
ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم
 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 
تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 
عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 
الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

سري

»ملف  في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 
الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 
املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 
خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 
شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 
الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 
نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 
من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 
حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 
»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

السابق الرميد، تتعلق باستقرار وأمن البالد)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 
والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 
التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 
خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 
السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 
الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 
األحزاب في حضن السلطة)..(.

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 
حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 
االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 
ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 
بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 
سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 
في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 
لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..
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كـواليـس األخبــار

األسبوعكاريكاتير

العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

برلمانيون 
يطالبون برفع 
ثمن السجائر 

الرباط. األسبوع

طــالــب بــرملــانــيــون بــرفــع سعر 
السجائر في املغرب حتى ال تصبح 
والشباب،  األطــفــال  متناول  فــي 
ألنها  اإلدمــان،  من  لهم  حمايتهم 

مضرة بصحتهم.
وقال هؤالء البرملانيون، أن ثمن 
ويجب  رخيص  املغرب  في  التبغ 
بالقدرة  للسجائر  رفعه، وال عالقة 
معتبرين  للمواطنني،  الشرائية 
السجائر  من  املحصلة  املوارد  أن 
يجب  املضرة،  ــواد  وامل والكحول 
التغطية  صندوق  إلــى  تذهب  أن 
الصحية، واقترحوا أن يكون ثمن 
حتى  درهــم   100 السجائر  علبة 
أو  األطــفــال  متناول  في  تكون  ال 
املراهقني، الذين أصبحوا يدمنون 
بــكــثــرة عــلــى الــتــدخــني وهـــم في 

مقتبل العمر.

alousboue.ma

الصراع مع »البيجيدي« يخرج للعلن

بقلــم               الطيب العلوي

الـشــعب  خـيـار 
بين »الحلوف« و»الكرموس«

بعد تعاقب عدة أسابيع جّلها مشحونة باألحداث.. 
بمغربية  األمريكي  واالعتراف  الكركرات،  تدخل  بني 
ثم  إســرائــيــل،  مــع  بالتطبيع  املــصــحــوب  الــصــحــراء 
»الشيخ  نظر  وجــهــة  مــن  وازاهــمــا  الـــذي  الــتــخــوف 
ونزول  وطلوع  طنجة،  هذا.. وفاجعة  كل  في  بايدن« 
كان  وكما  الحشيش،  تقنني  ومشروع  »كورونا«،  أرقام 
للمغاربة خالل السنة املاضية موعدا مع ليلة »الهروب 
ليلة  مــع  الشهر  هــذا  مــوعــدا  لنوابهم  كــان  الكبير«، 
املشتعل«  »الفتيل  حزب  أقدم  حني  الكثيف«،  »اإلنزال 
املــلــتــحــني)...(،  وغير  امللتحني  نــوابــه،  حشد  على 
وغير  وامللقحني  املــصــابــني)...(،  وغير  واملصابني 
باتت  التي  القبة  اجتماع  لحضور  املــلــقــحــني)...(، 
على  التصويت  قصد  األخرى،  هي  مشتعلة  أضوائها 
مشاريع القوانني االنتخابية التي انتهت كما تعلمون 
أبانت  »القاسم االنتخابي«، وقد  بالحسم في مشروع 
عن  سربي«  »سربي  وهمسات  البرمجة  في  السرعة 
انتهجه حيال أي قضية  أن  للحزب  لم يسبق  أسلوب 
من القضايا)...(، مما جعل من هذا املشروع، القانون 
اإلثارة  أن  اآلن  فهمتم  قد  وربما  للجدل،  إثارة  األكثر 
هنا ال تكمن في فصول وتفاصيل املشروع، وإنما في 

نوع »الحماس في التعامل« مع األمور)...(.
وإذا كان القاسم االنتخابي هذا قد جاءنا - على كل 
حال - حامال اإليجابيات بسيئاتها، مقتربا من االعتماد 
)قوانني تذكرنا شيئا ما  املطلق على أساس املسجلني 
بطريقة األمريكيني في التصويت، التي هم بأنفسهم لم 
من  أزيد  قبل  استصدارها  منذ  جيدًا  بعد  يستوعبوها 
قرنني(، مبتعدا عن االعتماد على األصوات الصحيحة 
الفرنسي..  النظام  عن  ورثناها  التي  الطريقة  فقط، 
هذا  أن  النظر«،  »بعد  ألصحاب  أوحت  كلها  تغييرات 
الواقع،  أن  إال  بعينه)...(،  حزبا  يستهدف  قد  التعديل 
سنة  منذ  أخذت  بالبالد  التشريعية  املؤسسة  أن  هو 
دون  حزبية  بتعددية  فقط،  فسيفسائيا  طابعا   ،2002
طعم، وفكرة القاسم االنتخابي ُصّممت بال شك في إطار 
»استمرارية« نفس املنهج)...( الهادف إلى تقزيم قاعدة 
كل حزب، دون أن تتحقق يوما أغلبية نيابية متمايزة 
ومؤثرة)...(، فلسفة مبنية بال شك على أساس واحد، 
املغاربة أنفسهم منذ قرون باملثل:  الذي يصف به  ذاك 

»تعطيهم عينيك يطمعوا فحواجبك«.
ــعــارضــا  فـــــإذا بــــات »الـــبـــيـــجـــيـــدي« لـــوحـــده م
األحــزاب  من  التعديل  مؤيدي  أمــام  لتعديل املشروع 
النتيجة  كانت  وإذا  الحكومي،  االئتالف  الخارجة عن 
رافضة،  أصوات   104 مقابل  عليه  162 صوتا مصادقا 
فإن النتيجة تذكرنا بحكاية أخرى، كشف عن أصولها 
»قصص  كــتــابــه:  فــي  هلل  عبد  بــن  علي  بــن  الحسني 
أهل  من  ))رجــال  أن  حكى  حيث  املغرب«،  من  وأمثال 
الجبل اصطاد خنزيرا بّريا، وعرض على صاحب له أن 
فقال  ويأكالنه،  إلى حيث يسلخانه ويشويانه  يحماله 
أكل  نستجيز  فكيف  جملة  محرم  الخنزير  إن  صاحبه: 
لحمه أو نستحله؟ فقال: هو كذلك، وانصرف بالوحش، 
هلم  وقــال:  تني  سلة  ومعه  عاد  إذ  يسير،  لبث  ما  ثم 
إلي نأكل ما اشتريته ببعض ثمن الصيد، فقال صاحبه 

عندها املقولة »حلوف كرموس«((.
ــر:  األم فــي  سيتغير  مــا  كــل  أن  الــخــالصــة،  لتبقى 
بالتماسيح، ستتم  ينعتهم  كيران  بن  كان  الذين  أولئك 
حزب  لسان  وعلى  بالخنازير،  بعد  فيما  تسميتهم 
»الكرموس« سنوصيه  أراد  املرة، ومن  آخر طبعا هذه 
بالصبر)...(، وأن الركود النسبي الذي تعرفه الساحة 
يسبق  الذي  الهدوء  إال  هو  ما  األيــام،  هذه  السياسية 
ساعة  دوران  استئناف  إال  تشكل  لن  التي  العاصفة، 
2002.. قصد  اإلفالس السياسي، التي تدور منذ سنة 

الفتك بالحزب املقبل)...(.
أما من يريد راحة البال في هذا البلد السعيد، فليطبق 
على نفسه مثل ناس بكري: »اجلس بعيد وتفرج فيهم، 

تعرف عالش ربي بعدك عليهم«.

»بهدلة« عامل في حضرة الوالي حميدوش

الرباط. األسبوع

حزب  نفوذ  أن  تؤكد  املــؤشــرات  كل 
العدالة والتنمية بوالية الدار البيضاء 
الوالي  سكوت  سر  وما  حده،  عن  زاد 
مستشاري  شطحات  على  حميدوش 
البيضاء  الدار  بجهة  »القنديل«  حزب 
بلع  بحيث  ذلك،  على  دليل  إال  سطات، 

املستشار  هجوم  أثناء  لسانه  الوالي 
إقليم  عامل  على  حيكر  الصمد  عبد 
ــدورة  ســيــدي بــنــور خـــالل انــعــقــاد الـ
املستشار  كــال  إذ  للمجلس،  األخــيــرة 
عدة نعوت قدحية في حق العامل حسن 
بوكوتة، وقد جاء هذا الهجوم ردا على 
مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع 
فيه  انتقد  والذي  االجتماعي  التواصل 

املسؤول السلطوي املنتخبني.
ــوع«، أن  ــ ــب وتــؤكــد مــصــادر »األســ
العدالة  مستشاري  مع  الوالي  هدنة 

والتنمية تخلف استياء كبيرا من طرف 
وأن  سبق  إذ  بالجهة،  األقاليم  عمال 
عمدة  نائب  حيكر،  الصمد  عبد  ُعــرف 
بالجهة،  ومستشار  البيضاء  الـــدار 
مسؤولي  كبار  مع  صدامية  بمحطات 
حيث  اإلقليمية،  الــوصــايــة  سلطات 
إخراج  إلى  »املصباح«  مستشارو  عمد 
صراعهم مع عمال األقاليم بالجهة إلى 
العلن، وقد جاء هذا اإلفصاح الصريح 
خالل دورة جهة الدار البيضاء سطات.

هل يمنع لصوص المال العام من الترشح ؟

الرباط. األسبوع

للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  دعت 
فــي حقهم  ــدرت  الــذيــن ص األشــخــاص  ملنع 
الجهوية  املــجــالــس  طـــرف  ــن  م عــقــوبــات 

للحسابات من الترشح لالنتخابات.
بمجلس  الــكــونــفــدرالــيــة  فــريــق  ــدم  ــق وت
إســقــاط  أجـــل  مــن  بتعديل  املــســتــشــاريــن، 
أو  السوابق،  أصحاب  عن  الترشح  أهلية 
قبل  من  تقارير سوداء  موضوع  كانوا  ممن 

املجلس األعلى للحسابات.
مقترح  أن  الــكــونــفــدرالــيــة  وأوضـــحـــت 
وإعمال  الفساد  ملحاربة  يهدف  التعديل، 

والتخلي  واملحاسبة،  والقانون  الحق  دولة 
عن سياسة الالعقاب و»عفا هلل عما سلف«.
وقالت الكونفدرالية: »من غير املعقول أن 
حقه  في  صدرت  شخص  جديد  من  يترشح 
األعلى  املجلس  طرف  من  تأديبية  عقوبات 
تدبير  مسؤولية  توليه  خــالل  للحسابات 

الشأن العام، كيفما كان مستواها«.

ٌ

حميدوش





من هي الضحية ومن هي المتهمة ؟

خادمة سرقت ألف درهم وحكموا عليها بالسجن 
وتعويض قدره 8 ماليين

الرباط. األسبوع

بمكناس  االبتدائية  املحكمة  أصـــدرت 
مسنة)..(  خادمة  حق  في  حكما  مؤخرا، 
قدرها  وغرامة  نافذة  أشهر   10 بحبسها 
ماليني   8 قـــدره  وبتعويض  ــم،  درهـ  500
حيث  املحكمة،  نفس  في  املوظفة  للمشغلة 
الحكم  هــذا  أن  وجيرانها  أبناؤها  اعتبر 
 7 قضت  التي  ــرأة  امل هــذه  حق  في  قاسي 
اتهمتها  التي  مشغلتها  خدمة  في  سنوات 

بسرقة مبلغ 1000 درهم فقط.
ــذا الـــســـيـــاق، قـــالـــت مــحــامــيــة  ــ ــي ه فـ
املحكمة،  قــرار  تحترم  أنها  الــخــادمــة)..(، 
مالية  مبالغ  أخذت  أن  سبق  موكلتها  لكن 
وأعادتها،  درهم  و600  درهم   500 قيمتها 
ألن العالقة التي بينها وبني املشغلة طيبة، 
نومها  غرفة  تترك  املشغلة  وأن  السيما 
مفتوحة دائما منذ 7 سنوات، بينما النساء 
اللواتي ليست لهن ثقة في الخادمات يقمن 

بإغالق غرفة النوم باملفتاح.
الخادمة  أن  املحامية  نفس  وأضــافــت 
مدينة  فــي  سنة   12 ملــدة  لديها  اشتغلت 
تترك  وكانت  زوجها،  سجن  بعد  القنيطرة 
لها املال لشراء حاجيات املنزل واملتطلبات، 
بحيث كانت تصرف فقط جزء منه وتعطي 
ألبنائها منه وتخبرها باملبالغ التي صرفت، 
مشيرة إلى أن القضية بدأت عندما رفضت 

الفيال  فــي  املشغلة  لــدى  العمل  الخادمة 
تحمل  على  ــادرة  قـ غير  ألنــهــا  الــجــديــدة، 
درهم   300 تتلقى  وأنها  خاصة  األشغال، 

أسبوعيا فقط.
مــوكــلــتــهــا  أن  املـــحـــامـــيـــة،  وكــشــفــت 
أخذ  على  اعتادت  بأنها  صرحت للقاضي 
منذ  النوم  غرفة  من  املشغلة  بموافقة  املال 
والحاجيات  املستلزمات  لشراء  سنوات، 
الضرورية التي تخص البيت، نافية وجود 
للفصل  طبقا  الحالة  هذه  في  العمد  عنصر 
مستغربة  الــجــنــائــي،  الــقــانــون  مــن   505
مليون   14 بتعويض  املشتكية  مطالبة 

تسرقها  كانت  الخادمة  أن  بدعوى  سنتيم 
ملدة 7 سنوات سابقة.

تعتني  كانت  الخادمة  أن  إلى  وأشــارت 
بأم املشتكية قبل وفاتها وتصطحبها معها 
طيلة  معاملة حسنة  وتعاملها  منزلها،  إلى 
املشغلة  أطفال  جانب  إلى  سنوات،  سبع 
حتى  الخادمة  بمنزل  يظلون  كانوا  الذين 
املشغلة  أن  مضيفة  ليال،  التاسعة  الساعة 
تغيرت بعدما طالبت الخادمة بتعويض عن 
7 سنوات التي اشتغلت لديها بشكل ودي، 
غير أن املشغلة لم تتقبل مغادرتها، وقررت 

الزج بها في السجن.
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سقوط أكبر أنصار 
البوليساريو 

من حكومة إسبانيا
الرباط. األسبوع

»بوديموس«  خرج بابلو إغليسياس، زعيم حزب 
لجبهة  صفعة  يشكل  مما  اإلسبانية،  الحكومة  من 

البوليساريو االنفصالية وحليفتها الجزائر.
إغناسيو  بــيــدرو  ــي  ــان اإلســب الــخــبــيــر  ــال  ــ وق
ألتاميرانو، أن »هروب بابلو إغليسياس يعد صفعة 
استئناف  أمــام  الباب  ويفتح  للبوليساريو،  قوية 

العالقات بني الحكومة اإلسبانية واملغربية«.
وكان اليميني إغليسياس يعد من الداعمني لجبهة 
البوليساريو االنفصالية، في تناقض تام مع موقف 

إسبانيا الرسمي حول قضية الصحراء املغربية.
وسبق أن قالت عدة تقارير، أن حزب »بوديموس« 
بني  العالقات  تحسني  أمــام  عقبة  يشكل  وزعيمه 
إسبانيا واملغرب، وكان سببا في تأجيل العديد من 
مواقفه  بسبب  البلدين،  بني  الثنائية  االجتماعات 

املعادية للوحدة الترابية.

لفتيت

إغليسياس

صورة لواقعة فريدة، حيث سقطت 
سيارة إسعاف في حفرة، والسيارة 

تابعة للجماعة التي لم تقم 
بما يلزم لعدم وقوع مثل هذه 
الحوادث، رغم أن سكان جماعة 

الزيتون التابعة لتطوان لطالما طالبوا 
بإصالح الطرقات وفك العزلة عنهم.

صورة  و  تعليق

استعمال القوة لتفريق 
مظاهرة األساتذة المتعاقدين

الرباط. األسبوع

منعت وزارة الداخلية تنسيقية األساتذة املتعاقدين من تنظيم 
ووزارة  البرملان  مقر  أمام  اعتصام  وتنفيذ  احتجاجية،  مسيرة 

التربية الوطنية للمطالبة باإلدماج في الوظيفة العمومية.
القوات  من  أمنيا  استنفارا  الرباط  العاصمة  وعرفت شوارع 
املساعدة ورجال األمن، حيث تم تطويق شارع محمد الخامس 
املدن  مختلف  من  جــاؤوا  الذين  املتعاقدين  األســاتــذة  ومنع 

واألقاليم، من الوصول إلى مقر البرملان.
واستعملت القوات العمومية القوة ملنع األساتذة من التجمع، 
مما أسفر عن وقوع إصابات مختلفة في صفوفهم، حيث تم نقل 
الوقاية  سيارات  بواسطة  العاصمة  مستشفيات  إلى  املصابني 

املدنية.
واستنكر العديد من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي لجوء 
حق  من  وحرمانهم  املتعاقدين،  األساتذة  ضد  للعنف  الداخلية 
في  عليها  املنصوص  العمومية  للوظيفة  والولوج  االحتجاج 

الدستور.
االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  حقوقيون  نشطاء  واعتبر 
يعد  األســاتــذة،  احتجاج  قمع  في  السلطة  أعــوان  مشاركة  أن 
»املقدمون«  بها  ينزل  التي  الصفة  قانونيا، متسائلني عن  خرقا 

للمشاركة في »قمع« احتجاج مشروع.

مجلس النواب يصادق على قانون الحماية االجتماعية
 

الرباط. األسبوع

جلسة  فــي  ــواب،  ــن ال مجلس  صــادق   
املتعلق  القانون  مشروع  على  عمومية، 
لحماية  املخصص  االجتماعية  بالحماية 

ذات  واألســر  والهشة،  الفقيرة  الفئات 
الطفولة  مخاطر  ضــد  املــحــدود  الــدخــل 

واملرض والشيخوخة، وفقدان الشغل.
وقــال وزيــر املــالــيــة: »إن حــوالــي 22 
مليون   11 بينهم  ــن  )م مغربي  مليون 
منخرط في نظام املساعدة الطبية الراميد 
الحالي، و11 مليونا من املهنيني والتجار 
والفالحني والصناع التقليديني وأصحاب 

التأمني  من  سيستفيدون  الحرة(  املهن 
ــرض بنفس  اإلجــبــاري األســاســي عــن امل
يستفيد  التي  العالجات  وسلة  الخدمات 
منها األجراء في القطاع الخاص حاليا«.

»الـــدولـــة  أن  بــنــشــعــبــون،  ــاف  ــ وأضـ
بالنسبة  االشتراكات  تكاليف  ستتحمل 
املساعدة  نظام  في  منخرط  مليون   11 لـ 
ينتمون  الذين  الحالي،  الراميد  الطبية 
مالي  بغالف  والفقيرة،  الهشة  للفئات 
9 ماليير درهم، أي بزيادة  سنوي يناهز 
سنوية تقدر بـ 7 ماليير درهم مقارنة مع 
النفقات الخاصة بشراء األدوية في إطار 

نظام الراميد الحالي«.
وأوضح الوزير ذلك، بأن املغرب بصدد 
مسبوق،  غير  مجتمعي  مشروع  تنزيل 
درهــم  مليار   51 حــوالــي  تعبئة  يتطلب 
مجموعة  تعديل  كذلك  ويتطلب  سنويا، 
والتنظيمية  التشريعية  النصوص  من 
وإطالق  جديدة،  أخــرى  وإعــداد  القائمة 
التي  الهيكلية  اإلصالحات  من  مجموعة 

تهم تأهيل املنظومة الصحية.
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تلكفت عناصر الجيش امللكي واألمن 
يقوم  رسمية  غير  زيــارة  بتأمني  الوطني 
على  للمغرب،  اإلمارات  أمراء  من  عدد  بها 
عهد  ولي  زايــد،  بن  محمد  الشيخ  رأسهم 
عن  معطيات  أي  تتسرب  ولــم  أبوظبي، 
التي ظهر  الزيارة باستثناء بعض الصور 
املطلة  املنطقة  في  اإلمــارات  شيوخ  فيها 
على هضاب زعير انطالقا من مقر إقامتهم 
دورا واضحا  اإلمارات  الرباط، وتلعب  في 
من  املغربية،  الصحراء  قضية  دعــم  فــي 
باألقاليم  عربية  قنصلية  أول  افتتاح  خالل 

للمملكة. الجنوبية 

عبد  السابق  الحكومة  رئيس  لخص 
الحالي،  السياسي  وضعه  كيران  بن  اإلله 
املعهودة:  بسخريته  لضيوفه  قال  عندما 
املخزن«،  وال  اإلخــوان  ال  يريدني  يعد  »لم 
داخل  األوراق  بعثر  قد  كيران  بن  وكــان 
حــزب »املــصــبــاح«، بــإغــالق أبـــواب بيته 
العثماني  الدين  سعد  الـــوزراء،  وجه  في 
وعبد  الــداودي  ولحسن  الرميد  ومصطفى 
خالل  من  أمكراز..  ومحمد  الرباح  العزيز 

قطع عالقته الشخصية معهم.

خرج ربيع الخليع، املدير العام للمكتب 
املغاربة  الحديدية، ليحدث  للسكك  الوطني 
عبر شاشات التلفزيون عن »الديمقراطية«، 
على هامش توقيع اتفاق مع مدير املؤسسة 
بينما  القطبي،  املهدي  للمتاحف،  الوطنية 
الديمقراطية  إطــار  فــي  املــغــاربــة  ينتظر 
املاليير  حول  توضيحات  تقديم  الحقيقية، 
التي صرفت لبناء محطة عشوائية للقطار 
األشغال  الرباط، وكان مصير  وسط مدينة 
غامضة،  الزالـــت  ألســبــاب  التوقف  فيها 
شأنها شأن الغموض الذي يحيط بمشاريع 

أخرى من نفس النوع)..(.

اشتهر  ــذي  ال البحري،  سفيان  عاد 
السابق  الــوزيــر  ابنة  مــع  بــنــزاع  مــؤخــرا 
لحسن الداودي)..( إلى عادته القديمة، من 
واألميرية،  امللكية  الصور  استغالل  خالل 
للترويج لنفسه كواحد من املقربني)..(، وقد 
نشر صورة للحفيدة اللة نهيلة بوشنتوف، 
لال  األميرة  امللكي  السمو  صاحبة  كريمة 
لها،  املباركني  أول  كان  إنه  ليقول  أسماء، 
وأنها من أكثر األميرات تواضعا وبساطة.

فتاح  نادية  الوزيرة  تدشن  أن  ينتظر 
بمنطقة  كبيرة  فندقية  وحــدة  الــعــلــوي، 
العركوب شرق مدينة الداخلة، وهي إحدى 
التي  املعمارية  للنهضة  املواكبة  الخطوات 
االنتصارات  تحقيق  منذ  املنطقة  تعرفها 
والتي  املغرب،  خصوم  ضد  الدبلوماسية 
توجت باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء.

بالسفارة  أمريكية  مسؤولة  قامت 
األمريكية بالرباط، بداية األسبوع املنصرم، 
العيون  ملــديــنــتــي  رســمــيــة  غــيــر  بــزيــارة 
ومغربية  مغربي  برفقتها  وكان  والداخلة 
وقاموا  األمريكية،  السفارة  في  يشتغالن 
السياحية  ــدات  ــوح ال مــن  لــعــدد  ــارة  ــزي ب

بمدينة الداخلة ولقاء بعض الفاعلني.

ما خفي

تصويب واعتذار

وجــــه املــســتــشــار املــلــكــي عــمــر عــزميــان 
ــة لـــلـــقـــاضـــيـــة بـــاحملـــكـــمـــة  ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــئـ ــنـ ــهـ تـ
رضوان، بعد  أمينة  األســتــاذة  االبتدائية، 
القانونية  مجلتها  مــن  بنسخة  تــوصــلــه 
ينفع  فيما  النجاح  لها  متمنيا  الــرائــدة، 

املتخصصني وأصحاب املهن القانونية.
املعلومة،  هــذه  تعيد نشر  إذ  و»األســبــوع« 
تــعــتــذر لــقــرائــهــا األعـــــــزاء ولـــأســـتـــاذ عمر 
عزميان واألستاذة أمينة رضوان، عما تسلل 
لهذا اخلبر من خلط يف األسماء ذكر فيه 

اسم األستاذ الراحل مزيان بلفقيه..

الرباط. األسبوع

املغربية  اإلعــالم  وسائل  تهتم  لم 
الرحامنة،  منطقة  ابن  والدة  بوفاة 
ــوم جــبــهــة  ــ ــي ــ ــرأس ال ــ ــت ــ الــــــذي ي
التي  الواقعة  ولكن  البوليساريو، 
حدثت مؤخرا، تحولت من لحظة رثاء 
إلى لحظة بكاء وتحسر على الهزيمة 
الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة أمــام 
املغرب، حيث كتب واحد من مواقع 
البوليساريو ما يلي: ))بينما يشتد 
الطوق على أعناقنا وتضيق حولنا 
والدبلوماسية  السياسية  املساحات 
وحتى العسكرية، يأبى القدر إال أن 
يزيد حزن رب البيت األصفر ويختار 
عبد  منت  »تكبر  الــصــمــود  ســيــدة 
إبراهيم  القائد  األخ  الجليل«، والدة 
وكم  املنية،  خطفتها  التي  غــالــي، 
أن  غالي  إبراهيم  األخ  على  أخشى 
عليه  وتشتد  أكثر  التوفيق  يجافيه 
الرحمة  مظلة  رحيل  بعد  الكروب، 
الغيب،  بظهر  له  تدعو  كانت  التي 
وأن ال يظلم معه الشعب الصحراوي 
نعيشها  التي  األيــام  ألن  وقضيته، 
لهمومنا  انبالج  ثمة  بــأن  تبشر  ال 

جميعا..((.
للبوليساريو،  التابع  املوقع  نفس 
))إن  كــتــب:  املــأســاة  محبرة  ــن  وم
على  نشرت  األمريكية  الدفاع  وزارة 
وأخــرى  جــويــة  صـــورا  حساباتها 
جعلت  ضخمة،  ــاورات  ــن مل بحرية 
البرق«..  »مصافحة  األلقاب  من  لها 
هذه املناورات تشارك فيها الواليات 
الطائرات  األمريكية بحاملة  املتحدة 
»إيزنهاور« النووية الدفع، وبأسطول 
بينهم  طــائــرة   50 ـــ  ال يفوق  جــوي 
وطائرات   ،F18 طـــراز من  مقاتالت 
واالســتــطــالع  والــربــط  التجسس 
 ،AWACS اإللكترونية والــحــرب 
ومدمرة وعدد من الزوارق الحربية، 
املغربي  االحتالل  فيما شارك جيش 
بفرقاطة كبيرة من نوع F613، والتي 
تحمل اسم طارق بن زياد، إلى جانب 
 ،F16-BLOK52 أسراب من طائرات
طراز F5-E املعدلة  من  ومقاتالت 
جرى  الضخم  التمرين  هذا  حديثا.. 

خالل أسبوع كامل بني الجيشني في 
بعد  على  الغربية،  الصحراء  مياه 
الكناري،  جزر  من  قليلة  بحرية  عقد 
مؤخرا  ترسيمه  جرى  الذي  بالجزء 
جميعا  ونتذكر  الــربــاط،  طــرف  من 
ــر غــضــب مــدريــد  ــ ــار األم ــ كــيــف أث
ــر، ولم  والــجــزائــر والــبــيــت األصــف
على  الرباط  إرغــام  من  أحد  يتمكن 
الترسيم  عملية  ــراءات  إجـ توقيف 
مــن طــرف واحـــد، وفــرضــت الرباط 
الواقع، وقامت  األمــر  الجميع  على 
بترابها  الغربية  بتحفيظ الصحراء 

ومياهها وأجوائها((.
من محبرة املنهزم، عبرت الوسيلة 
عن شعور  الذكر،  السالفة  اإلعالمية 

بــاإلحــبــاط ســائــد فــي صــفــوف من 
اقتنعوا في يوم من األيام بأطروحات 
املقال  صاحب  يقول  حيث  وهمية، 
مقتطفات  »األســبــوع«  تنشر  ــذي  ال
))إلــى  سبق:  ما  على  تعليقا  منه، 
تقليديا  يبدو  األمــر  الــحــدود،  هــذه 
مناورات  إطار  في  جميعا  ونصنفه 
الرباط للسيطرة على ملف الصحراء 
داخل  التغلغل  ومواصلة  الغربية 
ذلك  مستغلة في  اإلفريقي،  العمق 
والسياسي  االقتصادي  الوهن  حالة 
عند  لــكــن  الـــجـــزائـــري..  للحليف 
املناورات  تلك  تفاصيل  في  الدخول 
وأيضا  بها،  تمت  التي  والطريقة 
تزامن األمر مع إعالن األمم املتحدة 
بصريح العبارة تخليها عن الصراع 
الصحراوية  للقضية  ــهــا  وإدخــال
العثور  واستحالة  املنسية،  للرفوف 

ــدء حــرب  عــلــى مــبــعــوث أمــمــي، وبـ
األعصاب بني مدريد والرباط بعد أن 
جنوب  دول  من  مهاجرا   150 هاجم 
مليلية،  مدينة  ســيــاج  الــصــحــراء 
واجتاز منهم 52 إلى داخل املدينة... 
كل هذا يجعلنا نعيد تركيب املبهم من 
هذه املناورات والبحث عن معلومات 
الوضع  لتشكيل صورة  وأدق  أعمق 
باملنطقة،  واالستراتيجي  السياسي 
والــذي  بالضبط،  يقع  ما  وتحديد 
ومن  قــريــب  مــن  ويعنينا  يخصنا 
للمعطيات  تجميعنا  بعيد، وبعد 
أن  تبني  العسكرية،  املناورات  حول 
إسبانيا  يبلغا  لم  وواشنطن  الرباط 
واستخدامهما  التمرين  ذلك  بإجراء 

فاجأها  حــيــث  الــحــيــة،  لــلــذخــيــرة 
حركة  ارتــبــاك  هــو  والدليل  األمـــر، 
ــي ســمــاء جــزر  ــالحــة الــجــويــة ف امل
الجوية  األبراج  واضطرار  الكناري، 
وإلغاء  الــرحــالت  خطوط  لتحويل 
اإلسباني  اإلعالم  واعتبار  بعضها، 
املغرب  مــن  واضــحــة  رســالــة  لألمر 
التحالف  بأن  مدريد،  إلى  وأمريكا 
اإلسبانية  العالقات  يتجاوز  بينهما 
املتحدة  الــواليــات  وأن  األمريكية، 
تتعلق  ال  مــصــالــح  لــديــهــا  ــوم،  ــي ال
بل  اإلسرائيلي،  املغربي  بالتطبيع 

بمنافع أكبر وأعظم((.
ــم   نــفــس املــصــدر يــقــول: ))رغـ
أننا  إال  وشحها،  املــصــادر  ضعف 
إلى  املتاحة،  املصادر  من  توصلنا 
توضيح يخص اإلعالن الذي تم بني 
األمريكية  املتحدة  والواليات  الرباط 

حول الشراكة العسكرية التي جرى 
التوقيع عليها وإعالنها خالل شهر 
ال  بأنها  املاضية،  السنة  من  أكتوبر 
ونقل  فقط  تسليح  بصفقات  تتعلق 
مرتبط  األمــر  إن  بل  للتكنولوجيا، 
الرباط  بــني  مشتركة  دفــاع  بخطة 
أمريكا  خاللها  تلتزم  وواشــنــطــن 
أي  ضــد  ــربــاط  ال مصالح  بحماية 
إشــارة  فــي  ــوة،  ق أو  ــي  دول تحالف 
إلى دول االتحاد األوروبي، وهو ما 
مدريد  صمت  خالل  من  لنا  توضح 
اإلعــالم  واكــتــفــاء  املـــنـــاورات  على 
بالتهكم على حكومة بيدرو سانشيز. 
وإلظهار إصرار الرباط على إذالل 
إسبانيا، فقد شارك الجيش املغربي 
)صاحب املقال يتحدث عن احتالل( 
تحمل  بفرقاطة  املناورات،  تلك  في 
ــارق بن زيـــاد«، في إشــارة  اســم »ط
استعاد  ــغــرب  امل أن  ــن:  ــري أم إلـــى 
وأنه  املنطقة،  في  التاريخية  قوته 
الذي  االسم  تحمل  فرقاطة  يستخدم 
كابوسا  ويعتبرونه  اإلسبان  يزعج 
بدعمه  أيضا  ويذكرهم  تاريخيا، 
قضية  في  البريطاني  للتاج  املبطن 
في  شوكة  يعتبر  الذي  طــارق،  جبل 
قدم مدريد، كما شاركت في املناورات 
اخترقت  ــتــي  F-5E ال الـــ  طــائــرات 
األجواء اإلسبانية خالل شهر غشت 
الدفاعات  وكشفتها   2020 سنة  من 
املعطيات  ــد.. هــذه  ــدري مل ــة  األرضــي
الضخمة  بــاملــنــاورات  وارتــبــاطــهــا 
األمريكية، تجعلنا  املتحدة  للواليات 
أن اإلعالن  أولهما  نتأكد من أمرين: 
ــجــرد تــغــريــدة  األمــريــكــي لــيــس م
واليته،  املنتهية  األمريكي  للرئيس 
استراتيجي  توجه  هو  بل  ترامب، 
القضية  أن  وثانيهما  أمــريــكــي، 
الصحراوية أصبحت قضية مصالح 
الرباط،  وأن  الكبار،  العمالقة  بني 
خالل  الدومنيكان  سفير  قــال  كما 
تقديم أوراق اعتماده في الرباط، أنه 
»فخور بتمثيل بلده في املغرب الذي 
والقوية  العظيمة  الدول  من  أصبح 
وفي  املــتــوســط«،  األبــيــض  بالبحر 
هذا إشارة إلى أن العالم يتغير في 
العمق االستراتيجي، وأن املغرب هو 
الخمسني  القوى  نــادي  ضمن  فعال 
السرية  التقارير  حسب  الصاعدة 
للبنك الدولي((، حسب نفس املقال.
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بعد وصف المملكة بالدولة العظيمة 

البوليساريو  إعالم 
يبكي على وهن 
الجزائر وضعف 

إسبانيا أمام 
المغرب 

هذه المعطيات وارتباطها بالمناورات الضخمة للواليات 
المتحدة األمريكية، تجعلنا نتأكد من أمرين: أولهما أن اإلعالن 

األمريكي ليس مجرد تغريدة للرئيس األمريكي المنتهية 
واليته، ترامب، بل هو توجه استراتيجي أمريكي، وثانيهما أن 
القضية الصحراوية أصبحت قضية مصالح بين العمالقة الكبار، 

وأن الرباط، كما قال سفير الدومنيكان خالل تقديم أوراق 
اعتماده في الرباط، أنه »فخور بتمثيل بلده في المغرب الذي 

