  اململكة 
بالفشل،  بــاءت  هــذه  محاوالتنا  وكــل 
ــعــض األحــيــان  ــي ب ــ والــتــجــاهــل، وف
العناصر«،  بعض  طرف  من  باإلهانات 
حد  لوضع  امللك  في  أملهم  عن  معبرين 
ألوضاعهم املزرية التي ال تشرف أحدا، 
وفتح خط جوي مستعجل إلجائهم من 

تركيا إلى املغرب.

يعاني مئات المغاربة من حياة صعبة في تركيا، 
لعدة أسباب منها األزمة االقتصادية، وجائحة 
»كورونا« وضياع وثائقهم والتشرد، ثم جاء 

قرار الحكومة بتعليق الرحالت الجوية إلى تركيا 
بشكل مؤقت، ليضع مواطنين آخرين يتوفرون 

على تذاكر العودة أو العبور، أمام مشكلة 
حقيقية، بحيث أصبحوا عالقين في المدن التركية 

منذ عدة أشهر، منهم من استنفذ أمواله وباع 
أغراضه لتدبير مصاريف الطعام والمبيت، وآخرين 

وجدوا أنفسهم في الشارع بعدما تعرضوا 
لحوادث سرقة ونصب واحتيال.

الكثير من مغاربة تركيا العالقين، أصبحت 
حياتهم مثل الالجئين السوريين، يقضون الليالي 

وسط أزقة أحياء وشوارع وأنفاق إسطنبول 
وأنقرة، بعدما تخلت عنهم الحكومة والوزارة 

المسؤولة عن الجالية المقيمة بالخارج، حيث 
أصبحوا يتعرضون لإلهانة والمعاملة القاسية 
من األتراك، بسبب الظروف التي قلبت حياتهم 

من االستقرار إلى التشرد.
حكايات للعديد من المغاربة الذين تقطعت 

بهم السبل في تركيا ووجدوا أنفسهم عالقين 
بدون مأوى وال مال يبحثون عن مساعدات، رغم 
أنهم يتوفرون على منازل وبيوت في المغرب 
وعائالت، إال أن إيقاف الرحالت الجوية وضعهم 

في مأزق ومشاكل مستمرة مع السلطات التركية، 
التي تمنعهم من تشييد خيام للوقاية من البرد 
والحرارة المنخفضة، وتمارس عليهم مضايقات 

بسبب عدم اهتمام السفارة المغربية بأوضاعهم.

الكثري من مغاربة تركيا 
العالقني، أصبحت حياتهم 

مثل الالجئني السوريني، 
يقضون الليايل وسط أزقة 

أحياء وشوارع وأنفاق 
إسطنبول وأنقرة، بعدما 

تخلت عنهم احلكومة 
والوزارة املسؤولة عن 

اجلالية املقيمة باخلارج، 
حيث أصبحوا يتعرضون 

لإلهانة واملعاملة القاسية 
من األتراك، بسبب الظروف 

التي قلبت حياتهم من 
االستقرار إىل التشرد.

المغاربة العالقون في تركيا 
بالـملك يستـنجـدون 
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شكايات حماية المال العام تعيد الوالي البجيوي إلى الواجهة

مراكش

عين على الشمال

إعداد: زهير البوحاطي

شـــــمـالــية
مـــــختصرات

ــال الــنــظــافــة  ــمـ ــــع عـ بــعــدمــا رفـ
إضرابهم وتدخلت الشركتان املفوض 
وبعدما عجزت  القطاع،  تدبير  لهما 
جــمــاعــة تــطــوان عــن تــســديــد ديونها 
ــة األزبـــال  لــهــذه األخـــيـــرة، وبــعــد إزالــ
من شوارع وأزقة تطوان والتي ظلت 
األسبوع،  يفوق  ملا  باملدينة  متراكمة 
قــامــت الــشــركــة املــفــوض لــهــا بتدبير 
قـــطـــاع الــنــظــافــة بــســيــدي املــنــظــري، 
ــاكـــن األزبــــــال مـــن أجــل  بــتــنــظــيــف أمـ
إزالــــة الـــروائـــح الــكــريــهــة الــتــي كــانــت 
تقم  لم  كبير، يف حني  بشكل  تنبعث 
القطاع  تدبير  لها  املــفــوض  الشركة 
على مستوى النطاق الترابي لدائرة 
األزهر، مبا قامت به نظيرتها، حيث 
ــال  ــة األزبــ ــ اقــتــصــر الـــوضـــع عــلــى إزالـ
وتــــرك الــبــاقــي مـــن الــفــتــات والــبــقــع 
روائــح  منها  تنبعث  الــتــي  األرض  يف 

كريهة تزكم األنوف.

عـــــــــادت إجــــــــــــراءات فـــرض 
مبدينة  املــواطــنــن  على  الــكــمــامــات 
طنجة بعدما كان يغض الطرف على 
عــدم ارتــدائــهــا، وذلـــك بعد صــدور 
نهاية  خــال  اجلهة  ــي  وال تعليمات 
ــوع املــاضــي، ونــزلــت الــقــوات  األســب
للشارع  السلطة  وأعـــوان  العمومية 
بارتداء  املواطنن  مطالبة  أجل  من 
عدم  حالة  يف  تنجز  التي  الكمامة 
ارتدائها، مخالفة ومحضر ضبطي.

بـــســـبـــب غــــــيــــــاب مــــراحــــيــــض 
حتولت  مــارتــيــل،  مبــديــنــة  عمومية 
الــعــديــد مــن الــفــضــاءات الــتــجــاريــة 
القرب خصوصا بحي  أســواق  منها 
إلى أماكن لقضاء احلاجة  الديزة، 
هذه  تعد ممــرات  ولــم  البيولوجية، 
األســــــــواق صـــاحلـــة بــســبــب تـــواجـــد 
الــفــضــات والـــبـــول وانــتــشــار روائـــح 
كريهة مما جعل املواطنني يعزفون 
عـــن هـــذه األســـــــواق.. فــهــل تــتــدخــل 
ــيــــض  ــة إلحـــــــــــداث مــــراحــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ اجلـ
عــمــومــيــة مـــن أجــــل الـــقـــضـــاء على 
هــذه الــظــاهــرة الــتــي تــشــوه جمالية 

املدينة ؟

أعوان السلطة بالشمال.. جبروت واغتناء غير مشروع

التي  ــى  ــ األول املــراســلــة  بــعــد 
إلضافة  الــرخــص  بمنح  تتعلق 
عداد املاء والكهرباء لبنايات غير 
مرخصة )أي بنايات عشوائية(، 
ببعض األحياء الشعبية كسمسة 
وسيدي البهروري وحومة الواد، 
في  الفيضانات  عــرفــت  والــتــي 
عامل  راســل  املاضية،  األسابيع 
إقليم تطوان للمرة الثانية رئيس 
حول  لتطوان،  الترابية  الجماعة 
تابعا  منزال  األخير  هذا  تفويض 
رئيس  لزوجة  الجماعي  للملك 
لنفس  التابع  اإلداريــة  الشرطة 

الجماعة.
هذه  فــي  العمالة  واعــتــمــدت 
صحفية،  مصادر  على  املراسلة 

بعد  بــهــا  تــقــدمــت  وشـــكـــايـــة 
دون  املــدنــي  املجتمع  فعاليات 
علما  اإلداري،  للبحث  الرجوع 
أكبر  على  تتوفر  العمالة  أن 
يتكون  »اســتــخــبــاراتــي«  جــهــاز 
السلطة  ــوان  وأعـ »شــيــوخ«  مــن 
قسم  رئــيــس  يترأسه  والــقــيــاد، 
لكن  بالعمالة،  الداخلية  الشؤون 
من  لجنة  تشكيل  فضل  العامل 
املوضوع  في  تحقيق  فتح  أجل 
إحالة  أو  عاملي  ــرار  ق واتــخــاذ 
امللف على إثرها إلى القضاء، من 
الالزمة،  اإلجــراءات  اتخاذ  أجل 
غير أن ذلك لم يحدث، مما يطرح 
ــســاؤالت حــول الــجــدوى  عــدة ت
اعتمدت  التي  املراسلة  هذه  من 

املفروض  مــن  كــان  أخــبــار  على 
بها  التوصل  السلطة  على جهاز 
املدني،  املجتمع  جمعيات  قبل 
وهذا يدل على أن رجال السلطة 
بــتــطــوان ال يــقــومــون بــدورهــم 
استباق  مــجــال  فــي  يجب  كما 
األمر،  في  والغريب  املعلومات، 
التي  املراسلة  هذه  تسريب  هو 
انــتــشــرت بــســرعــة عــبــر مــواقــع 
أن  قبل  االجتماعي،  التواصل 
تــطــوان«  »رئــيــس  بها  يتوصل 
مــراســلــة  فــي  تسميته  حــســب 

العامل. 
الــجــمــاعــة  ــس  ــي رئ ــان  كـ وإن 
قد  تطوان  إقليم  عن  والبرملاني 
هذا  تفويت  فــي  خطئا  ارتــكــب 

بجماعته،  موظف  لزوجة  املنزل 
أجل  مــن  العمالة  حــرك  والـــذي 
ــي املـــوضـــوع، فــإن  مــراســلــتــه ف
األزبــال  في  تغرق  ظلت  تطوان 
العامل  يتحرك  لم  كامل  ألسبوع 
وكأن  الجماعة  رئيس  ملراسلة 
انتشار  ظــل  فــي  املدينة  نظافة 
تعني  ال  ــا«  ــ ــورون ــ »ك فـــيـــروس 

العمالة.
أما املراسلة التي تحمل أخطاء 
من  أن  على  تــدل  فإنها  فــادحــة، 
مستواهم  بكتابتها،  لهم  يعهد 
لهم  يسمح  وال  هزيل  الــدراســي 
بهذا النوع من املهام، مما يتعني 
اختيار  إعــادة  العامل  على  معه 

من ينطق بلسانه.

بعض  لالنتباه،  وملفت  كبير  بشكل  طغى 
أعوان السلطة حتى صاروا حديث القاصي 
»املقدمني«  مــن  البعض  أن  كما  ــدانــي،  وال
و»الشيوخ« اغتنوا بشكل غير مشروع، عن 
أو  مشروعة  غير  أعمال  في  املشاركة  طريق 
واحتالل  العشوائي  كالبناء  عليها،  التستر 
املــخــدرات  فــي  واالتــجــار  العمومي  املــلــك 
الغير  وممتلكات  أراضــي  على  واالستيالء 
والالئحة طويلة، هذا األمر مكن العديد منهم 
السلطة  ــوان  أع أغنى  من  يصيروا  أن  من 
بجهة الشمال رغم تعويضاتهم الهزيلة التي 
اليومية،  مصاريفهم  تغطية  من  تمكنهم  ال 
حيث اقتنى بعضهم سيارات فاخرة وصاروا 
إال  يرتادها  ال  راقية  مقاهي  على  يترددون 
السامني  واملوظفني  املوظفني  وكبار  األعيان 
امتالك عقارات  ناهيك عن  السلطة،  وممثلي 
ودكاكني مسجلة بأسماء أفراد عائالتهم دون 
حول  تحقيق  لفتح  املعنية  الجهات  تدخل 
من  الالمشروع ومحاسبتهم  عن:  اغتنائهم 

أين لك هذا؟
ــشــرات مــن الــشــكــايــات ضد  ــع ــم ال ــ ورغ
استغالل  بسبب  السلطة  أعـــوان  بــعــض 
املواطنني  بعض  على  لــالعــتــداء  موقعهم 
منصبهم  واستغالل  حقوقهم  واغتصاب 
مجانية  تهم  وتلفيق  الحسابات  لتصفيات 
إال  السجون،  غياهب  في  بخصومهم  للزج 

حتى  حالها،  على  ــت  زال ال  لقمان  دار  أن 
من  تجبرا  أكثر  األعــوان  هؤالء  بعض  صار 
ممثلي  من  تسلطا  وأكثر  مضى  وقــت  أي 
اآلمر  إلى  تحولوا  حيث  أنفسهم،  السلطة 
للقواد  أوامــرهــم  يــصــدرون  كما  والناهي، 
خصوصا  به  يقومون  ما  عليهم  ويملون 
العشوائية وإنجاز  البنايات  في مجال هدم 
التي  وخاصة  لبعضها،  املخالفات  محاضر 
هؤالء  مزاجية  مع  أصحابها  يتماشى  ال 

األعوان والشيوخ.
عمرت  التي  والشبهات  الوقائع  هذه  كل 
أي  إليها  يلتفت  أي  دون  الزمن  من  ردحــا 
والتي  األسئلة  مسؤول، تطرح مجموعة من 

تبقى معلقة إلى األبد.
ــر  وتــتــوجــه ســاكــنــة الــشــمــال نــحــو وزي
الداخلية وإلى كل مسؤول مركزي، بعد فقدان 
والجهويني،  املحليني  املسؤولني  في  األمل 

بندائها قصد الحماية من بطش هذه الفئة.

عامل تطوان يصف رئيس جماعة برئيس تطوان

األسبوع

لحماية  املــغــربــيــة  الجمعية  تــقــدمــت 
العام  الوكيل  إلــى  بشكاية  الــعــام،  املــال 
بمراكش،  االســتــئــنــاف  بمحكمة  للملك 
على  الحصول  من  تمكنوا  أشخاص  ضد 
األوقــاف  ــوزارة  ل تابعة  عمومية  عقارات 

واألمالك املخزنية بطرق غير قانونية.
وأوضحت الشكاية أن الشخص املعني 
تمكن عبر شركاته املتعددة، من الحصول 
األوقاف  لــوزارة  تابعة  عقارات  عدة  على 
ــة بــجــهــة مــراكــش  ــي والـــشـــؤون اإلســالم
الفتاح  عبد  السابق،  الوالي  عهد  خالل 
البجيوي، مضيفة أنه لم يلتزم باالتفاقية 

ــاف  ــ ــا مـــع األوق ــه ــرم ــي أب ــت ال
تابعة  إلنجاز مشاريع عقارات 

للوزارة.
الجمعية  شكاية  ــدت  وأكـ
السكنية  املشاريع  إحدى  أن 
حصلت  الــشــخــص،  لنفس 
غياب  رغــم  ترخيص  على 
حيث  إلــيــهــا،  يـــؤدي  ممر 
ــدخــل الـــوالـــي الــســابــق  ت
إليجاد مخرج لهذه القضية، 
الــشــخــص  أن  ــة  ــف مــضــي
عدد  رفقة  استفاد  املذكور 

عقارات  من  األشــخــاص  من 
ــابـــعـــة لـــأوقـــاف  تـ

واألمالك املخزنية 
الــوالــي  عهد  فــي 

البجيوي.

أن  الجمعية  وقــالــت 
وجود  »شبهة  هناك 
بني  عائلية  عالقات 
املستفيدين وشخص 
باألوقاف،  عالقة  له 
ــل  ــتــســهــي يــــقــــوم ب
على  الحصول  عملية 
العمومية  الــعــقــارات 
ــوزارة«،  ــلـ الــتــابــعــة لـ
مــشــيــرة إلـــى وجـــود 
على  الحصول  »شبهة 

قانونية  غير  امتيازات 
واالســــتــــفــــادة مــن 
العقار العمومي 
بــتــوظــيــف 
بـــعـــض 

الغاية  تلك  لتحقيق  املفترضة  العالقات 
خالل  من  مشروعة  غير  بطرق  واالغتناء 

التحايل على القانون«.
العقارات  تفويت  أن عملية  على  وأكدت 
العمومية تمت بأثمنة زهيدة ودون احترام 
مطالبة  واملساواة،  والشفافية  املنافسة 
البجيوي  السابق  الوالي  إلى  باالستماع 
ــي، ومــســؤولــي  ــش آســف ــراك ــن جــهــة م ع
العقارات  على  حصلت  التي  الشركات 
لهم  الذين  الشركاء  كل  وأيضا  العمومية، 

صلة بهذه املقاوالت منذ تأسيسها.
ــضــا لــالســتــمــاع  ودعــت الــجــمــعــيــة أي
ــؤون  ــش وال ــاف  ــ األوقـ وزارة  ملــســؤولــي 
املخزنية،  األمــالك  وملسؤولي  اإلسالمية، 
عن  فضال  بــالــوقــائــع،  صلة  لهم  الــذيــن 
عدة  شركات  عبر  استفاد  الذي  الشخص 

من عقار األوقاف. التوفيق
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كواليس جهوية

أحــــــــس عـــــــــــــدد مــــــــــن املـــــــواطـــــــنـــــــن 
اجلرعة  موعد ألخذ  لهم  بإنزكان، الذين 
19«، صبيحة  لــقــاح »كــوفــيــد  مــن  الــثــانــيــة 
واإلهــانــة،  باحلكرة  املاضية،  اجلمعة  يــوم 
ــبـــعـــض  ــلـــفـــن لـ عــــنــــدمــــا مــــنــــح أحــــــــد املـــكـ
األشــخــاص احملــظــوظــن، األســبــقــيــة دون 
ــام الــتــرتــيــب كــلــمــا رن هــاتــفــه  ــ ــتـــرام أرقـ احـ
ــــن)..(، غــيــر  ــرنــ ــ الـــــذي ال يــتــوقــف عـــن الــ
مـــكـــتـــرث لــلــوضــعــيــة الــصــحــيــة لــلــمــســنــن 
الذين ينتظرون دورهم من أجل التلقيح 

منذ الساعات األولى من الصباح.

قـــــالـــــت مــــصــــادر مـــــن »رحــــبــــة« 
مختلفة  عناصر  أن  بــإنــزكــان،  ــدجــاج  ال
ــزاز الــبــاعــة  ــتـ أصــبــحــت مــخــتــصــة يف ابـ
الذي  ثالثاء  يــوم  كل  املتجولني وغيرهم 
أن  ذلك  األسبوعي،  السوق  يوم  يصادف 
وإال استحالت يف  واجبة  اإلتاوة أصبحت 
غيابها أي إمكانية ملمارسة جتارتهم خارج 

الفضاءات التجارية املسموح بها.

ــاري  ــتــــشــ ــــض مــــســ ــعـ ــ مــــا يــحــكــيــه بـ
ــفــــي وأعــــــــــوان بـــلـــديـــة إنــــــزكــــــان، ال  ومــــوظــ
يــبــعــث عــلــى اخلـــيـــر، بـــل يــؤكــد أن الــتــوتــر 
بـــن مــكــونــات الــبــلــديــة هـــو ســيــد املــوقــف، 
وقـــضـــاء املــصــالــح لــلــمــقــربــن واألصـــدقـــاء 
املـــكـــائـــد  وتـــدبـــيـــر  ــات  ــ ــويــ ــ األولــ رأس  عـــلـــى 
االعتبارات،  كل  فــوق  احلسابات  وتصفية 
والعباد  البالد  مصلحة  عن  احلديث  أمــا 
أصبحت من شبه املمنوعات، وهو ما وجب 
للسلطات  مـــوكـــول  والــتــأكــد  مــنــه  الــتــأكــد 

الوصية.