أصبح من الدول العظيمة والقوية بالبحر األبيض المتوسط



6
العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

للنقاش

تمثال من حجر

في يوم من أيام سنة 1943، وبينما كان العالم 
يحترق بنيران حرب كونية ال أحد يعرف نهايتها، 
رآها الشعراء واملفكرون عالمة على نهاية العالم 
فرع  من  وبتمويل  اليوم،  ذلك  في  التاريخ..  أو 
العقاري التجاري اإلسباني بطنجة، تحت  البنك 
بني  ساحة  اختيار  تــم  ــدرو،  أنـ خوسي  إدارة 
لرجل  كبير  تمثال حجري  لوضع  بطنجة،  مكادة 
ملتح بلباس شرقي، على رأسه عمامة موضوعة 
بعناية فائقة، ُكتب لتعريفه بحروف التينية: علي 
باي العباسي، باالضافة إلى لوحتني حديديتني: 
عبره  الذي  للطريق  بخريطة  رسم  عليها  األولى 
رسم  فهي  الثانية،  اللوحة  ــا  أم الــرجــل،  هــذا 
وأمامه  فرسه  ممتطيا  سليمان  موالي  للسلطان 

علي باي العباسي، يقدم له الهدايا.
استعادوا  بعدما  وقتئذ،  اإلسبان  أشاع  وقد 
 -  1940( طنجة  مدينة  على  لوحدهم  السيطرة 
1945(، ضدا على فرنسا أساسا، ولم تعد تحت 
النظام الدولي الذي كان قد وضع يده عليها منذ 
هو  باي  علي  أن  )أشاعوا(   ،1904 أبريل  شهر 
محارب جاء إلى املغرب في عهد موالي سليمان 
سنة 1803، ليجمع جيشا من املتطوعني املغاربة 
الوقت  ذلك  في  الفرنسيني  من  األندلس  إلنقاذ 
للمغرب  مستعمرين  كانوا  الذين  )الفرنسيون 
إسباني  تبرير   .)1956  -  1912( الفترة  تلك  في 
لوضع التمثال اعترافا بجهود هذا الرجل وحبه 
للمغرب واملغاربة املسلمني وأيضا لألندلس التي 

يعتبرها املغاربة فردوسهم املفقود.
االعتقاد  كــان  ــرن،  ق نصف  مــن  تقترب  ــدة  ومل
الشعبي أن سيدي ْعلي باي، كما يحب أن يسميه 
البعض من عامة السكان، هو ولي شريف، مثلما 
باملنطقة  ودينية  تجارية  عالمة  اسمه  أصبح 
ونواحيها، رغم أن  كتابا صدر سنة 1943 باللغة 
اإلسبانية، بعنوان »علي باي في املغرب«، يروي 
االستعمار  نظر  وجهة  من  البلد  بهذا  مغامرته 
البنك  فرع  تبناها  التي  الفكرة  وهي  اإلسباني، 

اإلسباني بطنجة.
1970، سيصدر مقال صغير عن  21 مارس  وفي 
من  األولى  بالصفحة  للتمثال  مع صورة  باي  علي 
 )le journal de Tanger( »جريدة »جريدة طنجة
والتي تصدر بهذه املدينة منذ سنة 1904، سنة 
الدولي،  النظام  حكم  تحت  مدينة  طنجة  إقرار 
  )E.L(مقالة موقعة بالحروف األولى لصاحبها
لإلسباني  ــو  ه الــتــمــثــال  أن  فــيــهــا  يــوضــح 

ضومينكو بادّيا«.
وفي سنة 1973، أصدرت مجلة وزارة األوقاف 
 138 املزدوج:  عددها  في  الحق«،  »دعوة  املغربية 
و139، مقالة بعنوان صريح: »الجاسوس املغامر: 
علي باي العباسي باملغرب«، يفضح فيه صاحب 
تمثاله  ــى  إل مشيرا  بــاي،  علي  حقيقة  املقالة 
أمره  ُتُنوسَي  ثم  بطنجة،  مكادة  ببني  املوجود 
الباحث  أصدر  حينما   ،1988 سنة  حلت  أن  إلى 
املصري، املتخصص في األدب اإلسباني، الطاهر 
أحمد مكي، مقالة مفصلة ألول مرة عن حياة علي 
باي )ضومينكو بادّيا(، واصفا إياه بالجاسوس 
الذي جاء إلى املغرب بنوايا استعمارية في بداية 
عربية،  شخصية  في  متنكرا  عشر  التاسع  القرن 

رحالة  »أول  عنوان:  تحمل  املقالة  هذه  وكانت 
القرن  مطلع  في  العربي  العالم  يــزور  إسباني 
اللبنانية/  العربي«  »الفكر  )مجلة  التاسع عشر« 
ثقافي  حضور  ذات  مجلة   ،1988 يونيو   51 عدد 

واسع بني املثقفني والقراء املغاربة(. 
شنتها  التي  الثانية،  الخليج  حرب  جاءت  ثم 
 28  - يناير   17( العراق  على  وحلفاؤها  أمريكا 
من  عــدد  قيام  في  سببا  وكانت   ،)1991 فبراير 
املغرب،  ومنها  كثيرة  عربية  دول  في  املظاهرات 
في  الوحشي  األمريكي  التدخل  على  احتجاجا 
العراق، وصادف، أثناء هذه املظاهرات الحماسية، 
العزيز  عبد  املشهورين،  املغاربة  العلماء  أحد  أن 
بن الصديق، وكان مقيما بطنجة واشتهر بخطبه 
رتب  املسلمني،  أوضاع  تنتقد  التي  الجمعة  أيام 
باي،  علي  بمسجد  التي سيلقيها  الجمعة  خطبة 
»مسجد املحسنني« الحقا، واملجاور للساحة التي 
الغرب  انتقاد  موضوع  في  التمثال،  بها  يوجد 
وأمريكا وتدخلهم في العراق البلد املسلم، وكذلك 
التخاذل العربي وما آل إليه املسلمون، وفي هذا 
كيف  مستغربا   - فقط  للتمثيل   - أشار  السياق، 
إسباني،  لجاسوس  تمثال  املسلمني  بني  يوجد 
مدينة  ساكنة  خــروج  مع  متزامنا  الخبر  فشاع 
في  مكادة،  بني  حي  سكان  رأسها  وعلى  طنجة، 
مسيرة احتجاجية تضامنية مع الشعب العراقي، 
علي  تمثال  على  املتظاهرون جام غضبهم  فصب 
الرأس  جهة  من  منه  كبيرة  أجزاء  مهدمني  باي، 
السلطات  أسرعت  الليل،  وفي  بالحجارة،  رشقا 
الحجارة ومالمح  من  تبقى  ما  إلى حمل  املحلية 
علي  شخصية  في  املتخفي  بادّيا«  »ضومينكو 

باي، إلى مكان مجهول.

بدون قناع
 

 )1818  -  1767  ( ــا«  بــادّي »ضومينكو  عــاش 
وقرطبة،  بغرناطة  األندلس،  في  وشبابه  طفولته 
خالل  من  واملسلمني،  اإلســالم  بآثار  مستأنسا 
التجار والتاريخ األندلسي في حكاياته ومعماره، 
ولم تكن من ضمن مشاريعه األولى سوى رغبته 
فخاض  ومخترعا،  فيزيائيا  عاملا  يكون  أن  في 

صرف  والتي  الجوي،  والضغط  املنطاد  تجربة 
غير  غيره،  من  اقترضه  وما  لديه  ما  كل  عليها 
جديد،  مسار  في  التفكير  إلــى  قــاده  فشلها  أن 
»الضون بابلو«  فانتقل إلى مدريد للعمل بمكتبة 
االستكشافية  املؤلفات  وقراءة  بالترجمة  مهتما 
ومغامرات  مضامينها  مع  متماهيا  إفريقيا،  في 
ومغايرة..  جديدة  لتجربة  فتحمس  أصحابها، 
إلى  »الطريق  بعنوان  مذكرة  يحرر  جعله  مما 
إلى   1801 أبــريــل  ثامن  يــوم  قدمها  إفريقيا«، 
كــودوْي،  دي  مانويل  اإلسباني  الــوزراء  رئيس 
مسلم  شخصية  في  التنكر  يريد  أنــه  كتب  وقــد 
عربي والعبور نحو املغرب، ومنه ينتقل إلى دول 
لعقد  وليبيا(  وإثيوبيا  وكينيا  )زنجبار  إفريقية 
العرش  لصالح  واقتصادية  سياسية  تحالفات 
يفكر  كان  السياسي،  كــودوْي  أن  غير  اإلسباني، 
بطريقة أخرى، وهي تغلغل »ضومينكو بادّيا« في 
املغرب وتحريض املتمردين ضد السلطان موالي 
سليمان ومساعدتهم بكل الوسائل لتنحيته، لكن 
مثل  في  تقرر  التي  للتاريخ«  امللكية  »األكاديمية 
أن  بينها  من  مالحظات  سجلت  املشاريع،  هذه 
»بادّيا« ال يتقن اللغة العربية ولم يختر رفيقا له.
إلى  سافر  لصالحه،  وتدخالت  تعديالت  وبعد 
الجديدة  لشخصيته  ترتيبا  وإنجلترا  فرنسا 
يونيو   29 يوم  طنجة  مدينة  بها  سيدخل  والتي 
حفيد  أنه  مدعيا  العباسي،  باي  علي  باسم   1803
إلى  االنتباه  إثــارة  في  وشرع  الشام،  أمــراء  أحد 
الفقراء  على  تعطف  التي  »السامية«  شخصيته 
الكبار  املسؤولني  على  الهدايا  ــوزع  وت بسخاء 
من  الخارقة  مواهبه  عن  سيكشف  كما  باملدينة، 
 ،1804 فبراير   15 يــوم  بالكسوف  التنبؤ  خــالل 
وهكذا توثقت عالقاته برجال املخزن ورجال الدين 
واألعيان، مما سهل عليه االلتقاء بالسلطان موالي 
ودعاه  ثقته  فكسب  لطنجة،  زيارته  أثناء  سليمان 

لالنتقال معه ليمنحه بعد ذلك عدة امتيازات. 

أكثر من قناع
 

إن رحلة علي باي التنكرية إلى املغرب، والتي 
ومتعددة  معقدة  ســنــوات،  ثــالث  حوالي  دامــت 

الغايات واملقاصد، فهي مغامرة ومشروع في آن 
رغبته  أن  ذلك  بينهما،  الفصل  ويصعب  واحد، 
وتجربة  شخصية  مغامرة  هــي  البداية  منذ 
قناعا  باختياره  الغير،  أهداف  لتحقيق  جديدة 
كافة  إقامة  عبر  والفعل  باالسم  أكده  هوياتيا 
الطقوس والشعائر اإلسالمية من ختان وزواج 
وصالة وحج في ما بعد، وهي مغامرة قِبَل فيها 
يضمن  حتى  عربي  بقناع  جاسوسا  يكون  أن 
وكاتبا  رحالة  تكون  أن  الحقيقية  لشخصيته 

وعاملا.
كثيرة،  بمشاريع  بــاي  علي  رحلة  ارتبطت 
اإلسباني  الــعــرش  وبــني  بينه  امليثاق  أولــهــا 
عدة  إسبانيا  بمنح  سليمان  مــوالي  إقناع  في 
امتيازات أو اللجوء إلى خطة دعم الثوار ضده، 
علي  كان  املقابل،  وفي  املشروع،  هذا  فشل  وقد 
باي يقدم مشروعا سخيا ملوالي سليمان، وهو 
فشل  لكنه  يتبناه،  كي  عليه  ألح  الذي  الدستور 

أيضا في إقناعه.
وبعد خروجه من املغرب، غير من والئه للعرش 
بفرنسا،  بونبارت  نابوليون  لصالح  اإلسباني 
غير  املغرب،  مشروع  األخير  هذا  على  فعرض 
بذلك  فانتهت  لألمر،  يتحمس  لم  نابليون  أن 
مشاريعه تجاه املغرب بعدما باءت كلها بالفشل 

شأن تجاربه األولى في الفيزياء.
نجح  قــد  بــاي  علي  أن  أعتقد  األخــيــر،  وفــي 
ثالث  من  تدوين سيرته  هو  واحد،  في مشروع 
تخييلية  نصوصا  وجعلها  وأشكال  منظورات 
بأحاسيس  ممتلئة  شفافة  بلغة  وطريفة،  رائقة 
ومشاعر شاعر مغامر وتائه، ودقة عالم حريص، 

وذلك من خالل:
- املشروع األول: تدوينه لرحالته إلى إفريقيا 

وآسيا سنوات 1803 إلى 1807.
في  باي  »علي  مسرحيته  الثاني:  املشروع   -
باملغرب  وجوده  مسرحة  يعيد  وفيها  املغرب«، 
أن  إلى  له  وقع  وما  وحاشيته  السلطان  رفقة 

غادر املغرب عبر العرائش.
الـــذي كتبه  الــدســتــور  الــثــالــث:  - املــشــروع 
وأصدره بالفرنسية، جاعال من نفسه إمبراطورا 

على املغرب.

حكاية تمثال طنجة

الجـاسـوس
الـذي حـرض المتمـردين 

ضد مـوالي سلـيمان
أعده: شعيب حليفي

رحلة علي باي التنكرية 
إىل املغرب، والتي دامت 

حوايل ثالث سنوات، معقدة 
ومتعددة الغايات واملقاصد، 

فهي مغامرة ومشروع يف 
آن واحد، ويصعب الفصل 

بينهما، ذلك أن رغبته منذ 
البداية هي مغامرة شخصية 
وجتربة جديدة لتحقيق أهداف 

الغري، باختياره قناعا هوياتيا 
أكده باالسم والفعل عرب إقامة 

كافة الطقوس والشعائر 
اإلسالمية من ختان وزواج 

وصالة وحج يف ما بعد، وهي 
مغامرة قِبَل فيها أن يكون 
جاسوسا بقناع عربي حتى 

يضمن لشخصيته احلقيقية 
أن تكون رحالة وكاتبا وعاملا
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كواليس صحراوية

العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

المغرب يحسن شروط اإدارة بايدن تتم�صك بقرار مغربية ال�صحراء
العيش في الكركرات

الكركرات. األسبوع 
 

املنطقة  في  األجــواء  تصفية  املغرب  يواصل 
التي يتواجد بها معبر »الكركرات« الحدودي مع 
موريتانيا، وذلك من خالل تعزيز البنية التحتية. 
على  حاليا  املغربية  السلطات  وتعمل 
باملعبر،  الجمارك  في  للعاملني  مساكن  إقامة 
حيث  معيشتهم،  ــروف  ــ ظ تــحــســني  ــهــدف  ب
مبنى  تدشني  على  محليون  مسؤولون  أشرف 
مكون  مربع  متر   1500 مساحة  على  جديد 
مخصص  منه  جــزء  سكنيتني،  عمارتني  من 

للعاملني في الجمارك.
استجابة  سكنية،  وحـــدات  تشييد  ويــأتــي 
املنطقة  هــذه  فــي  الــتــجــاري  الــنــشــاط  لــتــطــور 
الحدودية، وكذا االحتياجات املستقبلية، ويوفر 
ألداء  للعاملني  مواتية  بيئة  الجديد  املبنى 
واجبهم املهني، مما يضمن مستويات عالية من 
الحضور والجاهزية، وكذا تطوير وتقاسم القيم 

األساسية للهيئة الجمركية.
بتعليمات  اململكة،  أطلقت  سابق،  وقت  وفي 
مسجد  بناء  أشغال  السادس،  محمد  امللك  من 
أواخر  جاهزا  يكون  أن  ينتظر  باملنطقة،  كبير 
العام الجاري، ومن جهة أخرى، تعتزم السلطات 
إنشاء منطقتني للصناعة واللوجستيك باملنطقة 

الحدودية.

وزير الصحة يزور مشاريع الوزارة في الصحراء

الداخلة. األسبوع 
 

عاد وزير الصحة للرباط بعد زيارة قام بها 
ليلتحق  الذهب،  وادي  الداخلة  لجهة  مؤخرا 
بقافلة وزراء العثماني الذين اختاروا الوقوف 
وزيارة  الصحراء  في  وزاراتهم  على مشاريع 

معبر »الكركرات«، قبيل انتهاء واليتهم.
إشرافه  الصحة،  وزيــر  مشاريع  بني  ومن 
على افتتاح املعهد العالي للمهن التمريضية، 
الجهة  ــي  وال رفقة  التلقيح  مــراكــز  ــارة  وزيـ
في  الــوزيــر  وجــد  وقــد  املنتخبني،  من  وعــدد 
مجلس  رئيس  ينجا،  الخطاط  واهتمام  دعم 

جهة الداخلة وادي الذهب، ما مكن قطاعه من 
تجاوز كل املشاكل، وقد أكد الخطاط أن الجهة 
اتفاقية  توقيع  عبر  قــوي  بشكل  انخرطت 
من  الصحة  وزارة  مع  والتعاون  للشراكة 
الصحية  باملؤسسات  الخدمات  تحسني  أجل 
الطبية  للخدمات  املواطنني  ولوج  وتحسني 
األساسية واالستعجالية بمبلغ إجمالي قدره 
16.5 مليون درهم، من بينها 15 مليون درهم 
لدعم  عاما  طبيبا   13 توفير  وتحمل  للجهة، 
كندوز،  بئر  وبمركز  بالداخلة  الطبي  الطاقم 
ودعم الفرق املكلفة بالنظافة ومرافقة املرضى 
داخل املستشفى الجهوي، وأيضا بناء مختبر 
كيماوية  ــواد  م وشــراء  الطبية  للتحليالت 
اتفاقية  الطبية، وعقد  للتحليالت  وبيولوجية 
الخاصة  السادس  محمد  جامعة  مع  شراكة 
طبيبا   25 تكوين  أجــل  من  الصحة،  لعلوم 

مليون   26.82 بكلفة وصلت  الجهة  أبناء  من 
الذهب«  وادي  »أطباء  جمعية  ودعــم  درهــم، 
العاملني  األطباء  تحفيز  بهدف  شراكة  عبر 
درهم،  ماليني   4 بلغت  مالية  بقيمة  بالجهة 
الطبي«  »الدعم  لجمعية  مالي  دعم  وتقديم 
ملساعدة املرضى املعوزين على اقتناء األدوية 
ماليني   4.5 بقيمة  الطبية  شبه  واألدوات 
اللوكيميا  الدم  »مرضى  جمعية  ودعم  درهم، 
درهم  مليون   0.1 بمبلغ  األطفال«  وسرطان 
بها  تقوم  التي  التحسيسية  الحمالت  لدعم 

للتبرع بالدم. 
بناء  أشغال  بتقدم  علما  الوزير  وأحيط 
التخصصات  متعددة  دولية  مصحة  وتسيير 
مليون   143 تناهز  بقيمة  الداخلة  بمدينة 
اإلسبانية  الشركة  ستتكفل  بينما  درهـــم، 

املتعاقد معها، بالتجهيز والتسيير. 

عبد اهلل جداد. العيون
 

باسم  الرسمية  الناطقة  أكدت 
رين  جينيفر  األبــيــض،  البيت 
ــواليــات  ال أن مــوقــف  بــســاكــي، 
ــزاع  املــتــحــدة األمــريــكــيــة مــن ن
أي  عليه  يــطــرأ  لــم  الــصــحــراء، 

تغيير إلى اليوم. 
الناطقة باسم البيت األبيض، 
وخالل إجابتها عن سؤال يتعلق 
بموقف إدارة الرئيس جو بايدن 
األمريكية  اإلدارة  اعــتــراف  من 
الصحراء،  بمغربية  السابقة 
تحديث  أي  يوجد  ال  بأنه  أكدت 
بخصوص هذا املوقف، وذلك في 

إشارة إلى أن اإلدارة الحالية ال 
زالت متمسكة بهذا القرار. 

جو  األمريكي  الرئيس  وقــام 
العديد  وإلغاء  بمراجعة  بايدن، 

من األوامر والقرارات والتدابير 
التي  والــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة 
ترامب،  دونــالــد  سلفه  اتخذها 
فيما لم يشمل هذا القرار اإلعالن 

ترامب  أصــدره  الــذي  الرئاسي 
والــذي   ،2020 دجنبر   10 فــي 
الواليات  اعتراف  بموجبه  أعلن 
بمغربية  األمــريــكــيــة  املــتــحــدة 
الصحراء، وبسيادة اململكة على 

األقاليم الجنوبية. 
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــ ــت ــ وكـــــــان امل
نيد  ــة،  ــي ــك ــري األم ــة  ــخــارجــي ال
ــي وقــت  ــح ف ــد أوضـ ــس، ق ــراي ب
إحــاطــة صحفية  خــالل  ســابــق 
األمريكية،  بالخارجية  خاصة 
للموقف  بالنسبة  جــديــد  »ال  ــه  أن
األمريكي من النزاع اإلقليمي حول 
رده  معرض  في  وذلك  الصحراء«، 
اإلدارة  بموقف  يتعلق  سؤال  حول 
النزاع،  الجديدة من هذا  األمريكية 
مؤشرا  مراقبون  اعتبره  ما  وهو 
على تمسك إدارة بايدن باالعتراف 

بسيادة املغرب على الصحراء.

شيوخ القبائل الصحراوية يدعون فرنسا إلى االحتذاء بأمريكا

العيون. األسبوع  
 

املمثل  الدبلوماسي  الوفد  استمع 
لقائهم  في  بالرباط،  فرنسا  لسفارة 
إلى  الصحراوية،  القبائل  شيوخ  مع 
الكثير من التوضيحات الهامة ووجهة 
الصحراء  قضية  حــل  ــول  ح نظرهم 
اتفاق  من  البوليساريو  جبهة  وتنصل 
ــدوا أن  ــنــار، حيث أكـ ال ــف إطـــالق  وق
املكاسب  على  فعل  ردة  يعد  التنصل 

على  سياسيا  املغربية  الدبلوماسية 
غرار تحرير معبر »الگرگرات«، مؤكدين 
الصحراء  ــزاع  ن تخدم  ال  الــحــرب  أن 
املنطقة  واستقرار  أمن  تهدد  ما  بقدر 
برمتها، وتهدد القارة األوروبية أيضا، 
الحاملة  املحلية  الساكنة  وضع  وتؤزم 
بمستقبل واعد تحت السيادة املغربية 

وبناء على مبادرة الحكم الذاتي.
الصحراوية  القبائل  شيوخ  ودعــا 
خطى  على  للمضي  الفرنسي،  الوفد 
واالعتراف  األمريكية  املتحدة  الواليات 
ــامــل تــراب  بــســيــادة املــغــرب عــلــى ك
بإحدى  لها  قنصلية  وفتح  الصحراء 

أن  مؤكدين  للمملكة،  الجنوبية  املدن 
كان  وصديقا  حليفا  بلدا  تبقى  فرنسا 
يتوجب عليه فعل ذلك منذ مدة طويلة 
الدولية  االعتراف  رقعة  اتساع  في ظل 
بمغربية الصحراء وتجسيد الشرعية.

والتقى الوفد الدبلوماسي الفرنسي، 
ــع مــســؤولــني  بــمــديــنــة الـــعـــيـــون، مـ
ــورســو«  ــن ــي ومــنــتــخــبــني وبــعــثــة »امل
العيون  بالعيون، ورئيس مجلس جهة 
الرشيد،  ولد  الحمراء، حمدي  الساقية 
كاملة  صــورة  تقديم  فــي  نجح  الــذي 
تعرفها  التي  التنموية  املشاريع  حول 
الوفد  عضو  كذلك  وباعتباره  املنطقة، 

بأن  فرنسا  طالب  املــفــاوض،  املغربي 
تلعب دورا أكبر في إنهاء هذا الصراع.
الجهة،  برئيس  مرفوقا  الوفد  وزار 
وخاصة  املفتوحة،  األوراش  مختلف 
العيون  لجماعة  الرياضية  الــقــريــة 
واملستشفى  والصيدلة  الطب  وكلية 

الجامعي.
ــد الــدبــلــومــاســي، كال  ــوف ويــضــم ال
السفير  مستشار  مــوريــل  فيليب  مــن 
العسكري  للملحق  باإلضافة  الفرنسي، 
بالسفارة،  ــن  األم ومــديــر  بالسفارة، 
الوضع  حقيقة  عــن  البحث  وهدفهم 
والوقوف  الجنوبية  باألقاليم  الحالي 

خالل  من  املغربية  اململكة  جهود  على 
تنميتها سوسيو اقتصاديا.    

وعقد الوفد الفرنسي اجتماعا مطوال 
بمعية بعثة األمم املتحدة »املينورسو« 
كولن  الكندي  برئاسة  الصحراء،  في 
ستيوارت، حيث تم إطالعهم على آخر 
والجهود  الصحراء  نــزاع  مستجدات 
التي يبذلها األمني العام لألمم املتحدة، 
تعيني  سبيل  في  غوتيريس،  أنطونيو 
مبعوث شخصي خلفا لهورست كوهلر 
واجتمع  سنتني،  نحو  منذ  املستقيل 
كذلك مع العامل املكلف بـ»املينورسو«، 

حميد بارز.

عودة مسابقة تجويد 
القرآن الكريم

العيون. األسبوع 
 

حفظ  مسابقة  تستأنف 
ــرآن الــكــريــم  ــقـ ــد الـ ــوي ــج وت
الثالث  الجنوبية  بالجهات 
»كورونا«  وباء  حال  أن  بعد 
السنة  خــالل  تنظيمها  دون 
التي  املسابقة  وهي  املاضية، 
بالرعاية  السنة  هذه  حظيت 
خطوتها  تخطو  وهي  امللكية 
الــعــاشــرة فــي مــوعــد سنوي 

ومجودي  قراء  من  املئات  مع 
الذين  هلل،  كــتــاب  وحافظي 
العلمية  املــجــالــس  تــرعــاهــم 
والقائمني على الشأن الديني.
وتعتبر هذه املسابقة ثمرة 
مجهودات الشيخ ماء العينني 
الربــــــاس، رئــيــس املــجــلــس 
الــعــلــمــي املــحــلــي لــلــعــيــون، 
مدير  األغظف  محمد  ــداه  وال
بدا  وعليوة  »العيون«،  قناة 
بحيث  والبرامج،  البث  مدير 
حلقات  تــصــويــر  سينطلق 
املسابقة على أن تبرمج طيلة 

شهر رمضان. 

بوعيدة والمجيدري يلتحقان بحزب االستقالل

كلميم. األسبوع
 

من  كل  التحاق  رسميا  تأكد 
الرئيس  بوعيدة  الرحيم  عبد 
لجهة  الـــســـابـــق  الــتــجــمــعــي 
األعمال  ورجل  وادنــون،  كلميم 
بحزب  املجيدري،  سالم  محمد 

االستقالل. 
ــد الــرســمــي  ــي ــأك ــت وجــــاء ال
أن  ــوع«  ـــ»األســب ل سبق  الـــذي 
ــذي  تــنــاولــتــه، بــعــد الــلــقــاء ال
ــوم األحــد األخــيــر بمعية  تــم ي
منسق  الــرشــيــد  ــد  ولـ حــمــدي 
الــجــهــات الــجــنــوبــيــة الــثــالث 

وعضو اللجنة التنفيذية لحزب 
االستقالل.

مقتنع  أنـــه  بــوعــيــدة  وأكـــد 
السیاسي،  الخیار  بھذا  تماما 

االستقالل  بــحــزب  والــتــحــاقــه 
بأن  راســخــة  قناعة  مــن  نــابــع 
السیاسي  التیار  لھذا  االنتماء 
تم  ملــفــاوضــات  تتویجا  جـــاء 

االلتحاق  على  االتفاق  خاللھا 
كبیرا  حزبا  باعتباره  بالحزب، 
أقطاب  أبـــرز  وأحـــد  وعــریــقــا، 

الحركة الوطنیة.
القيادي  وصورة  خبر  وأثار 
الــوطــنــي  بالتجمع  الــســابــق 
لألحرار مع ولد الرشيد، فضول 
السياسي،  بالشأن  املهتمني 
مــعــتــبــريــن خـــطـــوة بــوعــيــدة 
تعيد  أن  شأنها  من  واملجيدري 
االنــتــخــابــات  أوراق  تــرتــيــب 
عاصمة  كلميم  بمدينة  القادمة 
أن  آخــرون  فيما يرى  وادنــون، 
واملجيدري  بوعيدة  التحاق 
وتقوية  لتعزيز  جاء  وآخرين، 
حزب »امليزان« وال عالقة له بأي 

مواجهة أو حرب مع بلفقيه.

بوعيدة مع ولد الرشيد

بايدن



8

ملف األسبوع
العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

سياق مطالبة أحزاب الكتلة 
الوطنية بالتحكيم الملكي حول 

القانون االنتخابي لسنة 1992

كان من نتائج االنتخابات التشريعية لسنة 
سليلة  السياسية،  األحــزاب  تموقع   ،1984
البرملانية،  املعارضة  في  الوطنية،  الحركة 
الجديدة  ــزاب  ــ األح شكلت  املــقــابــل،  وفــي 
كان  التي  الحكومة  وألفت  برملانية  أغلبية 
إال   ،1990 سنة  واليتها  تنتهي  أن  مقررا 
الصحراء  ملف  شهدها  التي  التطورات  أن 
امللك  عزم  إلى  إضافة  و1991،   1990 سنتي 
استفتاء  إجراء  على  الثاني  الحسن  الراحل 
االنتخابات  ــل  أج  ،1992 سنة  ــوري  دســت
الجماعية والتشريعية، وهو األمر الذي أدى 
إلى تمديد عمر الحكومة إلى سنة 1992، وقد 
عرف املغرب طيلة السنتني األوليتني من عقد 
التسعينات من القرن املاضي، حركة سياسية 
جميع  من  امللك  طلب  بفعل  نشيطة،  داخلية 
حول  مقترحاتها  تقديم  السياسية  الهيئات 

الدستور الجديد. 

البالد نقاشا  وباملوازاة مع ذلك، شهدت 
الجماعية  االنتخابات  مدونة  حول  حــادا 

لسنة 1992 والتشريعية لسنة 1993.
حزب  مــن  املكونة  املــعــارضــة  رأت  لقد 
ــحــاد االشــتــراكــي، حــزب االســتــقــالل،  االت
العمل  منظمة  واالشتراكية،  التقدم  حزب 
االتــحــاد  وحـــزب  الشعبي،  الديمقراطي 
إصالح  في  أنه  الشعبية،  للقوات  الوطني 
لتدشني  بوابة حقيقية  االنتخابات،  مدونة 
املسلسل الديمقراطي، لذلك سعت إلى وضع 
الجماعية  االنتخابات  ينظم  قانون  مقترح 
بتغيير  خالله  من  طالبت  والتشريعية، 
ورؤســاء  البرملان  أعضاء  انتخاب  طريقة 
تضمن  وقــد  والقروية،  البلدية  املجالس 
أحــزاب  به  تقدمت  الــذي  القانون  مقترح 
املعارضة، خمس نقط أساسية، وهي أوال: 
تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة، ثانيا: 
 21 إلى  الترشح لالنتخابات  تخفيض سن 
حيث  االقتراع،  طريقة  تغيير  ثالثا:  سنة، 
عوض  بالالئحة  االقتراع  باعتماد  طالبت 
االقتراع الفردي املعمول به، رابعا: تركيب 

مكاتب  رئاسة  وخامسا:  اإلداريــة،  اللجان 
التصويت.

شكلت  التي  املعارضة  أحـــزاب  أن  غير 
ماي   17 من  انطالقا  الديمقراطية  الكتلة 
قانون  أدركت صعوبة تمرير مقترح   ،1992
العدل  لجنة  أمام  االنتخابات  مدونة  تعديل 
األســاس،  هذا  وعلى  بالبرملان،  والتشريع 
رفع  وهي  جديدة،  نهج سياسة  إلى  بادرت 
مطالبها على شكل مذكرات مباشرة إلى عاهل 
األحزاب  قامت  املناورة،  هذه  وأمام  البالد، 
قانون  مشروع  بتمرير  للحكومة  املشكلة 
البرملانية،  أغلبيتها  بواسطة  االنتخابات 
التي  املقترحات  االعتبار  بعني  األخذ  دون 

طالبت أحزاب املعارضة بإدخالها.
لم تنته األمور عند هذا الحد، بل كان ذلك 
بداية مرحلة جديدة في هذا الصراع، الذي 
واألغلبية  املعارضة  بني  من صراع  تحول 
إلى محاولة طلب تدخل امللك من أجل فض 
 ،1992 أبريل  نهاية  وشهدت  النزاع،  هذا 
حركة سياسية كثيفة داخل القصر امللكي، 
حيث استقبل امللك الراحل الحسن الثاني 

األحــزاب  ــادة  ق الشهر،  هــذا  من   26 يــوم 
السياسية املشكلة للمعارضة، وهم امحمد 
االستقالل،  لحزب  الــعــام  ــني  األم بوستة 
بالنيابة  األول  الكاتب  اليازغي  ومحمد 
الشعبية،  للقوات  االشــتــراكــي  لالتحاد 
التقدم  لحزب  العام  األمــني  يعتة  وعلي 
إيدر  أيت  بنسعيد  ومحمد  واالشتراكية، 
الديمقراطي  العمل  ملنظمة  العام  األمــني 
الشعبي، وفي اليوم املوالي، أي 27 أبريل، 
األحــزاب  رؤســـاء  الــبــالد  عاهل  استقبل 
السياسية املشكلة للحكومة وذات األغلبية 
رئيس  عصمان  أحــمــد  وهــم  البرملانية، 
وعبد  لــأحــرار،  الوطني  التجمع  حــزب 
االتحاد  لحزب  ممثال  السماللي  اللطيف 
األمــني  العنصر  وامــحــنــد  ــوري،  ــدســت ال
أرسالن  ومحمد  الشعبية،  للحركة  العام 
الوطني  للحزب  العام  الكاتب  الجديدي 
األمني  أحرضان  واملحجوبي  الديمقراطي، 
وحضر  الشعبية،  الوطنية  للحركة  العام 
رضا  أحمد  الثاني،  الحسن  جانب  إلــى 

جديرة، املستشار امللكي.

أعد الملف: سعد الحمري

عاش المغرب في األيام القليلة الماضية نقاشا وسجاال حادا 
بسبب تعديل قانوني يهم االنتخابات القادمة، ويتعلق األمر 
بالقاسم االنتخابي، ورغم أن السواد األعظم من المغاربة ال 

يعرفون لهذا القانون معنى، ربما ألنه ال يهمهم، إال أن حزب 
العدالة والتنمية وقف وحيدا ضد هذا القانون وكان الوحيد 
الذي صوت ضده، بل أصبح اسم يوم التصويت على القاسم 

االنتخابي يسمى عندهم »الجمعة السوداء«.
 ورغم انهزام الحزب في عملية التصويت بالبرلمان، إال أنه يعتزم 

اللجوء إلى المحكمة الدستورية، للطعن في القاسم االنتخابي. 
والحال أن هذه ليست المرة األولى في تاريخ المغرب 

التي يصل فيها النقاش حول القوانين االنتخابية إلى 
هذا المستوى، وكمثال على ذلك، ما جرى سنة 1992 

حول القوانين االنتخابية، عندما طالبت أحزاب الكتلة 
الديمقراطية بالتحكيم الملكي حول بعض النقط المتعلقة 

بالقوانين االنتخابية، نستعرض في هذا الملف كيف كان 
التحكيم الملكي.

هل يطالب حزب العدالة والتنمية 
بتحكيم ملكي في القاسم االنتخابي ؟

عندما طالبت 
األحزاب بتحكيم 

الملك الحسن الثاني
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أسباب قبول الملك القيام 

بمهمة التحكيم في القانون 
االنتخابي

ــاورات  ــشـ ــذه املـ ــ ــى ه وبــعــد يــومــن عــل
 29 يوم  لألمة  امللك خطابا  السياسية، وجه 
))شعبي  فيه:  جاء  السنة،  نفس  من  أبريل 
أن  الصحف  في  قــرأت  أنــك  شك  ال  العزيز، 
ثلة من األحزاب السياسية، خاصة تلك التي 
ليست في الحكومة، بعد أن استقبلتها، طلبت 

مني التحكيم.. التحكيم في ماذا؟ وملاذا؟((.
ففي بداية الخطاب امللكي، شرح العاهل 
عن  عبر  حيث  امللكي،  التحكيم  هذا  ملــاذا 
))ملاذا التحكيم؟ التحكيم ألن  ذلك بالقول: 
والتي  قابلتها  التي  السياسية  األحــزاب 
أن  وتعتبر  تعتقد  الحكومة،  في  ليست 
االنتخابي  القانون  تدارس  كعملية  عملية 
روتينية  عملية  ليست  فيه،  والبت  والنظر 
أو تصويتا روتينيا، بحيث يكتفي فيه بأخذ 
رأي األغلبية دون األقلية نظرا ملا يكتسيه 
تبعات  من  عليه  يترتب  وما  القانون  هذا 
ما  ولكن  التحكيم،  سبب  هو  هذا  جسام، 
هي نوعية التحكيم؟ هل طلب مني أن يكون 
مني  طلب  وهل  ال،  قضائيا؟  حكما  حكمي 
الدستور؟  يقوله  ما  أقول  أن  التحكيم  في 
بنصوص  ــذت  أخ لــو  ألنــه  ــك،  ذل أعتقد  ال 
الدستور لقلت لهؤالء السادة، مع احترامي 
أمام  مسطرة  هناك  تقولون:  ملا  وتقديري 
النواب،  بمجلس  والتشريع  العدل  لجنة 
ذلك  وبعد  املسطرة،  تتبعوا  أن  فعليكم 
الجلسة  على  القوانن  مشاريع  ستعرض 
عليها،  التصويت  ويقع  للبرملان  العامة 
فليس هناك في الدستور أي فراغ يؤهلكم 
وأقبل  إلي  تحتكموا  ألن  كذلك  ويؤهلني 

التحكيم((.

األسباب  شرح  خطابه  في  امللك  وتابع 
التي جعلته يقبل بأن يكون حكما بالقول: 
أن  وأدركــت  فهمت  الحقيقة،  في  ))ولكني 
التحكيم هو قبل كل شيء تحكيم سياسي، 
وأقبله  سريعا  فيه  أفكر  جعلني  ما  وهذا 
بكيفية بديهية، ملاذا؟ لقائل أن يقول: كيف 
يمكن التراجع عن قانون انتخابي تقرر في 
املجلس الوزاري الذي يرأسه امللك؟ فبمجرد 
ما يترأس امللك ذلك املجلس ويقبل مشاريع 
بكيفية  القوانن  تلك  تعرض  القوانن، 
كلمته  فيها  ويقول  البرملان،  على  تلقائية 
على الطريقة املعهودة، فهل هناك تناقضا 
من لدني؟ ال، ليس هناك تناقضا، ألنني وفي 
أتيحت  كلما  فأنا  ملقوالتي،  ووفي  ملنطقي، 
البرملان  بأعضاء  ألتقي  ألن  الفرصة  لي 
افتتاح  عند  البرملان  في  إمــا  املحترمن، 
دورته، وإما خارج البرملان، يسمعون مني 
األقلية  على  لألغلبية  فضل  »ال  أنه  دائما 
بالصواب«،  إال  األغلبية  على  لألقلية  وال 
وأمام  آخر،  نوع  من  وزراء  أمام  إذن  فأنا 
أن  اعتقدوا  مواطنن  املغاربة  من  جماعة 
من باب النصيحة أن يقولوا لي إن العملية 
خطيرة، ولنا اليقن أن تقديرك لخطورتها 
لن يجعلك تكتفي باألصوات وترجح األكثر 

على الكثير((.
الراحل  امللك  انتصر  خطابه،  ــال  وخ
ألحزاب املعارضة عندما طلبت منه التحكيم 
عن  التعبير  خال  من  املوضوع،  هذا  في 
ذلك بالقول: ))والحقيقة، أنهم أصابوا، ألن 
غلبة  ال  هذه  مثل  سياسية  إشكالية  هناك 
للعدد، بل الغلبة للرأي، والرأي يكون دائما 
جميع  االعتبار  بعن  أخــذت  كلما  سديدا 
بالنسبة  قلة  أصحابها  كــان  ولــو  اآلراء 

لآلخرين((.
العاهل  أعــلــن  كلمته،  يختم  أن  وقــبــل 
املغربي أنه سيقوم بخلق لجنتن مكلفتن 
التحكيم«  »لجنة  األولـــى  باالنتخابات: 

القوانن  فــي  النظر  مهمة  بها  أنيطت 
من  نوع  إلى  الوصول  بهدف  االنتخابية 
على  نصوصها  تــعــرض  ثــم  ــتــراضــي،  ال
هذه  شكلت  وقد  دورهــا،  لينتهي  البرملان 
وممثل  الداخلية  لوزارة  ممثل  من  اللجنة 
بالبرملان،  عن حزب سياسي كان متواجدا 
أنها  الثاني  الحسن  أعلن  وبخصوصها 
بعد  أي  ــاي،  مـ فــاتــح  يــوم  بــه  ستجتمع 
وطنية  »لجنة  الثانية:  بيومن.  الخطاب 
االنتخابية« تشرف  العمليات  ملتابعة سير 
على لجان إقليمية يرأسها قاضي، وتتكون 
كل  من  ممثلة  العمالة  أو  اإلقليم  عامل  من 

حزب من األحزاب املمثلة في البرملان. 
ــن أجــل  بـــدأت أولـــى خــطــوات املــلــك م
يوم  ــرأس  ت حيث  التحكيم،  بهذا  القيام 
التحكيم  فاتح ماي من نفس السنة، لجنة 
أحــمــد عصمان  مــن  كــل  مــن  تألفت  الــتــي 
لألحرار،  الوطني  التجمع  حــزب  رئيس 
االتحاد  حزب  عن  السمالي  اللطيف  عبد 
العام  األمــن  بوستة  امحمد  الدستوري، 
األمن  العنصر  امحند  االستقال،  لحزب 
العام لحزب الحركة الشعبية، عبد الرحمان 
االتــحــاد  لــحــزب  الــعــام  األمـــن  اليوسفي 
االشتراكي للقوات الشعبية، محمد أرسان 
الوطني  للحزب  العام  الكاتب  الجديدي 
األمن  أحرضان  املحجوبي  الديمقراطي، 
العام للحركة الوطنية الشعبية، علي يعتة 
واالشتراكية،  التقدم  لحزب  العام  األمــن 
العام  األمــن  إيــدر  أيــت  سعيد  بن  محمد 
الشعبي،  الــديــمــقــراطــي  الــعــمــل  ملنظمة 
وزير  العلوي  العربي  بن  مصطفى  موالي 
الداخلية،  وزيــر  البصري  إدريــس  العدل، 
للحكومة،  العام  األمــن  القيسي  وعباس 
القوانن  أسبوعن،  طيلة  اللجنة  وناقشت 
االنتخابية، وبقيت خمس نقط معلقة، وهي 

التي سيحكم فيها امللك.
وفي خضم ذلك، أقدمت أحزاب املعارضة 

على خطوة مهمة، وهي اإلعان عن تشكيل 
»الكتلة  اســم  عليه  أطلق  بينها  تحالف 
أحـــزاب،  خمسة  ضمت  الــديــمــقــراطــيــة«، 
االشتراكي  االتحاد  االستقال،  وهي حزب 
للقوات  الوطني  االتحاد  الشعبية،  للقوات 
واالشــتــراكــيــة،  الــتــقــدم  ــزب  ح الشعبية، 
ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وبعد 
امللك الحسن  يوم على تأسيسها، استقبل 
املكونة  السياسية  األحزاب  رؤساء  الثاني 
الرحمان  عبد  بوستة،  امحمد  وهــم  لها: 
بنسعيد  محمد  يعتة،  علي  اليوسفي، 
املستشار  اللقاء  حضر  وقــد  إيـــدر،  أيــت 
تخلف  بينما  جديرة،  رضــا  أحمد  امللكي 
االتحاد  لحزب  العام  األمن  الحضور  عن 
الوطني للقوات الشعبية، عبد هلل إبراهيم.

هكذا كان التحكيم الملكي 
ضد مطالب أحزاب الكتلة الوطنية

رسالة  الــيــوم،  نفس  خــال  امللك  وجــه 
حول  الوطنية  الكتلة  ألحـــزاب  جوابية 
التحكيم الذي طلب منه القيام به، أي يوم 
18 ماي 1992، حيث أكد الحسن الثاني في 
املرفوع  التحكيم  قبل  أنه  الرسالة،  بداية 
إليه في شأن قضايا يثيرها إعداد القوانن 
االنتخابية، وأوضح أنه قرر قبول ذلك، نظرا 
لشعوره باملسؤولية العظمى التي تفرضها 
البيعة، ويلقيها على عاتقه الدستور الذي 
الراعي  هو  الباد  ))ملك  أن  على  ينص 
األمن لحقوق املواطنن وحرياتهم، أفرادا 

كانوا أو جماعات((.
أنه  امللك  أضاف  الرسالة،  نفس  وضمن 
كون لجنة تضم األحزاب السياسية املمثلة 
في مجلس النواب، إضافة إلى وزير العدل 
للحكومة  العام  واألمــن  الداخلية  ووزيــر 
في  تمت  أنــه  وتابع  امللكي،  واملستشار 

هكذا طالبت أحزاب الكتلة الديمقراطية بالتحكيم 
الملكي في القانون االنتخابي سنة 1992

خالل خطابه، انتصر امللك 
الراحل ألحزاب املعارضة 

عندما طلبت منه التحكيم 
يف هذا املوضوع، من 

خالل التعبري عن ذلك 
بالقول: ))واحلقيقة، 

أنهم أصابوا، ألن هناك 
إشكالية سياسية مثل 
هذه ال غلبة للعدد، بل 

الغلبة للرأي، والرأي يكون 
دائما سديدا كلما أخذت 
بعني االعتبار جميع اآلراء 

ولو كان أصحابها قلة 
بالنسبة لآلخرين((.
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ملف األسبوع
العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

إطار هذه اللجنة االستجابة لعدد كبير من 
شرائح  مختلف  طرف  من  املقدمة  املطالب 

الرأي العام.
))هناك  أن  قائال  استطرد  امللك  أن  غير 
خمس مسائل ظلت معلقة، لم تتمكن اللجنة 
من اتخاذ موقف موحد منها، ويتعلق األمر 
بسن التصويت، وسن الترشح لالنتخابات، 
وطريقة االقتراع، وتركيب اللجان اإلدارية، 
ورئاسة مكاتب التصويت((، وهي القضايا 
التي اعتبر أنه عليه أن يفصل فيها باعتبار 
ويستجيب  العامة  املصلحة  به  تقضي  ما 

للواقع املغربي.
كانت  التي  ــى،  األول النقطة  بخصوص 
وهي  بها،  تطالب  الوطنية  الكتلة  أحزاب 
تحديد سن التصويت في ثمان عشر سنة، 
الرفض،  هو  عليها  وحكمه  امللك  رأي  كان 
ذلك  وعلل  مناسبة،  غير  اعتبرها  حيث 
عشر  الثامنة  سن  في  ــرء  ))امل أن  بالقول 
التي  الفكري  النضج  درجــة  يبلغ  ال  سنة 
تتيح له التمييز بني البرامج السياسية وال 
اختيار املرشحني، وبالتالي اختيار املرشح 
بعيدا  وذلــك  عميق،  تفكير  بعد  املناسب 
يصاحبها  ومــا  الظرفية  التجاذبات  عن 
وفــورات  الجامحة  العواطف  جيشان  من 
الثانية،  املسألة  أما  العابرة((،  االندفاع 
كان  فقد  لالنتخابات،  الترشح  سن  وهي 
أن  ضــرورة  ))ينبغي  أنه  فيها  امللك  حكم 
املرء مرحلة من  يراعى في تحديدها بلوغ 
كافية  فيها تجربة  اكتسب  قد  العمر يكون 
من  تمكنه  الحياة،  مجاالت  مختلف  في 
املساهمة بفعالية في اتخاذ القرارات التي 
تتطلبها املصلحة العامة، سواء تعلق األمر 
بالوطن أو الجماعة املحلية التي يشارك في 
إدارتها، وصرف اعتماداتها املالية واتخاذ 
امللك  ))حدد  وعليه،  املناسبة((،  القرارات 
مناسبة  كسن  والــعــشــريــن  الثالثة  ســن 
للترشح لالنتخابات، ألن هذا السن سيمكن 
تدبير  ممارسة  من  مكثفة  بطريقة  الشباب 
به  األمــة((، وهو خالف ما طالبت  شؤون 

أحزاب الكتلة.
وهي  الثالثة،  بالنقطة  يتعلق  وفيما 
امللك  فصل  فقد  االقتراع،  بطريقة  املتعلقة 
الفردي  االقتراع  القول باعتماد نظام  فيها 
دول  من  والعديد  املغرب  في  به  املعمول 
هذا  االقتراع  نمط  اختياره  وعلل  العالم، 
من  أكثر  املغربي  الــواقــع  يناسب  بكونه 
غيره، ملا يتسم به من بساطة في التصور 
من  يتيحه  ومــا  التطبيق،  فــي  وسهولة 
جهة،  من  الناخبني  بني  الــروابــط  إحكام 
لذلك،  وإضافة  ثانية،  من جهة  واملنتخبني 
فقد اعتبر امللك أن ))نظام االقتراع الفردي 
االنتخاب  طريقة  تتيحه  ما  دون  يحول  ال 
بالقوائم، من إبراز أغلبية متجانسة تضمن 
بصورة  املحلية  الجماعات  شــؤون  إدارة 
يطبعها االستقرار والفعالية، كما هو عليه 
الحضرية  الجماعات  جل  في  اآلن  الحال 

والقروية((.
اإلداريــة،  اللجان  بتركيب  يتعلق  وفيما 
وهي النقطة الرابعة، فقد ذكر امللك من خالل 
الالمركزية،  إطار  ))في  أنه  الرسالة  هذه 
رئيس  اإلداريـــة  اللجان  يترأس  أن  يجب 
القروية،  أو  الحضرية  الجماعة  مجلس 
الحضري  املجلس  ينتخبه  شخص  أو 
تنظيم  أن  مراعاة  مع ضرورة  القروي،  أو 
تدخل  التي  الشؤون  من  هي  االنتخابات 
في  كان  إذا  وأنه  الدولة،  في اختصاصات 
إمكان الدولة في إطار الديمقراطية تفويض 
فإن  املنتخبني،  إلى  اختصاصاتها  بعض 
نطاق  في  يمارسوها  أن  يمكنهم  ال  هؤالء 
مراقبة  تحت  إال  الوظيفية  ازدواجيتهم 
السلطات املركزية املعنية((، بينما النقطة 
برئاسة  املتعلقة  وهي  واألخيرة  الخامسة 
امللك  حكم  ــان  ك فقد  التصويت،  مكاتب 

فيها أن ))يتولى الوالي أو العامل تعيني 
))إسناد  بكون  حكمه  وعلل  رؤسائها((، 
رئاسة مكتب التصويت إلى منتخب يكون 
في غالب األحيان مرشحا لالنتخابات في 
الوقت ذاته، من شأنه أن يخل بمبدأ الحياد 
وبما تتطلبه املساواة بني جميع املرشحني 

في جميع مراحل العملية االنتخابية((.
))تلكم هي  بالتالي:  امللك رسالته  وختم 
طريقة عملنا، وما ارتضيناه لشعبنا، وقد 
وفقنا به بني مختلف اآلراء واملواقف، حتى 
يسلم الجميع بهذه الحلول، ويلتئم حولها 
الوفاق والتراضي، ليتابع شعبنا مسيرته 
على النهج الديمقراطي الذي ال رجعة فيه، 
اآلجال  في  محققني  واحــدا  صفا  ولنسير 

الدستور  في  االستفتاء  املضروبة مسلسل 
على  ذلــك  كل  في  مجتمعني  واالنتخابات 
كان  فقد  هكذا،  والــســالم((..  ســواء،  كلمة 
التحكيم امللكي في غير صالح أحزاب الكتلة 
الديمقراطية، وهو األمر الذي أدى بها إلى 

الدخول في مرحلة جديدة من املعارضة.

مناورات أحزاب الكتلة الوطنية

اللجنة  تعيني  مــراســيــم  املــلــك  ــرأس  تـ
الوطنية املكلفة باإلشراف على االنتخابات 
يوم 9 يونيو 1992، وخاللها قام املستشار 
الرسالة  بتالوة  ســودة،  بن  أحمد  امللكي 
جاء  والتي  االجتماع،  هــذا  خــالل  امللكية 
فيها: ))إن امللك من باب حرصه، ومن أجل 
االنتخابات حرة  االحتياط في جعل  زيادة 
ونزيهة، فقد قرر إحداث لجنة مركزية ولجان 
إقليمية، للسهر على سالمة االنتخابات في 
اللوائح  في  التسجيل  من  مراحلها  جميع 

االقتراع((،  نتائج  إعالن  إلى  االنتخابية 
مفصال  شــرحــا  ــة  ــرســال ال تضمنت  كــمــا 
ملكونات اللجنة املركزية واللجان اإلقليمية، 
اليوم،  نفس  خــالل  خطابا  امللك  ألقى  ثم 
شرح من خالله أسباب إحداث هذه اللجنة 
كما  االنتخابات،  على  لإلشراف  املركزية 
فصل في أسباب تعيني قاض على رأسها، 
غير أن أحزاب الكتلة الوطنية استمرت في 
أرسل  حيث  اللجنة،  هذه  إقامة  معارضة 
يونيو   19 يوم  لها  املكونة  األحزاب  زعماء 
أحمد  امللكي  املستشار  إلى  رسالة   ،1992
إنشاء  خاللها  من  يقترحون  جديرة،  رضا 
واسعة  بصالحيات  تتمتع  وطنية  لجنة 

ومتنوعة في مجال االنتخابات.

لم يتأخر املستشار امللكي في الرد عليها، 
فقد أرسل رسالة جوابية لهم يوم 25 يونيو 
1992، جاء فيها: ))الحظت أنكم تقترحون 
إنشاء لجنة وطنية تتمتع  بصورة خاصة 
مجال  في  ومتنوعة  واسعة  بصالحيات 
االنتخابات، األمر الذي يجعل منها - بالنظر 
إسنادها  التي تطلبون  االختصاصات  إلى 
- حالة قانونية شاذة، وجهازا يحل  إليها 
محل املؤسسات القائمة ويتسم بخلط بني 
واضحا  دستوريته  عدم  يتجلى  السلطات 

للعيان((.
التي  باألهمية  امللكي  املستشار  وذكــر 
وأوضــح  االنتخابات،  لهذه  امللك  يوليها 
لهم أن امللك أكد في العديد من املناسبات 
إطار  في  االنتخابات  إجــراء  على ضــرورة 
النزاهة والشفافية والوضوح، وبناء على 
امللك  أن  جديرة،  رضا  أحمد  أضــاف  ذلــك، 
عهد  محلية  ولجانا  مركزية  لجنة  أنشأ 
في  االنتخابية  العمليات  بمتابعة  إليها 

اللوائح  في  التسجيل  من  مراحلها  جميع 
االقــتــراع،  نتائج  ــالن  إع إلــى  االنتخابية 
رئاسة  امللك  أسند  الشكوك،  لكل  وتجنبا 

هذه اللجان إلى قضاة مستقلني. 
لم تتوقف محاوالت أحزاب الكتلة الوطنية 
 ،1992 يونيو   24 يوم  ففي  الحد،  هذا  عند 
مع  امللكي  بالديوان  الثاني  الحسن  التقى 
امحمد  وهــم  لها،  املشكلة  األحـــزاب  قــادة 
عبد  االستقالل،  لحزب  العام  األمني  بوسته 
لحزب  األول  الكاتب  اليوسفي  الــرحــمــان 
األمني  إبراهيم  عبد هلل  االشتراكي،  االتحاد 
العام لالتحاد الوطني للقوات الشعبية، علي 
يعته األمني العام لحزب التقدم واالشتراكية، 
محمد بنسعيد أيت إيدر األمني العام ملنظمة 
إطــار  فــي  الشعبي،  الــديــمــقــراطــي  العمل 
املشاورات الجارية حول التعديل الدستوري، 
وفي اليوم املوالي، نظم نفس الزعماء بمسرح 
خطابيا  مهرجانا  بالرباط،  الخامس  محمد 
اختاروا له شعار: »الديمقراطية طريق وحيد 
لألجيال الصاعدة لبناء املستقبل«، عبر فيه 
تفرض  أن  يمكن  »ال  أنه  عن  بوستة  امحمد 
يقرها  أن  يجب  بل  شعبنا،  على  الخيارات 
بنفسه« بينما أكد بن سعيد أيت إيدر على 
لكفاح  استمرار  الديمقراطية  »الكتلة  أن 
أما  الوطنية«،  للروح  جديد  وبعث  الشعب 
علي يعته، فقد اعتبر بأنه »ال يمكن للمغرب 
أن يالحق ركب الحضارة اإلنسانية بتزوير 
فيما  الجماهير«،  وبتهميش  الشعب  إرادة 
القول  إلــى  اليوسفي  الرحمان  عبد  ذهــب 
بأنه »ال خالص إال بتغيير حقيقي عن طريق 

دمقرطة الدولة«.
خالل  مــن  عليهم  رد  الــبــالد  عاهل  لكن 
 8 يــوم  ألــقــاه  ــذي  ال الشباب  عيد  خطاب 
يوليوز 1992 بالقول: ))بعد أن أخذنا نحن 
تلقائيا من األحزاب السياسية أن تعطينا 
فيما  باقتراحاتها  وجهات نظرها وتغنينا 
يخص تعديل الدستور، فهناك من األحزاب 
أجابتنا  من  وهناك  كتابة،  أجابتنا  من 
خطابا، ولم تكن استشاراتنا محصورة في 

حزب دون حزب، أو هيئة دون هيئة((.
كان هذا هو السجال الذي دار خالل سنة 
1992، وكان هذا هو التحكيم امللكي في هذا 
املوضوع، غير أن الفرق بني األمس واليوم، 
قضايا  حول  كان  باألمس  النقاش  أن  هو 
دون  حزبا  تهم  مسائل  وليست  وطنية 
االنتخابي  القاسم  يستحق  فهل  الباقي، 
كل هذا النقاش؟ وهل يلتجئ حزب العدالة 
والتنمية لطلب تحكيم ملكي في املوضوع ؟

لم تتوقف محاوالت أحزاب الكتلة الوطنية عند هذا الحد، ففي يوم 24 
يونيو 1992، التقى الحسن الثاني بالديوان الملكي مع قادة األحزاب 

المشكلة لها، وهم امحمد بوسته األمين العام لحزب االستقالل، 
عبد الرحمان اليوسفي الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي، عبد لله 

إبراهيم األمين العام لالتحاد الوطني للقوات الشعبية، علي يعته 
األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، محمد بنسعيد أيت إيدر األمين 

العام لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، في إطار المشاورات 
الجارية حول التعديل الدستوري، وفي اليوم الموالي، نظم نفس 

الزعماء بمسرح محمد الخامس بالرباط، مهرجانا خطابيا اختاروا له شعار: 
»الديمقراطية طريق وحيد لألجيال الصاعدة لبناء المستقبل«
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الـــرأي
العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

»سوء  نتيجة  باملغرب  أملانيا  بسفارة  االتصال  تعليق  رسالة  أسالت 
ووصل  فيها  النقاشات  رقعة  واتسعت  املداد،  من  الكثير  عميقة«،  تفاهمات 
أجل خدمة  من  النقاش  في  مقصود  عميق  فهم  إلى دس سوء  فيها  البعض 
جهات معادية أو من أجل تحريف النقاش عن موضعه.. فمضمون الرسالة 
يبقى قرارا سياديا خالصا يخص املغرب دون غيره، ويخص حماية مصالحه 
الرباط وحدها دون غيرها  أنه جاء دقيقا يخص سفارة  االستراتيجية، كما 
من قنوات االتصال األخرى مع أملانيا، مما يجعل من قرار التعليق درجة في 

االحتجاج وليس بالقطيعة كما حاول البعض الترويج لها.
رموز  بعض  لفك  واألحــداث  املحطات  بعض  إلى  قليال  الرجوع  ويكفي 
»سوء تفاهمات عميقة« الواردة في رسالة تعليق االتصال في مطلع شهر 
مارس، الذي تزامن مع حالة ترقب قرار محكمة العدل األوروبية والذي نزع 
الصحراء  سكان  وتمثيل  التقاضي  في  »الصفة«  البوليساريو  جبهة  عن 

املغربية خارج إطار التمثيل السياسي.
لقد حاول البعض أن يشكك في ذكاء الدبلوماسية املغربية ويسحب منها 
»خرقة« جبهة االنفصال  كل االنتصارات عندما ربط تعليق االتصال برفع 
والجميع  بـ«توأمة«..  معها  ترتبط  التي  األملانية  البلديات  بنايات  بإحدى 
يعرف كيف تمت هذه التوأمات الوهمية مع العديد من البلديات الصغيرة 
والقرى البعيدة بأوروبا، وكيف لعب البترول والغاز الجزائري في تسهيل 
توقيع اتفاقيات مع مجرد خيام بتندوف، وهو تمويه فاشل حاولت األقالم 
املأجورة زرعه في مساحات »سوء تفاهمات عميقة«، وجرتنا األقالم نفسها 
إلى القضية الوطنية وموقف أملانيا منها الذي ال يختلف كثيرا عن العديد 
ويتفقون  البوليساريو،  بكيان  يعترفون  ال  أنهم  أي  الصديقة،  البلدان  من 
على دعم حل سياسي توافقي في إطار قرارات مجلس األمن الدولي، وإذا 
مبادرة  تثمني  اتجاه  في  تصب  األمن  ملجلس  األخيرة  القرارات  أن  علمنا 
الحكم الذاتي وتصفها بالواقعية والجادة، فإننا ال نملك جوابا آخر لدعاة 

تحريف النقاش عن موضعه..
الدبلوماسية  وحكمة  بذكاء  الفعاليات  من  العديد  أشــادت  باملقابل، 
ضد  اللقاح  ملف  ســواء  ملف،  من  أكثر  في  انتصاراتها  بدليل  املغربية 
مساحات  أن  يعني  ال  هذا  لكن  املغربية،  الصحراء  ملف  أو   ،»19 »كوفيد 
»سوء التفاهمات العميقة« ال تبتعد عن الصحراء املغربية، ليس من جهة 
بل  التاريخ والقانون والجغرافيا،  املغربية باسم  القضية والسيادة  عدالة 

تعني املصالح االقتصادية االستراتيجية فوق الصحراء املغربية.
وهنا ال بد من استحضار عاملني: أولهما املشروع األملاني الكبير املتعلق 
تحمل  ملنظمة  مشروع  وهــو   ،Desertec والنظيفة  املتجددة  بالطاقة 
الصناعة  عالم  من  شركاء  مع  ميونيخ،  مدينة  في  ومقرها  نفسه،  االسم 
الصحراء  مساحات  فوق  املشروع  تسريع  بهدف  واألعمال،  والتكنولوجيا 
 20 إلى  املائة  في   15 توفير  من  سيمكن  وغيرهما،  مصر  إلى  املغرب  من 
2050، ففي سنة  في املائة من احتياجات أوروبا من الطاقة في أفق سنة 
أهل  مما  معروفة،  غير  ألسباب  املشروع  الجزائر  سلطات  رفضت   ،2010
وستتوالى  العالم،  في  األكبر  »نور«  الطاقي  املشروع  على  للتربع  املغرب 
مشاريع الطاقة النظيفة في اململكة وستفتح آفاقا كبيرة للتنمية االقتصادية 
ينبغي  الذي  الثاني  العامل  أما  الجيران،  أزعج  شيء  وهو  واالجتماعية، 
دعت   ،2020 يناير  ففي  ليبيا،  حول  برلني  بمؤتمر  فيتعلق  استحضاره، 
الليبي،  املشكل  لحل  مؤتمر  عقد  إلى  املتحدة،  األمم  من  بمباركة  أملانيا، 
الجزائر،  وأيضا  الحلول  تقديم  في  التي ساهمت  األطراف  كل  إليه  ودعت 
واستثني املغرب الذي حقق املصالحة الوطنية األولى في الصخيرات منذ 
قوي  أنه شريك  رغم  املغرب  عدم حضور  الفتا  كان  وبالتالي،   ،2015 سنة 
في عملية السالم الليبي، في حني علل حضور الجزائر بالحدود املشتركة، 

وبما أن ليبيا لها شركاء حدود كثر، فلماذا الجزائر فقط؟
من   1884 برلني  مؤتمر  نستحضر  فإننا   ،2020 برلني  ملؤتمر  وبذكرنا 
أجل تقسيم إفريقيا الغربية، ومؤتمر برلني 1954 بعد موت ستالني، وهو 
سياسية  خريطة  عن  اإلعالن  لبداية  مرادفا  برلني  مؤتمرات  من  يجعل  ما 
تحديد  مع  الكبرى،  الدول  لصراع  سياسية  تسويات  عن  وإعالن  جديدة، 

األدوار الجديدة واملحافظة على املصالح االستراتيجية لهذه الدول.
سنة  لطنجة  الثاني  غليوم  اإلمبراطور  بزيارة  يذكرنا  التاريخ  أن  كما 
باملغرب  قدم  موقع  أجل  من  فقط   ..1911 أكادير سنة  ميناء  1905، وحادث 

الذي ستتخلى عنه مقابل قطعة كبيرة بالكونغو الفرنسية.
واستمرت أحداث العنف والقتل وحرب اآلبار في ليبيا حتى بعد مؤتمر 
برلني 2020 بحضور الجزائر وتغييب املغرب، مما استدعى تدخال جديدا 
للمملكة إلى جانب األمم املتحدة، وهكذا ُعقدت لقاءات بوزنيقة في شتنبر 
عن  الثاني  برلني  مؤتمر  عقد  إيجابية،  معطيات  وببروز   ،2020 وأكتوبر 

بعد، ثم لقاء طنجة ألعضاء البرملان الليبي.
 ،2020 لكن الحدث املثير، هو إعالن وزير الطاقة الجزائري في فبراير 
عن توقيع اتفاق جديد بني Sonelgaz مع مسؤولي Desertec في شهر 
فوق  املتجددة  الطاقة  مشروع  تنفيذ  في  الشروع  أجل  من   2020 أبريل 
حول   2020 يناير  برلني  مؤتمر  بعد  مباشرة  يعني  الجزائرية،  الصحراء 

ليبيا، الذي حضرته الجزائر وتم تغييب املغرب.
واستمر »شهر العسل« بني أملانيا والجزائر باستقبال الرئيس الجزائري 
في رحلة عالج طويلة جدا بمستشفى عسكري بأملانيا، وهو أمر غير عادي، 
حيث كان املنتظر هو نقله إلى مستشفى بفرنسا نظرا للعالقات مع فرنسا 

وللتاريخ االستعماري..
أعتقد أن كل هذا وغيره، من شأنه خلق مساحات كبيرة من »سوء تفاهمات 
رسالة  من  ويجعل  املغاربة،  واملسؤولني  بالرباط  أملانيا  سفارة  بني  عميقة« 
قطع االتصال رسالة احتجاج وليس قطيعة مع دولة أملانيا، التي يعلم الجميع 
حجم قوتها االقتصادية واملالية والعضو القوي في االتحاد األوروبي والعديد 
من املنظمات الحقوقية ومجموعات التفكير »تينك تانك«، وهو ما لم يغب عن 
بناء  إلى  العودة  هو  اليوم،  املأمول  أن  إال  املغربية،  الدبلوماسية  مسؤولي 
- أملانية يسودها احترام الخصوصيات الوطنية والسيادية  عالقات مغربية 
التاريخي  اإلرث  تحترم  وحقوقية  واجتماعية  اقتصادية  شراكات  وعقد 
الشرعية  غير  الهجرة  محاربة  مجال  في  الخبرات  تبادل  وبرامج  للبلدين، 

واإلرهاب الدولي، ومبادرات تساهم في نشر السلم في العالم.