ــر والـــغـــش  ــزجــ ــ ــحــة ال تـــغـــط مــصــل
املأكوالت  ومراقبة  البيطرية  واملصلحة 
يهدد  مما  عميق)..(،  سبات  يف  بإنزكان 
مأكوالت  عرض  ظل  يف  املستهلك  صحة 
تستجيب  ال  املستهلكني  عــلــى  خفيفة 
لذلك،  واجلودة،  النظافة  شروط  ألبسط 
املعنية  والسلطات  املسؤولني  من  نلتمس 
الــقــيــام بــزيــارة مــيــدانــيــة ملــقــاهــي شــارع 
ألن  مسكينة،  ــقــة  وزن اخلــامــس  محمد 

صحة املواطن أمانة يف عنقهم.

الــكــهــربــائــي  الــتــيــار  انــقــطــاع  تسبب 
ــرة،  ــيــ ــمــ عـــــن دواويــــــــــــر بـــجـــمـــاعـــة أيـــــــت اعــ
خصوصا دوار عالل والضواحي، يف إغراق 
ــــس لــيــلــة اجلــمــعــة  املــنــطــقــة يف ظــــالم دامـ
ــادر مـــن  مـــصـ وقــــالــــت   ،2021 ــارس  ــ ــ مـ  26

املــنــطــقــة، أن الــســاكــنــة فــوجــئــت بــانــقــطــاع 
اليوم،  ذلك  صباح  منذ  الكهربائي  التيار 
مــســبــق  إشـــعـــار  أو  ــبـــرر  مـ أي  تـــقـــدمي  دون 
لطول  استيائهم  عن  وأعربوا  باالنقطاع، 
مدة االنقطاع ليصل إلى الليل، ما تسبب 
يف أجواء من القلق جراء تعطل مصالح 
املـــواطـــنـــن بــاملــنــطــقــة الـــتـــي حتـــولـــت إلــى 
ظــالم دامــس وســط تخوفات من عمليات 

السرقة والنشل.

ماسة  سوس  اجلهة  مجلس  صــادق 
على اتفاقية شراكة متعلقة بتهيئة »نقطة 
الستقبال  ــغـــازوت،  تـ بــجــمــاعــة  أنـــشـــور« 
إجناز  أجــل  من  السياحية  االستثمارات 
مشاريع سياحية وإعطاء دينامية ومواكبة 
باجلهة  السياحي  املــيــدان  يف  االستثمار 
عبر  السياحي  العرض  تنافسية  وحتسني 
ملؤسسات  االستيعابية  الطاقة  رفع  دعم 
اإليـــــواء الــســيــاحــي بــاجلــهــة مـــن خــالل 
670 سريرا جديدا خللق حوالي  إحداث 
مماثل  وعــدد  مباشر  شغل  منصب   200

غير مباشر.
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حيفا  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  تعيش 
بسبب  البيضاء،  الدار  مدينة  في  كبيرا  وظلما 
الحضري  النقل  من  االستفادة  من  حرمانهم 
خاصة  باملجان،  الجديدة  الحافالت  ــوب  ورك
الفقر  يعانون  الشريحة  هذه  من  العديد  وأن 

والتهميش والبطالة.
الخاصة  االحــتــيــاجــات  ذوي  ــن  م الــعــديــد 
واألشخاص في وضعية إعاقة، يجدون صعوبات 
الحافالت  عبر  التنقل  فــي  كبيرة  ومــشــاكــل 
أعــوان  قبل  من  إنزالهم  يتم  حيث  العمومية، 
أنهم  رغم  باملجان،  نقلهم  ترفض  التي  الشركة 
النقل خالل  اعتادوا على االستفادة من وسائل 
املسؤولني  صمت  ظل  في  املاضية،  السنوات 

وعلى رأسهم وزيرة التضامن، جميلة املصلي.
لــأشــخــاص  الـــســـالم  تنسيقية  ونــظــمــت 
وقفة  املــاضــي،  األســبــوع  إعــاقــة،  فــي وضعية 
للنقل  ــزا«  ــ »أل شــركــة  مــقــر  ــام  أمـ احتجاجية 
التنقل  بمجانية  للمطالبة  باملدينة،  الحضري 
الشركة  مسؤولي  وتحسيس  الــحــافــالت  فــي 
من  يعانون  بعضهم  وأن  خاصة  بقضيتهم، 

أمراض وظروف صحية صعبة.
شاركن  معاقني،  أطفال  لهن  األمهات  عشرات 
الفئة  هــذه  بــإنــصــاف  للمطالبة  الــوقــفــة  فــي 

وأطفالهن الصغار الذين يحرمون من االستفادة 
للعنف  يتعرضن  حيث  العمومي،  النقل  مــن 
املراقبني  قبل  من  السيئة  واملعاملة  اللفظي 
إذ  املعاقني  للصغار  التذاكر  شراء  عدم  بسبب 
الشركة  مجيء  »منذ  أنه  األمهات،  إحدى  تقول 
الحاطة من  للعنف واملعاملة  نتعرض  الجديدة، 
مراعاة  دون  الشركة،  مراقبي  قبل  من  الكرامة 
معتبرة  املعاقني«،  الصغار  األطــفــال  وضعية 
هذه  حق  في  وحيف  ظلم  هو  يحصل  »مــا  أن 
أمراض  التي تعاني من عدة  املجتمع  الفئة من 
في  »الطفل  وأضافت:  خاصة«،  رعاية  وتتطلب 

مصاريف  تتطلب  صعبة،  حالته  إعاقة  وضعية 
كيف  والتطبيب،  والترويض  وحفاظات  وأدوية 
غياب  في  التنقل  مصاريف  األم  هذه  ستؤدي 
حاجة  فــي  إعــاقــة  وضعية  فــي  الطفل  منحة، 

للتنقل ألجل مواعيد الترويض والطبيب«.
واملــســؤولــني  الــتــضــامــن  وزارة  ــبــت  وطــال
تعاني  التي  املجتمع  من  الفئة  لهذه  بااللتفاتة 
في  لأطفال  املجانية  وتخصيص  صمت،  في 
وضعية إعاقة وتمكينهم من التنقل واالستفادة 
الوصية  الــجــهــات  بــني  مبرمة  اتفاقية  ــق  وف

والشركة املكلفة بالنقل الحضري.

األسبوع
 

بإعاقة  ــرضــى  ون نقبل  ــد  ق
شخص، وذلك أمر عادي وبادي 
تستسيغه  ال  ما  لكن  للعيان، 
تصيب هذه  أن  هــو  ــان،  ــ األذه
بكامله،  مستشفى  ــعــاهــة  ال
اإلقليمي  املستشفى  حال  وهذا 
يعيش  أصبح  الــذي  بإنزكان، 
السريع  التدخل  تستدعي  حالة 

إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ــودات الــتــي  ــهـ ــجـ فـــرغـــم املـ
الوصية  ــوزارة  ــ الـ بــهــا  تــقــوم 
الصحي،  بــاملــجــال  للنهوض 
ينل  لـــم  املــســتــشــفــى  الزال 
ــر..  ــوزي كــالم ال مــن  بعد  حظه 
فيه  تطالب  ــذي  ال الوقت  ففي 
بتوفير  املستشفيات  بــعــض 
ــاء، وأجـــهـــزة الــكــشــف،  ــبـ األطـ
هذا املستشفى ينادي  الزال 
مجانية ملرضى  خدمات  بتوفير 
يعانون  الذين  الكلوي  القصور 
الويالت لالنتقال إلى املصحات 
بتوفير  ينادي  كما  فقرهم،  رغم 
طبي  وســط  وتهييئ  النظافة، 
واملــمــرضــني،  مالئم للمرضى 
املستشفى  ــذا  ــه ل ــر  ــ زائ فــكــل 
حالته  على  ويتأسف  يتحسر 
قبل حالة املريض، لذلك نلتمس 
من العامل القيام بزيارة تفقدية 
االستشفائية،  املؤسسة  لهذه 
مواكبا  جديدا  عهدا  تدخل  كي 
ملا عرفته جل امليادين من تطور 

يصب في مصلحة املواطنني.

المستشفى 
اإلقليمي بإنزكان 

على كرسي 
متحرك

وجدةإنزكان

اجتماع بعمالة جرادة لضبط أسعار المنتجات الغذائية 
والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وسالمته

زوجال بلقاسم

ترأس عامل إقليم جرادة، مبروك 
بمقر  املاضية،  الجمعة  يوم  تابث، 
اجتماعا  ــرادة،  ــ جـ إقــلــيــم  عــمــالــة 
ــواق  ــول تــمــويــن األســ تــمــحــور حـ
جودة  ومراقبة  رمضان  شهر  خالل 

وأسعار املنتجات الغذائية.
العامل  أوضــح  املناسبة،  بهذه 
سياق  في  يأتي  االجتماع  هــذا  أن 
تنفيذ تعليمات وزير الداخلية خالل 
ترأسه  الــذي  التنسيقي  االجتماع 
بمدينة  املنصرم  مـــارس   23 ــوم  ي

ــاط، والــتــي تــؤكــد على وفــرة  ــرب ال
التي  الغذائية  املنتوجات  جميع 
هذا  بمناسبة  كبيرا  إقباال  تعرف 

الشهر الفضيل.
أيضا  يتعلق  األمــر  أن  وأبـــرز، 
األسعار  مراقبة  حمالت  بتكثيف 
ــقــدرة  والـــجـــودة لــلــحــفــاظ عــلــى ال
وصحته  للمستهلك  الــشــرائــيــة 
ــدا عــلــى ضـــرورة  ــؤك وســالمــتــه، م
وفق  العمليات  هــذه  جميع  تدبير 
تفعيل  ــروم  تـ استباقية  مــقــاربــة 
أجل  من  والتتبع  التنسيق  آليات 
التحسيس واملراقبة وتتبع وضعية 
ــواد  الــتــمــويــن لــضــمــان جـــودة املـ
على  والحفاظ  الغذائية  واملنتجات 
ــذا  وك املستهلك  ــة  وســالم صــحــة 

عامل  دعــا  كما  الشرائية،  قــدرتــه 
الــذيــن  املــتــدخــلــني  جميع  اإلقــلــيــم 
واملصالح  الترابية  اإلدارة  يمثلون 
األمــنــيــة والــخــارجــيــة، إلــى إيــالء 
املراقبة  لعمليات  القصوى  العناية 
من أجل الحفاظ على صحة وسالمة 
اللجان  دور  تفعيل  مع  املستهلك، 

املحلية وتتبع أنشطتها.
على  أيضا  تابث  مبروك  وشــدد 
ضرورة احترام التدابير االحترازية 
من  للحد  بها  املعمول  والوقائية 
من   ،»19 »كوفيد  جائحة  انتشار 
الكمامات  وارتــداء  النظافة  شروط 
الواقية واحترام التباعد االجتماعي 
األســبــوعــيــة  ــواق  ــ األسـ بمختلف 

واملراكز التجارية باإلقليم.

الدار البيضاء

معاقون يطالبون بإنصافهم وبمجانية التنقل في حافالت »ألزا«

تهميش ذوي االحتياجات الخاصة من طرف الخواص والدولة تتفرج

المصلي

بوطيب الفياللي  

ال حديث للسائقني بإقليم تنغير 
سياراتهم  تزويد  ضــرورة  عن  إال 
ليال  لأضواء  عاكسة  بزجاجات 
حسب  سبيسيال«  »الــحــجــرة  أو 
والتي  املــتــداول،  الـــدارج  التعبير 

املقطع  مستعملي  تسابق  لــوحــظ 
تــازريــن   - حصيا   - ألنيف  الطرقي 

في  وتثبيتها  الزجاجات  تلك  اقتناء  على 
السيارة، مخافة تسجيل  أرقام  لوحة  جانبي 

مخالفة في حالة عدم التوفر عليها، وهو األمر الذي 
كبير  بشكل  ينشط  الزجاجات  هذه  شراء  عملية  جعل 

خصوصا في منطقة تازرين.
بني  كبير  جدال  في  السائقني  أدخل  إذن،  املوضوع 

من يدعي شمول السيارات السياحية 
اقتصار  يؤكد  مــن  وبــني  بــذلــك، 
تــركــيــب تــلــك »الـــحـــجـــرات 
السائقني  على  سبيسيال« 
املتوفرين على مركبات ذات 
فقط  التجاري  االستعمال 
كالشاحنات و »البكوبات«.
ــات  ــط ــســل ــال لــــذلــــك، ف
تنغير  بعمالة  اإلقليمية 
لتوضيح  بالتدخل  مطالبة 
قصد  القضية،  في  التبس  ما 
للسائقني،  الطمأنينة  ــاع  إرجـ
السليم  التطبيق  ضمان  وبالتالي، 
هذا  مــصــدر  تبيان  مــع  السير،  لقانون 
تافياللت  الجهة من درعة  الذي ظهر فقط بتلك  الجدال 
دون غيرها من تراب اململكة، وقد علمنا أن صفحة باسم 

»هاشتاغ تنغير« قد تناولت هذه القضية.

»الحجرة سبيسيال« تثير الجدلتنغير
 بين السائقين.. فما رأي السلطات ؟
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أين اإلنارة والتشوير كواليس جهوية
الطرقي في أحياء 

المدينة ؟

األسبوع
  

بن  بمدينة  أحياء  عدة  سكان  يعاني 
العمومية  اإلنـــارة  غياب  من  سليمان 
إلى  الــشــوارع  األزقـــة  حــول  مما  ليال، 
نقط سوداء يكثر فيها اإلجرام والسرقة 

بالعنف.
املرافق  غياب  من  السكان  ويشتكي 
والصخور  الفلني  أحياء  في  الضرورية 
وغيرها، وانعدام وسائل النقل للوصول 
غياب  جــانــب  ــى  إل املــديــنــة،  قلب  ــى  إل
الشوارع  في  الطرقي  التشوير  عالمات 
السكنية،  التجمعات  هذه  من  القريبة 
مما يسفر عن عدة حوادث للسير تشكل 

خطورة على حياة املواطنني.
وبــالــرغــم مــن شــكــايــات املــواطــنــني 
للمجلس الجماعي، إال أن هناك تجاهال 
مــن قبل املــســؤولــني، إلصــالح اإلنــارة 
هيكلة  وإعـــادة  املدينة  في  العمومية 

الشوارع القريبة من األحياء السكنية.
وتعرف العديد من املناطق في املدينة 
خصوصا  السرقة،  ظاهرة  والحدائق، 
في الليل، من بينها الحديقة املتواجدة 
قرب حي لالمريم، حيث تتحول في الليل 
إلى فضاء للمنحرفني واللصوص الذين 
وسلبهم  املارة  على  باالعتداء  يقومون 
في  اإلهــمــال  هــذا  زاد  وقــد  أغراضهم، 
استفحال اإلجرام والسرقة بالعنف في 
املنطقة، حيث أصبحت ممرات وطرقات 
يوميا  تــهــديــدا  تشكل  ــاء  ــي األح هـــذه 

للموظفني والطلبة والتالميذ.
ووضـــع املــجــلــس اإلقــلــيــمــي بعض 
بعض  وهيكلة  تهيئة  قصد  البرامج 
األحياء  ــة  أزق أن  إال  املدينة،  شـــوارع 
في  وتغرق  تهميشا  تعيش  الشعبية 
مسؤولي  اهتمام  عــدم  بسبب  الظالم 
املجلس البلدي بهذه األمور، حيث تظل 
يصادق  حتى  مستمرة  السكان  معاناة 
ــارة  اإلن تقوية  مــشــروع  على  املجلس 

العمومية ألزقة وأحياء املدينة.

العدد: 1554 من 01 إلى 07 أبريل 2021

كالب �سر�سة تهدد �سالمة املواطنني يف غياب تطبيق القانون

بن سليمان

سطات

فتح تحقيق في الترامي على بقعة مخصصة لبناء مدرسةمكناس

األسبوع

فتح  فــاس  بمحكمة  العامة  النيابة  قــررت 
بقعة  على  الترامي  قضية  في  قضائي  تحقيق 
عمومية  مدرسة  لبناء  كانت مخصصة  أرضية 
والذي  خاصة،  مؤسسة  صاحب  من  بمكناس، 

حولها إلى موقف للسيارات.

تقدمت  شكاية  على  بناء  التحقيق  ويأتي 
بــهــا الــهــيــئــة املــغــربــيــة لــحــمــايــة املــواطــنــة 
املؤسسة  صاحب  تتهم  بحيث  العام،  واملال 
الخصوصية بما أسمته الترامي على القطعة 
رياضية  مالعب  ــى  إل وتحويلها  األرضــيــة 

وموقف ألسطول النقل املدرسي.
بحيازة  الخاصة  املــدرســة  صاحب  ــام  وق
مشروع  لبناء  املخصصة  األرضية  القطعة 
بتسييجها  ــام  ق بعدما  عمومية،  مــدرســة 
ووضع أعمدة حديدية حولها، قبل أن ينشئ 

النقل  لسيارات  وموقفا  داخلها  رياضية  مرافق 
لفائدة  الثقافية  لألنشطة  وفــضــاء  املــدرســي، 

تالميذ املؤسسة الخصوصية.
شكاية  بعد  املغربية  الهيئة  شكاية  وتأتي 
ومدير  املدينة  عامل  إلى  املواطنني  أحد  وجهها 
إلى  لجنة  إرسال  تم  بحيث  الحضرية،  الوكالة 
يؤكد  تقرير  بإعداد  قامت  والتي  املكان،  عني 
األرضية  القطعة  فعال  يحتل  عليه  املشتكى  أن 
أنه رفض إخالءها  إال  لبناء مدرسة،  املخصصة 

رغم توصله بمراسلة من السلطات.

نورالدين هراوي  

ــرور حــوالــي 8 ســنــوات على  رغــم م
املتعلق   56.12 ــم  رق الــقــانــون  صــدور 
بوقاية األشخاص وحمايتهم من أخطار 
بنوده  فــي  واملــحــدد  الشرسة  الــكــالب 
إال  الخطيرة،  الكالب  أصناف  لالئحة 
املواطنون  أصبح  الشديد،  لألسف  أنه 
أو  مباغت  لهجوم  ضحايا  بسطات 
من  أحيانا  ومميتة  مسمومة  لعضات 
طـــرف كـــالب شــرســة تــجــوب شـــوارع 
إثارة  في  متسببة  حرية،  بكل  املدينة 
ــخــوف فــي صــفــوف األســر،  الــذعــر وال
النساء واألطفال، في ظل عدم  وخاصة 

تفعيل مقتضيات هذا القانون.
ورغم أن هذا القانون الذي صدر في 
صارمة  عقوبات  أفــرد  قد   ،2013 سنة 
األصناف  هذه  من  كلبا  يملك  من  لكل 
املدينة ومختلف  أزقة  أن  إال  الخطيرة، 
زالت  ما  بسطات،  الرئيسية  الشوارع 
الشرسة  بالكالب  إغراقها  سلوكات 

متواصلة دون حسيب وال رقيب، ودون 
مختلف  تستنفر  أو  أصحابها،  اعتقال 
السلطات املحلية،  أو  العناصر األمنية 
ظاهرة  إلى  اإلشكالية  هذه  تحولت  إذ 
تقلق راحة الساكنة بعدما أصبح تنفيذ 
رأي  على  أو  ورق  على  حبرا  القانون 
»كل ممنوع مباح«، إلى درجة أن  املثل 

من  موضة  أصبح  بالكالب  التباهي 
فئة  لدى  السلبية  العصرية  املوضات 
هذا  والشابات،  الشباب  من  عريضة 
أكثر  يتفشى  أصبح  املرضي  التباهي 
بالقرب من الفضاءات املجاورة لجامعة 
الجهات  تكلف  أن  دون  األول  الحسن 
إجــراءات  اتخاذ  عناء  نفسها  املعنية 

زجرية، بل إن بعضهم حول بها أحياء 
في  بهم  خاصة  محميات  إلى  سكنية 

إطار ما يسمى بـ«فوبيا الكالب«.
وحالة  املستديمة  العاهات  ورغــم 
الكالب  عضات  تخلفها  التي  الرعب 
للعديد من املواطنني يوميا، فإن مربي 
يــواصــلــون تحدي  الــشــرســة  الــكــالب 
القانون دون تقييدها أو وضع كمامات 
أخطارها،  من  الناس  لحماية  عليها 
تنفيذ  أن  مطمئنني  أصبحوا  أن  بعد 
بدوريات  القيام  أو  املذكور،  القانون 
السلطات  طــرف  مــن  وحــمــالت  أمنية 
حد  على  شيئا  يساوي  ال  املختصة، 
تعبير مجموعة من املتضررين، ليطرح 
هي  أين  واملشروع:  العريض  السؤال 
هذا  من  واملسؤولة  املعنية  الجهات 
الخطيرة  الكالب  تسببه  الــذي  الذعر 
وغيرها،  »الطوسا«  ألصناف  املنتمية 
والتي أصبحت تقض مضجع الجميع 
دون القيام بأي حمالت على أصحابها 
 56.12 رقــم  الــقــانــون  على  واملــارقــني 
من  مجموعة  أوقعت  التي  مواده  وكل 
أرض  على  تنفيذها  دون  ــجــزاءات  ال

الواقع بسطات ؟

أخبارأزمـــــــــــــور

خــلــفــت عــمــلــيــة تــســريــح الــعــديــد 
احملطة  مــن  والــعــمــال  املستخدمني  مــن 
جائحة  بسبب  بأزمور  مزاغان  السياحية 
منهم  للكثير  اجتماعية  معاناة  »كورونا«، 
اضطر  حــيــث  الــعــيــش،  لقمة  عــن  بحثا 
الكثير من هؤالء ملمارسة أنشطة جتارية 
املالبس  أو  اخلفيفة  املــأكــوالت  بيع  أو 
لصون  وذلك  الغذائية،  واملواد  والفواكه، 
رزق عوض  والبحث عن مصدر  كرامتهم 
املوقف  وهو  االنتظار،  يف  الوقت  إهــدار 

الذي نال إشادة وتضامنا من اجلميع.

هل يعلم املجلس البلدي ألزمور 
دار شــعــبــان  ملـــديـــنـــة  الـــبـــلـــدي  واملـــجـــلـــس 
بني  الــتــوأمــة  باتفاقية  بــتــونــس،  الــفــهــري 
ــرور 41 ســـنـــة عــلــى  ــ املـــديـــنـــتـــني؟ فــبــعــد مــ
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــتـــوأمـــة والـــتـــآخـــي بني 
شعبان  ودار  أزمــور  الشقيقتني،  املدينتني 
الفهري، بوضع حجر األساس لبناء حي 
أزمور باملدينة التونسية وحي دار شعبان 
1980، لم  ــور، ســنــة  ــ الــفــهــري مبــديــنــة أزمـ
نسمع أو نرى أي لقاء أو نشاط ثقايف أو 
أو اجتماعي  أو اقتصادي  أو رياضي  فني 

بـــني املــديــنــتــني، إذ أن اجلــيــل احلـــاضـــر ال 
يعلم بــهــذه الــتــوأمــة ســـواء يف أزمـــور أو يف 

مدينة دار شعبان بتونس.
ففي ظل غياب أي مبادرة من اجلانبني 
بــإعــادة إحــيــاء هــذه الــتــوأمــة األخــويــة بني 
املتميزة بني  الــعــاقــات  املــديــنــتــني، يف ظــل 
ــور  ــ الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــني، يــبــقــى حــــي أزمـ
مبدينة  الفهري  شعبان  دار  وحــي  بتونس 
أزمــــــور شـــاهـــديـــن عــلــى الـــعـــاقـــة األخـــويـــة 
املتينة التي جتمع بني البلدين الشقيقني 

اململكة املغربية واجلمهورية التونسية.

ــور عن  ــ يــتــســاءل ســكــان مــديــنــة أزم
تقدم  التي  الفرنسية  »الباسكية«  اجلمعية 
الهشة  ــفــئــات  وال الــســاكــنــة  لبعض  ــدعــم  ال
ــا الــعــالقــة التي  ــام واملـــشـــرديـــن، ومـ ــتـ واأليـ
املقربة  مدينتي«  ــور  »أزمـ بجمعية  تربطها 
املنتمني  املنتخبني  واملستشارين  الرئيس  من 
ــذا الــنــشــاط  ــل هــ لــلــمــجــلــس الـــبـــلـــدي؟ وهــ
األجنبية  اجلمعية  بــه  تقوم  ــذي  ال اخلــيــري 
اجلارية  االنتخابية  بالتسخينات  عالقة  له 
التشريعية  لالستحقاقات  استعدادا  حاليا 

املقبلة؟ واجلماعية 

ــداث مــقــبــرة  ــ أصبح مـــن الـــضـــروري إحـ
جــديــدة مبــديــنــة أزمــــور، بــعــد امــتــاء مقبرة 
ــم تــخــصــيــص بــقــعــة  ــ ــيـــب، رغــ ــعـ مـــــــوالي بـــوشـ
ــرة األخـــــيـــــرة، لــكــنــهــا هــي  ــتـ ــفـ ــة يف الـ ــيـ ــافـ إضـ
األخرى امتألت، مما دفع باملواطنني لتوجيه 
توفير  أو  املــقــبــرة  لتوسيع  للمسؤولني  نـــداء 
ــرى لـــدفـــن األمـــــــوات، لكن  ــ ــة أخـ ــيـ بــقــعــة أرضـ
املــجــلــس الـــبـــلـــدي لـــألســـف غــيــر مـــبـــال بــهــذا 
ــه مــنــشــغــل بــاحلــمــلــة  ــ ــر الـــــضـــــروري، ألنـ ــ األمــ
تعد  التي  املقبلة  واالستحقاقات  االنتخابية 

أولوية بالنسبة إليه.

فاسعامل الصويرة والحركة البهلوانيةالصويرة طلبة يحتجون ويطالبون بفتح األحياء 
الجامعية وإعادة التعليم الحضوري

األسبوع
  

أمام  احتجاجية  مسيرة  الطلبة  عشرات  نظم 
مقر رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد هلل بفاس، 
للمطالبة باستئناف التعليم الحضوري في جميع 

الشعب والتخصصات التابعة للجامعة.
عشرات  االحتجاجية،  املسيرة  فــي  ــارك  وشـ
للجامعة،  التابعة  الكليات  مختلف  من  الطلبة 
مسارهم  استكمال  ألجل  معاناة  يعيشون  والذين 
الجامعية  ــاء  ــي األح ــالق  إغـ بسبب  الـــدراســـي، 

العمومية، وإيقاف الدروس الحضورية.

فرع  املغرب  لطلبة  الوطني  لالتحاد  وأفاد بالغ 
أمني  لتدخل  تعرضوا  املحتجني  الطلبة  أن  فاس، 
استعملت فيه القوة وتم اعتقال العديد منهم رغم 

أن مسيرتهم كانت سلمية.
ويخوض الطلبة معركة نضالية منذ عدة أسابيع 
في الجامعة، وذلك باملبيت داخل كلية العلوم ظهر 
الحضوري  التعليم  باعتماد  للمطالبة  املــهــراز، 

وإعادة فتح األحياء الجامعية واملطاعم.
تدهور  الطلبة لالحتجاج بسبب  ويأتي خروج 
منهم  العديد  وأن  خاصة  االجتماعية،  وضعيتهم 
من  حرمانهم  وتم  بعيدة  مناطق  من  ينحدرون 
الذي خلف  الجامعية، الشيء  اإلقامة في األحياء 
إيجاد  ألجل  جمة  ومشاكل  كبيرة  مادية  معاناة 

مأوى بسبب تكلفته الباهظة. 

حفيظ صادق
  

قام عامل إقليم الصويرة بحملة نظافة همت ساحة موالي 
الحسن والشبانات... وهي حملة تشبه الحركات البهلوانية، 
ألنها تستهدف أماكن نظيفة أصال، في حني تجنب األماكن 

التي تتجمع فيها القذارة وتغرق في األزبال.
ومن األمكنة التي تحتاج إلى العناية والنظافة، نذكر على 
سبيل املثال ال الحصر: املكان املقابل لجمعية أرباب مراكب 
التي  الجوية«،  »األرصاد  لصقالة  املحاذية  البحري  الصيد 
السلطان  لحقبة  يعود  الذي  التاريخي  بها املدفع  يتواجد 
املكان  هــذا  أن  األمـــر،  فــي  والــغــريــب  هلل،  عبد  بــن  محمد 
عابر سبيل وكل  لكل  الخالء  في  التاريخي أصبح مرحاضا 

زائر، أو بحار بميناء مدينة موغادور.
أنقذوا تاريخنا وأنقذوا مدينتنا..
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تزنيت

الحشرة القرمزية تدمر 
الصبار وتنتقل للبيوت

األسبوع
  

بإقليم  الساحل  أربــعــاء  ساكنة  تعاني 
من  القريبة،  الفالحية  واملناطق  تزنيت 
التي  القرمزية  للحشرة  مــهــول  انتشار 
ظهور  أن  حيث  الصبار،  نبات  على  تقضي 
من  املئات  تدمير  إلى  يؤدي  الحشرة  هذه 

حقول الصبار.
من  العديد  الحشرة  هــذه  غــزت  فبعدما 
املناطق في املغرب مثل الرحامنة واشتوكة 
من  ظهرت  إفني،  وسيدي  باعمران  وأيــت 
أصبحت  حيث  تزنيت،  ضواحي  في  جديد 
التي  الرائحة  بسبب  صعبة  الناس  حياة 
ــي تسبب  ــت الــحــشــرة وال ــذه  تــنــشــرهــا هـ

حساسية واختناقا وتفسد الطعام.
الساحل،  أربعاء  من سكان  العديد  وعبر 
ــزري،  امل الــوضــع  هــذا  مــن  امتعاضهم  عــن 
بسبب األضرار التي خلقتها هذه الحشرة، 
فبعدما قامت بتدمير نبات الصبار والقضاء 
عليه، أصبحت تهاجم السكان داخل بيوتهم 
وتحوم حول املصابيح وتسبب لهم إزعاجا 

بشكل يومي.
وأصبح سكان الجماعة القروية يعيشون 
ــحــشــرة الــقــرمــزيــة،  حــصــارا مــن قــبــل ال
وخاصة  املسؤولة،  الجهات  من  وينتظرون 
القضاء  ألجــل  التدخل  الفالحة،  مندوبية 
األخضر  حصدت  التي  الحشرة،  هذه  على 
واليابس وحولت حياة السكان إلى جحيم.

القروية  الجماعات  وينتظر سكان بعض 
أيت  واشتوكة  إفني  وسيدي  تزنيت  بإقليم 
على  القضاء  ألجــل  عاجلة  حــلــوال  بــاهــا، 
ذات  القرمزية  الحشرة  وزحــف  انتشار 
الصبار،  على  الالتيني  األمريكي  األصــل 
الذي يعد موردا اقتصاديا ومعيشيا لسكان 

هذه املناطق.

سوق السبت أوالد النمة

الجديدة

أزمور

األسبوع

عــبــر الــعــديــد مــن املــواطــنــن عن 
بمدينة  بنكية  وكاالت  من  استيائهم 
إشعارات  بــإرســال  تقوم  الجديدة، 
عن  وفــوائــد  مبالغ  بـــأداء  تطالبهم 

منذ  مستعملة  غير  سلبية  حسابات 
مدة، مما يطرح الكثير من التساؤالت 
عن  رســوم  تسديد  عليهم  هل  لديهم 

حسابات بنكية متوقفة؟
املراسالت  هذه  أن  البعض  واعتبر 
عن  مبالغ  بتسديد  املطالبة  البنكية 
حسابات غير مستعملة، غير منطقية، 
بتنشيط  يقومون  ال  الذين  الناس  ألن 
إدارة  على  وجــب  ملــدة  حساباتهم 
األبناك إغالقها وليس مراكمة فوائد، 

ألن القانون واضح في هذا الشأن.
توفي  أن شخصا  مصادر،  وأكدت 
عائلته  تــوصــلــت  ــوات  ــن س  3 مــنــذ 
برسالة من وكالة بنكية تطالبه بأداء 
مبالغ عن فتح الحساب، الشيء الذي 
ألن  قانوني،  غير  املصادر  اعتبرته 
الشخص لم يعد على قيد الحياة منذ 
املراسالت  هذه  أن  معتبرة  سنوات، 
العائالت  بعض  لدى  مشاكل  تخلق 

الذين ال يعرفون القانون.

مدونة  مــن   504 ــادة  املـ وحــســب 
حد  يوضع  أن  »وجب  فإنه  التجارة، 
البنك  من  بمبادرة  املدين  للحساب 
إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه 
مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة 
إقفال  البنك  على  ويجب  به،  مقيدة 
ــون بذلك  ــزب ال ــار  الــحــســاب، وإشــع
آخر  في  مضمونة  رسالة  بواسطة 
لوكالته  بــه  ــى  أدل قــد  يكون  عــنــوان 

البنكية«.

وكاالت بنكية تطالب باألداء عن حسابات غير مستعملة

قامت التنسيقية المحلية لقطاع 
سيارات األجرة الصغيرة بوجدة، 

بمراسلة والي الجهة الشرقية عامل 
عمالة وجدة - أنكاد، من أجل عقد 

لقاء للنظر في ثمن تسعيرة أدنى 
مسافة لثالثة أشخاص ورفعها، 

والتمست منه إصدار تعليماته 
إلعادة النظر في ثمن التسعيرة، 
نظرا للزيادات المتتالية في أسعار 

المحروقات وما مثلته هذه الزيادات 
من هجوم على ما تبقى من القوت 

اليومي لمهنيي الصنف الثاني 
باألخص، واقترحت التنسيقية المحلية 
لقطاع سيارة األجرة الصغيرة بوجدة، 

رفع الحد األدنى للتسعيرة إلى 10 
دراهم ليال ونهارا.

تلــــكس

األسبوع  
  

اديل«  »لكيود  دوار  ساكنة  تشتكي 
التيار  انقطاع  من  شيشاوة،  بمدينة 
منذ  العمومية  اإلنــارة  عن  الكهربائي 
في  يعيشون  يجعلهم  مما  سنتن، 
ظالم دامس في غياب تام للمسؤولن 

واملنتخبن.
وأكد بعض السكان، أن هذه املشكلة 
الشكايات  رغــم  عامن  منذ  مستمرة 
يستجيب  أن  انتظار  فــي  املــتــعــددة، 

للكهرباء  الوطني  املكتب  مسؤولو 
بإصالح  ملطالبهم  الترابية  والجماعة 
بالتيار  الــدوار  ربــط  وإعــادة  العطب 

الكهربائي.
يعيشون  املنطقة  سكان  وأصــبــح 
اإلنارة  انعدام  بسبب  تامة،  عزلة  في 
سالمتهم  يهدد  مما  ليال،  العمومية 
الــجــســديــة فــي ظــل انــتــشــار الــكــالب 
الضالة وكثرة حوادث السرقة بالعنف، 

وترويج املخدرات في املنطقة.
وطالبت الساكنة السلطات املحلية، 
بالتدخل لدى مسؤولي املكتب الوطني 
شكايات  بعدة  توصل  الذي  للكهرباء، 
املنطقة،  في  القاطنن  املواطنن  من 

ألجل إعادة تشغيل اإلنارة العمومية.

شيشاوة

انقطاع اإلنارة العمومية مدة 
سنتين عن دوار بكامله

زاكورة

حالة خاصة: »المقدم المناضل«

شكيب جالل
  

االحتجاجية  الوقفات  منظمي  بن  وتفاهم  تجانس  يسود 
الوقفات  جميع  تمر  حيث  السلطة،  ورجال  أزمور  مدينة  في 
أم  نهر  عن  القوى املدافعة  تنسيقية  تنظمها  التي  واملسيرات 

الربيع، في جو حضاري ومسؤول.
فالعديد من رجال السلطة يحضرون ملعاينة هذه الوقفات، إال 
أن املميز خالل إحداها، هو وقوف أحد أعوان السلطة »مقدم« 
املشاركن  لكل  صديقا  أصبح  بحيث  املتظاهرين،  جانب  إلى 

املناضل«،  »املقدم  لقب  عليه  أطلق  حتى  التظاهرات  كل  في 
والحقوقية،  الجمعوية  الفعاليات  جانب  إلى  الصطفافه  نظرا 
السير والجوالن والتدخل إلطفاء كل ما  ومساهمته في تنظيم 

يعكر أجواء الوقفات من محاوالت التشويش أو االستفزاز.
وخالل كل وقفة تأخذ الفعاليات املناضلة صورا تذكارية مع 
للتنديد  االحتجاجية  الوقفة  في  حصل  كما  املناضل«  »املقدم 
بمآل مصب نهر أم الربيع والتي نظمت قرب ضفة الوادي يوم 
14 مارس املاضي، في جو حضاري، أمام أعن السلطات، مع 
ثبات املشاركن على املطالب االجتماعية السترجاع الحقوق.