الصحراء المغربية وسوء 
الفهم مع ألمانيا 

عبد الله بوصوف
بدأت »البراكني« تنفجر داخل كل األحزاب 
أن  ونعلم  االنتخابات،  موعد  اقــتــراب  مع 
من  ليتمكن  طويال  ينتظر  األحــزاب  شباب 
النداء عليه  ليتم  القرار  إلى مراكز  الصعود 
غير  لالستوزار،  وإما  للبرملان  إما  ويرشح 
الحاليني  الــقــادة  أن  أدركــوا  املواطنني  أن 
ستجعل  وعـــراقـــيـــل  ــز  ــواجـ حـ يــشــكــلــون 
سيحسب  قوية  كتلة  الشباب  من  املرشحني 
هو  أخشاه،  ما  فإن  لذلك  حساب،  ألف  لها 

نسبة املشاركة في االقتراع املقبل.
ما  األحــزاب  تعرها  لم  عوامل  كلها  هذه 
نتصور  فكيف  واهتمام،  عناية  من  تستحقه 
الساحة السياسية بعد إلغاء العتبة للدخول 
في غمار االنتخابات، لذلك ستتكاثر األحزاب 
التشويش  أغراضها  أهــم  التي  الصغيرة 
على املتنافسني، وهنا ستظهر سوق جديدة 
عــروض  ــام  أم تضعف  التي  الــذمــم  لــشــراء 
املنافسة، وهي  انسحابهم من  مقابل  مغرية 
السلطات  على  يستحيل  بل  يصعب  ظاهرة 
التي  املفاوضات  ألن  تراقبها،  أن  املحلية 
تجري بني املرشح القوي واملرشح الضعيف 
تشملها سرية تامة، فيختلط الحابل بالنابل 
أفضلهما،  بني  الفرز  في  املواطنون  ويحتار 
مبنية  انتخابية  كتلة  ظهور  إلى  يؤدي  مما 

على املساومات.
فال  الحاليون،  واملستشارون  النواب  أما 
آخر  إلى  مراكزهم  عن  أنهم سيدافعون  شك 
استعمال  ضــرورة  ستظهر  وهنا  املــطــاف، 
خصوصا  البقاء،  لضمان  الطائلة  األمــوال 
واملستشارون  النواب  هؤالء  استطاب  وقد 
حياة البذخ والنعيم كالسكنى في منزل فخم 
الذين  والحشم  والخدم  الفارهة  والسيارة 

السيد  أو منزل  الوزير  دار معالي  تعج بهم 
النائب، وال شك أن الرغبة القوية في التمسك 
بمقعد  الــفــوز  يوفرها  الــتــي  باملكتسبات 
هؤالء  من  جعلت  وزاري،  كرسي  أو  نيابي 
ومتفردة  شديدة  ظاهرة  القدامى  النواب 
الوضع  هــذا  على  والدليل  مجتمعنا،  في 
بعض  بــه  قــام  مــا  فــي  يتجلى  املستقبلي، 
عضويته  يجمد  فهذا  السياسيني،  القادة 
آخر،  حــزب  جلباب  يلبس  وذاك  حزبه  في 
ويتزاحمون  استقاالتهم  يقدمون  وآخــرون 
في  سواء  التلفزيونية  املحطات  أبواب  في 
املغاربة  عليهم  ليتعرف  الخارج،  أو  الداخل 
وال يهمهم إن كانوا مغمورين أو مشهورين، 
ومما ال شك فيه، أنه قد تتكاثر األحزاب وال 
ينتج عن هذا الوضع إال الفوضى وتشتيت 
هذه  جل  وأن  خصوصا  الشعب،  صفوف 
تندثر مباشرة بعد ظهور  الجديدة  األحزاب 

نتائج االنتخابات. 
لذلك، أخذت وزارة الداخلية قرارا حكيما 
بمطالبة كل من أراد أن يؤسس حزبا جديدا، 

5000 صوت  تتضمن  قائمة  على  يتوفر  أن 
أمــر هني  االنــتــخــابــات، وهـــذا  إنــهــاء  قبل 
يمتلكون  الذين  األعــمــال  لرجال  بالنسبة 
مصانع ومعامل ومؤسسات تجارية، وكذلك 
ضيعات  يمتلكون  الذين  الكبار  الفالحون 

كبيرة تشغل عشرات أو مئات العمال.
وبناء على هذه االعتبارات والشروط، فإن 
قواعدهم  إلى  سيعودون  الحاليني  النواب 
ساملني، فأين التغيير الذي يطالب به الشعب 
الوجوه ونفس  نفس  بقبول  ملزمني  كنا  إذا 
وإما  غفلون  دار  في  سنظل  فإما  السياسة؟ 
سنعمل على إفشال هذه املساطر التضليلية، 
الشعبية  الطبقات  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما 
تولي كل االهتمام لضمان قوت عائلتها في 
ظروف قاهرة يسمونها »الحكرة«، وسيكون 
الصبر  إال  خيار  لــه  ليس  مكرها  الشعب 
وانتظار آفاق مضيئة وواعدة في املستقبل.

في  الحكومة  نتساءل: هل ستستمر  لذلك 
منها  تستفيد  التي  املالية  املساعدة  تقديم 
بعد  ستلغيها  أنها  أو  املتضررة  الشرائح 
نهاية وباء »كورونا«؟ وهي نهاية ال يعلمها 
وامتحانا  عقابا  الجائحة  وأعتبر  هلل،  إال 
فال  ــدرا،  وق قضاء  األمــر  كــان  وإذا  من هلل، 
يسعنا كما سبق لي أن اقترحت، إال اللجوء 
به  يقومون  وأجــدادنــا  آبائنا  كــان  ما  إلــى 
اللطيف في  عند حلول أي كارثة، أي صالة 
على  مشيا  الشارع  إلى  والخروج  املساجد 
األقدام للتوجه إلى العلي القدير باالبتهاالت 
واألدعية لعل هلل يرحمنا، ألنه رحيم وسعت 
تحصى  وال  تعد  ال  ونعمه  شيء  كل  رحمته 
كما جاء في قوله تعالى: ))وإن تعدوا نعمة 

هلل ال تحصوها إن هلل لغفور رحيم((.

بناء على نتائج انتخابات 2016 )واكبناها بمؤلف 
2016 بني إنعاش اآلمال  جماعي عنوانه: تشريعيات 
وتكريس اإلحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات(، 
متبوعا  األولى  املرتبة  والتنمية  العدالة  حزب  احتل 
باقي  عن  كبير  بفارق  واملعاصرة  األصــالــة  بحزب 
في  يفوزا  أن  الحزبان  هذان  استطاع  وقد  األحــزاب، 
العدالة  ــاز  )ف مقعد  من  بأكثر  الــدوائــر  من  العديد 
والتنمية في املدن الكبرى: مراكش، البيضاء، الرباط، 
أكادير، فاس، وجدة، املحمدية، طنجة، تطوان وغيرها، 
بينما فــاز األصــالــة واملــعــاصــرة فــي الــقــرى واملــدن 
لديه  ليس  والتنمية  العدالة  حزب  وألن  الصغرى(، 
امتداد كبير في القرى واملدن الصغرى، فإنه يعتقد أن 
القاسم االنتخابي على أساس املسجلني سيحرمه من 

تحقيق انتصارات كبرى في املدن على غرار سنة 2016، وذلك كونه 
يمنعه من الحصول على مقعدين في الدوائر التي لديه فيها نفوذ.

إذا كانت هذه هي الحيثيات، فإنه ال بد من تسجيل أن األحزاب 
الواقع«، فحزب  »إنكار  أن نطلق عليها  املغربية تقوم بعملية يمكن 
السابقة،  النتائج  بأنه سيحقق نفس  أمره  والتنمية حاسم  العدالة 
له غمار االنتخابات بنفسية املنهزم،  املناوئة  بينما تدخل األحزاب 
أن  وتحاول  األولى،  املرتبة  والتنمية  للعدالة  تعطي  اآلن  منذ  ألنها 
تقلل من فوزه من خالل اللجوء إلى تعديل القاسم االنتخابي، على 
األقل حتى ال يكون انتصاره كاسحا، والحال أن عملية إنكار الواقع 
لديه  »البيجيدي«  ال  ألنه  السياسية،  الحسابات  بعثرة  تعيد  هذه، 
من اإلحصائيات أو املؤشرات ما يؤكد استمراره في اكتساح املدن 
الكبرى، وال األحزاب املتنافسة معه لديها من الحنكة السياسية ما 
يمنعها من التسليم له بالتفوق، وهذا ما يزيد في أسهم »املصباح« 

ويسحب من شعبيتها. 
والدولة  األحزاب  فيها  تمنح  التي  األولى  املرة  هي  هذه  وليست 
جرعات حياة إضافية لحزب العدالة والتنمية، فهو كلما أوشك على 
النزول من مقدمة الترتيب إال وتدخلت ممارسات معينة تعيده إلى 
األضواء مباشرة قبل االنتخابات بأيام، وهذا ما حدث قبل انتخابات 
البيضاء  بالدار  كانت  التي  الشهيرة  املسيرة  مع  سيما  ال   ،2016
لن  »البيجيدي«  أن  علما  زروال«،  ولد  »مسيرة  عليها  يطلق  والتي 
يستفيد من هذه الجرعات السياسية فقط، وإنما أيضا من القاسم 
الفقرة  في  ذلك  وتفصيل  أيضا،  املسجلني  أساس  على  االنتخابي 

املوالية.
من  فقط  والقليل  املــؤشــرات  على  املبني  التحليل  من  بالكثير 
املعطيات في غياب استطالعات الرأي، يمكن القول إنه ليس هناك 
التي حقق  الدوائر  في جميع  والتنمية سيفوز  العدالة  أن  يفيد  ما 
فيها انتصارات االنتخابات السابقة، وإذا فاز فيها، فإنه ال مؤشرات 
تقول بأنه سيفوز بجميع الدوائر مثال في مراكش والبيضاء والرباط 
فقد  فإنه  الدوائر،  هذه  في جميع  فاز  إذا  وحتى  وفــاس...  وطنجة 

القوة التي تجعله يفوز بمقعدين أو ثالثة عن 
نفس الدائرة كما حدث سنة 2016، ألن الحزب 
فقد من شعبيته الكثير، نتيجة عديد القرارات 
مما  السابقة،  السنوات  خالل  اتخذها  التي 
العاطفني  من  مجموعة  أن  لالستنتاج  يدفع 
كما  االنتخابية،  سفينته  من  نزلوا  قد  عليه 
يرجح أنه بدأ يضيع أيضا حاضنته األساسية 
املتمثلة في األوساط املحافظة ال سيما في ظل 
مع  التطبيع  لقرار  الحالي  العام  أمينه  توقيع 
إسرائيل، وموافقة الحكومة على تقنني القنب 
الداخلية،  الصراعات  إلــى  إضافة  الهندي، 
وفقدان قوته الضاربة املتمثلة في أمينه العام 
في  يكن  لم  )ربما  كيران  بن  اإلله  السابق عبد 
مقدور األمني العام الحالي الفوز بمقعده في غياب استعانته بابن 
كيران الذي أطر له مهرجانا انتخابيا كبيرا في مدينة املحمدية(.
يكون  قد  االنتخابي  القاسم  أن  حيث  من  أفادنا  أعاله،  التحليل 
له  ينتبه  لم  ربما  وهذا  كبير،  انتخابي  من سقوط  »املصباح«  أنقذ 
له األحزاب  تنتبه  لم  للواقع«، وأيضا  »إنكاره  الحزب نفسه بسبب 
املدافعة عن هذا القاسم، ولتفسير ذلك، ينبغي أن نعود إلى نتائج 
الدوائر  عشرات  في  يفز  لم  الحزب  إن  حيث  السابقة،  االنتخابات 
التي ترشح فيها، كون منافسيه كانوا أقوى منه، لكن الفاصل الذي 
السبب  كان  ما  وغالبا  كان ضئيال،  الفوز  وبني  مرشحيه  بني  حال 
هو أن منافسه فاز باملقعد الثاني ألن »أكبر بقيته« كانت أعلى من 
في  »البيجيدي«  منه  سيستفيد  الذي  األمر  الحزب،  مرشح  نتيجة 
القانون،  الدستورية  املحكمة  أجــازت  ما  إذا  القادمة  االنتخابات 
ألن مرشحيه قد ينجحون في جميع الدوائر )من الوارد أن الحزب 
بعض  في  الثاني  املقعد  وسيعوض خسارة  الدوائر(،  كل  سيغطي 
الدوائر بالحصول على مقعد في دوائر كان سيفقدها أو التي لم يفز 
فيها سابقا، بمعنى أنه قد يفقد مقاعد في النتيجة العامة، لكن ذلك 
لن يحول دون حصوله على مرتبة أولى تمنحه حق تكليفه بتشكيل 

الحكومة.
من  ليست  والتنمية  العدالة  حزب  قوة  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
داخله في جميع األحوال، بل من خارجه، فلوال الضعف الذي تعاني 
يشبه  عليها، حيث  الفوز  استطاع  ملا  معه،  املتنافسة  األحزاب  منه 
ضعيف  األول  طرفان:  فيه  يشارك  املالكمة،  ميدان  في  نزاال  األمر 
وهزيل، بينما الثاني أضعف منه، لذلك سُيسّوق انتصار الضعيف 
على أنه انتصار، والحال أنه انتصار الضعيف على من هو أضعف 
تستفيد  األحزاب  وباقي  والتنمية  العدالة  أن  القول  أمكن  لذا  منه، 
فقط من عزوف املواطنني عن املشاركة السياسية ألسباب متعددة )ال 
لربما  السياسية وتدمقرطت  اللعبة  فلو فتحت  لذكرها اآلن(،  داعي 
من  تنقذها  جديدة  دماء  لها  وأضيفت  ضمنها،  جدد  فاعلني  رأينا 

رتابتها وتيهها.

اقتربت  الساعة

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

هل سيتضرر حزب العدالة والتنمية من »القاسم االنتخابي« ؟

عبد الرحيم العالم



بــعــد  اثـــنـــان عــلــى اســتــيــقــاظ جــيــل مـــا  ال يختلف 
املــنــاعــة ضــد االبــتــزاز  19«، جيل اكتسب  »كــوفــيــد  وبـــاء 
اللقاح  وذلـــك بفضل  املــغــرب،  ثـــروات  لنهب  »املــتــحــور« 
الوطني الذي نبه العقول إلى تتبع املعارك الصامتة 
املتنكرين  املبتزين  وكبار  الوطن  حماة  بني  والطاحنة 
ودفاعية  ونضالية  حقوقية  بــألــوان  مــزركــش  لباس  يف 
وبحر  أرض  من  شعبنا  كنوز  الصطياد  مشهور  كطعم 
ومناجم، ولهم يف ذلك وكالء من »احلّياحة« بواسطة 
وتنفيذ  اإلشــــارة إلشــهــار الفــتــات  تتجند عند  ــاالت  وكـ
لتلتقط  وتــصــويــرهــا  اصـــطـــدامـــات  وافـــتـــعـــال  وقـــفـــات 
هناك مرفوقة بتقارير مفبركة وبتصريحات من زبناء 
الوكاالت لترديد السيناريوهات املعدة سلفا، بناء على 
ــداد الــفــريــق اجلــالــس عــلــى الــكــراســي  نــصــوص مــن إعــ
وهـــو يــلــمــع الــفــريــق الـــواقـــف يف الــوقــفــات الــتــي تشبه 
»النضال  قبيل  مــن  شــعــارات  ويلقنه  املــوقــف«،  »خــدمــة 
مـــن أجــــل حـــريـــة الــتــعــبــيــر« أو »احلـــريـــة لـــزمـــالء رهــن 
االعتقال«، وبصراحة، فذلك هو ضرب لكل املكتسبات 
املوكلني من  الــوكــالء  مــن  بــه  مروا  أُ »تلقيمها« مبــا  مــع 

الراغبني يف الضغط واملساومة البتزاز ثروة الشعب.
اململكة  شيدته  الــذي  الدفاعي  اجلــدار  وتالحظون 
ــام هـــذا االبـــتـــزاز  حلــمــايــة هـــذه الـــثـــروة، بــالــصــمــود أمــ
األخطبوط من احلدود البرية والبحرية ومن الوكالء 

املندسني بيننا. 
واحلــمــد هلل عــلــى وعـــي الــشــعــب بــهــذا األخــطــبــوط 
اخلطير، ومبناورات املناورين لإلبقاء على امتصاص 
مقهورا  لهم،  تابعا  متخلفا  يبقى  حتى  الوطن  كنوز 
ضــعــيــفــا حتـــت رحــمــتــهــم، فــكــانــت »الــــثــــورة« اخلــالقــة 
لم  التي  السياسة  هــذه  كــل  لصد  والشجاعة  املبدعة 
التي  الدولة  االستعمار، من طرف  تتخل عن جلباب 
اســتــنــدت إلـــى شعبها الـــواعـــي املــنــاضــل إلبــطــال هــذه 
ــزازات ومــواجــهــة كـــل الــتــهــديــدات، واالســتــعــداد  ــتــ االبــ
لــلــدفــاع عــن ثــرواتــنــا حــتــى تبقى لــكــل أفـــراد الشعب، 
فــمــن أجــلــهــا نــحــن صــــامــــدون، داعــــمــــون، مــنــاصــرون 
اململكة  إلى  االعتبار  الوطن إلعادة  ومشجعون جهاد 

احلرة املستقلة، مملكة ثرواتها ألبنائها.

شهادات من

الرواد
احميدة  محمد  األستاذ  الرائد  من  شهادة 
الــنــادي  »مــجــالــس  كــتــاب  تقديم  فــي  جـــاءت 
الجراري« ص: 11 بخصوص اإلشعاع الفكري 
))أفسحت  الجراري نلخصها كاآلتي:  للنادي 
من  ألساتذة  املجال  الجراري  النادي  مجالس 
محاضرين  النادي  فاستقبل  املغرب،  خــارج 
والــجــزائــر  ومــوريــتــانــيــا  وليبيا  مصر  مــن 
وسوريا والعراق والسودان واململكة العربية 
اإليرانية  اإلسالمية  والجمهورية  السعودية 
األمــريــكــيــة، فضال عن  املــتــحــدة  والــواليــات 
اململكة  من  الجامعة،  خارج  من  عرب  مثقفني 
وكل  الدانمارك..  ومملكة  املتحدة  البريطانية 
يتميز  املجالس محفال  التنوع جعل هذه  هذا 
من  فيه  تطرح  ما  خالل  من  فكرية  بخصوبة 
من  حولها  من  النقاش  يثيره  ومــا  قضايا، 
تبادل اآلراء وتالقح األفكار، مما جعل النادي 
املتفاعل  الفكر  حلقات  من  حلقة  الــجــراري 

والناضج(( انتهى.
وملتقى  الثقافة  عاصمة  الرباط  هي  هذه 

املثقفني العامليني.

الجماعة  ضد  املحكومة  املبالغ  ارتفعت 
إلى  املاليني  من  الغير،  منها  تضرر  ألسباب 
املاليير، ففي سنة 2016 أدت 177 مليونا، وفي 
سنة 2017 أضافت 377 مليونا، وفي سنة 2018 
خصصت   2019 سنة  وفي  مليونا،   166 زادت 
آخر،  مليارا  سلمت   2020 سنة  وفي  مليارا، 
لفائدة  ثقيال  مليارا  برمجت  السنة  هذه  وفي 
به  يا ترى سترضي  مليار  فكم من  املتضررين، 

الرباطيني الغاضبني على تسييرها؟

عن  كتابه  في  كايي«  »جــاك  الفرنسي  المؤرخ 
تاريخ الرباط، يشير في الصفحة 457 إلى واقعة ظلت 
القرن  الرباطيني في  بقرار ترحيل  األمر  ويتعلق  مكتومة 
17، وإبعادهم إلى مدينة الصويرة، فاعتكف عالم رباطي 
في مسجد وداوم على االبتهال إلى هلل ليحفظ الرباطيني 
عبد  سيدي  هو  العالم  وهذا  القسرية،  الهجرة  هذه  من 
الــقــرار، سقطت  قــرر  الــذي  هلل، وفــي إحــدى خرجات 
إشارة  فاعتبرها  طريقه،  في  كبيرة  »رحى«  األعلى  من 
للتخلي عن قراره، وعندما توفي سيدي عبد هلل دفن في 

ضريح بجوار باب شالة يعرف بـ»أبو رحى«.

بني  الـــفـــرق  عـــن  الــربــاطــيــون  يتساءل 
األندلسيني واملوريسكيني، وكالمها من األندلس، 
الرباط«  »موسوعة  كتاب  في  الجواب  فوجدنا 
»األندلسيون هم  63 كما يلي:  1 الصفحة  الجزء 
الذين هجروا قبل سقوط غرناطة، واملوريسكيون 
هم األندلسيون الذين ُنّصروا وهجروا قسرا إلى 
وأقطار  املغربية  اململكة  إلى  ومنه  بلدهم  خارج 
أخرى«، وحاليا يناضل املوريسكيون الرباطيون 
وضعية  وتسوية  ألجــدادهــم  االعــتــبــار  إلعـــادة 
مساواة  اإلسبانية  الجنسية  واكتساب  أمالكهم 

مع األندلسيني اليهود.

الوطني  كان  الجحيم،  يشبه  السفر  كان  عندما 
باريس  على  يتردد  بالفريج  أحمد  املرحوم  الكبير 
شهرية  مجلة  عبر  وطنه  قضايا  عن  للدفاع  باستمرار 
سنوات  خالل  املستعمر  دار  عقر  في  هناك  أنشأها 
كتب   33 العدد  وفي  املاضي،  القرن  من  الثالثينات 
ولكنه  طبقيا،  صراعا  يكون  أن  يمكن  »ال  هلل:  رحمه 
يعمل  كثيرا،  ويتحمل  يعاني  مضطهد  عرق  صــراع 
ويرى عرقا آخر له كل االمتيازات يستحوذ على عمله 
جاهال«..  يبقى  أن  عليه  ويفرض  حرج  أدنــى  بــدون 

وقارنوا بني سفر مناضلي األمس ومناضلي اليوم.

ثروة الشعب 
تسترجع بثورة 

ضد المبتزين
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الرباط ياحسرة

صورة للمغفور له الملك محمد الخامس 
قدس الله روحه هنا في الرباط وهو يتلقى 

باقة ورد من شابة وطنية هي أول امرأة 
مغربية ربانة طائرة حلقت فوق الموكب 
الملكي عند عودته من المنفى وغمرته 

بالورود.. إنها القائدة ثورية الشاوي التي 
انتقلت إلى رحمة الله سنة 1956، وعائلة 

الشاوي أصلها من »حد كورت« في الغرب 
ومنها تفرعت أصول بناحية وزان، وأوالد 
صالح، وأوالد حريز، والمذاكرة، والشاوية 

كلمة أمازيغية مشتقة من »إشاون«.
رحم الله الملك العظيم محمد الخامس 
والربانة ثورية الشاوي بنت عبد الواحد. 

الربـاط أر شيف 

يحل شهر رمضان الفضيل بعد أقل من شهر 
عن  تختلف  التي  وعاداته  بطقوسه  اآلن،  من 
ليلية  إلى  اليومية  الحياة  فتنتقل  األيام،  باقي 
ومعروضات األسواق تعزز األجواء الرمضانية 

وجل الخدمات تتضامن مع صيام الرباطيني.
الشرع  ألحكام  انضباط  هو  التحول  وهــذا 
اإللهي وتنفيذ ألوامره تعالى، وكان من واجب 
املجالس املنتخبة، جماعية ومهنية وعددها في 
الرباط عشرة، اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير 
مناسبة  بأثمنة  الصائمني  حاجيات  لتأمني 
ظــروف  وفــي  الــزيــادات،  جشع  مــن  وصافية 
واحترام  الديني،  الركن  هــذا  بقداسة  تليق 

من  والــقــرب  والــجــودة،  النظافة  لشروط  تــام 
املواطنني، وتحقيق األمن واألمان. 

»أدمنت«  التي  وهي  تجتمع  لم  املجالس  لكن 
على اجتماعات ما قبل رمضان وفي كل سنة، ولكن 
»مساعدات رمضان«  لينال كل منتخب حصته من 
)سكر وزيت وشاي ودقيق وقهوة... إلخ( ليساعد 

يتجند  الكريم  الشهر  وطيلة  املحتاجني،  بها 
تبرع  وكلما  بأموالنا،  كمحسنني  املنتخبون 
بـ»قرعة زيت وقالب سكر« إال ويذكر املحتاجني 
في  ــب  راغ خاطب  ــا  »أن بخطاب:  واملــعــوزيــن 
بـ»خطوبة  االنــشــغــال  وهـــذا  ــم...«،  ــك أصــوات
تنظيم  فــي  مهامهم  عــن  شغلهم  ــوات«  األصــ

واالحتيال  الغش  ومراقبة  األسواق  وتأطير 
استعدادا للشهر العظيم..

الذين  املنتخبني  بعض  أنشطة  وتتبعتم 
باالنتخابات  واهــتــمــوا  أنفسهم  »نـــدروا« 
واجب  أنساهم  وهــذا  إبانها،  وقبل  املقبلة 
وقد سبقته  يتطلبه شهر رمضان،  ما  ترتيب 
إجراءات القضاء على وباء »كورونا« واللقاح 
السلطات،  بها  تكلفت  وقــد  الفيروس  ضد 
كاهلها،  إلـــى  رمــضــان  تــدابــيــر  لتنضاف 
والسلطات  والسيارات  التعويضات  بينما 
و»تخراج العينني«، للمنتخبني املغادرين مع 

مغادرة الجائحة إن شاء هلل.

االستحقاقات المقبلة تنسي المنتخبين ترتيبات رمضان 

قبل بعض العواصم العالمية

الرباط تنخرط في عالم الذكاء 
االصطناعي.. فتـتوفق

في  اململكة  تحكم  يتوقع  كان  أحد  ال 
ضد  وضيوفها  مواطنيها  تلقيح  عملية 
العالم  أبهرت  وقــد  »كــورونــا«  فيروس 
الذكاء  يديره  بعد  وعن  محكم  بتنظيم 
الوطن،  عباقرة  صنع  من  االصطناعي 
من  اآلالف  ملس  الرباط،  العاصمة  وفي 
والتقنية  واألممية  الدبلوماسية  األطر 
ومراسلي وكاالت األنباء العاملية، تطورا 
وتأمني  وتــدبــيــر  تنظيم  فــي  ملحوظا 
وانضباط،  يسر  بكل  واستعماله  اللقاح 
الجميع حسب نظام  تكافئ  حرصا على 
الذكاء االصطناعي العادل، فال يميز بني 
وبني  ومواطن،  مقيم  وبني  وفقير،  غني 
كلهم  مؤسسة...  في  عام  ومدير  عاطل 
انتظار  في  جنب  إلى  جنبا  مرة  وألول 
أسماؤهم  ذابت  وقد  »الجلبة«  استقبال 
وصفاتهم وحلت محلها أرقام بها حددت 
الصحية  املراكز  إلى  ووجهت  املواعيد 
 20 القريبة في ظرف قياسي ال يتجاوز 
ثانية، وما إن تستقر الجرعة األولى في 
الجسم، وفقط بعد دقائق معدودة، حتى 
امللقح عبر رسالة بموعد  يبرمج ويخبر 

أخرى  رسالة  تتبعها  الثانية،  الجرعة 
من الجهة املكلفة بتتبع أي طارئ صحي 
مفاجئ عبر النقر على بوابة إلكترونية، 
خــدمــات  فــي  امللقحني  كــل  ويــتــســاوى 
تمييز  وال  تــدخــالت  ــدون  وبـ متكافئة 
رقم  األرقــام:  فقط  لأللقاب،  اعتبار  وال 

البطاقة الوطنية أو رقم بطاقة اإلقامة.
إنها ثورة الذكاء االصطناعي الذي يرد 
اتصال  على  ذكــاء  لإلنسان،  اإلنسانية 
ويبلغ  جيبك  وفــي  إشــارتــك  ورهــن  بك 
من  إلى  حينها  في  وتظلماتك  طلباتك 
يهمهم األمر، إنه هاتفك ونائبك ومدافع 
عن حقوقك وفاضح لظالمك، ومعبر عن 
آرائك وأفكارك، ثورة مباركة ستقينا من 
»داللة« البحث عن »نائب«، وإذا ما عمم 
مجريات  كل  على  الخارق  الذكاء  هــذا 
ديمقراطية  أنصف  فسيكون  حياتنا، 
لإلنسان بعدما توفقت الرباط في اجتياز 
اختبارات الذكاء االصطناعي الذي نظم 

»الجلبة« من أولها إلى آخرها.
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األسبوع الرياضي

لي الشرف وأفتخر أن أكون جزائريا
الالعب السابق، عبد السالم وادو

أوراقك. كون حتى فيتنامي، حرقت جميع 

التزم حدودك، ودعمنا لفوزي لقجع
النيبت، العميد السابق للمنتخب، لوادو

اسمع على وذنيك ألسيادك...

عبد السالم وادو ناكر للجميل
اإلطار الوطني مصطفى الحداوي

اللئيم متردا... إذا أكرمت 

لكل فلسفته الخاصة في حب الوطن
عبد السالم وادو

تبارك اهلل على »ديكارت« ديال اجلزائر.

وادو يواصل السباحة في املاء العكر
الصباح

راه غرق فالوحل...

العصبة االحترافية تدعو إلى طرد وادو من منظومتنا الكروية
األخبار

باراكا عليك وّل نزيدوك؟

من  اندهاشه  عن  يعرب  زطشي  الجزائري  االتحاد  رئيس 
االنتقادات ضد وادو

مواقع
بال ما تدهش، راكم بحال بحال »فاشلني«.

هل يرأس لقجع »الفيفا« بعد إنفانتينو؟
الصباح

فاملكتب  مقعد  ــوݣرو«  ــُس »ْن بعد  أرا  صــالح،  على  زربــة  ل 
نهضرو... عاد  التنفيذي 

50 مدربا يسعون لتدريب سريع وادي زم
بالغ من المكتب المسير للفريق

هاذي؟ لفربول 

حراك ضد رئيس املغرب التطواني
جرائد

هاذ الرئيس مازال ما باغي يحشم.

املدرب شبيل يكشف سر تأهل حسنية أكادير
األخبار

آش من سر؟ راه غير بضربات احلظ...

العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

المؤتمر 43 لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم

موت�سيبي رئي�سا جديدا لـ»الكاف« وفوزي لقجع 
ي�سمن مقعدا يف »الفيفا«

كــمــا كـــان مــنــتــظــرا، وبـــدون 
الجنوب  تمكن  للوقت،  ضياع 
موتسيبي،  باتريس  إفريقي، 
من الوصول إلى رئاسة االتحاد 
أن  بعد  الــقــدم،  لكرة  اإلفريقي 
الكروية  االتحادات  كل  أجمعت 
على  اتحادا(   52( إفريقيا  في 
امللياردير  لهذا  املشعل  تسليم 
الذي ينتظر منه الشيء الكثير، 
الكثيرة  املشاكل  بعد  خاصة 
خالل  »الــكــاف«  عاشها  الــتــي 
أحمد،  أحــمــد  امللغاشي  فــتــرة 
مالية  وصفقات  تدبير  سوء  من 
العديد  إلى  باإلضافة  مشبوهة، 
املناصب  على  الصراعات  من 

والصفقات.
السويسري  »الفيفا«،  رئيس 
خالل  أكــد  إنفانتينو،  جياني 
املؤتمر  في  ألقاها  التي  الكلمة 
43 لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
بالعاصمة الرباط، بأن كرة القدم 
اإلفريقية أصبح حضورها على 
ضروريا،  أمرا  العاملي  الصعيد 
اللعبة  في  االستثمار  خالل  من 
األكثر شهرة في القارة السمراء، 
وأكد كذلك على ضرورة حضور 
املنتخبات  من  ممكن  عدد  أكبر 
كأس  نهائيات  فــي  اإلفريقية 
بتقديم  حديثه  وختم  العالم، 
محمد  للملك  واالمتنان  الشكر 

بالعاشق  وصفه  الذي  السادس 
القدم، وأشاد بدعمه  لكرة  األول 
الالمشروط من أجل تطوير كرة 
الــقــدم فــي املــغــرب وفــي القارة 

اإلفريقية بشكل عام.
ــرى فـــي هــذا  ــب ــك املــحــطــة ال
ــوزي  املــؤتــمــر، هــي الــتــحــاق ف
لقجع باملكتب التنفيذي لالتحاد 
جميع  أجمع  أن  بعد  الــدولــي، 
استحقاقه  عــلــى  املــؤتــمــريــن 

لتمثيل القارة اإلفريقية في هذا 
املنتظم الدولي.

امللكية  الــجــامــعــة  ــس  ــي رئ
عن  عبر  القدم،  لكرة  املغربية 
األفــارقــة  لــأشــقــاء  تشكراته 
بها،  حظي  التي  الثقة  على 
الحضور  ــذا  ه ــأن  ب ــاف  وأضـ
العمل  على  تأكيد  بمثابة  هو 
املفتوحة  واألوراش  الكبير، 
التي شيدها املغرب ليصل إلى 

الهدف  بــأن  مضيفا  العاملية، 
القادم، هو الحفاظ على ازدهار 
بفضل  الوطنية،  الــقــدم  ــرة  ك
والقيادة  السامية  التعليمات 
الرشيدة للملك محمد السادس 

نصره هلل.
املرتبة  بهذه  للمغرب  فهنيئا 
على  إليها  وصل  التي  السامية 
من  ومــزيــدا  العاملي،  الصعيد 

االنتصارات.

الجنوب إفريقي 
باتريس موتسيبي 

الرئيس الجديد
 لـ »الكاف«

قنوات »جنراالت« الغاز والصالونات تحولت إلى حائط المبكىبسرعة
ــة« الــتــي  ــدل ــه ــب بــعــد »ال
بانسحاب  الجزائر  تلقتها 
ــا لــكــرة  ــادهـ ــحـ رئـــيـــس اتـ
زطشي،  الدين  خير  القدم، 
السباق  من  لحظة  آخر  في 
إلى عضوية  الوصول  نحو 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
وبعد  القدم،  لكرة  الدولي 
والتعبئة  الزائفة،  األخبار 
ــن أجـــل إقــنــاع  الــفــاشــلــة م
بنجاح  الجزائري  الشعب 
وبقدرة  تحولت  مرشحهم، 
ــصــرف  ــادر »قـــنـــوات ال ــ قـ
ــصــحــي« الــتــي يــشــرف  ال

الكافيار  جــنــراالت  عليها 
املبكى،  حائط  إلى  والغاز، 
التعيس،  حظهم  يندبون 
الهزيمة  بــعــد  ويــتــبــاكــون 
بعد  تلقوها،  التي  النكراء 
فوز املغرب بمنصب سامي 
وتهميشهم  »الفيفا«،  داخل 
الكروية  األجهزة  من جميع 

القارية والعاملية.
ــن الــصــدمــات  فــمــزيــدا م
والهزائم حتى تقتنعوا بأن 
تلقبونهم،  كما  ــارُّوك«  ــ »امل
أقوى منكم إلى أن يرث هلل 

األرض ومن عليها.