فحق التظاهر مكفول قانونيا للجميع، لكن ليس بالضرورة 
ما  وهذا  والسلطة،  املتظاهرين  بن  التشنج  حاالت  تكون  أن 
والتظاهر  والنقابي  الجمعوي  والعمل  الوعي  مدينة  يميز 

السلمي على الصعيد الوطني.

حبس مواطنين طالبوا بحقوقهم 
في مواجهة »جهات نافذة«

األسبوع

ــة  ــاع ــم ــج ــل ســـكـــان ال ــ ــواص ــ ي
زاكــورة،  بإقليم  الكعابة  الساللية 
برفع  للمطالبة  احــتــجــاجــاتــهــم 
له،  تعرضوا  الذي  والحيف  الظلم 
على  بالترامي  جهات  قامت  بعدما 
حق،  بــدون  الجماعية  أراضــيــهــم 
بالتدخل  الداخلية  وزيــر  مطالبن 
تحصل  التي  النهب  عملية  إليقاف 

ألراضيهم.
ــان الــجــمــاعــة  ــكـ ــي سـ ــك ــشــت وي
الساللية الكعابة، من ترامي جهات 
أعن  أمــام  أراضــيــهــم  على  نــافــذة 
قمع  تــم  بينما  الــســطــات،  ممثلي 
بهم  والــزج  منهم  أعضاء  واعتقال 

للضغط  في محاولة  السجن،  في 
ــمــع  ــان وق ــكـ ــسـ عـــلـــى الـ

السلمية  مــســيــراتــهــم 
املــطــالــبــة بــالــحــق في 

أراضي األجداد.
ساكنة  تــشــتــكــي 
الساللية  الجماعة 
ــي لــوبــي  ــرامـ ــن تـ مـ

ــى  ــل الــــعــــقــــار ع

ــدخــل ضمن  ت ــي  ــت ال أراضـــيـــهـــم، 
التابع   379 رقم  اإلداري  التحديد 
بتدخل  مطالبن  الكعابة،  لقبيلة 
الداخلية  ووزيــر  الحكومة  رئيس 
مسوفا  قبيلة  لترامي  حد  لوضع 
ضمن  تدخل  والتي  أرضهم  على 

أراضي الجماعة الساللية.
الكعابة  قبيلة  ــان  ســك ــظــم  ون
الوقفات  من  العديد  زاكورة  بإقليم 
ــنــة وفــي  االحــتــجــاجــيــة فــي املــدي
بإنصافهم  للمطالبة  ــادة،  ــي ــق ال
إال  عنهم،  والــضــرر  الحيف  ورفــع 
الــقــوة  استعملت  الــســلــطــات  أن 
والقمع والضرب في حق املحتجن 
تطبق  ــم  ولـ بــعــضــهــم،  واعــتــقــلــت 
من  للساكنة  أعطيت  التي  الوعود 

طرف عامل اإلقليم.
ــاءل أعـــضـــاء جــمــاعــة  ــسـ ــتـ ويـ
السلطات  الكعابة عن سبب حماية 
أراضي  على  املترامن  لألشخاص 
وجه  بــدون  الساللية  جماعتهم 
سراح  بإطالق  مطالبن  حق، 
حبسهم  تم  الذين  املعتقلن 
الساكنة  على  الضغط  ألجل 
ــن املــطــالــبــة  ــراجــع عـ ــت ــل ل
املدنية  بحقوقها 
والقانونية.

تجزئات في قفص االتهام ومطالب بفتح تحقيق

غط الكبير

من  والتعمير  البناء  قطاع  يعتبر 
تساهم  التي  األســاســيــة  القطاعات 
ميزانيات  في  مهمة  أمــوال  ضخ  في 
»كلما  يقال  وكما  الترابية،  الجماعات 
االقــتــصــاد«،  تــحــرك  التعمير  تــحــرك 
املهن  من  بمجموعة  الرتباطه  نظرا 
داخل  للنظر  امللفت  أن  غير  األخــرى، 
النمة  أوالد  الــســبــت  ســـوق  مــديــنــة 
البناء  أن  صالح،  بن  الفقيه  بإقليم 
الذي يتوفر على تراخيص لم ينج هو 
اآلخر من تجاوزات واختالالت كبيرة، 
واملقصود هنا مجموعة من التجزئات 
أو  املنجزة  تلك  سواء  املدينة،  داخل 
تفوق  والتي  اإلنجاز،  طور  في  التي 
الـ 15 تجزئة أنجزت في ظرف قياسي 

خالل الفترة االنتدابية الحالية.
ــر، هو  ــ ــي األم ويــبــقــى الــغــريــب ف
بها  يــتــم  الــتــي  القياسية  الــســرعــة 
وحصولها  التجزئات  ــذه  ه إنــجــاز 
تتوفر  أن  دون  املؤقت  التسليم  على 
وخاصة  التعمير،  شروط  أدنى  فيها 

املــتــعــلــق   90/25 ــم  ــ رق ــانـــون  ــقـ الـ
واملجموعات  العقارية  بالتجزئات 
حيث  الــعــقــارات،  وتقسيم  السكنية 
ــجــاوزات  ــت ــت مــجــمــوعــة مــن ال عــرف
التقني  املستوى  على  واالخــتــالالت 
الترخيص  ــن  م ابــتــداء  واإلداري، 
فمعظم  املؤقت،  التسليم  عملية  إلى 
تجزئتن،  باستثناء  التجزئات،  هذه 
أعن  عن  بعيدة  تكون  دراستها  عند 
املهندس الجماعي للمدينة بالرغم من 
مهندسن،  ثالثة  على  الجماعة  توفر 
لجنة  رئيس  يطال  التغييب  وكذلك 
لحضور  يستدع  لم  ــذي  ال التعمير، 
دراسة أي تجزئة داخل املدينة، ويتم 
تم  جماعي  مقرر  تواجد  ظل  في  هذا 
يقضي  بــاإلجــمــاع    عليه  التصويت 
املقرر  تفعيل  على  التأكيد  بضرورة 
حضور  بإلزامية  القاضي  الجماعي 
مراحل  كافة  في  التعمير  لجنة  رئيس 
إحداث التجزئات باملدينة، إال أن هذا 
املهندس  فإن غياب  يتم، وبالتالي،  لم 
الجماعي ورئيس لجنة التعمير جعل 
تشوبها  الــتــجــزئــات    ــن  م مجموعة 
خالل  مــن  ــالالت  االخــت مــن  مجموعة 
هو  كما  األشغال  تنفيذ  مطابقة  عدم 
التحمالت،  دفتر  في  عليه  منصوص 
ويكفي إطاللة واحدة عليها من طرف 

حجم  على  للوقوف  املختصة  الجهات 
التجزئات،  هذه  طالت  التي  التجاوزات 
مجموعة  بتغييب  يتعلق  فيما  خاصة 
من املرافق املرافقة لها، ناهيك عن رداءة  
البنية  مستوى  على  األشــغــال  نوعية 
هناك  أن  األمر،  في  والخطير  التحتية، 
ومراقبة  التتبع  عملية  في  كبيرا  ضعفا 
االكتفاء  يتم  بل  التجزئات،  هذه  أشغال 
التقنين فقط بالرغم من تواجد  ببعض 
3 مهندسن داخل الجماعة، وال أحد من 
هؤالء يجرؤ على التأكد من مطابقة هذه 
التجزئات للمواصفات املنصوص عليها 
ويتم  بها،  املتعلقة  الشروط  دفتر  في 
العقاري  االحتياط  ضعف  ظل  في  هذا 

للجماعة والذي يوازيه كذلك ضعف في 
أثناء  املجلس  لرئيس  الترافعية  القدرة 
دراسة امللفات التقنية لدفاتر التحمالت 
حرم  مما  الــتــجــزئــات،  بــهــذه  املتعلقة 
الجماعة من مجموعة من املرافق وكذلك 

جودة الخدمات.
لهذه  املضافة  القيمة  هــي  مــا  تــرى 
للمرافق  تفتقر  التي  السكنية  التجزئات 
ومواقف  الخضراء  واملناطق  العمومية 
من  وغيرها  القرب  ومالعب  للسيارات 
مجرد  تبقى  فبهذا  الضرورية؟  املرافق 
املدينة  عمران  تشوه  إسمنتية  جــدران 
املجزئن وضعف  بعض  ظل جشع  في 

الرقابة والتتبع.

لفتيت
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أغلبية  وال  تــعــارض  مــعــارضــة  ال 
هنا  مــن  هلل،  إال  غــالــب  وال  »غــالــبــة«، 
انطلق الكاتب أالن كليس، عندما وصف 
للمسرح،  قاعة  مجرد  بكونه  البرملان 
وظيفته  ولكن  مهمة،  مكانة  يشغل  فهو 
نظن  حيث  تــوجــد  تكن  لــم  الحقيقية 
اتخاذ  وظيفة  ليست  فهي  وجــودهــا، 
األمر  يتعلق  ما  بقدر  املراقبة  أو  القرار 
للكلمة،  املسرحي  باملعنى  بالتمثيل 
ال  رمزية  تمثيلية  البرملان  يلعب  حيث 
االجتماعي،   الخيال  لبناء  عنها  نحيد 
هيل،  قال ديفيد  السياق،  نفس  وفــي 
أنه يمكن للبرملان أن يفعل كل شيء إال 
كانت  فإذا  امرأة،  إلى  الرجل  يحول  أن 
البرملان  على  تنطبق  كليس  أالن  قولة 
املغربي، فإن قولة ديفيد هيل ال تنطبق 
ال  الــذي  السؤال  ظل  في  خاصة  عليه، 
زال يطرح: ملاذا يصلح البرملان الذي ال 

يحرك ال ساكنا وال ضميرا؟
الحضور  يرفضون  الحكومة  فوزراء 
للمساءلة، وبرملانيون يمارسون عادتهم 
الحضور  ــدم  ع فــي  املتمثلة  السيئة 
ملساءلة  الــحــضــور  وعـــدم  للجلسات، 
من  جاعلني  قطاعه،  كل حسب  الــوزراء 
البرملانية  واألخالقيات  السلوك  مدونة 
مجرد مدونة بدون سلوك وال أخالقيات، 
ــوزراء،  ــ ال على  ينطبق  األمـــر  ونــفــس 
كل  معهم  حضرت  الــكــل،  حضر  وإذا 
املصطلحات وكل ما يعيش في األرض، 
»تماسيح وعفاريت« وعفا هلل على  من 
من أدخل هذه املصطلحات إلى الساحة 
من  جاورها  وما  باملغرب،  السياسية 

مصطلحات...
فالبرملانيون الذين كان يعتبرهم امللك 
وزراء،  بمثابة  الثاني  الحسن  الراحل 
لم  خطاباته،  مــن  مجموعة  فــي  ــك  وذل
يطبقوا مجموعة من الفصول من دستور 
 10 بمرور  قريبا  والذي سنحتفل   2011

كانت  فسابقا  وضــعــه،  على  ســنــوات 
رئيس  طالبت  قد  البرملانية  املعارضة 
الحكومة سعد الدين العثماني، بتطبيق 
حكومته،  إسقاط  أجل  من   105 الفصل 
الحكومة  لرئيس  يعطي  الفصل  هــذا 
الحق في أن يربط، لدى مجلس النواب، 
مسؤوليتها  تحمل  الحكومة  مواصلة 
تصريح  بشأن  الثقة  يمنح  بتصويت 
العامة،  السياسة  به في موضوع  يدلي 
ال  عليه.  املوافقة  يطلب  نص  بشأن  أو 
يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض 
لألعضاء  املطلقة  باألغلبية  إال  النص 
الــنــواب،  مجلس  منهم  يتألف  الــذيــن 
ثالثة  بعد مضي  إال  التصويت  يقع  وال 
مسألة  طــرح  تــاريــخ  على  كاملة  ــام  أي
الثقة، ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة 
الحكومة استقالة جماعية، في حني كان 
جد  البرملانية  املعارضة  أمــام  الخيار 
واضح، أال وهو تطبيق الفصل 105 من 
الدستور، والذي يعطي الحق للمعارضة 
واألغلبية املوجودة بمجلس النواب ألن 
تحمل  الحكومة  مواصلة  في  تعارض 
ملتمس  على  بالتصويت  مسؤوليته، 
إذا  إال  امللتمس  هذا  يقبل  وال  للرقابة، 
الذين  األعضاء  ُخمس  األقل  على  وقعه 
يتألف منهم املجلس، وال تصح املوافقة 
مجلس  قبل  من  الرقابة  ملتمس  على 
املطلقة  األغلبية  بتصويت  إال  النواب 
الذين يتألف منهم، وبالتالي،  لألعضاء 
للتسول  التوجه  بدون  الحكومة  تسقط 
إسقاط  أجــل  من  الحكومة  رئيس  من 
حكومته بنفسه، لكن األول يعلم أنه لن 
وفي  الدستور،  من   103 الفصل  يطبق 
الفصل  أن  املعارضة  ترى  الوقت  نفس 
لشروطه  نظرا  كذلك،  يتحقق  لن   105

الصعبة.

هشام عميري

ال معارضة تعارض وال أغلبية غالبة

ال يمكن سحب الثقة 
من الحكومة أو رفض 

النص إال باألغلبية 
المطلقة لألعضاء 

الذين يتألف منهم 
مجلس النواب، وال يقع 
التصويت إال بعد مضي 
ثالثة أيام كاملة على 

تاريخ طرح مسألة الثقة

 

أين التربية في مادتي التربية 
اإلسالمية والتربية البدنية؟!

ليس الجامع بني مادتي التربية اإلسالمية 
فحسب،  التربية  كلمة  البدنية،  والتربية 
املدة  هي  فها  ــك..  ذل من  أبعد  األمــر  إن  بل 
الــزمــان  اســتــعــمــاالت  داخـــل  لهما  املــحــددة 
بسلكيه  الثانوي  التعليم  بتالميذ  الخاصة 
وها  والكمال،  بالتمام  الساعتني  عند  تقف 
التعليمية  املرحلة  هذه  في  تدريسهما  هو 
فالتربية  واضــح،  بشكل  الجادة  عن  يحيد 
تسير  الــجــنــوح،  ــك  ذل كنف  فــي  اإلســالمــيــة 
خطوات ال يستهان بها على درب الفقه، حيث 
هذا  في  كبرى  وقضايا  مواضيع  تناول  يتم 
جانب  إلى  واإلرث،  الزكاة  قبيل  من  الباب، 
اإلحاطة بأمور لها عالقة بالعقيدة، وأكثر من 
رحاب  في  بالتلميذ  تدخل  تفتأ  ال  فهي  هذا، 
السيرة العطرة، وفي غضون كل ذلك، تطلعه 
هذا  وغير  التجويد،  قواعد  من  العديد  على 
كثير، مما يجعل مادة التربية اإلسالمية في 
مثل هذه الوضعية أقرب ما تكون إلى مجال 
جهتها،  من  البدنية  التربية  أما  التخصص، 
فتقحم التلميذ في ميادين األلعاب الرياضية، 
فردية  األلــعــاب  هاتيك  أغلب  على  وتطلعه 
أفكارا عملية  فيأخذ عنها  أو جماعية،  كانت 
امليدان  رقعة  على  ــدروس  ال يتلقى  أنه  بما 
تضيع  هــذا،  كل  ظل  وفــي  تطبيقي،  بشكل 
الجامع  كونها  إلى  آنفا  أشرنا  التي  التربية 
ال  التلميذ  املادتني، حيث نجد  األساسي بني 
اعتباره  يمكن  ما  لهما  دراسته  خالل  يتلقى 
ومعاينته  اإلمكان ملسه  في  تربويا وسلوكيا 
ألم  وقياسه بعد طول تعهد ورعاية دؤوبة.. 
كمادة  اإلسالمية  بالتربية  جديرا  إذن  يكن 
تربوية بالدرجة األولى، أن تركز قبل أن تدفع 
بالتلميذ إلى استشراف آفاق التخصص في 
أعماقه  في  تزرع  وأن  إليها،  وما  الفقهيات 
طبعا  ربطها  مع  أكثرها،  وما  النبيلة  القيم 
الذي  السماد  هو  فــذاك  السمحة،  بالعقيدة 
الذي  الالئق  النضج  إنضاجها  على  يعمل 
ملموسة،  سلوكات  إلــى  معيته  في  تتحول 
الفضائل،  صنوف  كل  تعامله  في  فتحضر 
وفي املقابل، تغيب كل أنواع الرذائل املقيتة؟ 
أن  البدنية  بالتربية  حريا  يكن  ألم  وأيضا، 
تولي االهتمام األول إلى كل ما يضر بأجساد 
مليئة  محفظة  ثقل  ذلك  كان  سواء  التالميذ، 
على  أثرها  تترك  التي  املدرسية  باللوازم 
األكتاف والظهور وما ينجم عن ذلك من آالم 
ما تلبث أن تصير في اآلتي من األعوام عيوبا 
حركة  كانت  أو  العني،  تخطئها  ال  جسدية 
خاطئة يكون لها األثر الضار على العضالت 
أو املفاصل؟ فأي ضير في أن يتم تخصيص 
أجزاء من هذه الحصة أو تلك للقيام بحركات 
كيفية  على  خاللها  التلميذ  يتدرب  تطبيقية 
من  به  القيام  ينبغي  وما  السليم،  الجلوس 
لفترة  البقاء  عناء  ــة  إلزال مدروسة  حركات 
طويلة أمام شاشة الحاسوب، أو في حضرة 
الهاتف املحمول، فالواقع املشهود يؤكد على 
من  األولى  بالدرجة  بدنيا  يتأذى  التلميذ  أن 
ذلك الجلوس املضني، هذا فضال عن دروس 
في  للتلميذ  تقدم  أن  باإلمكان  أخرى  تربوية 
به  تعنى  الذي  باملجال  صلة  ذات  مواضيع 
الروح  بذرة  وتعهد  كزرع  البدنية،  التربية 
والتشجيع  الشريف،  والتنافس  الرياضية، 
الرياضية  القيم  من  ذلك  إلى  وما  املسؤول، 

التي على التلميذ التشبع بها.
ــدي املــنــاهــج  ــع ــا، وجـــب عــلــى م ــن مـــن ه
التربوي  الجانب  إلى  يلتفتوا  أن  واملقررات، 
والتربية  اإلسالمية  التربية  مادتي  داخــل 
ــدروس  الــبــدنــيــة، حــتــى يــكــون ملــضــامــني الـ
جذابة،  عصرية  بطرق  خاللهما  من  املقدمة 
اآلتي  وفي  آنيا  التلميذ  على  ملموس  تأثير 

من السنني.

عثمان محمود

نجيبة بزاد بناني 

واملقاالت  والجرائد  واملجالت  الكتب  في  عني  الحديث  كثر 
واألخرى،  الفينة  بني  اإلعالم  عني وسائل  وتتحدث  الصحفية، 
فتخصص لي برامج مفصلة يوم 8 مارس، اليوم العاملي للمرأة.
موضوع  ــت  زل وال  كنت  ــوا،  ــ والزالـ الكثير  عني  قــالــوا 
واملؤتمرات،  واللقاءات  واالجتماعات  والندوات  املحاضرات 
منذ عقود من الزمن، وال زلت أشكو من معاناة متعددة رغم 
النصوص القانونية والتوصيات واإلرادة السياسية والعمل 
الدؤوب والنشاط املكثف من طرف الجمعيات غير الحكومية.
في األرياف، والكل يعلم ذلك، أعيش ضحية الجهل واألمية 
للشعوذة  أتعاطى  والحرمان،  الفقر  من  أشكو  الوعي،  وقلة 
أن  لي  فكيف  أسرتي،  دعم  أجل  من  املــال  لكسب  والتسول 
أقوم بمهامي املتعددة وأؤدي واجباتي وأنا أتخبط في عدة 
عن  ناهيك  البيوت،  في  كخادمات  بناتي  استغالل  مشاكل: 

انعدام حقهن في التربية والتعليم والترفيه.
االجتماعي  للتهميش  تعرضا  األكثر  القروية  املــرأة  أنا 
قاتلة وظروف قاسية  والهشاشة واإلقصاء، أعيش في عزلة 
دور  والكهرباء،  الشروب  املاء  الحقوق:  أبسط  من  محرومة 
الوالدة والتجهيزات األساسية، وال أحد يحرك ساكنا.. الكل 
عليها،  أحسد  ال  وضعية  في  الحقوق،  مهضومة  أنني  يعلم 
أعاني من هذه املشاكل في عصر تتمتع فيه مثيالتي بجميع 
أن  دون  العمل  أسيرة  أبقى  ــرى،  األخ ــدول  ال في  حقوقهن 
عني  يقولون  والشاقة،  اململة  املرهقة  األشغال  ثمرة  أجني 
أنني مربية الناشئة، ولدي مسؤولية كبرى في األسرة وفي 

املجتمع، لكن ال يعلمون أن فاقد الشيء ال يعطيه.

أنا املرأة املغربية، أتحمل اإلهانة والشتم والذل لحماية بيتي 
الزوج:  وسلوك  خلل  من  أعاني  األســرة،  وتفكيك  االنهيار  من 
إدمانه على الخمر، الخيانة الزوجية، البخل، املخدرات، العنف 
وسوء املعاملة، وإذا طفح بنا الكيل، نلجأ إلى االنفصال، وبذلك 

تبدأ مشاكل شتى ليس لها نهاية في املحاكم.
ومحظوظة،  سعيدة  املدينة  في  أعيش  املغربية،  املرأة  أنا 
الدبلوم،  ونيل  العليا  الدراسات  ملتابعة  الظروف  ساعدتني 
واالقتصاد  والقضاء  التعليم  في  بالوظيفة  حظيت  وبذلك 
معترك  دخلت  واملعلوميات،  والهندسة  والطب  والسياسة 
السياسة، ولم ال.. فهل أنا أقل من غيري في امتالك مؤهالت 

العمل السياسي والنقابي والحزبي؟
أعمال  سيدة  أصبحت  الحماية،  عهد  منذ  مناضلة  أنــا 
في  رائدة  العاملية،  والندوات  املؤتمرات  في  أشارك  ناجحة 
أني  للجميع  أوضحت  العليا  شهاداتي  االقتصادي،  املجال 
للبروز في العمل والتميز في جميع مجاالت  مستعدة فكريا 
على  إيجابي  مؤشر  وهذا  قطاعاتها،  بكل  العلمية  الحياة 
امليدان  فيها  بما  امليادين  كل  في  االنــخــراط  على  قدرتي 
والشعر  التشكيلي  والفن  والسينما  واملسرح  )الغناء  الفني 
الديني،  املجال  وحتى  الرياضات  أنواع  وجميع  والكتابة(، 
ليعلم الجميع أني أتطلع للمشاركة الفعلية في مسيرة الوطن 

وليس الجلوس في صفوف املشاهدين واملتفرجني.
أملك كل مستلزمات العمل السياسي، ولو أعطيت لي الفرصة 
الستعملت كل ما أملك لدفع عجلة الحياة إلى األمام واإلسهام 
في عملية البناء والتشييد، فأنا ال أرغب في احتالل مناصب 
الجرأة  أملك  ألني  واستحقاق،  جدارة  عن  إال  عليا  سياسية 
القرارات  واتخاذ  واملناقشة  التطوير  على  والقدرة  الالزمة 
املسؤولني  فعلى  والتسيير،  التدبير  وحسن  ــادرات  ــب وامل
وأصحاب القرار أن يفسحوا لي املجال لتفجير طاقاتي، ألني 

ال زلت مبعدة من املناصب التي يتمتع بها الرجال.

المــغربــية الــمـــرأة  أنــا 
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اسمع يا ولد الناس 

عزيز الفاطمي

ْأس ِشي َراِفع الرَّ  َنْ
َواّس ح بالعقل َأو اْلَ  ُمَسلَّ

 نعبر بنادم ِباْلقَياس
اس َماَتة فبالصة َوَلد النَّ  َما نحط الشَّ

ُق َبْيَ العزاوي والبلحاس  ُنَفرِّ
َمان َنْسِقي املا ونكايس ْمِني الزَّ  َعلِّ

 َنْرِوي عطشي ِباَل َما يفيض الكاس
 َما نحرك حَجر َما َنْحفر ِباْلَفْأس

َماغ فارغ ِمن لوسواس  َيْبَقى الدِّ
 ندندن عيوط َأو نشطح َمع الروايس
 راَحَة البال ِنْعَمة َما تْشَرى ِباْلفُلوس

ِميَمة والتقواس  َهَذا َزَماُن النَّ
َباس  ِقيَمة بنادم َصبحت َفاللِّ

اس َثاَلة تيهدموا السَّ  اْلُ
اِرع شابع تقباس ْسَتاذ َفالشَّ  اْلُ

 البلطجي ملدد بالنصوص والتهراس
 كالوا ما هو بوليس وال عساس

 غير مجهول سخن عليه الراس
آش هاذ خلواض أ سي عباس ؟

مول الحانوت يناقش المساهمة المهنية
الطيب آيت أباه 

قطاع  في  عام  ثالثني  واحد  دّوزت  مثال  أنا  دابا 
سجل  وعندي  يرحمو،  هلل  الوالد  أّيام  من  التجارة 
وساهمت  عــام،  العشرين  واحــد  عمرو  في  تجاري 
السعيدة،  البالد  هاذ  من  جزء  بناء  في  بالضرائب 
االقــتــصــاديــة،  العجلة  َدَوران  فــي  هلل  ــّد  ي ودرت 
وتجّندت مع شرفاء هاذ الوطن في سبيل استتباب 
الحفاظ  في  ثمني  جهد  واستثمرت  الغذائي،  األمن 
على توازن القدرة الشرائية، ولكني كنت محروم من 
االستفادة من صندوق الضمان االجتماعي بموجب 
املهنية  املساهمة  جــات  ــيــوم  وال صــريــح،  قــانــون 
التجارية،  املنظومة  خــارج  حاليا  وأنــا  املــوحــدة، 
واش صافي ضربني  إرادتــي..  عن  خارجة  لظروف 

التران؟
مصير  آشنو  استثنائية!  حالة  أنا  نقولو  واخا، 
ومــازال  الفرصة  هاذ  عليهوم  ضاعت  اللي  الناس 
في  كبار  ولكن  الساعة،  لحد  التجارة  تــايــزاولــو 
التقاعد  من  يستافدو  يقدرو  غادين  كيفاش  العمر؟ 
في إطار هاذ املساهمة املهنية املوحدة؟ بغض النظر 
ليه  اللي شاْب  التاجر  واش  الصحية!  التغطية  عن 
راسو وحجبانو في السوق يشوف شي َوريث يكتب 
ليه هاذ الوصية؟ وال يحرم ولدو من إتمام املشوار 
التعليمي، كيفّما وقع لعداد منا لظروف قاهرة، باش 
هاذ  من  االستفادة  يْوهب  واّل  بالصتو؟  في  يستافد 

النظام لشي مساعد معاه؟
ديال واحد  املصير  كامل، آشنو  أكثر من هادشي 
الجيش ديال النمل دايزة عليه الدكاكة في القطاع؟ 
الضومني  في  معروف  واملجتهد  املتابر  النمل  هاذ 
بـ»اْلـْگـاّلْس«، يعني املسّير! هوما اللي تايخدمو 18 
النهار! عام مگـاجي في الحانوت، وعام  لساعة في 
مدينة  في  تلقاه  خطرة  تمازيرت!  في  رجليه  ناشر 
أكادير وخطرات أخرين تجبرو في مدينة طنجة واّل 
في الرباط واّل في بني مالل، حسب الفرصة املتاحة! 

ابن  بهاذ  يديكالري  املحل  مول  خاص  مثال  واش 
بطوطة في السينيسيس، وال يقسم معاه الدوا ديال 
املرض في هاذ النظام؟ وال يعفيه من احتساب هاذ 
حيث  النڤونطير؟  نهار  املوحدة،  املهنية  املساهمة 
املساهمة!  هاذ  سميتو  في  اللي  هو  املحل  صاحب 
أْو اّل ربما يضيفوها للمصاريف ديال مدة التسيير؟ 
تكون  التجار  بلسان  املتحدث  خاص  عالش  ها 
ديال  العميقة  الحياة  وعايش  املحاْين،  عليه  دايزة 
هاذ  بحال  بــاش  تفاصيلها،  بــأدق  الحانوت  مــول 
مقاس  على  وتجي  سليم،  بشكل  تنزل  البرامج 
االجتماعية،  وطبقاتهم  شرائحهم  بجميع  التجار 
ماشي غير أّسس تنظيم مهني واجمع فيه من هب 
وتبدا  الّسبرديلة،  متّلفني  بشباب  وتلّقُمو  ودب، 

تفاوض باسم الناس!
فيها  مهنية  تنظيمات  أن شي  األمر،  في  العجيب 
االجتماعي،  الّترف  عايشني  متقاعدين،  موظفني 
في  وهوما  الحانوت،  مول  تمثيل  حق  ومعِطيُهوم 
األصل تايشّكلو ليه منافسة غير متكافئة في السوق، 
الحانوت مطلوب منو يجبد كولشي من  حيث مول 
الحانوت، بينما املوظف املتقاعد اللي تايدافع على 
هاذ مول الحانوت، داير الحانوت غير خضرة فوق 

طعام!! إيوا فّكها يا مْن وّحلِتيها!!
مهنية،  تنظيمات  كيفاش  مافهمتش  أنا  صراحة، 
طيلة األزمة وهي ُتصدر بيانات وبالغات ومراسالت 
الضرائب  أداء  من  التجار  إعفاء  مطلب  تتضمن 
فيه  تسّبَبت  الـــذي  ــركــود  ال ظــل  فــي  والــجــبــايــات 
املهنية  التنظيمات  لهاذ  بقى  ما  واليوم  الجائحة، 
تــدِّي  بــاش  والّدقايقية  الطرونسّبور  تكري  غير 
كانت  ضرائب  أداء  أجل  من  الضريبة  لدار  التجار 

تصيح وتصرخ أنها فوق الطاقة!؟
الشقالْيَبة  هاذ  لينا  يشرح  يخرج  فيلسوف  شي 
أننا  إلى  طبعا،  اإلشــارة  مع  درجــة،   180 والــّروالد 
بها  نــاَدى  كفيّما  االجتماعية  الحماية  ضد  ماشي 
على  وطني،  كواجب  الضرائب  ضّد  وماشي  امللك، 

الراس والعني، ولكننا ضّد الّضّد.

من امرأة إلى امرأة

الزهرة الغلبي

املاضية  القليلة  األيـــام  فــي  تمت 
مــنــاقــشــات بـــمـــواقـــع الــتــواصــل 
مصرية  كاتبة  وفاة  حول  االجتماعي 
لكن  حياتها،  في  الكثير  عنها  عرفنا 
وفاتها  بعد  بها  معرفتنا  توقفت 
ولم  واملغفرة،  بالرحمة  لها  وندعو 
من  هنيهة  مجرد  إال  موتها  على  يمر 
فإن  ننسى، وذكر  ال  حتى  الــزمــن.. 

الذكرى تنفع املؤمنني.
علم  املرأة: حرية  مع حرية  نحن   -
عقل  ورجاحة  الفهرية  فاطمة  وغنى 
الدر  شجرة  وذكــاء  النفزاوية  زينب 
والالئحة  بوحيرد...  جميلة  وجهاد 

طويلة.
التي  تلك  املــرأة:  حرية  مع  نحن   -
األسود  التراب  من  ــوءودة  امل نشلت 

وجعلتها شقيقة الرجل.
أثبتها  التي  الحرية:  مع  نحن   -
وسلم  عليه  هلل  صــلــى  هلل  ــول  رسـ
شأنها  مستقلة  مالية  ذمــة  للمرأة 
التملك  لها حق  أقر  الرجل، فقد  شأن 

والبيع والشراء وغيره.
ــي  ــت ــرأة: ال ــع حــريــة امل - نــحــن م
أي  تضاهيها  ال  عليا  مكانة  تمنحها 
باإلحسان  تعالى  أمر هلل  فقد  مكانة، 
إليها، وجعل ذلك مقرونا بأمر عظيم 
تعالى: قــال  حــيــث  الــتــوحــيــد  وهــو 
ــاُه  ِإيَّ ِإالَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  ــَك  َربُّ َوَقَضٰى   ﴿

َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا﴾.
- نحن مع حرية املرأة: التي تكرمها 
وتحفظ حقوقها في دين جاء بسورة 

كاملة أسماها »سورة النساء«.
- نحن مع حرية املرأة: تلك التي ال 
والديكتاتورية  بالحرة  نفسها  تصف 
في نفس الوقت، خلقنا في الدنيا إلى 

واألخ  األب  هو  الــذي  الرجل  جانب 
أفكار  نترك  ولن  ولم  والزوج،  والولد 
أجنبية شيطانية تدمر سعادتنا التي 

سطرها لنا هلل في كتابه الحكيم.
التي تتبع فلك  الحرية:  - نحن مع 
الدين اإلسالمي الحنيف وليست تلك 

التي تتبع مبادئ غربية. 
السفيرة  املــرأة:  حرية  مع  نحن   -
ــة  ــبــطــل ــة وال ــاملـ ــعـ ــة والـ ــب ــي ــب ــط وال
الرياضية... وليست امللحدة واملرتدة.
- نحن مع حرية املرأة: خارج أفكار 
غيرت  علمانية  أو  لعلماني  مزيفة 
بدين  جاهل  أو  لجاهلة  أو  لونها، 

يفتي في ما ليس له فيه.
تلك  املـــــرأة:  ــة  مـــع حــري نــحــن   -
أطفالها  وتربي  تسهر  التي  املــرأة 
والحميدة،  الحسنة  األخـــالق  على 
أو  نصرانية  أو  مسلمة  كانت  سواء 

كونفوشيوسية...
الــحــرة:  ــرأة  املـ مــع حــريــة  - نحن 
في  الــغــرب  زرع  التي  تلك  وليست 
مخطط  ماسونية  خطابات  ثقافتها 

لها.
في  تنظر  التي  الحرية:  مع  - نحن 
بشيء  تتبجح  وال  الكون،  هذا  عظمة 

لم تملكه بل هو في ملك مالك امللك.
منحتنا  التي  الحرية:  مع  نحن   -
فرصة الخروج من البوادي إلى أشهر 

الجامعات الوطنية واألجنبية.
تعد  التي  الوطن  املرأة  مع  نحن   -

األجيال. 
وليس  األصل  الحرية:  مع  نحن   -
في  ورســخــت  علينا  أمــلــيــت  الــتــي 

ثقافتنا نتيجة القلقلة.
- نحن مع الحرية: التي تركت لنا 
جامع القرويني وقصور فكرية ثابتة 
التي  تلك  وليس  إعصار،  يهزها  ال 
عند  جذورها  تهتز  »نــوالــة«  تركت 

أول ريح.

األدب والدين حتى يأتينا اليقين 
األديب املبدع حر يسعد بمسؤوليته اإلنسانية 
واألديــب  والــكــون،  والنص  ــذات  ال مع  بتفاعله 
الداعية عبد، والعبد العابد صاحب قضية كذلك، 
يتلذذ بعبوديته ويتنعم بطاعة مواله لعله يدرك 
بذلك مرتبة: »نعم العبد لنعم املولى«، قال عز من 
قائل: ))الَحْمُد ِللَـِّه الَِّذي َأنَزَل َعَلٰى َعْبِدِه اْلِكَتاَب 
َوَلْم َيْجَعل لَُّه ِعَوًجا((، وقال جل عاله: ))ُسْبَحاَن 
َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى  الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ
ِمْن  ِلُنِرَيُه  َحْوَلُه  َباَرْكَنا  الَِّذي  اأْلَْقَصى  اْلَمْسِجِد 
ولألديب  اْلَبِصيُر((،  ِميُع  السَّ ُهَو  ــُه  ِإنَّ  ۚ آَياِتَنا 
قوامها  املنحى  ربانية  شاعرية  رسالة  العبد 
الرباني،  واإللهام  العطاء  مع  بالقراءة  التعلم 
بمداد  قلما  تترجم  الجميل  املولى  من  واملوهبة 
القلبية التي ملؤها املحبة وشعارها  الفتوحات 
ورخاء وتعايش  وعــدل  بسعادة  األرض  إعمار 

ِبَقْلٍب  هلل  ــى  َأَت َمــنْ  ))ِإالَّ  وصفاء: 
هلل  برضى  يسعد  قلب  َســِلــيــٍم((، 
القرءان  و»هذا  املحبوب:  وباللقاء 
املعجزة  فيه  ألقت  نفسه  الكريم 
األدبية  واملعجزة  السامية  الدينية 
الخالدة، األولى تظهر في املقاصد 
في  تتجلى  والثانية  واألغـــراض، 
عندما  واألدب  والبيان،  األسلوب 
بلقاحه،  ويلقح  بــالــديــن  يلتقي 
بينهما  يتبادالن  بشذاه،  ويتعطر 
تكتسي  الدينية  فاملعاني  التأثير، 
وزخــرف  اللفظ،  ناصع  من  حلة 
تفتح  األسلوب،  العبارة، وطالوة 

لها أقفال القلوب«.
ــنـــص  الـ جـــمـــالـــيـــة  إذن، 
ــي اإلســــالمــــي مــيــزتــهــا  ــ ــ األدبـ

من  الغالية،  والربانية  الروحانية الجميلة 
املسلم  األديب  املبدع  اجتهاد  ثم  الوهاب،  وحي 
من  هي  التي  الجمالية  يحب  الــذي  الروحاني 
يحظى  العبد  فــاألديــب  البديع،  الخالق  صنع 
املطلق  الكلي  التذلل  عند  الحر  بحرية املبدع 

فيدعو  األحد،  األوحد  السيد  للمولى  والخالص 
إلى هلل بأدب، فيؤدب به الرب تأديبا.