للتأمل
متى سينمحي »مول الشكارة« من مشهدنا الكروي؟

الرباطي  الفتح  رئيس  تحدث   ...
امللكية  الــجــامــعــة  رئــيــس  ــائــب  ون
حمزة  السيد  القدم،  لكرة  املغربية 
مع  أجــراه  حــوار  الحجوي، خــالل 
إحدى الجرائد الوطنية، عن العديد 
القدم  كرة  تهم  التي  املواضيع  من 
الوطنية، كاملشاريع واألوراش التي 
فتحتها جامعة كرة القدم، ومما أثار 
اهتمامي، تأكيده بأن جميع األندية 
الوطنية أصبحت تتوفر على شركة 
رياضية خاصة بكل ناد على حدة، 
منعطفا  يشكل  رأيــه،  حسب  وهــذا 
حاسما، وبداية للقضاء على بعض 
سماهم  وقد  »املستبدين«  الرؤساء 

بـ»مول الشكارة«.
لأسف، الواقع يكذب ما صرح به 
السيد الحجوي، ألن »مول الشكارة« 
مشهدنا  في  وبقوة  حاضرا  مــازال 
الكروي، ونحن في سنتنا العاشرة 

من تطبيق نظام االحتراف...
ليس هناك أي أثر لهذه الشركات 
ألن  الورق،  على  فقط  تتواجد  التي 
الرئيس،  فيها  يتحكم  فرقنا  أغلب 
املسير،  املكتب  ألعضاء  وجود  وال 
كومبارس،  بمثابة  يعتبرون  الذين 

أو »كراكيز« ال حول وال قوة لهم.
نرى بأم أعيننا ما يقوم به رئيس 
شباب املحمدية مثال، الذي ال صوت 
التعاقدات  فكل  صوته،  على  يعلو 
كانت  الالعبني،  مع  أبرمها  التي 
في بيته وكأن الفريق ال يتوفر على 

إدارة أو مقر...
االنتقاالت  سوق  منا  أيت  أشعل 
باملبالغ الخيالية التي دفعها مقابل 
العبني عاديني، وأتحدى أي كان أن 
املكتب  داخل  واحدا  اسما  يعطينا 

املسير ملمثل مدينة الزهور.
يــنــطــبــق على  الـــشـــيء  ــس  ــف ن

ــد، الـــذي  ــرشــي ــق يــوســفــيــة ب ــري ف
متعدد  ــد،  واحـ برئيس  هلل  حــبــاه 
االخــتــصــاصــات، فــهــو الــرئــيــس 
باسم  الرسمي  والناطق  واملـــدرب 

الفريق.
الدين  ــور  ن »شــطــحــات«  نــالحــظ 
من  للحكام  واستفزازاته  البيضي 
املدرب،  أعني  أمام  االحتياط  كرسي 
وإذا  الشهري،  بأجره  يكتفي  الذي 
فاإلقالة  الرئيس،  تصرفات  ترقه  لم 

تنتظره.
القدم  كرة  حال  هو  هذا  لأسف، 
املــغــربــيــة، الــتــي مــازالــت أســيــرة 
علينا  يصعب  متحجرة،  لعقليات 
هاوون  »مسيرون«  منها،  التخلص 
ــي زمـــن االحـــتـــراف والــشــركــات  ف
إخراجها  يصعب  التي  الرياضية 
ــام جــبــروت »مــول  إلــى الــوجــود أم

 رئيس شباب المحمدية هشام أيت منا: كل التعاقدات يبرمها في منزله...الشكارة«.



رفض المعتقل السياسي أحمد الحو، تقديم تفاصيل كثيرة عن عملية اغتيال عمر بنجلون، التي ستعرف بعض تفاصيلها انتشارا خالل األيام 
المقبلة، بعد نشر كتابه الجديد: »عائد من المشرحة« )يحكي عن سنوات الرصاص(، ولكنه مع ذلك قال بشكل مقتضب:»إن عملية اغتيال الزعيم 

االتحادي كان فيها نوع من التواطؤ بين إسالميين ويساريين«، وهي »جريمة سياسية« من منظوره)..(.
لم يقدم الحو، الذي قضى بالسجن خمسة عشر سنة )من 1983 إلى 1998(، بعد تورطه في نشر كتابات حائطية ضد نظام الحسن الثاني سنة 

1983)..(، ولكنه فضل أن يحكي عن تلك المرحلة بشكل مقتضب في انتظار صدور كتابه، حيث يقول إن كتابه المنتظر تحت عنوان »عائد 

من المشرحة«، ))هو في نفس اآلن محاكمة لشخوص وأحداث سنوات الرصاص وما ترتب عنها فيما بعد، شملت مختلف مكونات الطيف 
السياسي،التيار اإلسالمي واليسار، خصوصا منه الراديكالي، ابتداء من قضية اغتيال الزعيم االتحادي من خالل ما راكمه في البحث، ومن خالل 
ما أتيحت له من قرائن((، كما أنه سيتطرق إلى ))حركات إسالمية مغربية شغلت الساحة الوطنية وما تزال، من قبيل حركة الشبيبة اإلسالمية 

والعدل واإلحسان، والجماعة التي لن يكون حزب العدالة والتنمية إال وليدها الشرعي((.

من غرائب كتاب »عائد من املشرحة«، 
والــحــقــوقــيــن،  الــنــشــطــاء  بــعــض  أن 
اهتموا به قبل صدوره، كما هي حالة 
حاليا  املعتقل  منجب،  املعطي  الباحث 
عن  كتب  األخير  هذا  ثقيلة)..(،  بتهم 
مذكرات »عائد من املشرحة« وصاحبها 
ــه عــنــوان كــتــاب شيق  مــا يــلــي: ))إنـ

بعض  وفــي  بــل  شخصية،  وشــهــادة 
الشهادة  هــذه  حميمية..  جوانبها 
ــي بــالــغــة األهــمــيــة الــتــاريــخــيــة  وهـ
إنه  الحو..  أحمد  واإلنسانية، حررها 
وهو  عمره  مــن  الستن  فــي  مغربي 
أحد الناجن أو العائدين من سنوات 
الجمر والرصاص التي طبعت مغرب 

الكاتب  يستحضر  إذ  الثاني،  الحسن 
املريرة  السنوات  هــذه  شهادته  في 
حكم  فقد  الشخصي.  مــســاره  عبر 
كتابته شعارات  باإلعدام بسبب  عليه 
ضد  مسالم،  يافع  شاب  وهو  نارية، 
اعتقاله  فتم  الثاني،  الحسن  نظام 
قضى  وحـــشـــي...  بشكل  وتــعــذيــبــه 

سنة  عشر  خمسة  بالسجن  الكاتب 
)1983 ـ 1998(. كان يرى رفاق محنته 
اآلخر،  تلو  واحــدا  السجن  يغادرون 
أما هو، فقد عوقب لرفضه طلب العفو 
تنظيم  في  الدائمة  وملساهمته  امللكي 
عبر  بالسجن  الرأي  معتقلي  مقاومة 
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إخباريتحليل 

إعداد : سعيد الريحاني

عائد من اإلعدام يحكي ألول مرة:

�حلاج ثابت كان يقر�أ �لقر�آن ويقول 
�إن جنيا �أحمر كان ي�سكنه 

عملية قتل بنجلون كان فيها 
تواطؤ بين إسالميين ويساريين 

سبق لـ»األسبوع« أن نشرت صورة الكومسير الحاج ثابت وهو يقرأ القرآن في مشهد غير مألوف 
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والتي تجاوزت أحيانا الشهر. سيوزع 
مثقف  الحو  وأحمد  باملغرب،  الكتاب 
االتجاه  بــن  يتموقع  مدني  وفــاعــل 
قدماء  كبعض  والــيــســار  اإلســامــي 
أو  اقتنعوا  الذين  السياسي  اإلسام 
عمقوا اقتناعهم بالديمقراطية وقيمها 
وهم بالسجن، بسبب أن أغلب من دافع 
عنهم بالداخل والخارج هم حقوقيون 
نفس  يشاركونهم  ال  وديمقراطيون 
السياسية،  األهــداف  وال  االعتقادات 
الحو  أحمد  كان  يقال،  والحق  ولكن 
الثوري- الشباب  بن  السباقن  من 
اإلسامي أواخر السبعينيات وأوائل 
العمل  محاولة  ــى  إل الثمانينيات، 
مناضلي  مع  يد  في  يدا  النظام  ضد 

اليسار((.
انتظار  يفضل  الحو  أحمد  أن  ورغم 
معنى  يشرح  لكي  مــذكــراتــه،  صــدور 
ويسارين  إسامين  بن  »التواطؤ« 

ــادي عمر  ــحـ ــزعــيــم االتـ ــي مــقــتــل ال ف
التي  ــى  األول املــرة  أنها  إال  بنجلون، 
الــربــط،  الــنــوع مــن  يــطــرح فيها هــذا 
»التيار  على  محسوبة  جريمة  فــي 
فضاعتها  ارتبطت  وطاملا  اإلسامي«، 
بتنظيم »الشبيبة اإلسامية«، املمنوع 
معروف حتى  هو  ما  وكل  املغرب،  في 
يهم  كان  حيث  الجريمة  مشهد  اآلن، 
امتدت  عندما  سيارته  إلى  بالدخول 
إليه أيادي غادرة لترديه قتيا يوم 18 

دجنبر 1975)..(.

تعايش مع الموت 

من  الحو  أحمد  مــذكــرات  تخلو  ال 
صراعه  في  سيما  ال  قاسية،  مشاهد 
مع املوت، إذ يقول بوصفه أحد نزالء 
هو  كتابه  أن  سابقا،  ــدام«  »اإلع حي 
به  ستلقي  أليمة  تجربة  ))عــصــارة 

في مواجهة املوت الذي بقي كظله ال 
الزمن،  يفارقه طيلة أكثر من عقد من 
اإلعدام  بحكم   1984 أدين سنة  حيث 
ما  مع  رفاقه  من  وثلة  تضامنه  إثــر 

القوي  الداخلية  وزير  آنذاك  أسماها 
شهداء  »انتفاضة  البصري  إدريــس 
إلى  الطويلة  رحلته  ليبدأ  الكوميرا«، 
وهو  اإلعــدام«،  »حي  األحياء  مقبرة 
 24 الـ  لم يتجاوز عمره  الذي  الشاب 
سنة، كان ملا يمعن النظر في حي »باء« 
املوت«  »حي  أن  ويرى  ساكنته،  وفي 
هذا الذي يشبه الهالية في تصميمه 
والذي يحتله صمت رهيب، كان دائما 
يحيره السؤال: ماذا يصنع هنا؟ وهو 
الذي لم يسفك دما وجرمه الوحيد أنه 
كتب شعارات منددة بالنظام، ويطيل 
النظر في املشرحة، فا يجد إال جرائم 
من  فهناك  بالتشديد:  املشفوعة  الدم 
وأحرق  قتل  أو  اثنن،  من  أكثر  قتل 
كان  ووو...  واغتصب  قتل  أو  الجثة، 
دائما يجاور املوت وفي سجال جدلي 
دبيب  أو  مفتاح  حركة  كل  في  معه، 
خطى حارس، وفي كل همسة وسكنة 
واضحة  ــي  وف الليل  ديــاجــيــر  ــي  وف
النهار، ساحاته وزنازنه كأنها تنطق 
إلى  الذين زاروه وسيقوا  جهارا بكل 
ساحة السجن، أو غابة املعمورة لينفذ 
قافلة  بالرصاص،  رميا  اإلعدام  فيهم 
كل  من  ــه  زارت والقتلة  الشهداء  من 
تظاهروا  مقاومن  من  حدب وصوب، 
أيام االستعمار في غشت 1953، ومن 

وقوافل  سياسين  معارضن 
عمر  أمثال  من  الشهداء  من 

امللياني  ــس  وإدريـ ورفــاقــه،  دهــكــون 
وانقابيي قصر الصخيرات والطائرة 
والكولونيل  كويرة  كاملازم  امللكية، 
محمد اعبابو، وذكريات مع مغتصبن 
املتشوق  من شاكلة  والنساء  لألطفال 
والحاج ثابت.. إنها بالجملة مشرحة 
الزؤام،  املوت  رائحة  إال  فيها  تشم  ال 
أن  »املشرحة«  كاتب  على  لزاما  وكان 
عليه  به،  املحدق  املوت  أمام  ينهزم  ال 
فيه  يحدق  أن  موطنه،  في  يقارعه  أن 
كثير  في  أنه  لدرجة  حادتن،  بعينن 
ملقارعة  باملوت  يستنجد  األحيان  من 
فــا غــرابــة إن كان  ــك،  ــذل املـــوت، ول
أن  لدرجة  مميتة  إضرابات  في  يدخل 
لم  الصحي  لوضعه  املتابعن  األطباء 
يترددوا ذات مرة في اإلعان عن موته 
وتسجيل شهادة وفاة له، يقينا منهم 
للحياة،  يعود  أن  املستحيل  من  أنه 
وكان الهجوم على املوت في عقر داره 
هو الذي يمنحه في كثير من األحاين 
مخالبه((  من  والهروب  املوت  تحدي 

)املصدر: عن الكاتب أحمد الحو(.

قصة إعدام الحاج ثابت 

أن  ــادات  مــواقــع وشــه لــعــدة  سبق 
لكن  ثابت،  الكومسير  لنهاية  تطرقت 
في  الفرق  ورغــم  الحو،  أحمد 
بينما  سياسيا،  معتقا  كونه 

ثــابــت مــتــورط فــي جــرائــم مــن نــوع 
التي  األولــى  املــرة  أنها  إال  آخــر)..(، 
يعلق فيها معتقل سياسي على األيام 
حكم  فيهم  نفذ  الذين  آلخــر  األخيرة 
اإلعدام.. وتنفرد »األسبوع« فيما يلي 
الحو،  أحمد  مذكرات  من  جزء  بنشر 

كما كتبها هو بنفسه عن ثابت: 
ثابت،  مصطفى  محمد  ))الــســيــد 
ثابت«،  الحاج  بـ»الكومسير  املدعو 
كان يشغل منصب رئيس االستعامات 
العامة لألمن الوطني بالحي املحمدي 
بالدار البيضاء، وبعبارة أخرى، فهو 
درب  معتقل  عن  األمني  املسؤول  كان 
التابع  الذكر،  السيء  الشريف  موالي 
في  يدخل  فهو  وبذلك  املنطقة،  لنفس 
وكانت  ــه،  ل التابع  الترابي  املــجــال 
في  غاية  وطنية  أمنية  مهام  به  تناط 
املباشر  اإلشــراف  قبيل  من  األهمية، 
على وضع الشيخ عبد السام ياسن 
بمدينة سا..  اإلجبارية  اإلقامة  تحت 
األبناء  بامرأتن وله من  كان متزوجا 
ــرف عــنــه أنـــه كـــان منذ  خــمــســة، وعـ
نعومة أظافره يحفظ القرآن عن ظهر 
قلب، وكان يحرص على أداء الصاة 
باملسجد، كما أدى مناسك الحج عدة 
الكومسير  قضية  ذيول  بدأت  مرات. 
ثابت تتكشف، في سنة 1990، عندما 
مصالح  لدى  بشكاية  سيدة  تقدمت 
فيها  تتهم  املحمدي،  بالحي  األمــن 
إلى  وبرضاها  باستدراجها  شخصا 
أنه  اكتشفت  لكنها  خــاصــة،  شقة 
الجنسية  ممارساته  كل  يسجل  كان 
معها، وبعد فتح تحقيق في األمر من 
طرف شرطة الحي املحمدي، تبن أن 
السيد  رئيسهم  سوى  ليس  الجاني 

ثابت، مما حدا بهم إلى محاولة 

صورة تاريخية تؤرخ للجريمة البشعة لمقتل الزعيم االتحادي عمر بنجلون 

من غرائب كتاب »عائد من المشرحة«، أن بعض النشطاء والحقوقيين، 
اهتموا به قبل صدوره، كما هي حالة الباحث المعطي منجب، 

المعتقل حاليا بتهم ثقيلة)..(، هذا األخير كتب عن مذكرات »عائد من 
المشرحة«وصاحبها ما يلي: إنه عنوان كتاب شيق وشهادة شخصية، 
بل وفي بعض جوانبها حميمية.. هذه الشهادة وهي بالغة األهمية 

التاريخية واإلنسانية، حررها أحمد الحو.. إنه مغربي في الستين من 
عمره وهو أحد الناجين أو العائدين من سنوات الجمر والرصاص التي 

طبعت مغرب الحسن الثاني

رغم أن أحمد احلو يفضل 
انتظار صدور مذكراته، لكي 

يشرح معنى »التواطؤ« 
بني إسالميني ويساريني 

يف مقتل الزعيم االحتادي 
عمر بنجلون، إال أنها املرة 

األوىل التي يطرح فيها 
هذا النوع من الربط، يف 

جرمية حمسوبة على »التيار 
اإلسالمي«، وطاملا ارتبطت 
فضاعتها بتنظيم »الشبيبة 

اإلسالمية«، املمنوع يف 
املغرب، وكل ما هو معروف 

حتى اآلن، مشهد اجلرمية 
حيث كان يهم بالدخول إىل 
سيارته عندما امتدت إليه 

أيادي غادرة لرتديه قتيال، يوم 
18 دجنرب 1975)..(.
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طمس القضية والتستر عن األمر، عبر 
محاولة إجراء الصلح بني الطرفني... 
تصاعديا  منحى  القضية  وستأخذ 
النافذة  الشخصيات  أحد  رأى  عندما 
ليكتشف  إباحيا،  شريطا  باملهجر 
النساء  من ضمن  كانت  أخته  أن  فيه 
مخلة  أوضـــاع  فــي  يظهرن  اللواتي 
إبــاغ  ليتم  الــشــريــط،  فــي  بالحياء 
باألمر،  الثاني  الحسن  امللك  الراحل 
في  بالتحقيق  الدرك  رجال  أمر  الذي 
النازلة، وقد صرح امللك الراحل وقتئذ 
املتورطة،  الشخصيات  كل  يعرف  أنه 
الحاج  املدعو  أن  التحقيقات  لتظهر 
ثــابــت كـــان يــتــوجــه نــحــو املـــدارس 
وبــالــشــارع  والكليات  والــثــانــويــات 
العام، ويعرض على ضحاياه مرافقته 
شقته  إلى  معه  والذهاب  سيارته  في 
الخاصة بشارع عبد هلل ياسني بالدار 
يمارسن  كن  من  كثيرات  البيضاء.. 
وأخــريــات  برغبتهن،  معه  الجنس 
أنــه  كــمــا  ــك،  ذلـ عــلــى  يجبرهن  كــان 

األحــيــان  بعض  فــي  كــان 
األم  مع  الجنس  يمارس 
وبنتها في سرير واحد.. 
ــغــريــب، أنـــه واصــل  وال
ــه  ــرات ــام ــغ مـــمـــارســـة م
الشكاية  رغم  الجنسية 
سنة  فــي  ضــده  املقدمة 
ثــاث  لتستمر   ،1990
مما  ــك،  ذل بعد  ســنــوات 
يطرح سؤاال محيرا: من 
مغامراته  يحمي  كــان 
يتقلد  ــو  وه الجنسية 
في  كــبــرى  مسؤوليات 
خصوصا  األمــن؟  جهاز 
كل  يسجل  كـــان  وأنـــه 
مـــمـــارســـاتـــه الـــشـــاذة 
ــد تم  مــع ضــحــايــاه، وق
على  بشقته  ــعــثــور  ال
شريطا   118 مــن  أزيـــد 
ملشاهد  توثق  مصورا 
جنسية ألزيد من 1600 
امــــرأة وقـــاصـــر، وقــد 
ويحتفظ  يوثقها  كــان 
ويجعل  شقته،  في  بها 
عليه  تذر  تجارة  منها 
األرباح الجمة، واملثير، 
أن هناك أشرطة قد تم 
استبعادها من النازلة 
على  يــحــتــج  وكــــان 
إثباتها  عدم  أسباب 
املنجزة،  املحاضر  في 

خال  بعرضها  يطالب  املتهم  وظــل 
رقم  الشريطان  وخصوصا  املحاكمة، 
24 و32، وحسب شهود عيان، فقد كان 
يصيح أثناء إعدامه: أين هي األشرطة 
املستبعدة من التحقيقات؟ ويقال أنها 
لشخصيات  فضائح  تشمل  كــانــت 
صورها  الــبــاد  فــي  بـــارزة  سياسية 
الجاني البتزازها، وال يخفى على أحد 
أن األجهزة األمنية تسجل العديد من 
فضائح الشخصيات النافذة وتحتفظ 
بها، بغية شراء صمتها ورفع الورقة 
على  تجرأت  إذا  وجهها  في  الحمراء 
االحتجاج على األوضاع السياسية...

ــن معه  ــ تــوبــع الـــحـــاج ثــابــت وم

تهم  رأسها  على  التهم،  من  بترسانة 
في  واالتجار  واالحتجاز  االغتصاب 
الزوجية،  والخيانة  والفساد  البشر 
تعرض  أنه  املحكمة  أمام  صرح  وقد 
من  ُيحاكم  وأنه  الوحشي،  للتعذيب 
وكان  الجميع،  بها  يقوم  أفعال  أجل 
يعرض  بأن  الجلسات  أثناء  يطالب 
بالحرف  مــرددا  مختص  طبيب  على 
أبنائي  يتيقن  أن  أريد  القاضي:  أمام 
خاطر  طيب  عن  ليس  به  قمت  ما  أن 
أو بإرادتي، بل ألنني شخص مريض، 
كما كانت ابنته باملهجر تبكيه بحرقة، 
وتشهد أن أباها كان من أحن الناس 

وأطيبهم...
أصدرت   ،1993 مارس   15 ليلة  وفي 
االستئناف  بمحكمة  الجنايات  غرفة 
بالدار البيضاء، حكم اإلعدام في حقه، 

ُعمداء  ثاثة  حق  في  وأحكاما 
األطباء  وبعض  شرطة 

واملـــدنـــيـــني، 

ــام  ــد تــوبــعــوا بــتــهــم كــســر األخــت وقـ
األمانة،  وخيانة  جرائم  على  والتستر 
العشرين سنة  األحكام بني  وتراوحت 
كلمة  آخر  وكانت  سنوات،  والخمس 
أن: جنيا  فيها  املحكمة صرح  أمام  له 
إلى  األلــوان  له  يحول  يسكنه،  أحمرا 
لون أحمر، وأن ذلك الجني هو من كان 
يمارس الجنس العنيف على ضحاياه، 
وقد برر لجوءه إلى التصوير بأنه كان 
كان  الــذي  الجني  على  التعرف  يريد 
أصدرت  املحكمة  أن  والغريب  يسكنه، 
املسجلة  األشـــرطـــة  ــاف  ــإت ب ــرارا  ــ ق
الجاني  ممارسة  انتظار  دون  بسرعة، 

لحقه في الطعن.  
وفي زوال يوم 15 غشت 1993، كنت 
شاهد عيان على أول حالة تنفيذ حكم 
أنني  وبما  حياتي،  في  ــدام  إع
فترة  في  السجن  بمصحة  كنت 
النقاهة بعد إضراب طويل عن 
قريب  وأنا  ملحت  فقد  الطعام، 
من مدخل باب املصحة، جمعا 
يقودون  الحراس  من  غفيرا 
ــابــت من  الــعــمــيــد املــمــتــاز ث
داخل حي »دال«، وهو الحي 
وهو  املصحة  لحي  املقابل 
مخصص للعزلة، وقد وضع 
لعزله  ثــابــت  ــحــاج  ال فــيــه 
إال  السجناء،  كل  عن  تماما 
أن بعض رفاقي تمكنوا من 
الحي  داخل  معه  الحديث 
املذكور أياما قبل إعدامه. 
ــقــد كـــان الـــرجـــل دائـــم  ل
سئل:  وعندما  الــصــاة، 
قمت  ــد  وق تصلي  كيف 
االغتصاب  جرائم  بكل 
يجيب  فكان  البشعة؟ 
لكن  مذنب،  فعا  بأنه 
لم يكن لوحده.. ويختم 
حديثه بهذه اآلية: »إن 
ُيشرك  أن  يغفر  ال  هلل 
به ويغفر ما دون ذلك 

ملن يشاء«. 
 في زوال يوم شديد 
ــر، ملــحــتــه وهــم  ــح ال
يحملونه إلى حتفه.. 
ــن عـــادتـــه  ــ ــان م ــ كـ
عليه  ــودي  نـ كلما 
يمشي  أن  للزيارة 
وعنجهية،  بُخياء 
قوي  النظرة  قاسي 

الشكيمة، لكنه في يوم إعدامه، كان ال 
يكاد يمشي على رجليه، ويكاد يسقط 
رغم قوة بنيته، ولم يصدق كل ما قيل 
له عن أن األمر ال يعدو أن يكون مجرد 
تْنقيل روتيني. أحسست يومها كأني 
أكــاد أشم  ــوت، ال  امل إلــى  أنــا املساق 
بعد  يعد  لم  حولي،  من  رائحتها  إال 
عطلة  يوم  أعدم  فقد  أمان،  اليوم  ذلك 
عز  وفي  األحــد،  يوم  وهو  أسبوعية، 
النهار، وهو ما يعني أن املوت لم يعد 
زائرا منتظرا في الليل فقط، بل أيضا 
في عز النهار، ولم يعد اإلعدام خاصا 
فقط بقاطني حي اإلعدام، بل يكفي أن 
أي  يهم  وال  باإلعدام  محكوما  تكون 
أوقات  في  وحتى  تقطنه،  سجن  حي 
الراحة والعطل، كانت الحركة تتوقف 
العطل،  وفي  واآلحاد  السبت  أيام  في 
النفوس..  تهدأ  الحركة  سكون  ومع 
لكن بعد إعدام الحاج ثابت، انقلبت كل 
املعايير، بل إنه حتى مزاعم أن املغرب 
بعد  اإلعدام  ينفذ عقوبة  يعد  لم  الذي 
املوت  فعاد  تبخرت،  قد   ،1981 سنة 
وأكثر  بقوة  بأجنحته  علينا  يرفرف 
ليال وشهور  مما مضى، ومرت علينا 
قاسية، حيث إنه بعد إعدام الكومسير 
طعم،  األكل  أو  للنوم  يعد  لم  املذكور، 
املــوت  وأصــبــح  تبخرت  اآلمـــال  فكل 
»حي  عــن  بعيدا  كــان  أن  بعد  قريبا 
اإلعدام« وعن املحكومني بهذه العقوبة 

بأي سجن أو بأي حي كانوا به...
الثرى  ثابت  الحاج  جثمان  ُووري 
وقد  البيضاء،  بالدار  الرحمة  بمقبرة 
بمراسيم  القيام  عــن  عائلته  منعت 
عناصر  ــك  ــذل ب ــفــت  وكــل الـــجـــنـــازة، 
وأبناؤه،  زوجاته  أما  امللكي،  الــدرك 
فــقــد تــعــرضــوا ألبــشــع املــضــايــقــات 
السكن  من  طردوا  حيث  واملمارسات، 
وتم  مـــأوى،  بــا  ــوا  ــرك وت الوظيفي 
وممتلكاتهم،  أموالهم  على  الحجز 
وأنه  خصوصا  تقاعده،  من  وحرموا 
كان يشتغل بسلك األمن ملدة تجاوزت 
الــثــاثــني ســنــة، وأيــضــا حــرمــوا من 
التأمني على الحياة الذي كان يؤديه، 
بل زعم خصومه رفاق األمس، أنه كان 
حسابه  افتحصوا  وملا  املايير،  يملك 
البنكي لم يجدوا سوى بضعة مايني 

تعد على رؤوس األصابع((.

ووري جثمان الحاج ثابت الثرى بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء، وقد 
منعت عائلته عن القيام بمراسيم الجنازة، وكلفت بذلك عناصر 

الدرك الملكي، أما زوجاته وأبناؤه، فقد تعرضوا ألبشع المضايقات 
والممارسات، حيث طردوا من السكن الوظيفي وتركوا بال مأوى، 

وتم الحجز على أموالهم وممتلكاتهم، وحرموا من تقاعده، 
خصوصا وأنه كان يشتغل بسلك األمن لمدة تجاوزت الثالثين سنة، 

وأيضا حرموا من التأمين على الحياة الذي كان يؤديه، بل زعم 
خصومه رفاق األمس، أنه كان يملك الماليير، ولما افتحصوا حسابه 

البنكي لم يجدوا سوى بضعة ماليين تعد على رؤوس األصابع

أحمد الحو: كنت أستنجد بالموت لمواجهة الموت 
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ربـورتـاج

إنجاز  ضفافه  تعرف  الذي  األزرق  رقراق  أبي  نهر 
مشاريع كبرى بني الرباط وسال كمارينا سال ومارينا 
الرباط، واملسرح الكبير، وبرج محمد السادس، تحول 
إلى  ليتحول  فقط،  أيــام  ظرف  في  أســود«  »نهر  إلى 
وادي مزعج للساكنة والعمال الذي يشتغلون بجانبه، 
الكريهة  الروائح  من  يشتكي  الجميع  أصبح  حيث 
التي تزكم األنوف، والتي جعلت سكان حي أبي رقراق 
إسماعيل  موالي  حي  واليوسفية،  الرباط  بالعاصمة 
والقرية بسال ومنطقة الولجة، يعيشون معاناة كبيرة 

بسبب الروائح القوية.
هذه الكارثة البيئية التي حصلت لنهر أبي رقراق، 
قوبلت بصمت كلي من طرف املسؤولني من منتخبني 
الطاقة  قطاع  على  الوصية  الوزارة  وحتى  وسلطات 
بحيث  الرباح،  عزيز  الوزير  يترأسها  والتي  والبيئة 
ال أحد خرج لتوضيح ما حصل، واألسباب الحقيقية 
أيام  لعدة  واستمرت  الكارثة  هذه  لوقوع  أدت  التي 

وخالل بداية األسبوع الجاري.
حول هذه الكارثة، أكد عمر الحياني، املستشار عن 
فيدرالية اليسار في مجلس العاصمة الرباط، على أن 
رقراق مصدره أحد  أبي  نهر  الذي حصل في  التلوث 
أحواض عصارة األزبال بمطرح أم عزة، بسبب انهيار 
أحد جنباته وتسرب عصارته إلى وادي عكراش، الذي 
يصب بدوره في نهر أبي رقراق، مشيرا إلى أنه سبق 
أن نبه لخطورة عصارة األزبال في أم عزة ملا تشكله 

من خطر على البيئة.
والتنمية  العدالة  حزب  منتخبي  الحياني  وانتقد 
هذه  مسؤولية  تحمل  من  وتهربهم  العاصمة  في 
تجمع  مجموعة  رئيس  املعتصم  وتبرئة  الكارثة 
العاصمة، لكونه مسؤوال عن التدبير املفوض ملجال 
البيئية  املصيبة  هــذه  مسؤولية  محمال  عمومي، 
لتجمع العاصمة الذي يسيره حزب العدالة والتنمية.
اللطيف  عبد  سال،  عمدة  نائب  حاول  جهته،  من 
املنتخبة  املجالس  عــن  املسؤولية  إبــعــاد  ســـودو، 
للشركة  املــســؤولــيــة  محمال  الــعــاصــمــة،  وتــجــمــع 
مطرح  تدبير  في  فشلت  التي  السابقة  الفرنسية 
أن  مؤكدا  ودية،  بطريقة  عقدها  فسخ  وتم  النفايات 
تسلمت  العاصمة  جماعات  بني  التعاون  مؤسسة 
عصارة  فيه  بما   2019 أكتوبر  فــي  املــطــرح  ملف 

النفايات التي ظلت دون معالجة.
»التلوث  أن  له،  تدوينة  في  سال  عمدة  نائب  وقال 
من  يــأتــي  أن  يمكن  رقـــراق  ــي  أب نهر  فــي  الحاصل 
إحــدى  مــن  عــادمــة  مياه  تسرب  أولهما  مــصــدريــن: 
تسرب  إمكانية  وثانيهما  عكراش،  بــوادي  القنوات 

عصارة النفايات من مطرح أم عزة«.
هــواة  جعلت  الـــوادي  عليها  أصبح  التي  الحالة 
الصيد وأصحاب قوارب الصيد غاضبني بسبب تلوث 
مياه النهر والتي حرمتهم من اصطياد األسماك، التي 
من  للهروب  الضفة  جوانب  نحو  وفرت  بكثرة  نفقت 
حتى  ووصلت  النهر  اكتسحت  التي  العادمة  املياه 
وترفيهيا  سياحيا  فضاء  تعتبر  التي  »مارينا«  ملنطقة 
ومتنفسا لسكان سال لالستماع بجمالية النهر والبحر.
عن  عبروا  التقليدي  الصيد  ممارسي  من  العديد 
استيائهم من الحالة البيئية الخطيرة التي عمت أبي 
يشكل  الذي  الصيد،  ممارسة  من  حرمهم  مما  رقراق، 
الشباك  إذ يضطرون لنصب  مصدر قوتهم وألسرهم، 
في الليل والصباح الباكر قصد الحصول على بعض 

األسماك لبيعها في السوق، أو لدى أصحاب محالت 
أزمة  لهم  خلقت  البيئية  الكارثة  لكن  موسى،  سيدي 
التي تحرمهم من  »كورونا«  أزمة  إلى  أخرى تنضاف 

ممارسة الصيد ليال.
للصيادين  ملتقى  تشكل  رقــراق  أبي  وادي  فضفة 
هذه  تعتبر  بحيث  بالقصبة،  الصيد  ولهواة  املهنيني 
تحتوي  لكونها  لهم،  بالنسبة  املفضل  املكان  املنطقة 
واملتوسطة،  الكبيرة  األسماك  من  متنوعة  كمية  على 
من  خالية  الضفة  هذه  جعل  وقع  الذي  التلوث  لكن 
الروائح  بسبب  موبوء  مكان  إلــى  وحولها  الــزوار 

والسواد الذي يعم جوانب النهر.
فاعل  مخلص،  عــدنــان  انتقد  الــســيــاق،  هــذا  فــي 
منتخب  مسؤول  أي  غياب  العاصمة،  من  جمعوي 
التلوث  هذا  مصدر  حول  للسكان  األمــور  لتوضيح 
إلى  مشيرا  مجهوال،  األمر  ظل  بحيث  جاء  أين  ومن 
أن جميع الناس يقولون أن مصدره نابع من مطرح أم 
عزة، وخصوصا من أحواض عصارات النفايات التي 
متسائال:  معالجة،  أو  تصريف  بدون  سنوات  ظلت 

»هل الشركة الجديدة التي تولت تدبير املطرح قامت 
بتفريع أحواض النفايات في النهر؟«.

وأضاف نفس املتحدث أن هناك تعتيما وغياب أي 
يتحملها  املسؤولية  لكن  الحقيقة،  ملعرفة  معلومات 
تجمع العاصمة الذي يشرف على تدبير املطرح، وعدم 
إلى  مشيرا  الواقعة،  هذه  في  للمسؤولية  تحملهم 
يزداد حجمه  رقراق  أبي  نهر  ملياه  امللوث  السائل  أن 
يقومون  بأنهم  يوحي  مما  يــوم،  كل  مستمر  بشكل 
بصب تلك املواد الضارة في الوادي، وقال: »أنا أقطن 
ورغم  الــوادي،  عن  بعيد نسبيا  رقــراق،  أبي  في حي 
حتى  وصلت  الكريهة  الرائحة  أن  إال  النوافذ  إغالق 
لعمق املنزل، أما بالنسبة للسكان القريبني من النهر، 
ارتداء غطاء على  الهواء دون  فال يستطيعون تنفس 

رؤوسهم من قوة الرائحة الكريهة«.

المشاريع الملكية أمام استهتار المسؤولين

اهتزت ساكنة الرباط وسال على وقع كارثة بيئية فظيعة في 
نهر أبي رقراق، الذي يعد الشريان الذي يربط العدوتين ويعتبر 

فضاء طبيعيا للصيادين وهواة الرياضات البحرية وأصحاب القوارب 
التقليدية، إال أن ما حصل في األسبوع الجاري، يشكل صدمة كبيرة 

للسكان بعدما تغير لون الوادي واختفت جمالية مياهه الزرقاء 
التي كانت تجذب الزوار والمسافرين.

فقد أثار تلوث مياه أبي رقراق غضب الساكنة والفعاليات الجمعوية 
والمدنية، التي حملت المجالس المنتخبة للرباط وسال مسؤولية 

ما وقع، ال سيما بعدما تم تداول أخبار تفيد بأن مصدر هذا التلوث 
هي عصارة نفايات مطرح أم عزة، حيث حملوا المسؤولية للجهات 
المنتخبة والمسؤولة عن تدبير المطرح بسبب عدم تدبير النفايات 

المتراكمة والتي تشكل خطرا على البيئة في المنطقة.

الرباط. األسبوع

الكارثة البيئية التي حصلت 
لنهر أبي رقراق، قوبلت بصمت 
كلي من طرف املسؤولني من 

منتخبني وسلطات وحتى الوزارة 
الوصية على قطاع الطاقة 

والبيئة والتي يرتأسها الوزير عزيز 
الرباح، بحيث ال أحد خرج لتوضيح 

ما حصل، واألسباب احلقيقية 
التي أدت لوقوع هذه الكارثة 

واستمرت لعدة أيام وخالل بداية 
األسبوع اجلاري

تهدد م�ستقبل برج حممد ال�ساد�س 
واأكرب م�سرح يف اإفريقيا

كارثـة بيـئية في نهر أبي رقراق 
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كواليس جهوية
ما يجري  

ويدور

أين األمن يا وزير الصحة ؟ في المدن

أطباء داخليون خائفون على سالمتهم الجسدية

أكادير

األسبوع

ــون  ــي ــداخــل ــي األطـــبـــاء ال ــعــان ي
بــأكــاديــر،  الــجــامــعــي  باملستشفى 
ــروف عمل  ــاع مــزريــة وظـ مــن أوضـ
األمن  غياب  بسبب  للكرامة،  تفتقد 
وتعرضهم  املستعجالت  أقسام  في 
من  لفظية  ــداءات  ــت واع ملضايقات 
غياب  جــانــب  ــى  إل الــــزوار،  بعض 

وسائل الحماية والتعقيم.
الداخليني  األطباء  وأكدت جمعية 
تبشر  ال  الوضعية  أن  باملستشفى، 
اللفظية  االعتداءات  بسبب  بالخير، 
لها  يتعرضون  الــتــي  والجسدية 
داخــل  لألمن  الــتــام  شبه  والغياب 

بدون  والعمل  املستعجالت،  قسم 
الحق  من  والحرمان  طبية،  قفازات 

في التغطية الصحية واألكل. 
الوقت  »فــي  الجمعية:  وقــالــت 
االعتبار  رد  فيه  ننتظر  كنا  ــذي  ال
للطبيب الداخلي، إال أنه يتم التنكر 

يتم  بــل  وجــهــوده،  تضحياته  لكل 
اختياره  في  حتى  عليه  التضييق 
أن  مضيفة  يريد«،  الذي  للتخصص 
»الجهات املسؤولة غائبة عن تهيئة 
وتوسيعها  االستشفائية  املصالح 
الطبية  ــوســائــل  ــال ب وتــجــهــيــزهــا 

يجد  لكي  املالئمة،  والبيداغوجية 
يباشر  عندما  الــداخــلــي  الطبيب 
وكافية  مالئمة  أرضية  تخصصه، 

لتكوين جيد«.
»الوزارة  أن  الجمعية  وأوضحت 
قامت بتعيني أطباء داخليني تابعني 
يتم  أن  قبل  الجامعي  للمستشفى 
إدارة  تعيني  وقبل  بنائه،  استكمال 
ــراف عــلــيــه، حــيــث اضــطــروا  ــإش ل
أي  وجــود  دون  كاملة  لسنة  للعمل 
يتم  لم  »ملــاذا  متسائلة:  مــســؤول«، 
الثاني  الحسن  مستشفى  تأهيل 
حتى يقوم بدور املستشفى الجامعي 
إلى حني استكماله؟ إلى متى سيبقى 
الطبيب الداخلي محروما من أبسط 
الساكنة  متى ستبقى  وإلى  حقوقه؟ 

ضحية هذه العشوائية؟«.
املستشفى  أن  الجمعية  واعتبرت 
بأكادير  الثاني  الحسن  الجهوي 

داخليني  أطباء  لتكوين  مؤهل  غير 
بالخطر  ينذر  ما  وهو  وأخصائيني، 
الطبي، مما  ويسائل جودة تكويننا 

يحتم إيجاد حلول بديلة.
ودعت الجمعية إلى توفير وسائل 
وشروط  السليمة  الطبية  املمارسة 
معا  واملريض  الطبيب  لعمل  مالئمة 
بها،  نشتغل  التي  املستشفيات  في 
وعلى رأسها توفير الحماية األمنية، 
ــن األمــــراض،  ــة م ــاي ــوق ــل ال وســائ
ووسائل االشتغال واملعدات الطبية.
التغطية  بتوفير  أيضا  وطالبت 
الداخليني  األطباء  لكافة  الصحية 
بــأكــاديــر  الــجــامــعــي  باملستشفى 
املمارسني باملستشفيات، والحق في 
املرسوم  ذلك  على  ينص  كما  املأكل 
رقم 2.91.527، وصرف التعويضات 
املدة  كامل  عن  رجعي  بأثر  العالقة 

التي لم يستفيدوا منها.

عين على الشمال

إعداد: زهير البوحاطي

شـــــمـالــية
مـــــختصرات

بعدما كان من املنتظر أن تقوم 
بترميم  لــتــطــوان  الــتــرابــيــة  اجلــمــاعــة 
وإصالح ما دمرته وعرت عنه األمطار 
األخيرة، حيث لم تعد معظم الشوارع 
لالستعمال  صاحلة  بتطوان  واألزقـــة 
بــســبــب تــضــرر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، فــإن 
وعمالها  لم تسخر معداتها  اجلماعة 
ــا ميـــكـــن إنــــــقــــــاذه، يف حــن  ــ ــاذ مـ ــ ــقـ ــ إلنـ
إلى  الدورة األخيرة للجماعة  حتولت 
مناسبة لتوجيه االنتقادات، سواء من 
املواطنن، ويف ظل  أو  املعارضة  طرف 
غياب توضيح صريح من طرف رئيس 
»احلــاكــم«،  لــلــحــزب  املنتمي  اجلــمــاعــة 
ــإنـــه لـــم يـــجـــد مـــبـــررا ســــوى جتــمــيــد  فـ
أو إعــفــاء رئــيــس املــصــالــح اجلــمــاعــيــة 
رئيس  أن  على  يــدل  مــن مهمته، ممــا 
اجلــمــاعــة يــهــيــئ ألمـــر مـــا، إمـــا متهيد 
ــة، أو  ــلـ ــبـ ــقـ ــات املـ ــابـ ــخـ ــتـ ــالنـ الــــطــــريــــق لـ
بعض  ليتحملوا  منه  املقربن  حلشد 

املسؤوليات باجلماعة.

سبب  يــوضــح  الجهة  »والـــي 
باجلماعة  الــتــعــمــيــر  مــجــال  جتــمــيــد 
باملتابعة  ويــهــدد  للمضيق  الــتــرابــيــة 
جهة  والــي  أكــده  ما  هــذا  القانونية«، 
طنجة تطوان احلسيمة، يوم اخلميس 
بعمالة  اجــتــمــاعــه  خـــال  ــي،  ــاضـ املـ
من  جميع  مبتابعة  الفنيدق،  املضيق 
أو  التعمير  عرقلة  يف  تــورطــه  يثبت 
التاعب فيه باإلقليم، وجتميد ملفات 
شخصية  أجــنــدات  خلــدمــة  تعميرية 
ضيقة، حيث يتم احلديث عن االشتباه 
يف ابتزاز واستفزاز مستثمرين ميكنهم 
ــد الــعــامــلــة والــتــخــفــيــف  ــي تــشــغــيــل ال
االجتماعي  واالحــتــقــان  البطالة  مــن 

باملنطقة.

رغــم اعــتــقــال بــعــض الــنــشــطــاء 
احلــقــوقــيــن والــصــحــافــيــن وغــيــرهــم، 
احملكمة  لــدى  العامة  النيابة  أن  غير 
ــتــــطــــوان تـــصـــرفـــت مــع  ــة لــ ــيــ ــدائــ ــتــ االبــ
املــــوضــــوع مبــوضــوعــيــة ولــــم تــتــابــعــهــم 
إلــيــهــم مـــن ضمنها  املــوجــهــة  بــالــتــهــم 
إهـــانـــة رجـــــال الــســلــطــة، فــتــم إطـــالق 
ســراحــهــم بــعــد عــرضــهــم عــلــى قــاضــي 

التحقيق. 

مشروع ملكي يتحول إلى كارثة بيئية
جميع  لــرمــي  مــطــرح  ــى  إل مارتيل  واد  تــحــول 
التي  العشوائي  البناء  ومخلفات  األزبــال  أنــواع 
تعرفها العديد من أحياء املدينة، حتى أصبح هذا 
املجاورة  األحياء  على سكان  يشكل خطرا  الوادي 
له، والذين يعانون في فصل الشتاء من فيضانات 
وانسداد الطريق، ويعانون في الصيف من الروائح 
املياه  وكذلك  الراكدة،  املياه  من  املنبعثة  الكريهة 
فيه من مجاري الصرف الصحي، مما  التي تصب 
والذباب  البعوض  انتشار  في  كبير  بشكل  يساهم 
بمثابة  الوضع  أصبح  حتى  الضارة،  والحشرات 
املذكور  للوادي  املحاذية  األحياء  لساكني  كابوس 

في جميع األوقات. 
مارتيل خالل  بمدينة  املواطنني  من  العدد  وعبر 
إزاء  الشديد  قلقهم  عــن  لـــ»األســبــوع«،  حديثهم 
بعد  مارتيل،  بوادي  التلوث  مظاهر  انتشار جميع 
للنفايات، وذلك في  إلى مطرح عشوائي  أن تحول 

تجاهل تام من طرف املصالح املعنية.
ولعل الذين قادتهم الظروف لزيارة هذا الوادي 
حجم  سيالحظ  مباشرة،  البحر  في  يصب  الــذي 
بعدما  الساكنة  يهدد  أصبح  الذي  والخطر  الضرر 
تحول إلى فضاءات مفتوحة لرمي النفايات املنزلية 
ومخلفات البناء أمام أنظار الجميع وبدون حسيب 

وال رقيب.
األشخاص  بعض  أن  محلية،  مصادر  ــادت  وأف
وغياب  املــراقــبــة  غــيــاب  استغالل  ــى  إل يعمدون 
املنزلية  النفايات  من  للتخلص  املعنية،  الجهات 

فيما  عشوائي،  بشكل  ورميها  البناء  ومخلفات 
باملنطقة  البيئي  الوضع  أن  أخرى،  أفادت مصادر 
قلق  أثار  الذي  األمر  حقيقية،  بكارثة  ينذر  أصبح 
أوضاعا  تعيش  أصبحت  التي  املجاورة  الساكنة 
والخطيرة  السلبية  الــتــأثــيــرات  بسبب  مــزريــة 
وتجمع  الكريهة  الــروائــح  انبعاث  عن  الناجمة 
الحشرات الضارة التي تسبب في األمراض املزمنة 

كالربو والحساسية، خصوصا بالنسبة لألطفال.
هذا، ويأمل عدد من املهتمني أن تتحرك الجهات 

واتخاذ  املشكل،  لهذا  حل  إيجاد  أجل  من  املعنية 
االعتبار  ورد  الوضع  هذا  لتدارك  عملية  تدابير 
لهذا املشروع امللكي الذي ال زال يعيش تحت وطأة 

التهميش.
الجمعيات  إحـــدى  قــامــت  فــقــد  ــارة،  ــإشـ ولـ
أجل  من  وذلك  مارتيل،  لوادي  بزيارة  الشبابية 
الوقوف على هذه الكارثة البيئية كما هي ظاهرة 
واألزبال  املنازل  املياه  تغمر  حيث  الصورة،  في 

تطفو على سطح املياه.

وغابت  املنتخبون  ــاب  غ بعدما 
لم  املعنية،  الــجــهــات  جميع  معهم 
»مغطير« ضواحي  يجد سكان مدشر 
لعمالة  التابعة  الكبير  القصر  مدينة 
لألمر  االستسالم  ســوى  العرائش، 
سواعدهم  عــن  والتشمير  ــواقــع،  ال
إلصالح الطريق وفك العزلة للخروج 
من العالم القروي وصوال إلى العالم 
الحضري كما وعدهم بذلك املنتخبون 
خالل فترة حمالتهم االنتخابية، وها 
هي واليتهم قد أشرفت على االنتهاء، 
ولم يتحقق شيء من وعودهم الكاذبة 
فقط كسب  منها،  الغاية  كانت  والتي 

أصوات سكان املداشر والقرى.
يصلون  كانوا  املنتخبني  فبعض 
بالقصر  ــداشــر  امل مــن  الــعــديــد  إلــى 
الطرقية  املسالك  وعورة  رغم  الكبير 
وغياب بعضها، إال أن ذلك لم يمنعهم 
االنتخابية  حمالتهم  خـــوض  ــن  م

وتوزيع الوعود التي لم يلتزموا بها، 
وفق تعبير العديد من املواطنني، هذا 
ليقوموا  املنطقة  بسكان  دفــع  األمــر 
مقام املنتخبني في بعض اإلصالحات 
األوحال،  وإزالة  املتضررة  بالطرقات 

يفضلون  الــذيــن  املنتخبني  هـــؤالء 
الــظــهــور فــي املــنــاســبــات واألعــيــاد 
مصالح  عن  غائبون  هم  بينما  فقط، 
املنطقة وساكنتها رغم أن العديد من 
الكبير  بالقصر  واملداشر  الدواوير 

سلبا  أثرت  نواقص  عدة  من  تعاني 
من  لساكنتها،  اليومية  الحياة  على 
غياب النقل ونقص اإلنارة العمومية، 
وغياب املدارس االبتدائية والثانوية، 
مسافات  يقطعون  أوالدهم  جعل  مما 
مؤسسة  بــأقــرب  لاللتحاق  طويلة 
غياب  عن  فضال  دراستهم،  ملتابعة 
التحتية،  والبنية  الحضرية  التهيئة 
وغــيــاب كــذلــك الــعــديــد مــن املــرافــق 
مستوصف  رأسها  على  الضرورية، 
احتياجات  يلبي  أن  يمكن  صحي 

الساكنة. 
املواطنني  مــن  العديد  ويطالب 
بالتدخل  الــعــرائــش  عمالة  عــامــل 
الذي  والحصار  العزلة  لفك  العاجل 
ضرب على مدشرهم بعد التساقطات 
هذا  يعد  لم  حيث  األخيرة،  املطرية 
املسلك الطرقي صالحا بعدما جرفت 

املياه تربته.

مواطنون يقومون مقام المنتخبين في فك العزلة عن الدواوير بالقصر الكبير

أيت الطالب
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لم يتردد بعد الغيورين مبدينة إنزكان 
ــعـــض املــنــتــخــبــن يف فـــضـــح تــــواطــــؤ رجــــال  وبـ
أجل  من  العشوائي،  البناء  مافيا  مع  اإلدارة 
ــــدات تــوزيــع  إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى بــنــاء وحـ
الــوقــود شــرق املــديــنــة، وقــد تــفــاقــم عــددهــا يف 
وكــشــفــت مــصــادر  املــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات 
التي  العشوائي  البناء  مافيا  أن  املكان،  بعن 
ــبـــحـــت »حتــــكــــم« املـــديـــنـــة فــــرضــــت أمـــاكـــن  أصـ
تــتــكــون مــن مــســتــودعــات كــبــيــرة مــعــدة لتوزيع 
انــتــهــاك ســافــر لقطعة  ــود يف  ــوقـ الـ وتــخــزيــن 
ــراب  ــوتـــى يف تـ ــة مـــعـــدة ســلــفــا لـــدفـــن املـ ــيـ أرضـ
جــمــاعــة، بعدما كــانــت هــذه األراضـــي يف وقت 
إنزكان،  املتنفس األخضر ملدينة  سابق تشكل 
املــنــتــخــبــن يف اجلــمــاعــة  بــعــض  يــتــعــرض  إذ 
املـــذكـــورة لــضــغــوطــات رهــيــبــة مـــن قــبــل بعض 
كهربائية  عـــدادات  بتركيب  للسماح  اجلــهــات 
ــن الــصــنــف الــكــبــيــر لـــفـــائـــدة أحـــد األعـــيـــان  مـ
الـــــذي اســـتـــغـــل األراضـــــــي الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــاك 
مساحة  على  للوقود  محطة  لبناء  املخزنية 
املواطنن  مــن  العديد  شكوك  أثـــارت  شاسعة 
حـــول تـــواطـــؤ الــســلــطــات يف املـــوضـــوع. وأمـــام 
تسارعت  املدينة،  على  الغيورين  بعض  رفض 
الــتــحــركــات لـــإســـراع يف الــبــنــاء دون إشـــراك 
لكل  سافر  حتــد  ويف  بــاألمــر،  املعنية  املصالح 
الــقــوانــن مــطــالــبــن يف نــفــس الــوقــت بلجنة 
مــركــزيــة لــفــتــح حتــقــيــق يف املـــوضـــوع وتــرتــيــب 

اإلجراءات القانونية. 

ــف، مــتــســكــعــون،  ــن »نـــشـــل، ســـرقـــة، ع
الوضع  هــو  هــذا  املــــارة«..  سبيل  اعــتــراض 
السوق  يوم  يصادف  الذي  ثالثاء  كل  السائد 
األسبوعي بإنزكان، خصوصا برحبة الدجاج، 
ــدى الــســيــدات األســبــوع  حــيــث تــعــرضــت إحـ
طرف  من  النشل  طريق  عن  للسرقة  املاضي 
بائعي  أحــد  إفـــادة  الــلــصــوص، وحسب  أحــد 
املتسوقني  تــوافــد  مبــجــرد  ــه  فــإن ــاج،  ــدجـ الـ
إلى  السوق  أزقــة  من  عــدد  تتحول  صباحا، 
مرتع للنشالني واملشردين الذين يعمدون إلى 
وسائل  كافة  املارة مستعملني  اعتراض سبيل 

العنف من أجل سرقة املرتفقني.

العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

الدار البيضاء محالت تجارية تحت رحمة المشردين

داء
أص

ســـوسية

احتجاجات األطر اإلدارية والتربوية بسطات 
التعليمية العملية  تربك 

سطات

نور الدين هراوي

للحراس  الــتــربــويــة  اإلدارة  جمعيات  نــفــذت 
ومديري  الثانويات،  ومــديــري  والنظار  العامني 
التعليم االبتدائي، مؤخرا، وقفات احتجاجية بجهة 
املطالب  من  مجموعة  بشأن  سطات  البيضاء  الدار 
االحتجاجية  املطلبية  لغتهم  خــال  من  املشروعة 
املــديــريــات  مختلف  أمـــام  باعتصامات  املــرفــوقــة 

اإلقليمية.
وفي هذا السياق، نظمت األطر اإلدارية والتربوية 
نضالية  وقفة  بسطات،  للتعليم  اإلقليمية  باملديرية 
متبوعة باعتصام وإضراب عن العمل، بسبب تماطل 

املتعلقني  املرسومني  إخــراج  في  الوصية  ــوزارة  ال
املحتجني،  تعبير  وفق  التربوية،  واإلدارة  باألطر 
من  الجامعية  ــر  واألط بالخريجني  األول  ويتعلق 
من  القدماء  يهم  والثاني  التربوية،  اإلدارة  سلك 
أطر اإلسناد، وقد تم عقد اجتماعات سابقة وتوزيع 
وعود بإنهاء هذا املشكل، لكن، لألسف، لم يتم تنفيذ 
التي  العثماني  الدين  حكومة سعد  قبل  من  الوعود 
لم يبق من عمرها الزمني سوى شهور قليلة، تؤكد 
أن  مضيفة،  املحتجة،  التربوية  األطــر  من  مصادر 
ويلوحون  اعتصامات  في  يدخلون  جعلهم  ما  هذا 
ميدانية  إنــذارات  ويوجهون  مفتوحة  بإضرابات 

شديدة اللهجة إلى الجهة املعنية.
النقابات  العديد من  إلى أن  هذا، وتجدر اإلشارة 
اإلداريــة  األطــر  مطالب  وتساند  تدعم  التعليمية 
بالجهة  أو  بــســطــات  ــواء  سـ ــاك،  ــ األس بمختلف 
في  واملماطلة  التسويف  سياسة  مستنكرة  عموما، 

الحكومة  طــرف  من  العالقة  ملطالبهم  االستجابة 
املهني  االستقرار  تحقيق  بضرورة  مطالبة  الحالية، 
العطاء  من  يتمكن  حتى  اإلداري  لإلطار  والنفسي 
في أجواء سليمة ويساهم في تطوير األداء اإلداري 
املديرية  بأن  قالوا  الذين  املحتجني،  بلغة  املضني، 
مع  وتجتمع  للجميع  بابها  تفتح  بسطات  اإلقليمية 
التربوية بشكل متواصل، وتعاوني من  أطر اإلدارة 
أجل إيجاد كل الحلول املمكنة ملشاكلها وإكراهاتها 
املحلية من أجل تطوير املدرسة العمومية وخدمتها 
املشاريع  تنزيل  أجل  من  وكذا  األجود،  إلى  ونقلها 
 51/17 رقم  اإلطــار  بقانون  الخاصة  االستراتيجية 
وكل املشاريع التعليمية التنموية، غير أن الحكومة 
في  وتتماطل  تتلكأ  املصادر،  نفس  تضيف  الحالية، 
إخراج  أجل  من  املذكورة  العالقة  املشاكل  عن  الرد 
اإلداري  لإلطار  وتصبح  الوجود  حيز  إلى  املراسيم 

رتبة متصرف تربوي.

أمزازي

األسبوع

التجارية  املحات  أصحاب  معاناة  تضاعفت 
بعدما  رشيد،  موالي  مقاطعات  بعمالة  الفاح  بحي 
لكون  محاتهم،  فتح  في  صعوبة  يجدون  أصبحوا 
املتشردين ينامون أمامها، كما أن التجار أصبحوا 

مطالبني بالتنظيف أمام محاتهم كل صباح، لتفادي 
الكل يعيش تحت  البول و)...(، خاصة وأن  روائح 
من  الكثير  يتطلب  الذي  »كورونا«  فيروس  هاجس 

التدابير االحترازية والوقائية ومنها النظافة.
املشردين  عدد  في  الكبير  التجار االرتفاع  ووصف 
 ،2020 عام  منذ  االرتفاع  هذا  تواصل  إثر  بالكارثة، 
ودعوا السلطة املحلية ممثلة في قائد امللحقة اإلدارية 
بحي الفاح ومسؤولي عمالة مقاطعات موالي رشيد، 

إلى اتخاذ إجراءات سريعة ملعالجة املشكلة.

بوطيب الفياللي

للتعليم  الوطنية  للنقابة  املحلي  املكتب  أصدر 
العالي فرع أگادير، بيانا أعرب فيه عن استنكاره 
شعبة  مقر  ــه  ل تــعــرض  ــذي  الـ للتهجم  الــشــديــد 
والعلوم  اآلداب  بكلية  اإلنجليزية  ــدراســات  ال
من  بأكادير،  زهر  ابن  لجامعة  التابعة  اإلنسانية 
طرف غريب قام بإهانة األستاذات واألساتذة الذين 
إلى  باإلضافة  بالشعبة،  حينها  متواجدين  كانوا 
محاولة االعتداء الجسدي على األستاذ )م. ف( من 
العلوم  كلية  إلى  ينتمي  الذي  املتهجم  نفس  طرف 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية.
بأگادير،  العالي  التعليم  لنقابة  املحلي  املكتب 
أعلن تضامنه الامشروط مع األستاذ الضحية، ومع 
رئاسة  طالب  كما  بالشعبة،  وزمياته  زمائه  بقية 
جامعة ابن زهر بتفعيل املتابعة القضائية ومسطرة 
ينتمي  طالبا  باعتباره  املعتدي  حق  في  التأديب 
واالجتماعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  لكلية 
يقول البيان، الذي اعتبر رئاسة الجامعة هي الجهة 
الرسمية املخول لها القيام بذلك، كما يطالب املكتب 
لدى  امللف  بمتابعة  العالي  التعليم  لنقابة  الجهوي 
لصون  الهادفة  الشعبة  قرارات  ثمن  كما  الرئاسة، 

كرامة األستاذ الجامعي.

نقابة تدين التهجم 
على أستاذ جامعي

أكادير

عزيز العبريدي

التابعة  القضائية  الشرطة  عناصر  أوقفت 
متلبسني  شخصني  بالزمامرة  األمــن  ملفوضية 
الباستيكية  ــاس  ــيـ األكـ ــج  ــرويـ وتـ ــازة  ــحــي ب
الشخصني  اســتــنــطــاق  ــم  ت ــد  وقـ ــورة،  ــظ ــح امل
معهما  والبحث  ألقوالهما  واالستماع  املوقوفني 
تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهما 

جميع  عــن  للكشف  املختصة  املحكمة  ــام  أمـ
حيثيات هذا امللف.

ــدة، بــأنــه تــم توقيف  ــؤك وذكـــرت مــصــادر م
سنة،   46 العمر  من  يبلغ  الذي  األول  الشخص 
حوالي  تنقل  كــانــت  الــتــي  ســيــارتــه  مــن  على 
ذلك  بعد  الباستيكية،  األكياس  من  كلغ   250
انتقلت فرقة الشرطة القضائية إلى حي السام 
بالزمامرة ملداهمة أحد املستودعات الذي يوجد 
والبالغ  املوقوف  الثاني  الشخص  ملكية  في 
أطنان  ثاثة  حجز  تم  بحيث  سنة،   50 عمره 
املخزنة  الباستيكية  األكياس  من  كلغ  و300 

واملعدة للترويج باملدينة واألسواق املجاورة.
لإلشارة، فحي السام يتوفر على مجموعة من 
املستودعات التي تستغل كمخازن لبعض املواد 
للبيع،  وإعــدادهــا  تلفيفها  يتم  التي  الغذائية 
كمعامل  املساكن  بعض  استغال  إلــى  إضافة 
سرية إلنتاج بعض املواد األولية املستعملة في 
صناعة املابس وأغراض أخرى، هذا في الوقت 
تجاه  الصمت  املحلية  السلطة  فيه  تلتزم  الذي 
هذه املصانع السرية، والتي ال يؤدي أصحابها 
اليد  على  خطرا  وتشكل  الضريبية  الواجبات 

العاملة لعدم احترامها الشروط املطلوبة.

الزمامرة
حجز ثالثة أطنان من األكياس البالستيكية الممنوعة

و  تعليقصــورة

أعمدة كهربائية تهدد سالمة المواطنين

وهم  عموما،  والساكنة  األطفال  يواجه 
يعبرون الطريق عند مدخل سوق بني بشير 
بإقليم احلسيمة، خطرا كبيرا بفعل تساقط 
أعــمــدة كــهــربــائــيــة مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة، رغــم 
الــعــديــد مــن الــشــكــايــات واملـــراســـات دون أن 
الــوطــنــي للكهرباء  املــكــتــب  تــتــدخــل مــصــالــح 
لــرفــع هـــذا الــضــرر، وتــطــالــب ســاكــنــة جماعة 

بني بشير ومعها العديد من اجلماعات نذكر 
مــنــهــا بــنــي عــبــد اهلل وبــنــي حــذيــفــة وســيــدي 
بوزينب وبني أحمد امكزن ومتساوت وزرقت، 
وغــيــرهــا مــن اجلــمــاعــات الــتــرابــيــة باإلقليم، 
إقليم  عــامــل  رأســهــم  على  اإلقليم  مسؤولي 
احلــســيــمــة فــريــد شــــوراق، لــلــتــدخــل الــعــاجــل 
ملعاجلة املوقف مبا يلزم من مهنية وجدية.
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المسجد الذي كاد
 أن يسقط فوق 
رؤوس المصلين

األسبوع

مسجد  صومعة  من  جــزء  انهيار  خلق 
»بدر« بسانية زين العابدين بمدينة أسفي، 
الذين  املصلني،  صفوف  في  ورعبا  هلعا 
اضطروا ملغادرة املسجد خوفا من حصول 
انهيار آخر، بعد سقوط بعض الحجارة من 
الصومعة، الشيء الذي خلف صدمة كبيرة 
لدى الجميع وحتى املواطنني القريبني من 

املسجد.
للجهات  املسؤولية  مواطنون  وحمل 
بسبب  ــاف،  األوق وزارة  وخاصة  املعنية، 
عدم قيامها بتتبع حاالت املساجد القديمة، 
من  ســواء  عليها  توجد  التي  والوضعية 
والخرسانة،  األســوار  أو  املرافق  ناحية 
في  العتيقة  املساجد  بمراقبة  وطالبوا 
قصد  حولها،  ــات  دراسـ وإنــجــاز  املدينة 
أي  وقوع  وتفادي  املصلني  أرواح  حماية 
ضحايا،  أو  إصابات  إلى  تؤدي  قد  كارثة 
املصالح  قبل  من  إهماال  هناك  أن  مؤكدين 
التابعة لوزارة األوقاف في مراقبة وضعية 

املساجد.
مدينة  في  العريقة  املساجد  من  فالكثير 
أسفي توجد في وضعية غير آمنة، بسبب 
عدم  وبسبب  واإلصالحات،  املواكبة  غياب 
اهتمام مسؤولي مندوبية األوقاف رغم أن 
مهمة  مالية  مداخيل  على  تتوفر  ــوزارة  ال

لترميم جميع مساجد املدينة.

العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

القن�س الع�سوائي بجهة �سو�س.. متى تبداأ امل�ساءلة ؟
أسفي

األسبوع

  

آليات  معينة  صحيفة  في  مقال  يحرك  ما  نادرا 
فائقة..  وبــســرعــة  الحقيقة  وتقصي  التفتيش 
مصادر  كشف  بعد  مباشرة  هــذا  تحقق  هل  لكن 
تدق  بالقنص  مهتمة  جمعيات  إعالمية لتحركات 
ناقوس الخطر، وتطالب بتدخل عاجل لوقف نزيف 

القنص العشوائي بجهة سوس ماسة.
من خالل القنص العشوائي نهارا جهارا بجبال 
تنالت وأيت باها بإقليم اشتوكة أيت باها، وإذ ننوه 
بعمل بعض جمعيات القنص الغيورة على »القنص 
تغيير  ضــرورة  إلى  عنايتنا  نوجه  منظم«،  الغير 
ومحاربة  والغابات  املياه  بإدارة  املسؤولني  بعض 
وباملديرية  باها  أيــت  اشتوكة  بإقليم  التصحر 
على  والقابعني  بأكادير،  والغابات  للمياه  الجهوية 
كراسيهم الوثيرة بدل الوقوف على ما تعرفه بعض 
العشوائي  للقنص  استفحال  من  الجبلية  املناطق 
وإبادة العشرات من أصناف الغزالن وبـ»العاللي«، 
ثالثة  مداخيلها  تتضاعف  أن  باإلمكان  كان  وقد 

أضعاف لحظة ضبط املخالفني.
القنص  من  واملستفيدين  االستفادة  ذكر  وعلى 
شافت وال  عني  »ال  أسلوب  واستغالل  العشوائي 
قلب وجع« من طرف املصالح املعنية)..(، وجب أن 
نقول بأن الجدية التي تعاملت بها جمعيات القنص 

بأن  توحي  ماسة،  سوس  بجهة  الغيورين  وبعض 
في  سيكون  العقاب  وحتى  واملحاسبة  املساءلة 
التي نعرف تفاصيلها، ولكننا  التجاوزات  مستوى 
مجرى  في  تؤثر  ال  حتى  فيها  الخوض  نتجنب 

التحقيق.

اشتوكة أيت باها

أخبارأزمـــــــــــــور

شكيب جالل 

تنسيقية  مـــن  جــمــعــويــة  فــعــالــيــات  قامت 
الربيع، ومعها  أم  نهر  املدافعة عن مصب  القوى 
بــعــض ســاكــنــة أزمـــــــور، يــــوم 14 مـــــارس اجلـــــاري، 
مبسيرة تنديدية مبا آل إليه وضع نهر أم الربيع 
املــصــب، عل  ــال عند  بعد جتمع احلــصــى واألوحــ
مــســيــرتــهــم جتـــد هــــذه املـــــرة اســتــجــابــة مـــن قــبــل 

املسؤولني حلل مشكل الوادي.

عن  الغاضبني  املنتخبني  من  العديد  قرر 
أزمـــور،  ملدينة  الــبــلــدي  املجلس  وفــشــل  تسيير 
والــذيــن  و2021،   2015 بــني  مــا  الــفــتــرة  خــال 
ينتمون إلى أحزاب االستقال، العدالة والتنمية، 
فيدرالية  أعــضــاء  وبعض  الــدســتــوري،  االحتـــاد 
خلوض  أخــرى  أحــزاب  إلــى  اليسار، االنضمام 
منافسة  التي ستعرف  املقبلة  االنتخابات احمللية 
الترشيح  نظام  اعتماد  بعد  املرشحني  بني  قوية 

الفردي.
 

يتم تـــرويـــج أخـــبـــار حــــول إحـــــداث مــؤســســة 
لذاكرة املقاومة وجيش التحرير باملدينة العتيقة 
ألزمـــور، فــوق أرضــيــة ســاحــة »أبــراهــام مولنيس«، 
فبالرغم من أن تشييد هذه املؤسسة فكرة جيدة 
وحسنة، إال أن إقامتها فوق هذه الساحة سيؤدي 
ــى تــضــيــيــق مــســاحــتــهــا واخـــتـــنـــاقـــهـــا وتــشــويــه  ــ إلـ
إقليميا  فــضــاء  هــنــاك  وأن  جــمــالــيــتــهــا، الســيــمــا 
مبدينة  التحرير  وجيش  املقاومة  بذاكرة  خاصا 
اجلديدة، والذي ميثل كل اإلقليم مبا فيه مدينة 
أزمـــور، وهــذا الفضاء املــوجــود بــاجلــديــدة، يتوفر 
يف  واملقاومني  املقاومة  لــذاكــرة  تــؤرخ  وثائق  على 
املــقــاوم األســتــاذ عباس  أزمـــور، مــن بينهم  مدينة 

ملرابط ومقاومني آخرين.

سقايات بدون ماء تعمق أزمة العطش سيدي بنور

األسبوع

بنور،  بسيدي  هالل  بني  جماعة  سكان  يعاني 
من غياب املاء الصالح للشرب، والزالوا ينتظرون 
تشغيل السقاية التي تم إنجازها منذ عدة أشهر.

مثل  ــر  دواوي عــدة  في  سقايات  عــدة  وتوجد 
حالة  فــي  املريبطات،  نــاصــر،  أوالد  الــجــرايــر، 
الناس  معاناة  تفاقم  من  يزيد  مما  تــام،  شلل 
األنفس،  عليها بشق  والحصول  املياه  في جلب 
املجلس  أن يصحو ضمير مسؤولي  انتظار  في 
للمياه  الناس  بحاجة  يهتم  ال  الــذي  الجماعي 
الحيوية  املادة  هذه  وأهمية  للشرب،  الصالحة 
تربية  وفــي  املنزلية  اليومية  الحاجيات  فــي 

املواشي والزراعة.