وفــي هــذا املــضــمــار، قــرأنــا مــقــاال يستحق 
املــواقــع  بــأحــد  النظر  إمــعــان 

األدبــي  للشأن  فلسفي  تأمل  فيه  اإللكترونية، 
مفعم  وأديــب  ملهم  شاعر  مــن  وكلمة  الديني 
بعنوان: »األدب والدين«، لكننا على العكس مما 
ذهب إليه الشاعر األديب، نرى بأن األدب والدين 

اليقني،  يأتينا  املجتمع حتى  من حاجات  حاجة 
األخالقي  بمعناه  عموما  يتميز  الديني  فاألدب 
األدباء،  بعض  يقول  كما  واإلرشــادي  والوعظي 
فقط،  اإلسالمية  بالحضارة  خاصا  ليس  إنه  ثم 
مظاهر  إلى  بأصوله  يرجع  أدب  أساسا  هو  بل 
التعبد اإلغريقي، وأيضا الكنيسة املسيحية كما 
يرى آخرون، فما أحوجنا لنصوص أدبية دينية، 
األدبــاء  أحــد  يقول  حاليا،  الحضارة  دالــة  ألن 
الغريزة،  تقدمها نحو مرحلة  يتجه  اإلسالميني، 
منه،  اإلسالمية  الديني وخاصة  األدب  فخاصية 
من  لتنعتق  الفاني  للجسد  الروح  تجاوز  فيها 
امللكوت  عالم  إلــى  بذلك  منطلقة  الطني  أســر 
القدسية  الحضرة  فتشاهد  عليني  بأعلى  األعلى 
ينظم  وهكذا  السبحانية،  باملعارف  وتــرتــوي 
الشاعر الزجال بمعرفة حقيقية وليس بمحتوى 
بئيس، وذلك على شاكلة ومنوال نهج علي كرم 
العتاهية  وأبو  ببالغته،  وجهه  هلل 
بزهدياته، والبصيري بشعر املديح 

في بردته..
الديني  األدب  يبقى  وأخـــيـــرا، 
تفضي  شخصية  تجارب  عن  عبارة 
ربانية  نظرة  إلى  الوقت  مــرور  مع 
الطريقة،  على  االستقامة  قوامها 
والطريقة في صلب األدب اإلسالمي 
ترتكز على أفضل كلمة، وهي ما قاله 
النبي صلى هلل عليه وسلم والنبيون 
ال  وحــده  هلل  إال  إلــه  ))ال  قبله:  من 
شريك له له امللك وله الحمد وهو على 
بها  هلل  إال  إله  ال  قدير((،  شيء  كل 
نموت  وعليها  نحيا  وعليها  نتأدب 
هريرة  أبــي  وعــن  هلل،  نلقى  وعليها 
هلل  صلى  النبي  عن  عنه  هلل  رضــي 
عليه وسلم قال: ))أصدق كلمة قالها شاعر كلمة 
)متفق  باطل((  هلل  خال  ما  شيء  كل  أال  لبيد: 
اإلسالمي  الديني  األدب  تلكم هي رسالة  عليه(. 

بكل فخر واعتزاز.

الحسن العبد
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متابعات
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إعداد: خالد الغازي

بين زينب العدوي وعبد النباوي

شرعت السلطات القضائية في التعامل بحزم مع الشكايات التي تحال 
عليها من قبل هيئات وجمعيات حماية المال العام، والتي تتهم 
رؤساء جماعات ومنتخبين بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات 

مع مقاوالت وشركات بطرق ملتوية، حيث كشفت هذه القضايا عن 
تورط العديد من رؤساء الجماعات في ملفات متعددة، بالتزامن مع 

التغييرات القضائية التي حصلت مؤخرا.
وشكلت هذه المتابعات صفعة للعديد من األحزاب السياسية التي كانت 

تعتبر هؤالء الرؤساء قدوة حسنة لبقية المنتخبين في تدبير الشأن 

المحلي، إال أن سقوطهم في ملفات مرتبطة بأموال عمومية جعلت 
الكثير من القيادات تصمت وتنتظر نهاية مسار القضايا المعروضة على 

المحاكم، التي حتما ستكون لها أثار على االنتخابات المقبلة.
فالعديد من الملفات والقضايا التي يتابع فيها رؤساء جماعات وعمداء 

مدن لها ارتباط باألموال العمومية، والصفقات والدراسات وغيرها من 
األمور المرتبطة بالتسيير الجماعي، مما جعل البعض يتساءل هل هذه 

المتابعات القضائية ناتجة عن سوء تدبير وخيانة األمانة، أم بتصفية 
حسابات بين المنتخبين مع قرب االنتخابات؟

مراكش معقل
 »الفساد االنتخابي«

في  االستئناف  محكمة  تعرف 
في  املتابعات  من  العديد  مراكش 
الحضرية  الجماعات  رؤســاء  حق 
أصبحوا  الذين  بالجهة،  والقروية 
القضائية،  الهيئات  على  ضيوفا 
من  بالعديد  متابعتهم  تمت  بعدما 
التهم الثقيلة التي تتعلق باختالس 
واالرتشاء،  عمومية  أموال  وتبديد 
رؤساء  خلفيتها  على  يتابع  حيث 
أمـــام غرفة  حــالــيــون وســابــقــون 
األموال،  بجرائم  املكلفة  الجنايات 

ويبلغ عدد القضايا 12 ملفا.
قــضــيــة عــمــدة مــديــنــة مــراكــش 
على  املطروحة  القضايا  أبــرز  من 
العام  الوكيل  قرر  بعدما  القضاء، 
على  ونائبه  العمدة  إحالة  للملك 

بتهم  االبتدائية  الجنايات  غرفة 
وتبديد  اختالس  بجناية  مرتبطة 
مليارا،   28 بلغت  عمومية  أمــوال 
بعدما  تفاوضية،  بصفقات  متعلقة 
جلسات  التحقيق  قــاضــي  أنــهــى 
خالل  وشريكه  للعمدة  االستماع 
التحقيق التفصيلي، ليقرر متابعته 
اختالس،  بجنايتي  نائبه  رفقة 

وتبديد أموال عمومية.
بلقايد  العمدة  متابعة  وتــأتــي 
ــى إثـــر شــكــايــة تــقــدمــت بها  عــل
عن  لــلــدفــاع  الــوطــنــيــة  الجمعية 
العام  الوكيل  إلى  اإلنسان،  حقوق 
بــمــراكــش،  االســتــئــنــاف  ملحكمة 
الفرقة  على  بــدوره  أحالها  والــذي 
التي  القضائية  للشرطة  الجهوية 
وقررت  ونائبه،  للعمدة  استمعت 
عرض نتائج التحقيق على الوكيل 

العام التي أكدت تورطه.
وتتهم الجمعية الحقوقية العمدة 

على  بالتحايل  املقاولني،  وبعض 
القانون وإبرام صفقات تفاوضية، 
التغيرات  مؤتمر  حدث  واستغالل 
بمراكش   »22 ــوب  »كـ املــنــاخــيــة 
بميزانية  الصفقات  تلك  لتمرير 

بلغت 28 مليار سنتيم.
على  مــعــروضــة  أخـــرى  قضية 
محكمة االستئناف بمراكش، متابع 
أسفي  مدينة  عمدة  رئيس  فيها 
تتضمن  الــبــداوي،  الجليل  عبد 
عامة  أمــوال  »تبديد  ثقيلة:  تهما 
بمقتضى  يـــده  تــحــت  مــوضــوعــة 
أمــوال  تبديد  ومحاولة  وظيفته، 
عامة موضوعة تحت يده بمقتضى 
ــي محرر  ف ــر  ــزوي ــت وال وظــيــفــتــه، 
لعالقته  وذلك  رسمي واستعماله«، 
املشروع  شهدها  التي  بالتالعبات 
كلف  الذي  الناظور«  »برج  امللكي 
صرف  بعدما  سنتيم،  مليار   146
فاقت  قانونية  غير  تعويضات 

املليار سنتيم.
القضائية  الهيئة  قـــررت  ــد  وق
عن  أسفي  عمدة  محاكمة  تأجيل 
حزب العدالة والتنمية، إلى جلسة 
بحضور  مطالبة   ،2021 أبريل   2
ــالحــي،  ــف ــد الـــحـــق ال ــب ــم ع ــه ــت امل
بجماعة  التقني  الــقــســم  رئــيــس 
التزوير  تهمة  لهم  موجهة  آسفي، 
واملشاركة في محاولة تبديد أموال 
موظف  يد  تحت  موضوعة  عامة 

عمومي بمقتضى وظيفته.
محكمة  في  تروج  كثيرة  ملفات 
بالعديد من رؤساء  تتعلق  مراكش 
جماعة  رئيس  منهم  الجماعات، 
ملف  في  املتابع  إبراهيم  سيدي 
االرتشاء، ورئيس جماعة »عكرمة« 
الذي توفي منذ مدة متابع في قضية 
تبديد أموال عامة، ورئيس جماعة 
سيدي الزوين، ورئيس جماعة أيت 
قلعة  جماعات  ــاء  ورؤسـ عيسى، 

اليوسفية،  تمصلوحت،  السراغنة، 
الشماعية وثالثاء بوكدرة.

رؤساء في قفص االتهام

السابق  الــوزيــر  مبديع،  محمد 
الفقيه  البلدي  املجلس  ورئــيــس 
املتابعني  الرؤساء  من  صالح،  بن 
أمــوال  بتبديد  تتعلق  ملفات  في 
التهم  مــن  وبمجموعة  عمومية، 
مجموعة  وتنفيذ  بإبرام  املرتبطة 
بالتأهيل  املتعلقة  الصفقات  من 
ــرام  ــى إب الــحــضــري، بــاإلضــافــة إل
مكاتب  مـــع  مــجــمــوعــة  صــفــقــات 
القواعد  مــراعــاة  دون  للدراسات 
في  عليها  املنصوص  القانونية، 
مما  العمومية،  الصفقات  قانون 
أيضا  تتعلق  تهم  ــام  أمـ يجعله 

بتبديد أموال عمومية.
ــة مــبــديــع  وبــــــدأت قــضــي

مو�سم �سقوط 
ر�ؤ�ساء اجلماعات 
ي�سبق االنتخابات 

زينت العدوي أثناء تعيينها على رأس المجلس األعلى للحسابات من طرف الملك محمد السادس
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باملجلس  امللك  وكيل  أحــال  بعدما 
رئيس  على  ملفه  للحسابات  األعلى 
النيابة العامة، من أجل الشروع في 
التحقيق معه، خصوصا بعدما وقف 
للحسابات  األعلى  املجلس  قضاة 
جماعة  مللفات  افتحاصهم  أثــنــاء 
من  مجموعة  على  صالح  بن  الفقيه 
املتعلقة  ــاالت  ــت واالخ الــخــروقــات 
تغريم  ليقرروا  والتسيير،  بالتدبير 
مليون   600 مبلغ  السابق  الوزير 

سنتيم.
ومازال ملف مبديع رئيس املجلس 
لــدى  ــح،  صــال ــن  ب للفقيه  الــبــلــدي 
في  البيضاء  بالدار  الوطنية  الفرقة 
الوكيل  على  نتائجه  عرض  انتظار 
بعدما  البيضاء،  بالدار  للملك  العام 
دراســات  مكتب  لصاحب  استمعت 
حـــول حــصــولــه عــلــى صــفــقــات من 
انتظار  في  صالح،  بن  الفقيه  بلدية 

االستماع ألشخاص آخرين.
من  يعد  الدرهم،  حسن  امللياردير 
املتابعني  الجماعات  ــاء  رؤس ــرز  أب
مرتبط  ملف  في  القضاء،  قبل  من 
املرسى  ملدينة  الــبــلــدي  باملجلس 
حيث  يترأسه،  الذي  العيون،  إقليم 
قاضي  على  معروضا  امللف  الزال 
األمــوال  بجرائم  املكلف  التحقيق 
بمراكش،  االستئناف  محكمة  لدى 
ونائبه  الدرهم  فيه  يتابع  ملف  في 
في  لاشتباه  آخرين،  شخصا  و16 
بـ»تبديد  متعلقة  جنايات  ارتكابهم 
وتزوير  عمومية،  أمــوال  واختاس 

محررات رسمية«.
فقد استمتع قاضي التحقيق خال 
املسؤولني  من  للعديد  جلسات  عدة 
الحاليني، والسابقني ببلدية املرسى، 
مستشار  ــة  ــرزمـ الـ مــحــمــد  مــنــهــم 
برملاني، ونائب املجلس البلدي، إلى 
جانب رئيسي قسم الصفقات، وقسم 
املحاسبة، وموظف متقاعد، وموظف 
إلى  باإلضافة  الحسابات،  بمصلحة 

مقاولني.
الــدرهــم  حسن  متابعة  ــاءت  وجـ
ــن االتــحــاد  الــبــرملــانــي الــســابــق ع
خلفية  على  معه،  ومــن  االشتراكي 
املجلس  أصــــدره  ــذي  ــ ال الــتــقــريــر 
الجهوي للحسابات بالعيون، والذي 
االختاالت  من  مجموعة  عن  تحدث 
والتجاوزات، التي بناء عليها فتحت 
القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة 
وفق  تحقيقا  بمراكش،  الجهوية 
ملحكمة  ــعــام  ال الــوكــيــل  تعليمات 

االستئناف.
بدوره، رئيس الجماعة الحضرية 
في  متابع  إدعمار،  محمد  بتطوان 
تتعلق  االبتدائية  باملحكمة  قضية 
تتضمن  وثيقة  وصنع  بـ»التزوير 
وقائع غير صحيحة«، مرتبطة ببقع 
الصناعية  باملنطقة  تتواجد  أرضية 

بطريق مارتيل. 
لكل  التحقيق  قاضي  استمع  وقد 
الجماعة  رئيس  فيهم  بمن  األطراف 
قـــرارات  توقيع  ــول  ح الــحــضــريــة، 
باملنطقة  والــســحــب  التخصيص 
الصناعية، وهل تم احترام املساطر 
له  ليوجه  بها،  املعمول  القانونية 
وقائع  تتضمن  »وثيقة  صنع  تهمة 
في  و«الــتــصــرف  صحيحة«،  غير 
آخرين  أشخاص  ومتابعة  عقار«، 
صنع  في  واملشاركة  النصب  بتهم 

وثيقة واستعمالها.
اتهم  بعدما  القضية  هذه  وجاءت 
أحد املستثمرين باملنطقة الصناعية، 
لتطوان،  الحضرية  الجماعة  رئيس 
ــاك جــمــاعــيــة خــارج  ــ بــتــفــويــت أم

ودون  عليها،  املنصوص  القوانني 
التحمات  ــر  ــات دف بــنــود  احــتــرام 
القرارات  اتخاذ  تمنع  التي  املوقعة 

االنفرادية.
ويتابع ع. بلفقيه، الرئيس السابق 
لجماعة كلميم، بدوره في ملف تزوير 
على  للسطو  وعرفية  رسمية  وثائق 
لدى  كلميم،  بمدينة  الغير  عقارات 
بمراكش، بحيث  االستئناف  محكمة 
التحقيق املكلف بجرائم  قرر قاضي 
سراح،  حالة  في  متابعته  األمــوال، 
مع سحب جواز سفره ووضعه تحت 

املراقبة القضائية.
إلى  القضية  هذه  فصول  وتعود 
الشكاية التي تقدم بها فرع الجمعية 
ــام،  ــع ــال ال ــ املــغــربــيــة لــحــمــايــة امل
مالية  اختاالت  بشبهة  واملتعلقة 

وقانونية ببلدية كلميم، حيث طالب 
تحقيق  بإجراء  للملك  العام  الوكيل 
في مواجهة الرئيس السابق لبلدية 
17 متهما آخرين،  كلميم إلى جانب 
ومستشارون  مــوظــفــون  ضمنهم 
جماعيون بالبلدية ذاتها ومقاولون، 
أمــوال  واختاس  »تبديد  أجــل  من 

عمومية والتزوير واالرتشاء«. 
لدى  معروض  آخر  قضائي  ملف 
يتابع  بالرباط،  االستئناف  محكمة 
غرفة  على  معروض  بلفقيه،  ضمنه 
االبتدائية بنفس املحكمة  الجنايات 
بجلسة يوم 7 أبريل الجاري، يتعلق 
ومــحــررات  وثــائــق  تــزويــر  بقضية 
في  واستعمالها  ورسمية  عرفية 
بإقليم  الغير  عقارات  على  السطو 
التهم  من  العديد  ويتضمن  كلميم، 

رسمي  محرر  فــي  »الــتــزويــر  منها 
محرر  فــي  والــتــزويــر  واستعماله، 
عرفي، والتزوير في وثائق تصدرها 
اإلدارات العامة إثباتا لحق، أو منح 
واستعمالها،  صفة  أو  ترخيص 
ومــعــلــومــات  ــانــات  ــي ــب ب واإلدالء 

وشهادات غير صحيحة..«.