ويتساءل السكان: إلى متى ستظل هذه الدواوير 
بدون ماء صالح للشرب رغم تشييد هذه السقايات 
مسؤولو  ينتظر  فهل  بتشغيلها؟  وعــود  وإعطاء 
املياه  الستعمال  االنتخابات  قرب  القروي  املجلس 

كورقة في حملتهم االنتخابية؟
ورغم تقديم السكان لعدة شكايات إلى مسؤولي 
بالتماطل  تقابل  طلباتهم  أن  إال  الجماعي،  املجلس 

والالمباالة.

زاكورة

سالليون يتحدون السلطات ويطالبون بإيقاف »نهب« أراضيهم 

مراكش هل يقطع تعيين مديرة جديدة مع ممارسات الماضي ؟

عزيز الفاطمي

تحت إشراف وزارة الداخلية، أقدمت مديرية 
للجماعات  العامة  باملديرية  والتطهير  ــاء  امل
انتقالية  حركة  إجــراء  على  مــؤخــرا،  املحلية، 
وفي  املستقلة،  الوكاالت  مسؤولي  كبار  شملت  
املاء  الوكالة املستقلة لتوزيع  هذا اإلطار، كانت 
نادية  نصيب  من   »RADEEMA« والكهرباء 
الوكالة  لهذه  عامة  كمديرة  املعينة  الهاللي، 
كانت  حيث  البيضاء،  ــدار  ال مدينة  من  قادمة 
بشركة  الفعالية  تطوير  مديرة  منصب  تشغل 
أول  الهاللي  تكون  التعيني،  وبهذا  »ليديك«، 

كان  الذي  املنصب  بهذا  يحظى  نسوي  عنصر 
الوكالة،  هــذه  نشأة  منذ  الــرجــال  على  حكرا 
في  مهام  العامة  املديرة  تنتظر  واضحة،  وبلغة 
هذه  هيكلة  إعــادة  رأسها  على  األهمية،  غاية 
جديدة  دمــاء  ضخ  أجل  من  الحيوية  املؤسسة 
بوضع  واملــردوديــة،  الكفاءة  على  االعتماد  مع 
قطيعة مع ما سبق من السياسات أغلبها مبنية 
التواصل  على املحاباة، باإلضافة لخلق جسور 
ألطر  املمثلة  النقابية  املكاتب  مع  املوضوعي 
بغية  املستقلة،  الوكالة  ومستخدمي  وموظفي 
جميع  داخــل  والسليم  الــعــادي  السير  ضمان 
تقديم  أجل  من  شفافية،  بكل  الوكالة  مصالح 
يسوده  جــو  فــي  للمرتفقني  الــخــدمــات  جـــودة 
العامة،  املديرة  من  ينتظر  كما  واالحترام،  الجد 
املواطنني  طــرف  من  املقدمة  الشكايات  تتبع 

أغلبها  بالوكالة  مكتب ضبط  داخل  واملوضوعة 
تبقى حبيسة الرفوف.

املديرة  السيدة  أحيل  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
بحي  الدقاق  درب  سكان  شكايات  على  العامة 
بالفشل  واملعلقة  املدينة،  بمقاطعة  دكالة  باب 
سلبا  أثر  مما  الصحي،  الصرف  لقنوات  التام 
على البنية التحتية، فبدل التعامل مع شكايات 
على  االقتصار  يتم  وجدية،  حزم  بكل  املواطنني 
الحلول الترقيعية، إلى حدود كتابة هذه املقالة، 
بــآذان  تتمتع  أن  الجديدة  املسؤولة  على  كما 
صاغية بإمعان لنبض الشارع املراكشي، تفاديا 
نتيجة  أليمة  أحــداث  من  سبق  ما  في  للوقوع 
سياسة البروج العالية التي كان ينهجها بعض 
لها  تكون  قد  إشارة  وهي  السابقني،  املسؤولني 

أجوبتها مستقبال. 

 األسبوع

تانومريت  دوار  ســاكــنــة  قــامــت   
بفتح  بزاكورة،  النقوب  لقيادة  التابع 
طريق وسط أرض ساللية لقبيلة أيت 
بوملان، تحت حماية مسؤول بالقيادة 
موافقة  نيل  دون  املنتخبني  وبعض 
وخــارج  الساللية،  الجماعة  أعضاء 
بنزع  املتعلقة  القانونية  املساطر 
في  به  املعمول  والتعويض  امللكية 
إنجاز املشاريع ذات املصلحة العامة.

الساللية  الجماعة  أعضاء  وانتقد 
في  السلطة  ممثل  سماح  بوملان  أليت 
بالجماعة  املنتخبني  وأحــد  القيادة 
بتشييد  تانومريت،  لسكان  القروية، 
مسار  وتغيير  أرضــهــم،  فــوق  طريق 
ــت تــفــصــل بني  ــان ــي ك ــت ــق ال ــطــري ال
قبيلة  أراضــي  مع  الجماعية  األرض 
القائد  قيام  رافــضــني  مسعود،  أيــت 
أيت  لقبيلة  ينتمي  ال  شخص  بتعيني 
مع  بــتــواطــؤ  ســاللــي  كنائب  بــوملــان 
أحد املنتخبني، الذي كان وراء توفير 
آليات ومعدات املجلس اإلقليمي التي 
وسط  الطريق  لشق  استعمالها  تم 

أرض الناس.
وبالرغم من تقديم أعضاء الجماعة 

نائبا  لكي يكون  الساللية ملمثل عنهم 
رفض  السلطات  ممثل  أن  إال  سالليا، 
غير  نائب  تعيني  ألجل  وذلك  تعيينه، 
بغية  بالقبيلة،  لــه  عالقة  ال  ساللي 
والسماسرة  الــعــقــار  لــوبــي  ــاء  إرضـ
من  واملستفيدين  املنتخبني  وبعض 
األراضــــي الــســاللــيــة أليـــت بــوملــان، 
حيث أن هناك مخططا لتفويت املزيد 
ظل  في  معينة،  لجهات  األراضــي  من 
ارتفاع ثمن العقار الذي أصبح يسيل 

لعاب أصحاب املصالح االنتخابية.
مع  أي حوار  القائد  وبسبب رفض 
وتمسكه  الساللية  الجماعة  أعضاء 
بتعيني نائب ساللي ليس منهم، نظم 
سالليو أيت بوملان وقفات احتجاجية 

أمام القيادة وعمالة زاكورة، للمطالبة 
الوضع،  لتصحيح  العامل  بتدخل 
خارج  أراضيهم  نهب  نزيف  وإيقاف 
اإلطار القانوني، ووضع حد لتصرفات 
القائد وشططه في استعمال السلطة، 
مكتبه  من  بطردهم  قام  بعدما  خاصة 

رافضا االستماع إليهم.
ــون  ــي ــســالل ــاء ال ــضــ ــ وحـــمـــل األع
في  للسلطات  الكاملة  املــســؤولــيــة 
حالة عقد أي اجتماع يتعلق بأرضهم 
أي  وتوقيع  بــوملــان،  أيــت  الساللية 
ملساحة  تفويت  أو  وثيقة  أو  اتفاق 
أو  طريق  بإنجاز  سواء  أرضهم،  من 
كمالكني  موافقتهم  نيل  دون  غيرها 

للعقار. 
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رفض تسجيل مولود باسم أمازيغي 
الناظور

بين الحفرة والحفرة.. 
حفرة أخرى في الناظور

األسبوع

وضعية  في  الناظور  مدينة  شــوارع  أصبحت 
من  العديد  عرفتها  التي  األشغال  بسبب  كارثية 
والسائقني  املواطنني  استنكار  أثار  مما  الطرقات، 

بسبب الحفر املنتشرة في كل مكان.
وتذمرهم  سخطهم  عن  الناس  من  العديد  وعبر 
عليها شوارع  أصبحت  التي  املزرية  الوضعية  من 
في  تتسبب  التي  الكثيرة  الحفر  بسبب  املدينة، 
جمالية  على  وتؤثر  للسيارات،  ميكانيكية  أضرار 

املدينة.
البلدي  للمجلس  املسؤولية  املواطنون  وحمل 
إلــزام  أو  مراقبة،  دون  األشــغــال  هــذه  فتح  ــذي  ال
الشركة املكلفة باملشروع، بإصالح الحفر، مطالبني 
لرفع  والتدخل  مسؤوليته  بتحمل  الجماعة  رئيس 
الضرر الذي يعاني منه الراجلون والسائقون على 

السواء.
في  املدينة  وأزقــة  الشوارع  من  العديد  وتوجد 
جميع  اكتست  التي  الحفر  جــراء  مزرية  وضعية 
املواطنني لوضع  الطرقات، مما يضطر معه بعض 
عجالت مستعملة كإشارة لتحذير املارة من وجود 

حفرة كبيرة في الشارع.
كبيرة  غضب  موجهة  خلقت  الوضعية  هــذه 
مدينة  تعيشه  الذي  التهميش  بسبب  السكان  لدى 
الناظور، التي ال ترقى وضعيتها لطموحات جميع 
الفعاليات، رغم أنها تتوفر على إمكانيات سياحية 
هائلة، إال أن هناك فشال في تدبير الشأن املحلي من 

قبل املجالس املنتخبة منذ سنوات.
الضعيف  باملستوى  يصطدم  للناظور  فالزائر 
في  كــانــت  الــتــي  املــديــنــة،  ــي  ف التحتية  للبنية 
الوطنية،  السياحية  املــدن  أهــم  من  التسعينات 
ولديها  العام،  بقاع  جميع  من  للزوار  قبلة  وكانت 
في  لكنها  أوروبــا،  في  مقيمة  مغربية  جالية  أكبر 
بسبب  كبيرا  تهميشا  عاشت  األخــيــرة،  السنني 
املنتخبني  بني  السياسية  والحسابات  الصراعات 
واألحزاب املحلية، الشيء الذي انعكس سلبا على 

واقع املدينة التي تعتبر جوهرة الريف.

بني مالل

تطالب ساكنة دوار أوالد بن 
رحمون التابع لعمالة مراكش، 

بفك العزلة عنهم وإصالح 
الطريق الرابطة بين جماعتهم 

وطريق الدار البيضاء، والتي 
أصبحت في وضعية مزرية بسبب 

اإلهمال الذي طالها منذ مدة 
طويلة، ويحملون مسؤولية 

تدهور هذه الطريق العمومية 
لمجلس جماعة سيدي إبراهيم، 
بسبب عدم اهتمامه بمشاكل 

الساكنة والمعاناة التي تعيشها 
يوميا بسبب صعوبة التنقل عبر 

هذه الطريق، كما تعالت أصوات 
عدد من الجمعويين مطالبة 
بإصالح الطريق وتوسيعها 

وإخراجها من الحالة الكارثية 
التي توجد عليها.

تلــــكس

أمزازي

 األسبوع

بني  مدينة  من  مواطن  فوجئ 
مالل برفض ضابط الحالة املدنية 
ابنه  تسجيل  بوتفردة،  بجماعة 

باسم أمازيغي »سيفاو«.
من  استيائه  عــن  األب  وعــبــر 
رفض مسؤول الحالة املدنية اسم 
املشعل،  يعني  الــذي  »ســيــفــاو« 

االسم  لهذا  األســرة  اختيار  بعد 
يحمل  ال  أنه  مضيفا  األمازيغي، 

أي معنى سيء.
الجهات  الــطــفــل  أب  ــب  وطــال
وتسهيل  بــالــتــدخــل  ــة،  املــســؤول
من  لتمكينه  أمــامــه  اإلجــــراءات 

تسجيل ابنه باسم أمازيغي.
وترفض مصالح الحالة املدنية 
رغم  األمازيغية  األســمــاء  بعض 
أمــازيــغ،  هــم  السكان  طبيعة  أن 
األمــازيــغــيــة،  اللغة  ويــتــحــدثــون 
ينص  الدستور  أن  من  وبالرغم 
على دسترة األمازيغية واالعتراف 
بعد  الــبــالد  فــي  ثانية  كلغة  بها 

اللغة العربية.

الجديدة

انقطاع متكرر للكهرباء 
يغضب ساكنة بني يخلف

األسبوع

مدينة  في  يخلف  بني  ساكنة  تشتكي 
للتيار  املــتــكــرر  االنــقــطــاع  مــن  املحمدية 
ساعات   7 السكان  عاش  حيث  الكهربائي، 
يوم األحد الفارط تحت الظالم دون إشعار 

مسبق.
ليست  فإنها  محلية،  مصادر  وحسب 
الكهرباء  فيها  ينقطع  التي  األولــى  املــرة 
الظاهرة  الساكنة، حيث أصبحت هذه  عن 
ــاب  األســب مــعــرفــة  دون  كــثــيــرا  مــتــكــررة 
الحقيقية وراءها، مما خلف استياء عارما 

تجاه مسؤولي املكتب الوطني للكهرباء.
من  تذمرهم  عن  املواطنني  بعض  وعبر 
يتم  أن  دون  للكهرباء  املتكررة  االنقطاعات 
من  يتمكنوا  حتى  باالنقطاع،  إشعارهم 

اتخاذ وسائل بديلة لإلضاءة. 
املعاملة  هذه  املصادر  نفس  واستنكرت 
املكتب،  مسؤولي  قبل  مــن  الالمسؤولة 
وخاصة  للسكان،  االرتباك  تخلق  والتي 
التزامات  لديهم  تكون  الــذيــن  التالميذ 
في  إنجازها  عليهم  مدرسية  وواجــبــات 

املساء.
وتدعو ساكنة حي بني يخلف مسؤولي 
إصــالح  ــى  إل للكهرباء  الــوطــنــي  املكتب 
االنقطاعات  هذه  رغم  أنه  بحيث  الخلل، 
بشكل  ترتفع  الفواتير  أن  إال  املستمرة، 
كبير في األشهر األخيرة، مما يخلق غضبا 

كبيرا لدى السكان.

جماعة أوالد حمدان تتماطل في بناء ثانوية تأهيلية

 األسبوع

الزالت جماعة أوالد حمدان بإقليم الجديدة تتماطل 
في إنجاز مشروع ثانوية تأهيلية، منذ 9 أشهر.

وبالرغم من شراء البقعة األرضية منذ شهر غشت 
العمومية  الصفقة  يلف  الغموض  أن  إال  املاضي، 
التعليمية  املؤسسة  هذه  بناء  بمشروع  املتعلقة 
بالجماعة القروية املذكورة، رغم تخصيص ميزانية 

بلغت 84 مليون سنتيم.
في  الحاصل  التأخير  عن  مسؤولة  فالجماعة 
لم  بحيث  أشهر،  عدة  منذ  املشروع  هذا  إنجاز 
تلتزم ببنود اتفاقية الشراكة املوقعة مع املديرية 
بالجديدة،  الوطنية  التربية  لــوزارة  اإلقليمية 
والتي تنص على بناء حائط وإقامة سياج حول 
وإقامة  والكهرباء،  املاء  بشبكة  وربطها  الثانوية 

املرافق الضرورية.
ويتساءل سكان الجماعة عن سبب هذا التأخير 
املنطقة،  تالميذ  لفائدة  تأهيلية  ثانوية  بناء  في 
السنة  إلى  املشروع  تأجيل  من  تخوف  يسود  إذ 
في  التمدرس  من  أبناءهم  سيحرم  مما  املقبلة، 

املوسم الدراسي املقبل 2021 و2022.
املشاريع  بإنجاز  مهتمة  القروية  فالجماعة 
الساكنة،  لــدى  باألهمية  تحظى  ال  التي  األخــرى 
سينقذ  الذي  الثانوية  بمشروع  مهتمة  غير  لكنها 
يهدد  ــذي  ال املــدرســي  الــهــدر  مــن  املنطقة  تالميذ 
ثانوية،  مؤسسة  غياب  بسبب  التعليمي  مسارهم 
وصعوبة تحمل األسر مصاريف التنقل إلى ثانوية 

بعيدة عن مقار سكناهم.
فمنذ سنة 2005 لم يخرج مشروع الثانوية إلى 
الوجود رغم موافقة العامل آنذاك، ونيابة التعليم، 
بناء  في  تماطلوا  القروية  الجماعة  مسؤولي  لكن 
الحجرات الدراسية املتفق عليها في إطار االتفاقية 
منذ 16 سنة رغم أنهم كانوا وراء مقترح املشروع.

قنطرة مهددة 
باالنهيار وال حياة 

لمن تنادي

األسبوع

في  تمليل  أيت  لجماعة  تابعة  قنطرة  توجد 
خلف  الذي  الشيء  باالنهيار،  مهددة  وضعية 
الذين  وامرغوت  منطقة  لسكان  كبيرة  معاناة 

يجدون صعوبة كبيرة في عبور القنطرة.
وعبر سكان املنطقة عن تذمرهم من الوضعية 
إلى  تحتاج  والتي  القنطرة،  عليها  توجد  التي 
إعادة البناء واإلصالح، حيث أكد فاعل جمعوي 
تبرز  القنطرة  هــذه  وضعية  أن  املنطقة،  من 
أليت  الجماعي  املجلس  لدى  املسؤولية  انعدام 
الساكنة  حياة  تهدد  أصبحت  أنها  ذلك  تمليل، 
حل  كلما  محيطها  عن  تامة  عزلة  تعيش  التي 
بناء  إعادة  على ضرورة  الشتاء، مشددا  فصل 
رفع  هندسية مضبوطة ألجل  بمعايير  القنطرة 

املعاناة عن الساكنة.
الشكايات  مــن  الــعــديــد  الساكنة  وقــدمــت 
قصد  الجماعي  للمجلس  املتكررة  الشفوية 
إعادة إصالح القنطرة، مما جعلها توجه طلبا 
إلصــالح  التدخل  قصد  املعنية  الجهات  إلــى 

القنطرة التي انهار جزء منها.
القنطرة  هــذه  تستعمل  الساكنة  والزالـــت 
حياتهم،  على  تشكله  الذي  الكبير  الخطر  رغم 
من  املنطقة  أبناء  لخروج  الوحيد  املنفذ  ألنها 
العزلة، في انتظار أن تتحرك ضمائر املسؤولني 

إلصالحها.

أزيالل

ساكنة جماعة قروية تخرج في مسيرة وتنتفض ضد المسؤولين

األسبوع

خرج العشرات من سكان جماعة 
احتجاجية  مسيرة  فــي  أمرصيد 
مــيــدلــت،  عــمــالــة  ــوب  صـ متجهني 
وتــوفــيــر  الــعــزلــة  بــفــك  للمطالبة 

الخدمات الضرورية للساكنة.
مركز  بتوفير  املحتجون  وطالب 
وبإصالح  أسبوعي،  وسوق  صحي 
الطريق املؤدية إلى دوارهم، والتي 

ــة رغــم  ــزري ــي وضــعــيــة م تــوجــد ف
الوعود الكثيرة بإصالحها.

تندد  شعارات  املحتجون  وردد 
ــي تــعــرفــهــا هــذه  ــت بـــاألوضـــاع ال
التي  واملعاناة  القروية،  الجماعة 
غياب  بسبب  أطــفــالــهــم  يعيشها 
ــي وغــيــاب  ــدرس ــل الــنــقــل امل وســائ

الطريق.
من  استيائهم  عن  السكان  وعبر 
فيها  تتخبط  التي  املزرية  األوضاع 
زاد  مما  سنوات،  عدة  منذ  املنطقة 
من صعوبة الحياة املعيشية في ظل 
وغياب  الصعبة،  املناخية  الظروف 
حاجياتهم  يلبي  منتظم  ســـوق 

ــة تــجــاريــة  ــحــرك ــم ب ــه ــح ل ــســم وي
واقتصادية.

ــغــاضــبــون  ــدد الـــســـكـــان ال ــ وهـ
الــربــاط،  العاصمة  إلــى  باالنتقال 
تستجب  لم  إذا  أصواتهم،  إليصال 
للمطالب  ــم  ــي ــل ــاإلق ب ــطــات  ــســل ال
تلتمس  والتي  املتكررة،  والنداءات 
املتطلبات  وتوفير  املــعــانــاة  ــع  رف

الضرورية.
ويــنــتــظــر الــســكــان االســتــجــابــة 
في  ليلة  قــضــوا  بعدما  ملطالبهم 
العراء، حيث تلقوا بعدها وعدا من 
قبل املسؤولني بحل املشاكل العالقة 

واالستجابة ملطالبهم املشروعة.

ميدلت

تارودانت جريمة ضد البيئة في وادي سوس 

األسبوع

فوجئت ساكنة جماعة زاوية سيدي الطاهر التابعة 
إلقليم تارودانت، بوجود مياه عادمة في وادي سوس 
القريب منها، مصدرها جماعة الكردان املتواجدة على 

بعد 15 كيلومتر من املنطقة.
الكردان  جماعة  مسؤولي  قيام  الساكنة  واستنكرت 
بتصريف املياه العادمة في الوادي، عبر أنابيب كبيرة 
ساكنة  حق  مــراعــاة  دون  الــغــرض،  لهذا  وضعها  تم 
الفالحية  األراضي  وحماية  سليمة،  بيئة  في  الزاوية 

من التلوث.
مسؤول  غير  الفعل  هــذا  أن  املــتــضــررون  واعتبر 

البيئة،  حماية  على  تحث  التي  القوانني  مع  ويتنافى 
وتفادي طرح املياه العادمة في األودية التي تستغل في 
الزراعة والفالحة وسقي األشجار واملواشي، مطالبني 
الجهات والسلطات املعنية بالتدخل لرفع الضرر الذي 
على  حقيقيا  وتهديدا  خطرا  يشكل  والــذي  بهم  لحق 

سالمتهم وصحتهم.
سوس  وادي  في  العادمة  املياه  تصريف  خلق  وقد 
وحرم  املنطقة،  في  مضرة  وحــشــرات  كريهة  ــح  روائ
فتح  يتطلب  مما  الــوادي،  مياه  استعمال  من  السكان 
املسؤوليات بخصوص  وترتيب  املوضوع،  في  تحقيق 

هذه الجريمة البيئية .
أشخاص  يترأسها  التي  الجماعات  مجالس  فبعض 
ليس لهم ضمير، تلجأ لطرح املياه العادمة في الوديان 
القريبة من السكان دون  واألنهار، وفي بعض األماكن 
البيئة  على  املياه  هــذه  تشكله  الــذي  الخطر  مراعاة 

وحياة الناس والحيوانات أيضا.
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المنبر الحر
العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

صدر في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 
 118.15 رقم  الشريف  الظهير   ،2018 مارس   12
القانون  بتنفيذ   2018 فبراير   22 في  ــؤرخ  امل
رقم 31.13، الذي نص في املادة 30 على أن هذا 
من  سنة  مرور  بعد  التنفيذ  حيز  يدخل  القانون 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقبل الشروع 
الهام،  الدستوري  القانون  هذا  مواد  تحليل  في 
بالحق في  املكلفة  اللجنة  أن نتساءل: هل  علينا 
هذا  تفعيل  على  تعمل  معلومة  على  الحصول 
الذين  واملواطنني  املواطنات  لصالح  القانون 
القانون  هذا  أن  أم  اإلدارة،  من  معلومة  يطلبون 

بقي حبرا على ورق؟
وقد نص دستور اململكة املغربية لسنة 2011 في 
واملواطنني  ))للمواطنات  أن  على  منه   27 املادة 
حق الحصول على املعلومات املوجودة في حوزة 
املكلفة  والهيئات  واملؤسسات  العمومية  اإلدارة 
 13.13 رقم  القانون  ونص  العام((،  املرفق  بمهام 
املذكور أعاله في )املادة 3( على أنه ))يحق لكل 
التي  املعلومات  على  الحصول  ومواطنة  مواطن 
بحوزة اإلدارات العمومية والهيئات املكلفة بمهام 
املرفق العام والتزود بها بمجرد طلبها مع مراعاة 
االستثناءات املنصوص عليها في هذا القانون((.
فالغاية من هذا القانون هي إصالح ومكافحة 
في  والحكامة  الشفافية  وضمان  اإلدارة  فساد 
تسيير وتدبير اإلدارة على اعتبار أن ذلك أحد 
حقوق اإلنسان األساسية املرتبطة بحرية الرأي 
املعلومة  بمنح  املعنية  والهيئات  والتعبير، 

للمواطنني هي:
- مجلس املستشارين.
- اإلدارات العمومية.

- مختلف املحاكم )رئاسة ونيابة عامة(.
- الجماعات الترابية.

اعتباري  وكل شخص  العمومية  املؤسسات   -
من أشخاص القانون العام.

هيئة  أو  مؤسسة  كل   -
خــاصــة  أو  ــة  ــام ع ــرى  ــ أخ

مكلفة بمهام املرفق العام.

1( املعلومات املعنية 
بأحكام قانون احلق

 يف املعلومة:

ــذه الـــجـــهـــات يــقــع  ــهـ فـ
عن  اإلجــابــة  عاتقها  على 
وتقديمها  املعلومة  طلب 
ــل  ــ ــا داخـ ــهـ ــبـ ــالـ إلــــــى طـ
ــل الــقــانــونــي املــقــرر،  األجـ

فاملعلومات التي بإمكان املواطن الحصول عليها 
واالتفاقيات  املعطيات،  هي:  القانون  هذا  حسب 
املعبر عنها  اإلدارة، واإلحصائيات  تبرمها  التي 
بصري،  سمعي  تسجيل  أو  رســـوم،  شكل  فــي 
تنهجها  الــتــي  الــعــام  الطابع  ذات  والــوثــائــق 
أو  املؤسسات  بها  تتوصل  والتي  تنتجها  أو 
العام،  املرفق  مهام  إطــار  في  املعنية  الهيئات 
أو  ورقية  فيها،  املوجودة  الدعامة  كانت  كيفما 

الكترونية أو غيرها.

2( املعلومات املستثناة من احلق يف املعلومة:

على  الحصول  في  الحق  نطاق  من  يستثنى 
املعلومة ما يلي:

وبأمن  الوطني  بالدفاع  املتعلقة  املعلومات  أ( 
الدولة الداخلي والخارجي.

ب( املعلومات املتعلقة بالحياة الخاصة لألفراد، 
وخاصة ما يتعلق بحرمة املنزل وسرية املراسالت.
»معطيات  طابع  تكتسي  التي  املعلومات  ت( 

شخصية«.
السرية«  بـ»طابع  املشمولة  املعلومات  ث( 

ــقــانــون كــمــا هو  بــمــوجــب ال
الشأن بالنسبة ملا تنص عليه 
املسطرة  قانون  من   15 املادة 
ــة بـــشـــأن ســريــة  ــي ــائ ــجــن ال
والتحقيق،  البحث  إجــراءات 
 5 ــادة  املـ عليه  تنص  مــا  أو 
بشأن  الصحافة،  قانون  من 
ما  أو  الخبر،  مصدر  سرية 
من   20 ــادة  ــ امل عليه  تــنــص 
قانون مكافحة غسيل األموال 
بـــشـــأن ســـريـــة املــعــلــومــات 
معالجة  وحدة  بعمل  املتعلقة 

املعلومات املالية.

3( االستثناءات املقيدة مبا قد يترتب
 عنها من ضرر:

املعلومات  على  الحصول  نطاق  من  يستثنى 
ضرر،  من  كشفها  عن  يترتب  قد  ما  إلى  بالنظر 

املعلومات التالية:
أ( املعلومات التي من شأن الكشف عنها املس 
الحقوق  وهي  األساسية،  والحقوق  بالحريات 
الشأن  هو  كما  اململكة  دستور  بموجب  املحددة 
بالنسبة للمعلومات التي من شأن الكشف عنها 
يهدد  ملا  القضية  أطــراف  أحد  حياة  يعرض  أن 

حياته أو سالمته الجسدية.
عنها  الكشف  شأن  من  التي  املعلومات  ب(   
ــيــة، مــن قبيل  إلــحــاق ضــرر بــالــعــالقــات الــدول
املعلومات املتوصل بها من دولة أجنبية في إطار 
الترخيص  دون  قضائي  تعاون  أو  أمني  تعاون 

بكشفها أو بكشف مصدرها.
عنها  الكشف  شــأن  من  التي  املعلومات  ت( 
أو  واالقتصادية  النقدية  بالسياسة  إلحاق ضرر 

املالية للدولة.
عنها  الكشف  شــأن  من  التي  املعلومات  ث( 

التي  الصناعية  امللكية  بحقوق  ضــرر  إلحاق 
97-17 املتعلق  1 من القانون رقم  تحددها املادة 

ببراءة االختراع. 
عنها  الكشف  شــأن  من  التي  املعلومات  ج( 
التي  والحقوق  املــؤلــف  بحقوق  ضــرر  إلــحــاق 
يخولها القانون ملالك املصنف الفني واألدبي بما 

في ذلك برامج الحاسوب.
عنها  الكشف  شــأن  من  التي  املعلومات  ح( 
الضحايا  ومــصــالــح  بــحــقــوق  ــرر  ضـ إلــحــاق 
ألحكام  طبقا  واملبلغني  والــخــبــراء  والــشــهــود 

املسطرة الجنائية.
خ( املعلومات التي من شأن الكشف عنها اإلخالل 

بسرية املجلس الوزاري واملجلس الحكومي.
عنها  الكشف  شــأن  من  التي  املعلومات  د( 
اإلداريــة،  والتحريات  األبحاث  بسرية  اإلخــالل 
من قبيل األبحاث التي تباشر بمناسبة املساطر 
للمنشآت  الدولة  مراقبة  بمناسبة  أو  التأديبية 
العامة، والتي قد تكون بحوزة املحاكم بمناسبة 

القضايا املعروضة عليها.
عنها  الكشف  شــأن  من  التي  املعلومات  ذ( 
اإلخـــالل بــســريــة املــســاطــر الــقــضــائــيــة، مــا لم 
كما  املختصة  القضائية  السلطات  بذلك  تــأذن 
البحث  ــراءات  إجـ لسرية  بالنسبة  الشأن  هو 

والتحقيق وسرية مداوالت املحكمة.
العامة  النيابة  رئــاســة  فــإن  ــذلــك،  ل وتبعا 
تسلم  أن  يمكن  ال  باملحاكم،  العامة  والنيابات 
القانون،  هــذا  بموجب  املستثناة  املعلومات 
املساس  شأنها  من  التي  املعلومات  وخاصة 
للمعطيات  الواجبة  وبالحماية  البراءة،  بقرينة 
البحث  ــإجــراءات  وب الشخصي،  الطابع  ذات 
ــراءات  واإلجـ اإلعـــدادي،  والتحقيق  التمهيدي 
والشهود  الضحايا  وبحماية  بأحداث  املتعلقة 

واملبلغني والخبراء.
يتبع

د. عبد الرحيم بن سالمة*

شهادة حق..

 عندما حاولت الجزائر استغالل المقاومين المغاربة
 ضد الصحراء المغربية

الحسن العبد

بن بوشتى  العبد  أبي سيدي محمد  رحم هلل 
بن الحسني بن مسعود العلياني الحياني، ومعه 
أجمعني،  كافة  واملسلمات  املسلمني  موتى  كل 
على منوال ونهج األجداد رحمهم هلل، وقد أبى 
مقاومة  في  يساهم  أن  إال  العبد  محمد  سيدي 
رجــاالت  باقي  مــن  كغيره  الفرنسي  االحــتــالل 
اململكة املغربية األوفياء بكل جهات اململكة، وكما 
جهة  ))لكل  الثاني:  الحسن  الراحل  امللك  قال 
تواضع،  وبكل  فخر  بكل  رجاالتها((..  باملغرب 
أنه  ذلك  النبيلة،  األبوية  املساهمة  بهذه  أعتز 
العتيد،  االســتــقــالل  حــزب  صفوف  فــي  ناضل 
الشرقية  بالجهة  بوبكر  سيدي  فرع  خاليا  في 
الخاليا  وكل  الرصاص،  مناجم  أرض  للمملكة، 
الراحل عبد  تابعة للمركز بمدينة وجدة بزعامة 
الرحمن احجيرة، واملنسق بني كل خاليا بوبكر- 
الباقي،  عبد  هــو  وجـــدة،  ومــركــزيــة  تويسيت 
بمحمد  جميعا  ينادنوه  كانوا  الذي  أبي  فخلية 
عمة  ابن  )قجو(  بوقالبة  أحمد  تضم  الحياني، 
أبي، والعربي القناي هو كذلك من الحياينة، هذا 
امللقب  قجو  بوقالبة  أحمد  الراحل  لي  حكاه  ما 
الرصاص(،  بمنجم  )شــاف  أحمد«  بـ»الشاف 
وأبي رحمه هلل كان شافا كذلك، وكانوا ينادونه 
في  كمنجمي  العمل  بداية  منذ  الحياني  محمد 
نضالهم  لكن  املاضي؛  القرن  أربعينيات  نهاية 
سيعرف تصاعدا عندما تم نفي املغفور له امللك 
محمد الخامس الذي كانت صورته بحائط بيت 
فاس  إلى  العودة  عند  القديم  بمنزلنا  الضيوف 
سنة 1965، بدرب التويزي سيدي بوجيدة بباب 

بانتفاضة  أبــي  تذكر  األنــدلــس،  عــدوة  الفتوح 
أن  إال  واعــتــزاز،  تواضع  بكل  الشرقية  الجهة 
ملا  التصعيد  في  وغاية  حــدة  سيأخذ  املشهد 
يد  »جماعة  مــؤســس  ــداوي  ــي امل أحــمــد  التحق 
الــنــصــر«، والـــذي هــو كذلك مــن هـــوارة بــرأس 
ثمانية  أو  بسبعة  مصحوبا  الحياينة،   - الواد 
جراء  متباينة  بجروح  تقريبا  كلهم  مقاومني 
الحياني،  احبالي  حماد  فتكلف  املسلح،  الكفاح 
الذي هو من نفس دوار األجداد، أوالد العسري، 
بضيافتهم بمنزله، لسببني: األول هو كونه كان 
منجميي  بفريق  يلتحق  أن  قبل  سابقا  ممرضا 
ما،  لسبب  زوجته  فارق  لكونه  والثاني  دواره، 
واملقاومون يفضلون السرية في العمل، إذ كانت 
بعض العمليات بهذه الجهة إضافة إلى التزود 
أحمد  عني  التي  الكافية،  والنقود  بالرصاص 
املنجميني  املتطوعني  كل  من  لجمعها  بوقالبة 
أحمد  سيلتحق  وهــكــذا  املــنــاضــلــني،  ــي  ــاق وب
امليداوي ومجموعته رحمهم هلل جميعا بالجارة 
الجزائر، لدعم كفاح الشعب الجزائري باستماتة 
وشهامة مغربية، وال أطيل عليكم أحبتي الكرام 
استقالله  املغرب  فقد حقق  الكريمات،  وأخواتي 
بفضل كفاح امللك والشعب ولكل جهة رجاالتها، 
أظن  ما  على  ضيفا  بقي  امليداوي  أحمد  ولكن 
فقد  علمي،  وحسب  مــعــززا،  مكرما  بالجزائر 
رفض عرضا جزائريا سخيفا، وهو رغبة النظام 
املغربي  املقاوم  هذا  يصرح  أن  في  الجزائري 
أطماعهم،  ليزكي  مغربية  ليست  الصحراء  بأن 
وهنا كما قيل لي تمت عدة اتصاالت نظرا ملوقفه 
املغربية  الدولة  رجاالت  قبل  من  النبيل  الشهم 
له  وكانت  معززا،  مكرما  الوطن  بأرض  ليلتحق 
أحرضان،  املحجوبي  الراحل  مع  كبيرة  صداقة 
أيــام  مــن  البعض  بعضهم  يعرفون  ــرجــال  وال
من  وقواعد  وقادة  الخطابي  الكريم  عبد  الزعيم 

وجازى  جميعا،  هلل  رحمهم  اآلخرين  الرجاالت 
هلل خيرا من اليزال ينتظر من رفاقهم املقاومني.