ملفات أخرى في الطريق

للحسابات  األعلى  املجلس  ينظر 
رئيسة  العدوي  زينب  تعيني  بعد 
امللفات  مــن  الــعــديــد  فــي  ــدة،  جــدي
من  الترابية،  بالجماعات  املتعلقة 
املــدن  فــي  الواقعة  قضايا  أهمها 
من  العديد  تعيش  والتي  الكبرى، 
االختاالت في تدبير الشأن املحلي، 

أكادير،  مدينة  في  يحصل  ما  مثل 
الجهوي  املجلس  قضاة  قرر  حيث 
متابعة  بـــأكـــاديـــر،  لــلــحــســابــات 
ومحاكمة رئيس الجماعة وموظفني 

آخرين أمام قضائه الجالس.
ومن املنتظر عقب تعيني العدوي، 
ملفات  األعــلــى  املجلس  يفتح  أن 
العديد من الجماعات الحضرية في 
تقرير  أن تحدث  املدن، والتي سبق 
املجلس عن وجود تجاوزات مالية، 
واختاالت في الصفقات العمومية، 
املزيد  رؤوس  بسقوط  ينذر  قد  مما 
على  ملفاتهم  وإحالة  الرؤساء،  من 

القضاء.
ــال الـــعـــام عن  ــ ــاة امل ــر حــم ــب وع
األخيرة  التغييرات  تطلعاتهم تجاه 
التي طالت رأسي السلطة القضائية، 
ــى لــلــحــســابــات  ــلـ واملــجــلــس األعـ
تعيني  بــعــد  املــنــافــســة،  ومــجــلــس 
منتدبا  رئيسا  النباوي  عبد  محمد 
القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس 
للمجلس  رئيسة  الــعــدوي  وزينب 
واعتبروها  للحسابات،  األعــلــى 
الفساد  مع  للقطع  ومؤشرا  مقدمة 

والرشوة ونهب املال العام.
لحماية  املغربية  الجمعية  ودعت 
املال العام إلى تفعيل االستراتيجية 
اتخاذ  مع  الفساد  ملكافحة  الوطنية 
لكل  حد  لوضع  وتدابير  ــراءات  إج

مظاهر الفساد ونهب املال العام.

شكلت هذه المتابعات صفعة للعديد من األحزاب 
السياسية التي كانت تعتبر هؤالء الرؤساء قدوة 

حسنة لبقية المنتخبين في تدبير الشأن المحلي، إال 
أن سقوطهم في ملفات مرتبطة بأموال عمومية 

جعلت الكثير من القيادات تصمت وتنتظر نهاية مسار 
القضايا المعروضة

بلقايدبلفقيهإدعمارمبديع
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ربيع العلوم 
االجتماعية بإفران

ــة  ــيـ ــلـ ــم كـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تـ
والعلوم  اإلنسانيات 
بجامعة  االجتماعية 
ــن بـــإفـــران،  ــ ــوي ــ األخ
والعلوم  اآلداب  وكلية 
بجامعة  اإلنــســانــيــة 
ــامـــس  ــد الـــخـ ــمـ مـــحـ
ومجلس  بـــالـــربـــاط، 
ــة املــغــربــيــة  ــي ــجــال ال
بـــالـــخـــارج، الــــدورة 
العلوم  لربيع  األولــى 
ــك  االجــتــمــاعــيــة، وذل
و11  و10   9 أيـــــام 
بمركز   2021 أبــريــل 
التابع  الــتــكــويــنــات 

لجامعة األخوين.

مغربيان ينافسان على جائزة 
الشيخ زايد للكتاب

جائزة  فروع  من  لفرعني  القصيرتان  القائمتان  ضمت 
منهما  عشر،  الخامسة  دورتها  برسم  للكتاب  زايد  الشيخ 
فرع »الفنون والدراسات النقدية«، كتابني ملؤلفني مغربيني، 
حيث تضمنت كتاب »خطاب األمثولة، حوار الفكر والسلطة 
جبار،  سعيد  املغربي  للباحث  معرفية«  تداولية  مقاربة 
في سنة  والتوزيع«  للنشر  املعرفة  كنوز  »دار  عن  الصادر 
النص  أنطولوجيا  من  التأويل:  »أخالقيات  وكتاب   ،2019
الحيرش،  محمد  املغربي  للباحث  الفهم«  أنطولوجيا  إلى 

الصادر عن »دار الفاصلة للنشر« عام 2019. 

مؤسسة مقاربات تصدر كتابين جديدين حول السوسيولوجيا
للنشر  تواصل مؤسسة مقاربات 
إصداراتها  وتــيــرة  فــاس  بمدينة 
جديدين  كتابني  بإصدار  املتميزة، 
بعنوان:  السوسيولوجيا  حــول 
»ديــداكــتــيــك الــســوســيــولــوجــيــا« 
مغرب  ــي  ف و»الــســوســيــولــوجــيــا 
الـــيـــوم«، مـــن تــنــســيــق وتــقــديــم 
املغربي  والكاتب  السوسيولوجي 
بينما  ــراك،  ــ ش أحــمــد  ــور  ــت ــدك ال
لوحتان  الكتابني  غالف  تصدرت 
الكبير  السوري  للفنان  جميلتان 

خلدون األحمد.
الكتابان اللذان صممهما القسم 
الفني للمؤسسة، يتضمنان بحوثا 
علمية محكمة بمشاركة نخبة من 

السوسيولوجيا  أساتذة  الدكاترة 
شراك،  أحمد  املغربية:  بالجامعة 
عبد السالم الفراعي، حسن قرنفل، 
بنعياش،  عمر  محسن،  مصطفى 
ــداوي، الــحــبــيــب  ــ ــم ــ إبـــراهـــيـــم ح
العطري،  الرحيم  عبد  امــعــمــري، 
اعبابو،  محمد سالم شكري، محمد 
عز  بنعدادة،  أسماء  خليل،  لحسن 
الدين الخطابي، محمد جحاح، عبد 
زياني،  الغني  عبد  الزين،  الفتاح 
أعراب،  القنبعي، محمد  الكريم  عبد 
مريم بوزياني، كريمة الوزاني، عادل 
حسناء  ــدوري،  ق صفاء  العمراوي، 
إبراهيم  ــالل،  أبـ عــيــاد  الــعــمــرانــي، 

اجهبلي، وذ. مصطفى العوزي.

الشريف  علي  مــوالي  مؤسسة  تنظم 
املراكشي باب هيالنة، بشراكة مع وزارة 
وجامعة  والرياضة  والشباب  الثقافة 
اآلداب  وكلية  بمراكش  عياض  القاضي 
الــتــاريــخ،  شعبة  اإلنــســانــيــة  والــعــلــوم 
بمراكش،  للثقافة  الجهوية  واملديرية 
الوطنية  العلمية  للندوة  الثانية  الدورة 

ــوالي عــلــي الــشــريــف دفـــني مــراكــش،  ملـ
العلوية  الدولة  »بدايات  موضوع:  حول 
تحت  وتنمية«،  وتراث  تاريخ،  باملغرب: 
التدبير«،  وحكمة  الحكم  »أمانة  شعار: 
أبريل  3 و4  السبت واألحد  وذلك يومي 
على  مــحــدود  وبــعــدد  حضوريا   2021
الباهية  بقصر  التاسعة صباحا  الساعة 

االحــتــرام  إطــار  فــي  الــحــمــراء  باملدينة 
وباء  من  االحترازية  لــإجــراءات  التام 

»كورونا«.
ومن أجل تكريس تواصل فاعل، هادف 
العلمية  الندوة  وبناء، سيتم بث أشغال 
»الــفــيــســبــوك«  صفحة  عــلــى  مــبــاشــرة 

للمؤسسة. الرسمية 

اإليسيسكو تحتفل بنشطاء السالم
دولية،  احتفالية  وفــي  رسميا 
اإلسالمي  العالم  منظمة  أطلقت 
ــة  ــاف ــق ــث ــلـــوم وال ــلــتــربــيــة والـــعـ ل
لتدريب  برنامجها  )إيسيسكو(، 
القيادة  على  والــشــبــاب  الــنــســاء 
ــن، تحت  ــ ــســالم واألم مــن أجـــل ال
نشطاء  والشباب:  »النساء  شعار: 
ــالم«، بــمــشــاركــة مــســؤولــني  ــسـ الـ
رفيعي املستوى وشخصيات دولية 

بارزة في مجال السالم.
يوم  االحتفالية  أعمال  وانطلقت 
بمقر  حضوريا  املاضي  الخميس 
اإليسيسكو في الرباط وعبر تقنية 
البرنامج  ويأتي  املرئي،  االتصال 
اإليسيسكو  »عــام  نشاطات  ضمن 
للمرأة 2021«، الذي حظي بالرعاية 
السادس،  محمد  امللك  من  السامية 
ــدف الــبــرنــامــج إلـــى تــدريــب  ــه وي

باعتبارهم  وتكوينهم،  الشباب 
السالم  أجــل  من  التغيير  أســاس 
واملواطنة، وقاعدة بناء املجتمعات 
ــراء  الــتــي نـــريـــد، وجــعــلــهــم ســف
مجتمعاتهم،  في  للسالم  حقيقيني 
املعرفة  بأدوات  من خالل تزويدهم 
مع  التبادل  عبر  وذلــك  والقيادة، 
الخبراء  واملدربني  امللهمني  القادة 

من أجل عالم يسوده السالم.

تاريخ وتراث وتنمية
بدايات الدولة العلوية بالمغرب:



سري

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

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965
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تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

كواليس

على حكم المغربفكرة عبابو لالستيالء 

هل ارتكب الطبيب الملكي خطئا في تلقيح الملك؟

المناورات اإلسبانية الحتالل جزيرة »ليلى«عندما قاومت السلطات المحلية 

الحسن الثاني ورؤساء أسرار العداء بين نظام 
الجزائر

لطرد البوليساريو من االتحاد المجتمع المدني اإلفريقي يدعو 
اإلفريقي 

14

28

2

3

8

ارتفاع معدالت الشفاء بالمغرب، رغم أن الجميع بفيروس »كورونا« ويتواصل معه يتواصل انخفاض معدل اإلصابات عـلى بركــة اهلل المغرب يحقق في أيام الجائحة ما لم يحققه في األيام العادية 
يعرف ضعف االحتياطات المتخذة في هذا 

الجانب مقارنة مع دول كبرى الزالت تعاني 
الويالت تحت وقع الجائحة، بينما يواصل المغرب 

بنظام صحي يوصف بالهش، تحقيق نتائج 
إيجابية، وقد شرع في تلقيح المواطنين ضد 
»كوفيد 19«.. وربما حققت البالد في ظل 

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

أمريكي يعترف بمغربية الصحراء، كما ساهمت 
»البركة الربانية« تحيط البالد برعايتها..أمطار الخير في تخفيف هول األزمة وأكنها 

ملف

تحت األضواء

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور« 

شباط يف فاس، والكل يف فاس ..  وقد تفرقت سري

يدعم  من  بني  االستقالل  حزب  داخل  السبل 

عودة حميد شباط إلى املشهد السياسي، ومن 

يدعو إلغالق الباب يف وجهه، غير أن »الدائرة 

الضيقة« التي ستحسم هذا األمر، الزالت يف طور 

التفاوض، رغم أن كل املؤشرات تذهب يف اجتاه صفقة 

حمدي  بني  هش  تصالح  إعالن  بعد  أخرى  سياسية 

وحميد  احلزب،  الحتكار  يسعى  الذي  الرشيد،  ولد 

األمني  مصلحة  مع  مصلحته  تلتقي  الــذي  شباط، 

العام نزار البركة يف احلد من هيمنة ولد الرشيد.

  

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

العـدد ملـف 

ربورتاج

التقارب المغربي األمريكي يرعب فرنسا

أسبـوع الحـوادث المفجــعة فـي المـغرب

8

6

النهاية  مؤشرات 

اجلزائر تغرق يف اإفريقيا 

هل تتجه الحكومة 

لبيع أشعة الشمس 

للمواطنين ؟

أخطر عملية عسكرية 

في تاريخ المغرب

3

24

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

غالبا ما يستعمل المغاربة عبارة »هّزوا ْلَما« في إشارة إلى 

وضع ميؤوس منه وال يمكن إصالحه، وقد غرقت الجزائر 

فعال في أطروحاتها المتجاوزة، على المستوى اإلفريقي، 

لتكون النتيجة هي »طردها« ديمقراطيا من أهم لجان االتحاد اإلفريقي 

في القمة التي انعقدت نهاية األسبوع المنصرم، بتقنية »الفيديو 

كونفرونس«، وعلى رأسها مفوضية السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي، 

وهي أهم هيئة داخل االتحاد اإلفريقي، اكنت تترأسها الجزائر 

وتستعملها في الدعاية ألطروحات معادية للوحدة الترابية، بالمقابل، 

حقق أصدقاء وأنصار المغرب، نجاحات غير مسبوقة فيما يتعلق بالوصول 

إلى عضوية أهم المؤسسات التقريرية اإلفريقية.. وقد تكون هذه مجرد 

بداية لمسح »تاريخ انحياز« بعض الدول ألطروحة البوليساريو، ولَم ال مسح 

الجمهورية الوهمية من الوجود اإلفريقي، ألن الغريق ال يمكنه إنقاذ 

غريق آخر، وربما لن تغرق جبهة البوليساريو وحدها، بل ستغرق معها 

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

تفاصيل أخرى  يف     »حتليل إخباري« 
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ي، املنعقد مؤخرا، عن 
وزار

س ال
ر املجل

لم يسف

ة الوالة 
ص الئح

أي تعيينات جديدة فيما يخ

وتقول  تعيينهم،  املزمع  والسفراء 
والعمال 

ن املقترحات 
ة، أن الئحة كبيرة م

مصادر مطلع

أسماء  جـــود 
و تبني  بعدما  ض، 

لــلــرفــ
تعرضت 

ت لها عالقات وقرابات عائلية 
»مدسوسة« لشخصيا

واملؤسسات 
السياسية  ــزاب  حـ

األ ســـاء 
رؤ ض 

بع مــع 

ترشيح  مــن  ض 
البع يخجل  لــم  حيث  العمومية، 

أبنائهم لتولي مسؤوليات جديدة يف لوائح مرفوعة 

ل التأشير عليها.
للملك من أج
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ء امللك 
اأعدا

يف  ركن  »بني السطور«
تفاصيل أخرى  

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

لنور الدين الرياحي

والتي  »كورونا«،  جائحة  خالل  الحياة  بحقيقة  الناس  اقتنع 
لذلك  الوباء،  قبل  كان  ما  بحجم  أجلها  من  التضحية  تحتمل  ال 
املشروعة،  بحقوقهن  مطالبات  الحب  عيد  في  النساء  استفاقت 
بعض  فقط  الحب،  عيد  في  املتجولني  من  بكثير  ألتق  لم  لذلك 
الغادين والرائحني وهم ملثمون ال يقدرون حتى على إهداء وردة 
إال بعد تعقيمها، وال حتى السهر معهم على ضوء شمعة في مطعم 
أو فندق في هذا الجو الشتوي، غير أني التقيت عددا من النساء 
وتعرفت  عرفني  والكل  الجميل  العيد  قصص  لي  حكوا  والرجال 
املشتركة  قريتنا  في  االجتماعي  التواصل  بواسطة وسائل  عليهم 
وبثينة  عنتر  عبلة  أمثال  جميالت  بنساء  التقيت  االفتراضية.. 
جميل وعزة كثير ووالدة ابن زيدون وعصية أبو فراس الحمداني، 
إليهم  بالعودة  ووعدتهم  والعاشقات  العاشقني  من  كثيرا  ورأيت 
راكبة  وهي  نادتني  منهن  واحدة  لكن  الفرصة،  لي  سنحت  كلما 
وتتدلى  أنيقا  لجاما  تشد  وهي  جميلة  بقبعة  أصيل  فرس  على 
بارقة  جميلة  بابتسامة  الصبوح  وجهها  على  شعرها  من  خصلة 
كثغر عبلة ملا ود عنترة تقبيل السيوف عندما برقت كبارق ثغرها 
عليها، ألن  التعرف  في  صعوبة  أجد  ولم  املتبسم، واستوقفتني 
الكل كان محيطا بها ويتابعها اإلعالم حية وميتة وال زال خمسة 

ماليني من السواح يزورون قبرها سنويا ويرمون الورود عليها.
ألم  فأجابتني:  سيدتي؟  أوناسيس  أو  كنيدي  جاكلني  ألست 
بعيد  »كورونا«  عالقة  وما  العربي؟  أيها  »كورونا«  من  تستفد 
األلقاب  تستحق  تعد  لم  الحياة  إن  فقالت:  سيدتي؟  يا  الحب 
إذن، نادني فقط  لها: صدقت يا سيدتي،  »كورونا«، ثم قلت  بعد 
أن  )اسم أبي(.. ماذا تريد  »بوفيي«  أردت أضف  بجاكلني، وإذا 
تعرف عن سيدة في عز جمالها وجدت أشالء مخ زوجها يوما في 
دالس على فخديها في سيارة مكشوفة؟ وجلست على طابورات 
وجلدها  خصيصا  لها  أعدها  العالم  في  رجل  أغنى  حانة  في 
يخته  في   )Baleines( للحيتان  التناسلية  األعضاء  جلد  من 

بـ»كريستينا«؟ املشهور 
ألم يكن أحمقا هذا األوناسيس سيدتي.. فكم لزمه من األعضاء 
البذخ  هذا  من  كراسي  لك  ويجلد  ليصنع  لـ»البالني«  التناسلية 
الحيتان  هذه  كل  وقتل  البحرية  للطبيعة  يسئ  األسطوري؟ ألم 
وصرف كل هذه املاليني من الدوالرات على يخت من أجل إرضاء 
حبة  مثل  أصبحت  غريزة  إيقاظ  ومحاولة  عليها  جلوسك  نزوة 
النزوات  بهذه  التبجح على ضيوفه وضيوفك  ويعجبه  أسبرين، 
ذلك  إنه  فقالت: فعال،  موته؟  بعد  عنها  تراجعت  التي  العابرة 
تدركون  ملا  إليه  التطلع  الرجال  معشر  أنتم  تريدون  الذي  املجد 
جعل  عندما  أوناسيس،  العرب  أنتم  تسبقوا  !ألم  والجاه  املال 
من  ترابها  بحيرة  الرميكية،  اعتماد  لعشيقته  عباد  بن  املعتمد 
لقائه  لذكرى  استرجاعا  القدمني  حافية  لتطأها  والكافور  املسك 
بها أول مرة في بحيرة أندلسية جميلة كانت تأخذ منها ، املاء 
بقلة من طني وهي حافية القدمني وعجز وزيره على إكمال بيت 

شعري كان قد تفوه بصدره؟
أال تعلم يوم كان املعتمد يتنزه مع شاعره ووزيره ابن عمار في 
مرج الفضة )أحد متنزهات إشبيلية املطلة على نهر الوادي الكبير( 
بيت  رفيقه  يكمل  أن  )يقصد  الّزرد«  ماء  من  الريح  »صنع  له:  فقال 
الشعر(، إال أن بديهة ابن عمار كانت بطيئة بطء األقدار التي كتبت 
العتماد حياة تبدأ باملجد وتنتهي بأغمات في مراكش، بالدكم بعدما 

نفاهم يوسف بن تاشفني إليها نفيا سياسيا؟
الدين  لسان  ورسم  الشعراء  معظم  زاره  وقد  قبرها  تزر  ألم 
بإعادة  الخامس  محمد  وأمر امللك  الشعرية  أبياته  الخطيب  ابن 
بنائه وترميمه وإعادة االعتبار للشعر واألدب، وكفر عما اعتبره 

الشعراء واألدباء ذنبا البن تاشفني؟
لقد زرت أغمات وقلت شعرا في جالل وهيبة قصة الحب التي 
جمعت بينهما، وقصة املنفى، وال زالت أبياتي وأنا ال زلت طالبا، 

مسجلة بخط يدي في الدفتر الذهبي لضريح املعتمد ابن عباد.

تعالوا نتف�سح يف »حديقة 
احلب« مع جاكلني كينيدي

يتبع

العدد: 1554 من 01 إلى 07 أبريل 2021

نعمان لحلو يغني لمرضى التوحد
يعتزم املوسيقار نعمان لحلو، إطالق فيديو كليب جديد، 
اليوم  يصادف  الــذي  أبريل   2 يوم  النور  يرى  أن  يرتقب 

العاملي للتوحد.
قصة  على  الضوء  لتسليط  فرصة  لحلو  كليب  وسيكون 
والجامعي  الدراسي  مساره  في  التفوق  من  تمكن  شاب 
العمل سيشاركه  أن  علما  التوحد،  من  معاناته  من  بالرغم 

فيه املمثل نبيل عاطف.
من جهته، تقاسم عاطف مع جمهوره على »الفايسبوك«، 
لحلو  من  بكل  تجمعه  كليب  الفيديو  كواليس  من  صورة 
والشاب الذي يشاركهما في هذا العمل التضامني، أرفقها 
كريم،  والشاب  لحلو  نعمان  املايسترو  »برفقة  بتعليق: 

الحاصل على شهادة املاستر في الشريعة اإلسالمية«.

الموسيقار هاني مهنا يكشف
 سر اغتيال الفنانة ذكرى

عادت قضية مقتل الفنانة الراحلة ذكرى 
تحدث املوسيقار  أن  بعد  الواجهة،  إلــى 
سرية  تفاصيل  عن  مهنا،  املصري، هاني 
حياتها،  في  األخيرة  الليلة  خالل  وقعت 
هي  السويدي  أيمن  زوجها  قتلها  وكيف 
يدخن  وجلس  رشــاش  بمدفع  وأصدقائها 

السيجار أمام الجثث.
اإلعــالمــيــة  خــرجــتــه  فــي  مهنا  ــال  وقـ
زواج  على  يعترض  كان  أنه  األخيرة، 
بحكم  السويدي،  أيمن  من  ذكــرى 
أنهما كانا مختلفني عن بعضهما، 
مشيرا إلى أن هذا األخير لم يكن 
والدته  كانت  كما  نفسيا،  سويا 
فــي مصحة  لــلــعــالج  تــخــضــع 

نفسية.
ــه،  وأوضــــح املــتــحــدث ذاتـ
ــزواج من  ــل ل ــرى  ــع ذكـ دافـ أن 

السويدي كان الهرب من عائلتها، إذ قال: »ذكرى 
السويدي  أيمن  من  الــزواج  تريد  أنها  أخبرتني 
حتى ينساها أشقاؤها قليال، ألنهم كانوا يمثلون 

عبئا نفسيا وماديا عليها«.
ــار إلـــى أن  أمـــا عــن جــريــمــة الــقــتــل، فــقــد أشـ
حل  أجل  من  التحليل  إجــراء  رفض  »السويدي 
ليلة  في  ذكــرى  واجــه  وعندما  اإلنجاب،  مشكلة 
منه  طلبت  اإلنجاب،  في  يرغب  ال  بأنه  الحادث 
عن  نقال  وقــال  يرفضه«،  كــان  ما  وهــو  الــطــالق، 
خادمة ذكرى التي كانت تعمل لديه أيضا: »حاول 
أيمن السويدي إيهام ذكرى بأنه سيقتلها وأمسك 
ولكن  الــحــائــط،  نحو  يــصــوب  وكـــان  بمسدسه 
أردف:  ثم  عنقها«،  في  برصاصة  لألسف أصيبت 
إلى جانب  بالرشاش  ذكرى  قتل  السويدي  »أيمن 
يشرب  لكي  البلكونة  دخل  ثم  آخرين،  شخصني 
يوجد  ال  أنه  أيقن  ألنه  انتحر  وبعدها  السيجار، 

فرار من اإلعدام«.

الكوميدي جاد المالح يحارب 
التسول بـ»الخير لي ّدير فيه.. 

هو ما تعطيش« 
ــي جــاد  ــرب ــغ ــدي امل ــي ــوم ــك ــم ال ــدع ي
جمعية  التي أطلقتها  الحملة  املالح، 
األطفال  تسول  ظــاهــرة  ضــد  »جــود« 
والتي  البالغني،  قبل  من  واستغاللهم 
إلى  وتستمر  مارس   10 يوم  انطلقت 

غاية 10 أبريل 2021.
ــرار مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــ ــى غـ ــ ــل ــ وع
عبروا  الذين  املغاربة،  املشاهير 
التي  الحملة،  لهذه  دعمهم  عــن 
تحت  املذكورة  الجمعية  أطلقتها 
شعار »الخير لي ّدير فيه.. هو ما 
على  املالح  جاد  شدد  تعطيش«، 
املــدرســة،  هــو  األطــفــال  مكان  أن 

وليس بالشوارع.
أطلقتها  التي  الحملة  وترمي 
إثـــارة  إلـــى  ــود«،  ــ »ج جمعية 
ــبــاه إلـــى جــســامــة هــذه  ــت االن
على  ــبــهــا  وعــواق ــرة  ــاه ــظ ال
األطفال، وحث املواطنني على 
استغالل  في  املساهمة  عدم 

األطفال بإعطائهم املال.



المتورطون في انقالب الصخيرات

اإلذاعية  العمليات  لتسيير  الوطنية 
بعد أن ترك الكولونيل الشلواطي في 
القيادة العليا للقوات املسلحة الغير 
نصب  ووقتها  اإلذاعـــة،  مــن  بعيدة 
قائدا  نفسه  الشلواطي  الكولونيل 

عاما للجيش.
الشلواطي  الكولونيل  ــدأ  ب ــد  وق
االتصال برؤساء النواحي العسكرية، 
قيادة  مجلس  باسم  األوامر  يعطيهم 

الثورة.
بــأهــم مركز  الــشــلــواطــي  واتــصــل 
وأكثره خطورة، وهو  امللكي  للجيش 
القاعدة الجوية بالقنيطرة، حيث كان 
أمقران، وهو ريفي  الكولونيل محمد 

لتلك  رئيسا  عبابو،  الكولونيل  مثل 
القاعدة.

ــارودي  أب بالكولونيل  اتصل  كما 
البيضاء،  بالدار  امللكية  البحرية  في 
الحربية  البوارج  بعض  كانت  حيث 
تلقت  أن  بعد  االستعداد  أهبة  على 
الباخرة  من  الكافية  املعلومات  كل 
ما  على  تتفرج  كانت  التي  الحربية 
بعض  وقال  الصخيرات،  في  يجري 
عيارات  تطلق  رأوهــا  أنهم  الشهود 

نارية.
كل  أمقران  الكولونيل  وضع  وقد 
إمكانيات القاعدة رهن إشارة القيادة 
عليها  يطلع  لم  جزئية  وهي  العليا، 

أحد من قبل.

وبعد ساعات قليلة، وصل الجنرال 
بالقنيطرة  الجوية  القاعدة  إلى  حمو 
وكان في حالة مزرية، ممزق الثياب، 
وما  يلهث،  وهــو  بــالــدم..  ملطخا 
املؤثث  الفخم  املكتب  إلــى  دخــل  إن 
كان  حيث  األمريكية  الطريقة  على 
حتى  جالسا،  أمــقــران  الكولونيل 
التحية،  وأدى  األخــيــر  هــذا  وقــف 
بنا..  هيا  حمو:  الجنرال  لــه  فقال 
تتحمل  بأن  لطائراتك  األوامــر  اعط 
كلها  الرباط  مدينة  وتمحو  بالقنابل 
عن  أمــقــران  وســألــه  الخريطة،  مــن 
السبب، فأجابه حمو: إن عبابو يريد 
لنفسه وهو شيء  بالحكم  أن يستبد 

نحن غير متفقني عليه.
فــي تــلــك الــلــحــظــة، فــطــن أمــقــران 
إلى  تسربت  التي  الخالف  روح  إلى 
فالتفت  الثائرين،  الضباط  صفوف 
والذي  أمامه،  الواقف  الجنرال  إلى 
بحكم  رئيسه،  الوقت  نفس  في  هو 
التي  العسكرية  املنطقة  رئيس  أنه 
بدهاء  له  وقال  القنيطرة  بها  توجد 
كبير: لكن.. أنت تعرف أن الكولونيل 
الشلواطي هو رئيس األركان، وإنني 

ال يمكن أن أتصرف إال بأمر منه.
رصــاص  ــان  ك قليلة،  أيـــام  وبــعــد 
الجيش يسكت أنفاس الجنرال حمو 
كل  ومعهما  الشلواطي،  والكولونيل 
والجزئيات..  واألخبار  األسرار  هذه 

يشرب  أمقران  الكولونيل  كان  وقتها 
الكراسي  ذي  الضباط  بنادي  كأسه 
القاعدة  ــل  داخـ الــوثــيــرة  الجلدية 

املغربية األمريكية بالقنيطرة.
ــاه إلـــى مــجــاريــهــا..  ــي ــادت امل ــ وع
ماجورا  أوفقير  الجنرال  وأصــبــح 
عاما للجيش ووزيرا للدفاع، بعد أن 
على  املتناثر  الغبار  من  يديه  نفض 
الضباط  إعــدام  وقــت  البحر  شاطئ 

الكبار.
أوفقير  الجنرال  إلى  أسندت  لقد 
الجيش  وتنظيم  األمــن  إعــادة  مهمة 
وذات  والــثــورة،  التمرد  روح  ودفــن 
أمسية جميلة من األسبوع األول من 

شهر غشت 1971، كان نادي الضباط 
بشارع محمد الخامس بالرباط يزخر 
بمئات  وداخله  بالسيارات  خارجه 
الضباط املحتفلني بتنصيب الجنرال 
للجيش  عاما  ماجورا  أوفقير  محمد 
الــوقــت،  فــي نفس  لــلــدفــاع  ــرا  ــ ووزي
متوجهة  كلها  الضباط  عيون  كانت 
إليه.. خليط من األفكار واالتجاهات، 
يسيالن  والشمبانيا  الويسكي  وكان 
الضباط.. وكان  نادي  في كل جنبات 
البيضاء  بكسوته  أوفقير  الجنرال 
املــرصــعــة بــالــصــدف الــنــحــاســيــة 
والنياشني الحمراء الحريرية سابحا 
كان  والحبور..  النشوة  من  بحر  في 
أخرى  بعد  تارة  عينيه  يرفع  كعادته 

يصب  عندما  كالقط  معني  اتجاه  في 
رأسه  أحنى  ثم  صيد،  على  نظراته 
مجاوريه..  مع  الحديث  في  ودخــل 
يده  وضــع  قصيرة،  لحظات  وبعد 
مساعديه  أحــد  كتف  على  اليمنى 
املدنيني مشيرا له باليد اليسرى إلى 
منصبة  نظراته  كانت  ــذي  ال املحل 
ملساعده:  ــال  وق لحظات،  منذ  عليه 
أن  هناك  الذي  أمقران  للكولونيل  قل 

يأتي عندي.
الكولونيل  كــان  لــحــظــات،  وبــعــد 
أمـــقـــران، وهـــو فـــي أحــســن بــذلــه 
الغير  الجميل  بــقــده  الــعــســكــريــة، 
القصير  املقصوص  ورأســـه  فـــارع، 
املرتعشتي  الشعر وعينيه الضيقتني 
الــرمــوش، وقــد وقــف يــؤدي التحية 
وبسرعة،  الكبير،  للجنرال  العسكرية 
أمقران  كتف  على  يده  أوفقير  وضع 
وكأنه يسدل بركاته على هذا الضابط 
كيف  أوفقير:  قــال  أمــقــران،  املتقد، 
أريد  إني  القاعدة..  وكيف  الطائرات 
أن أزورها يوما وأريد أن أجرب هذه 
سانك«،  »إيف  تسمى  التي  الطائرة 
فسأكون  غــد  بعد  غـــذاء  لــي  حضر 

ضيفك؟
ما  يــعــرف  ــران  ــق أم غير  ــد  أح وال 
من  الشاب  الكولونيل  ذاكرة  في  دار 
ولكنه  طبعا..  أوفقير  بعد  أفــكــار، 
أوفقير  يعرفه  بما  مرتبط  حــديــث 
من  أيضا  أمقران  يعرفه  وما  بنفسه 
وبضعة  شهر  عليها  مضى  سوابق 

أيام.
باالنصراف  أمــقــران  هــم  وعندما 
بني  الضيقتني  عينيه  يقلب  ــو  وه
اليمني وذات الشمال،  املنصتني ذات 
بقوله:  حيرته  مقاطعا  أوفقير  بادره 
ناد لي على الكولونيل أبارودي لكي 
يحضر لي هو أيضا جولة على ظهر 

الباخرة الحربية )املعونة(.
في  أمــقــران  الكولونيل  وأصــبــح 
قاعدته وكأنه رئيس دولة في دولته، 
وهو  رئيسها،  القاعدة  تلك  في  فهو 
لإلنجليزية  إتقانا  الضباط  أحسن 
لإلسبانية  وإتقانا  لألملانية،  وإتقانا 
يتكلم  للفرنسية، وطبعا فهو  وإتقانا 
الريفية ككل الريفيني، ويتكلم العربية 
أحسن  القاعدة  في  له  املغاربة،  ككل 
أفــراد  مــع  يعيش  ولكنه  الــبــيــوت، 
يــزاول  منهم،  واحــد  وكأنه  القاعدة 
نهاره  ويقسم  الرياضة،  ــواع  أن كل 
القاعدة  في  العسكرية  واجباته  بني 
القنيطرة،  في  االجتماعية  وواجباته 
الصغيرة  املدينة  هاته  في  فشعبيته 
بهذا  القنيطريني  إعجاب  من  نابعة 
مرت  كلما  يتذكرونه  ــذي  ال الطيار 
ليله،  أما  بيوتهم،  فوق  نفاثة  طائرة 
فيقضيه في السهرات الراقصة وسط 
الضباط األمريكيني الذين يوجد منهم 

املئات في القاعدة التي يرأسها.
غريبة  حركة  القاعدة  عمت  ولقد 
استعدادا  والترتيب  التنظيف  من 

الستقبال »املعلم« الجديد للجيش.

عاشوا  الذين  الضباط  من  كثير 
وتفاصيلها  الــصــخــيــرات  أحـــداث 
وجــزئــيــاتــهــا، أصــبــحــوا مــن ذلــك 
حيا  الزال  ملــن  بالنسبة  الــتــاريــخ 
والبرهان،  بالحجة  موقنني  منهم، 
أن الصخيرات كانت يوم 10 يوليوز 
1971 مسرحا النقالبني، األول نظمه 
الجنرال املذبوح على امللك، والثاني 
نظمه الكولونيل عبابو على الجنرال 
يكشف  أن  رفــض  ــذي  الـ املــذبــوح، 
أما  الثاني،  الحسن  امللك  مخبإ  عن 
ساقه  الــذي  فهو  الثالث،  االنــقــالب 
عندما  مــعــجــزة،  شــكــل  ــي  ف ــدر  ــق ال
يقودها  هيليكوبتير  طائرة  حلقت 
أن  حسب  الذي  أمقران،  الكولونيل 
كل من في الصخيرات أموات، وأنه 
جاء وقت الدخول إلى الرباط لتسلم 

زمام الحكم.
االنقالب  أن  األيــام  كشفت  وهكذا 
الثاني،  الحسن  امللك  على  الثاني 
ــد، في  ــع والــــذي نــظــم ســنــة مـــن ب
انقالب  رحم  من  ولد   ،1972 غشت 
االنقالب  هجوم  ومدبر  الصخيرات، 
الذي  أمــقــران،  الكولونيل  الثاني، 
ليحلق  الهيليكوبتير  بطائرة  جاء 
وأمواتها،  الصخيرات  أحياء  فوق 
رجع إلى قيادته في قاعدة القنيطرة 
الــجــنــرال  شــريــكــه،  تــلــفــون  ينتظر 
الثاني  الحسن  سلمه  الذي  أوفقير، 
مقاليد األمور دون أن يعرف - بدون 
للجنرال  أعــطــى  إنــمــا  أنـــه   - شــك 
أوفقير مفاتيح القوة التي ستضرب 
الفضاء  في  الثاني  الحسن  طائرة 
الــذي  أمــقــران  وأن  بــعــد،  مــن  سنة 
يوم  الصخيرات  قصر  فــوق  حلق 
ضرب  الــذي  هو   ،1971 يوليوز   10

الطائرة امللكية سنة من بعد.
املدينة  فــي  املــوقــف  كــان  فكيف 
الجيش  أن هيمن عليها  الرباط بعد 
بعد  الصخيرات  يحتل  كــان  ــذي  ال

الظهر؟
 ،1971 يوليوز  عاشر  يوم  عشية 
للكولونيل  ــر  األمـ استتب  عندما 
في  الشلواطي  والكولونيل  عبابو 
تركوا  أن  بعد  العاصمة،  الــربــاط 
محتال  بالصخيرات  امللكي  القصر 
التراب  على  مــمــدودا  فيه  من  وكــل 
وعــلــى مــالعــب الـــغـــولـــف، تــوجــه 
اإلذاعــة  مقر  إلى  عبابو  الكولونيل 

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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االحتفال بانقالب اجلرنال اأوفقري يف عز انقالب ال�صخريات

كشفت األيام أن االنقالب الثاني على الملك الحسن الثاني، والذي نظم سنة من بعد، 
في غشت 1972، ولد من رحم انقالب الصخيرات، ومدبر هجوم االنقالب الثاني، الكولونيل 

أمقران، الذي جاء بطائرة الهيليكوبتير ليحلق فوق أحياء الصخيرات وأمواتها، رجع إلى 
قيادته في قاعدة القنيطرة ينتظر تلفون شريكه، الجنرال أوفقير، الذي سلمه الحسن 

الثاني مقاليد األمور دون أن يعرف - بدون شك - أنه إنما أعطى للجنرال أوفقير مفاتيح 
القوة التي ستضرب طائرة الحسن الثاني في الفضاء سنة من بعد

اعبابوالمذبوح