أبي  بكون  املــيــداوي  أحمد  سمع  أي،  على 
وأحمد بوقالبة يمتلكان مقهى »األندلس« )قهوة 
ديال الزاج( بباب الخوخة، باب الفتوح بفاس، 
فهرول بعد بحث طويل ليشكرهم على ما قدموه 
باملقاومة،  لهم  ويعترف  دعم،  من  وملجموعته  له 
ورحم هلل األستاذ عبد السالم اليونسي، خريج 
والذي  بفاس،  العتيقة  باملدينة  القرويني  جامعة 
بيننا،  السن  ــارق  ف رغــم  العزيز  صديقي  هــو 
والذي باملناسبة ينتمي ملدينة غفساي بتاونات، 
أزمور  بسجن  فسجن  الفرنسي  االستعمار  قاوم 
من  سنتني  بعد  سراحه  أطلق  وملــا  بالجديدة، 
الفرنسي  املستعمر  يسلمه  لم  األليم،  العذاب 
مقاوم  بمعية  فاضطر  مدينته،  إلى  السفر  ورقة 
على  مشيا  غفساي  إلــى  الــعــودة  آخــر  سجني 
األقدام، ورحل إلى دار البقاء بدون بطاقة مقاوم، 

ورفض تقديم الطلب.. »هلل يجعل كلشي لـله«.

في القسم 

المهاجري فؤاد   

وأنت يف القسم
جالس لتلقي العلم

قم للمعلم أو املعلمة
عند دخولهما إجالال واحتراما

فلوال املعلم أو املعلمة
ملا تعلمنا األبجدية واحلساب

ورحم اهلل الشاعر الذي قال
كاد املعلم أن يكون رسوال

ومدرستي هي بيتي الثاني
أحافظ عليها وعلى نظافتها

كما أحافظ على نفسي
فاألم مدرسة واملدرسة أمي

فيها أتلقى علومي
من املهد حتى ريعان الشباب

وإلى أسرة تعليم مدرسة أبي حنيفة
وإطارها التربوي اإلداري

أقدم ألف حتية وإجالل
على اجلهود املبذولة كل عام

يف سبيل تنوير وتعليم كل األجيال

الحق في الحصول على المعلومات من اإلدارة 

* أستاذ باحث 

بقي أحمد الميداوي ضيفا على 
ما أظن بالجزائر مكرما معززا، وحسب 

علمي، فقد رفض عرضا جزائريا 
سخيفا، وهو رغبة النظام الجزائري 

في أن يصرح هذا المقاوم المغربي 
بأن الصحراء ليست مغربية ليزكي 

أطماعهم
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المنبر الحر
العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

 عندما يغيب تفعيل القوانين 
الداخلية في مؤسساتنا الثانوية

بسلكيه  الثانوي  التعليم  مؤسسات  تحرص 
قوانني  لها  تكون  أن  على  والتأهيلي،  اإلعــدادي 
أيام  طيلة  والتلميذات  للتالميذ  منظمة  داخلية 
أولئك  يطلع  الغالب،  وفي  دراستهم وتحصيلهم، 
إطاللة  مع  فحواها  على  والتلميذات  التالميذ 
املؤسسات  بعض  وهــنــاك  الــدراســي،  املــوســم 
ذلك  بــاملــصــادقــة على  املــتــمــدرســني  تــلــزم  الــتــي 
القوانني،  هاتيك  لبنود  فاحصة  ونظرة  االطالع، 
االنضباط،  على  تركز  األعــم  الغالب  في  نجدها 
واجتناب اإلضرار بممتلكات املؤسسة، إن داخل 
الفصول الدراسية أو في الساحة أو في املالعب 
البدنية، غير أنه وعلى الرغم  للتربية  املخصصة 
وحسن  القوانني،  لتلك  الصياغة  في  الدقة  من 
فإن  مقاصدها،  ــوح  ووضـ مضامينها  تحديد 
العقاب والجزاء  جانب  يلف  الضبابية  من  نوعا 
فيه،  املرغوب  الهدف  يتحقق  ال  بدونهما  اللذين 
بارتكابه  يهم  عما  التلميذ  تراجع  في  املتمثل 
تطاله  قد  التي  العقوبة  من  خوفا  مخالفات،  من 
جراء ذلك، في حني يقبل على القيام بهذا العمل 
املشكور أو ذاك رغبة في تحقيق مكاسب مأمولة، 
أن  اعتبار  على  والجزرة«،  بمبدأ »العصا  عمال 
هاته القوانني الداخلية تخص مؤسسات تربوية 
تسعى إلى إعداد وتكوين اإلنسان الصالح الذي 

عليه معرفة الحق والواجب على قدم املساواة.
إلى جانب ما سبقت اإلشارة إليه، فإن التفعيل 
الجاد ملا تضعه املؤسسات اإلعدادية والتأهيلية 
من قوانني داخلية، يبقى باهتا ويغيب عنه الحزم 
الذي من شأنه أن يضبط السلوكيات، ويحد من 
انحراف األمور نحو التسيب الذي يعرقل السير 
من  ذلك  على  أدل  وال  الحقة،  للدراسة  الطبيعي 
داخــل  الــعــامــة  باملمتلكات  املستشري  العبث 
وطأة  تحت  تئن  فالطاوالت  الدراسية،  الفصول 
الكتابات التي ال يليق أن تصدر عن تلميذ يروم 
التربية والتعليم، والحيطان بما فيها الخارجية 
من  تشكو  والــســاحــات،  الــشــوارع  على  املطلة 
التمرد  عناصر  كل  تحمل  وعــبــارات  رســومــات 
والتنطع املسيء إلى كلمة تلميذ، التي تحمل في 
طياتها االنصياع واالنضباط، وال داعي إلى ذكر 
مجال  وال  الساحة،  في  املغروسات  إلى  اإلساءة 
الدخول،  بمواعيد  االلتزام  عدم  إلى  اإلشارة  إلى 
املؤسسات،  أبــواب  أمام  املشبوهة  والتجمعات 
وإذا جئنا إلى الحديث عن الهندام الذي تحرص 
بمواصفات  احترامه  على  الداخلية  القوانني 
مضبوطة، فإننا نرى األيام نأيه عن الجدية التي 
التحصيل  تعد عنصرا أساسيا في تحقيق بغية 
الهواتف  عــن  ــا  أم مــعــا،  والتعليمي  الــتــربــوي 
املحمولة التي ال يخلو قانون داخلي من التأكيد 
على عدم إحضارها، فإن اللقطات املصورة داخل 
في  العلن  إلــى  تخرج  التي  الدراسية  الفصول 
وجزر  مد  من  عنها  يتشكل  وما  متقاربة،  أوقات 
تبقى  املحاكم،  جلسات  إلى  أحيانا  مــداه  يصل 
التفعيل  غياب  عن  ناطق  وأصــدق  شاهد  خير 
الــقــوانــني  تــلــك  تتضمنه  ملــا  والــصــارم  ــجــاد  ال
مسطرة  قوانني  من  إذن  الجدوى  فما  الداخلية.. 
ينبغي؟ وما  لم تفعل كما  إذا  الورق  بعناية على 
في  عليها  وأوليائهم  التالميذ  اطالع  من  الغاية 
بداية العام الدراسي إذا كانت تخترق جهارا على 
مدار أيام العام بال رقيب وال حسيب؟ وما معنى 
وعند  قبل  وتحضر  االنضباط  مجالس  تعقد  أن 
انعقادها املحاباة والتماس األعذار الواهية البن 

فالن وعالن؟
في  التعليمية  املؤسسة  هــم  كــان  إذا  وبــعــد، 
الغد  وبنات  أبناء  إعــداد  هو  الواسع  مفهومها 
أولى  فإن  عليهم،  وما  لهم  ما  ملعرفة  وتأهيلهم 
العمل  من  تبدأ  الطويل،  الــدرب  هــذا  خطوات 
وتلميذاتها  لتالميذها  تسطره  بما  الفعلي 
الفصول  داخــل  وفقها  ينضبطون  قــوانــني  مــن 
الدراسية، وفي الساحة واملمرات، وأثناء الدخول 

والخروج، وما بينهما من التزامات وواجبات.

 عثمان محمود 

القنب الهندي المباح.. هل ينهي النباح؟
رحال هرموزي 

كل شيء طبيعي  بأن  راسخة  قناعة  لدي 
العجيب  األزرق  الكوكب  هذا  في  موجود 
واملـــواد  ــا،  م ملخلوق  مــا  فــائــدة  وفــيــه  إال 
اليوم  فائدة  فيها  نرى  ال  التي  الطبيعية 
املستقبل،  في  عظمى  فوائد  لها  تكون  قد 
املــواد  مــن  الكثير  أن  ــك،  ذل على  والدليل 
الطبيعية التي وجدت على هذا الكوكب منذ 
لم تكتشف فوائدها إال في  ماليني السنني، 
وتطور  اإلنسان  تقدم  مع  الحديث  العصر 
فوائده  اكتشفت  وبعضها  العلمي،  البحث 
طبيعية  مادة  لسمعة  يسيء  وما  بالصدفة، 
استعمالها،  وســوء  بها  الجهل  إال  معينة 
بعض  عليه  تتوفر  الـــذي  الفتاك  فالسم 
لو  كثيرة  فوائد  له  والحشرات  النباتات 

استعمل بعلم وبمقدار معني.
والقنب الهندي ال يشذ عن هذه القاعدة، 
قد  النباتات  من  كغيرها  طبيعية  نبتة  فهو 
استعمالها،  نــوع  حسب  تنفع  وقــد  تضر 
فوائدها  مؤخرا  الباحثون  اكتشف  وقــد 
اإلنسان،  لصحة  مفيدة  مــواد  صناعة  في 
ولكن حدث هذا بعد تاريخ طويل من سوء 

السمعة بسبب استهالكه كمادة مخدرة.
سيئة  مــادة  الكوكب  هــذا  في  إذن  ليس 
مطلق،  مفيدة بشكل  مادة  وال  بشكل مطلق 
بسبب  مفيدة  نعتبرها  مــواد  هناك  وإنما 
السمعة  لها ومواد سيئة  حسن استعمالنا 
لها،  استعمالنا  ــوء  وسـ جهلنا  بسبب 
علمنا  أو  بجهلنا  مرتبط  فاألمر  وبالتالي، 

بمكونات ما يحيط بنا.
ــث عـــن هــذا  ــحــدي ــرت فـــي ال ــك عــنــدمــا ف
املوضوع، لم يكن هدفي هو ما أشرت إليه 
أعاله، وإنما كان هدفي أن أعبر عن ارتياحي 
الهندي،  القنب  زراعة  بتقنني  املغرب  لقرار 
ألن هذا ما كنت أتمناه رغم أنني لست من 
مستهلكيه وال من مزارعيه وال أنتمي حتى 
القرار  إلى مناطق زراعته، فقد فرحت لهذا 
أسرا  ألن  فقط  ليس  الــجــريء،  التاريخي 
مغربية كثيرة كانت تعيش من زراعة القنب 
الهندي بشكل سري غير قانوني وستعيش 

وليس  قانوني،  علني  بشكل  مستقبال  منه 
شاسعة  أراضــي  اململكة  بشمال  ألن  فقط 
ألنه  فقط  وليس  أنــواعــه،  ألجــود  صالحة 
وطبية  ملواد صناعية  أولية  مادة  سيصبح 
بالقرار،  فرحت  وإنــمــا  للبشرية،  مفيدة 
في  إعالمية  أبـــواق  نباح  سيخرس  ألنــه 
املوضوع  هــذا  على  ــزت  رك طاملا  الــجــوار 
لتلطيخ سمعة املغرب، بكونه يغرق بالدهم 
من  بد  ال  وهنا  ومشتقاته،  الهندي  بالقنب 
كبيرة  كميات  تدخل  كيف  ســؤالــني:  طــرح 
أن  رغم  جار  بلد  إلى  املغربي«  »الكيف  من 
وإن  سائبة؟  حــدود  أهــي  مغلقة،  الــحــدود 
إنتاج  عندهم  يوجد  أال  محروسة،  كانت 
محلي من القنب الهندي ينسب ظلما ومكرا 

للمغرب؟
يحتل  املــغــربــي  »الــكــيــف«  مــوضــوع  إن 
البوليساريو  موضوع  بعد  الثانية  املرتبة 
هذا  يستخدمها  التي  املواضيع  بني  من 
اإلعالم املريض لإلساءة للمغرب، ولكن شاء 
القدر أن يضاف فشل جديد في إدانة املغرب 

الفشل  إلى  الهندي  القنب  بسبب أسطوانة 
البوليساريو  أسطوانة  بسبب  إدانته  في 
ــرة ينقلب  ــي كــل م ــان، وف ــس وحــقــوق اإلن
في  املغرب  ويستمر  الساحر،  على  السحر 

سيره شامخا.
واآلن، بعد أن سحبت مادة القنب الهندي 
ونظرا  دوليا،  املمنوعة  ــواد  امل قائمة  من 
باملعمور  لزراعته  الصالحة  األراضي  لقلة 
وتوفر املغرب على أفضلها، ونظرا لتواصل 
األبحاث في شأن فوائده التي ما زالت في 
بداتها.. بعد كل هذا، وبعد أن تتحسن سمعة 
هذه النبتة مستقبال، أتوقع أن تصبح ذهبا 
الجيران  وغير  الجيران  سيسعى  أخضر 
إلى التنافس في إنتاجه، وعندها سيتوقف 
النباح عن هذا املوضوع إلى األبد، وقد نرى 
أصل  في  املغرب  ينازع  من  املستقبل  في 
»الكيف« كما يجري اآلن من تنازع مخبول 
بن  وطارق  والقفطان  الكسكس  أصل  حول 

زياد وابن بطوطة وحتى صومعة الكتبية.

من مرحلة العراك إلى مراحل الحراك
مصطفى منيغ

العراقية  الحكومة  ُتْتَرُك  بالكامل،  أمريكا  غادرت  وإن  حتى 
الداخل  لعراقيي  سيتأكد  أشهر،  تسعة  بعد  الحامل،  كاملرأة 
غير  بطنها،  بــه  املنتفخة  »الــحــل«  أن  األفــاضــل،  كالخارج 
اللجوء  غير  بقائل،  رئيسها  الكاظمي  ملصطفى  نازل، فما 
توقيت  بصرف  والحائل،  املتحايل  لتهدئة  وطني  لحوار 
ضائع بدون طائل، وصوال للحزم في أمر القابل لذات الثرثرة 
وغير القابل، وما بقي موكول للجنة عليا منضبطة على رأي 
موحد للتنفيذ الصحيح مائل، في حاجة لوقف إضافي ريثما 
ينتهي التحقيق في انفجارات إربيل، واإلصغاء الجيد لوزير 
واملصدر  املصدر  عن  كردستان  حكومة إقليم  في  الداخلية 
ملثل القصف الصاروخي القاتل، أمام عجز الحكومة املركزية 
بدائل،  من  لها  باملتوفر  االجتماعي  والسلم  األمن  ضبط  في 
أهمها تكنيس العراق من مسلحي الشغب العلني املباح خفية 
غيره  قبل  الخبير  الكاظمي  استخبارات  بني  علما  املحصور 
املتسللني بني مناصب  الفنت  زعماء  املسائل، وبني  بمثل هذه 
بغير  والفرار  الالمشروع  الزحف  توقيت  لتحديد  القرار  أخذ 
باملمكن  الخواطر  جبر  في  الغارقة  املحافل،  مثل  في  رادع 
موقف  املــذكــورة  اللجنة  عــززت  ولــو  باملستحيل،  وأحيانا 
»الحوار الوطني« وأدركت نقط جدوله بعد جهد جهيد وعمر 
موعد  في  إقامته  يبعد  واصل،  مسدود  لنفق  أساسا  طويل، 
حتى  متصل،  واحــة  دفعة  ورضاهم  به  املعنيني  اتفاق  على 
مما  للخروج  ورجائهم  العراقيني  بآالم  سمع  الفاتيكان  بابا 
هم فيه على حد تصريحاته، وهو عن تلك الديار الكردستانية 

مع  املباشر  لقائه  بعد  راحل،  العام  شأنها  في  تحكما  األكثر 
السيستاني املمثلة في شخصه املرجعية الشيعية في رسالة 
موجهة إليران ظاهرها التضامن اإلنساني وجوهرها التلميح 
األهداف  لنفس  لبنان  بزيارة  الدينية  »ُقْم«  الستئذان سلطات 
حوار  فأي  تجاهل،  من  الفعل  تجاهل  حينما  السالم  َبْسَط 
به  العظيم  العراقي  الشعب  إلهاء  الحكومة  رئيس  يسعى 
وهو يعلم يقينا أن الوطن تخطى القول ملا كل مسؤول فاعل 
املحلية  القوانني  عن  الخارجني  مواجهة  في  مهامه  موقع  من 
حياته  على  الحفاظ  ومنها  حقوقه  لإلنسان  املانحة  كالدولة 
واالتجاه  السمحة  القيم  بمبادئ  التمسك  سوى  مقابل،  دون 
انطالق  كقاعدة  اآلخرين  محبة  ومنها  الوسائل،  بكل  للخير 

حميدة لضمان مستقبل باألفضل متفائل.
حضاري  ثقافي  علمي  فكري  بكم  بشرية  طاقات  للعراق 
هائل، منها املجتهدة بكرامة وعزة نفس للحصول على مكان 
ذلك  لها  تحقق  وقد  العالم  في  متقدمة  دول  في  لها  مشرف 
في  الكثير وخاصة  منهم  أعرف  املجال، وشخصيا  كان  مهما 
وفرنسا  وإسبانيا  وسويسرا  والدانمارك  والنمسا  السويد 
سائل:  وتراني  األمريكية  املتحدة  والواليات  وكندا  وبلجيكا 
هل فكر يوما مصطفى الكاظمي في جمع ولو جلهم في مؤتمر 
إنجازه  املمكن  على  قائمة  قــرارات  إفراز  على  قادر  تشاوري 
مراحل  رحابة  إلى  العراك  ظالم  مرحلة  من  بالعراق  للخروج 
الحراك املبارك الشعبي املنضبط بنظام وانتظام على السير 
باالتفاق  واملختلفني  املخالفني  بني  العادل  الحق  يجعل  بما 
ومستقبل  متخاذل،  جرى  ما  مع  ماضي  بني  فاصل،  املبدئي 
يرد للعراق مجدها ومكانتها بني الدول املزدهرة، وزرع نابع 
من ثراها الطيب الشريف بكل صنوف املحاصيل، ورضا من 

فوقها بالرحمة نازل ؟
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متابعات
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إعداد: خالد الغازي

»العرجة« أرض مغربية 
منذ القدم

 توجد »العرجة« على بعد 7 كيلومترات 
للتراب  تــابــعــة  فــهــي  فــكــيــك،  مــديــنــة  مــن 
لترسيم  إفــران«  »اتفاقية  وفق  الجزائري 
مع  املغربية  اململكة  وقعتها  التي  الحدود 
تم  والتي   ،1972 يونيو   15 يوم  الجزائر 
 4156 عدد  الرسمية  الجريدة  في  نشرها 
1992، وبالرغم من أنها توجد داخل  سنة 
فالحية  أرض  أنها  إال  الجزائرية،  الحدود 
ملواطنني مغاربة منذ قرون وقبل االحتالل 
الفرنسي للجزائر، بحيث توارثت األجيال 
إلــى األبــنــاء،  ــداد  ــ هــذه األرض مــن األج
الذين  الحاليني  للمواطنني  وصلت  حتى 
يشتغلون فيها منذ سنة 1983، ويتوفرون 
االستعمار  حقبة  من  عدلية  وثائق  على 
كانوا  وبأنهم  األرض،  لتلك  ملكيتهم  تؤكد 
الجبايات  إدارة  فــي  الــضــرائــب  يـــؤدون 

بمدينة جرادة.
أرض  أن  الـــروايـــات،  مختلف  تــقــول 
وطيد  ارتــبــاط  لها  تاريخيا  »الــعــرجــة« 
من  الجزائر  احتالل  قبل  املغربية  باململكة 
قبل فرنسا، حيث أن أحد إخوة السالطني 
العلويني سبق أن زار »العرجة« عند عودته 
من رحلة الحج، واستقر فوق ترابها وأمر 
وتمكينهم  الفالحني  من  الضرائب  بجمع 

مما  فكيك،  بسوق  منتجاتهم  عــرض  من 
مع  للمنطقة  التاريخي  االرتــبــاط  يؤكد 

الدولة املغربية.
 

مشكلة »العرجة« 
بعد ترسيم الحدود 

يناير   15( إفــران«  »اتفاقية  املغرب  وقع 
بسبب مشاكل  »الرمال«  عقب حرب   )1969
على  االتفاقية  هذه  نصت  بحيث  الحدود، 

مواطني  بــني  واملـــســـاواة  ــجــوار  ال حسن 
والواجبات،  الحقوق  في  واملغرب  الجزائر 
امتيازات  عــدة  البلدين  ملواطني  ومنحت 
وتسهيالت، ثم جاءت اتفاقية ترسيم الحدود 

بني اململكة والجمهورية، سنة 1972.
لم  فاالتفاقية  ــصــادر،  م عــدة  فحسب 
تفصل في وضعية العديد من األراضي في 
وضعية  في  توجد  التي  الشرقية  املنطقة 
قبل  من  فيها  الحسم  عدم  غامضة، بسبب 
الذي  الشيء  الجزائر،  مع  املغربية  الدولة 
واملتضررين  الضحايا  من  العديد  خلف 

مثل  مناطق  عدة  في  أراضيهم  فقدوا  الذين 
»زوزفانة« و»تاغال«.

في هــذا اإلطـــار، أكــد فــرع حــزب االتحاد 
االشتراكي بفكيك، أن الدولة املغربية لم تكن 
بخصوص  فكيك  أهــل  ساكنة  مع  واضحه 
بــقــيــت خاضعة  حــيــث  ــدود،  ــحـ الـ تــرســيــم 
أن  البلدين، مضيفا  السياسية بني  للتقلبات 
الدولة لم تخبر سكان وفالحي فكيك وتركتهم 
يستثمرون لسنني في أراضي قد تنتزع منهم 

في أي لحظة كما هو الحال اآلن.
املعنية  األراضــي  أن  املصدر،  نفس  وأكــد 
من  الفالحني  من  عدد  فيها  استثمر  والتي 
»قصر أوالد سليمان« لسنني مضت في ملكية 
ورسمية،  ثابتة  ووثائق  بعقود  أصحابها 
إلى أن هذه الحادثة أيقظت في أهل  مشيرا 
فكيك جروح املاضي بضياع منطقة »زوزفانة« 
بناء على مخلفات االستعمار وتنصل الدولة 

الجزائرية من عهودها مع اململكة املغربية.

أراضي »العرجة« ملك 
للفالحين

»قصر  مــن  املــتــضــررون  الفالحون  نظم 
املسيرات  مــن  الــعــديــد  ســلــيــمــان«،  أوالد 
والوقفات االحتجاجية أمام مقر السلطات، 

مساندين من طرف فعاليات جمعوية، 
العسكرية  العناصر  حــددت  بعدما 

فالحون يفقدون مدخراتهم في تقسيم جائر

تفا�صيل اأزمة خط التما�س 
بني املغرب واجلزائر عند »العرجة«

منذ ثالثة عقود، استغل فالحو فكيك األراضي الفالحية الواقعة في 
الحدود الشرقية، والتي تعد ضيعات خصبة متنوعة تضم آالف أشجار 
النخيل ومزروعات أخرى على مساحة 800 هكتار، بمنطقة »العرجة 

أوالد سليمان« التي تبعد بـ 7 كيلومترات عن مدينة فكيك، إال أنه 
في األيام األخيرة، قرر النظام الجزائري افتعال أزمة، بعدما أرسل 

بعض الجنود وأحد الجنراالت إلى المنطقة لمطالبة الفالحين المدنيين 
بالخروج منها دون مراعاة حسن الجوار ومجهودات هؤالء الشيوخ 

والمتقاعدين طيلة 30 سنة فوق تلك األرض المغربية تاريخيا.

فالناس لم تتقبل نصب الجيش الجزائري لخيام عسكرية فوق أراضيهم 
بمنطقة »العرجة«، وتهديد الجنرال العسكري باعتقال كل فالح رفض 

الخروج من األرض بعد تاريخ 18 مارس الجاري، مما دفع بالمتضررين 
لالحتجاج وتنظيم عدة وقفات أمام مقر الباشوية بالمدينة، مطالبين 

بتدخل الملك محمد السادس لتعويضهم في ممتلكاتهم التي 
سيفقدونها في الضيعات الفالحية، بعدما أفنوا شبابهم وحياتهم 

في زراعة النخيل في »العرجة«، ويتوفرون على عقود عدلية قديمة 
تؤكد ملكيتهم لتلك األراضي منذ سنة 1937 قبل ترسيم الحدود.

وقفة للمتضررين أمام مقر الباشوية
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منطقة  من  للخروج  لهم  مهلة  الجزائرية 
ومعداتهم،  مستلزماتهم  وحمل  »العرجة«، 
حيث شرع العديد منهم في تفكيك املعدات 
لكن  الفالحة،  في  املستعملة  والتجهيزات 
بسبب  عائالتهم  وعلى  عليهم  خيم  الحزن 
ضياع آالف الهكتارات من أشجار النخيل، 
ومنتجات زراعية أخرى عملوا منذ عشرات 
أرض  في  وإنتاجها  زرعها  على  السنني 

أجدادهم.
ــي  ــضــررون، أن هــذه األراضـ ــت ــد امل وأكـ
هي  للحدود،  املحاذية  باملنطقة  الواقعة 
ملك لهم أبا عن جد، واعتادوا على غرسها 
وممارسة األنشطة الفالحية فيها واستثمار 
آخرون  بينما  فيها،  وأموالهم  مدخراتهم 
السنوي  واملنتوج  الغالت  يقتسمون  كانوا 

فيما بينهم في منطقة »العرجة«.
الفالحني  أحــد  وهــو  املــالــك،  عبد  يقول 
عندما  الستينيات  منذ  أنــه  املتضررين، 
منطقة  ــده  وال رفقة  يدخل  وهــو  طفال  كــان 
قرون،  منذ  األجداد  أرض  وهي  »العرجة«، 
نخلة  ألف   60 إلى   50 على  تحتوي  حيث 
من  الفالحني  جميع  أن  إلى  مشيرا  بورية، 
»قصر أوالد سليمان« يستثمرون فيها منذ 

30 سنة.
وأكد على أن وضعيته االجتماعية صعبة 

ألنه  حصل،  ما  بسبب  للغاية 
اشتغل  نخلة   1500 سيفقد 
السنني  عــشــرات  منذ  عليها 

وضحى بماله ووقته في سبيل 
عليها  »ضحيت  قائال:  نموها، 
وفي األخير يطلب مني الرحيل 
واملغادرة، كيف ستكون نفسيتي 
حتى  يتألم،  كلشي  وعائلتي.. 
واالحــتــالل  الفلسطينيني  بــني 
يدخلون  يتركونهم  اإلسرائيلي 
ــة في  ــي ــالح ــف ال ــلــضــيــعــات  ل
الصباح ويغادرون في العشية، 

السلطات  ضغوطات  بني  نحن 
حكرونا  والجزائريني،  املغربية 

فيها  عايش  وأنا  سنة  ثالثني  الجزائريني، 
ودابا يمنعوني من أرضي«.

وناشد عبد املالك امللك والحكومة للتدخل 
الذي  الضرر  عن  وتعويضهم  إلنصافهم 
للمئات من أشجار  فقدانهم  لحق بهم، بعد 
النخيل، والتي كانت تعطي منتوجا وفيرا، 
بمجهود  للتضحية  استعدادهم  مــؤكــدا 
تعويض  هناك  يكون  »أال  لكن  ســنــوات، 
السن،  في  كبار  كلهم  الفالحني  ألن  مادي، 
لهم  ولــيــســت  ــة،  ســن و90   60 ــني  ب ــا  م
األول«،  من  للعمل  البدنية  االستطاعة 
أن  إلى  يشير  أن  قبل  املالك،  عبد  يقول 
املشكل سبق له أن وقع سنة 1983 خالل 
عسكر  »جاء  حيث  التمور،  جني  موسم 
الجزائر واعتقلوا 17 فالحا، وبعد مرور 
تتم  ولــم  سراحهم  أطلق  أيـــام،  ثالثة 
أصبحنا  الفترة  تلك  ومنذ  محاكمتهم، 
السلطات  تخبرنا  ولم  لــأرض  ندخل 
وتركونا  األرض،  هذه  عن  شيء  بأي 
أحد  ال  سنة،  ثالثني  مدة  فيها  نعمل 

تحدث معنا منذ سنوات«.

ضياع »زوزفانة« 
ومناطق أخرى

الوحيدة  املنطقة  هي  »العرجة«  ليست 
التي تعرضت القتحام الجيش الجزائري 
فالعديد  ملــغــادرتــهــا،  سكانها  واضــطــر 
تعرض  الشرقية  الجهة  في  املناطق  من 
قبل  من  كبير  لظلم  األصليون  سكانها 
فرض  الذي  الجزائري  العسكري  النظام 
وقــام  قصير،  أجــل  فــي  املــغــادرة  عليهم 
الخصبة،  الفالحية  األراضــي  تلك  بضم 
مثل »زوزفانة« و»تاغال« و»تاغيت«، حيث 
جافة  أراضــي  إلى  املناطق  هذه  تحولت 

وقاحلة ال معالم للحياة فيها.

جمعوي  فاعل  اعتبر  السياق،  هذا  في 
بهذا  قامت  الجزائر  أن  فكيك،  مدينة  من 
وهمي  انــتــصــار  لتسويق  ــزاز  ــف االســت
الحراك  أزمة  تصدير  قصد  شعبها  أمام 
االجتماعية  واملشاكل 

ــى املــــغــــرب، وتــســعــى  ــ إلـ
الشرقية  املنطقة  سكان  بني  لخلق صراع 
من  العديد  أن  إلــى  مشيرا  والسلطات، 
نفس  تعيش  للمملكة  الشرقية  املناطق 
الذي  االستعمار  سياسة  نتيجة  الوضع، 
خلق مشكل األراضي وجعل املواطنني هم 
منطقة  لسكان  حصل  ما  مثل  الضحايا، 
منطقة  كانت  التي  و»زوزفــانــة«  »تاغال« 
الجيش  إليها  دخل  لكن  خصبة،  فالحية 

الجزائري وطلب من سكانها الخروج 

ومغادرة أراضيهم، لتتحول إلى منطقة 
قاحلة تنعدم فيها الحياة.

وأوضح أن منطقة »العرجة« تابعة ملدينة 
فالحية  ضيعات  عن  عبارة  وهي  فكيك، 
والجزائر  املغرب  بني  الــحــدود  في  تقع 
حيث  نصفني،  إلــى  وادي  ويقسمها 
يستغلون  الــنــاس  أن 
بــســنــد  األرض  هـــــذه 
مــؤرخــة  قــديــمــة  ملكية 
أنهم  إال   ،1937 سنة  في 
فبراير   19 يــوم  فوجئوا 
مجموعة  بقدوم  املنصرم 
الجزائريني  الجنود  مــن 
املنطقة  هذه  إن  لهم  قالوا 
جـــزائـــريـــة، ثـــم جــاءهــم 
جنرال مرفوق بـ 37 جنديا 
طبوغرافيني،  ومهندسني 
املنطقة  هذه  بأن  وأخبرهم 
الخروج  وعليهم  جزائرية 

منها قبل يوم 18 مارس.
بعد  الفالحني  أن  وأضــاف 
مع  اجتمعوا  الواقعة،  هــذه 
املــديــنــة وطــلــب منهم  عــامــل 
لدراستها،  مقترحات  تقديم 
لكن حصلت احتجاجات بسبب 
والحلول  الــرؤى  توضيح  عدم 
ــول  ــه ــج ــب املـــصـــيـــر امل ــب ــس ب
للمتضررين، السيما بعدما علموا بوجود 
اتفاقية بني املغرب والجزائر وقعت سنة 
البلدين،  بــني  الــحــدود  لترسيخ   1972
والتي تعتبر الضفة الشمالية لـ»العرجة« 
نشرت  وقد  جزائرية،  منطقة  الــوادي  من 
املغربية  الرسميتني  الــجــريــدتــني  ــي  ف
يعلمون  ال  الفالحني  أن  إال  والجزائرية، 
 800 حوالي  تعتبر  التي  االتفاقية  بهذه 

هكتار من الواحات كلها جزائرية.

الفالحون يطالبون 
باإلنصاف

»أوالد  من  الفالحني  من  العديد  تكبد 
سليمان« خسائر كبيرة بعد ضياع واحات 
استثمارات  منهم  تطلبت  التي  النخيل، 
مالية كبيرة خالل عشرات السنني، مما 
السلطات  ومطالبة  لالستغاثة  دفعهم 
بتعويض الضرر، السيما وأن فالحني آخرين 
ولم  ــحــدود  ال على  املشكل  نفس  لهم  وقــع 
أرزاقهم  وضاعت  تعويض  أي  على  يحصلوا 

وأراضيهم الفالحية.
بفكيك،  املدني  املجتمع  فعاليات  وتحاول 
مع  االجتماعات  خالل  واحد  بمطلب  الخروج 
 50 تضم  »العرجة«  منطقة  لكون  املتضررين، 
املغرب،  في  التمور  أجــود  تنتج  نخلة  ألــف 
الشيء الذي جعل الفالح ال يتقبل الوضع، ألنه 
يعتبر تلك األرض في ملكيته منذ عهد أجداده.
وحسب نفس الفاعل الجمعوي، فإن املطالب 
هناك  وأن  خاصة  املادي،  التعويض  تتضمن 
ومنهم  نخلة   1500 من  أكثر  يملكون  فالحني 
في  سنتيم  مــلــيــون   80 أكــثــر  استثمر  مــن 
بعض  لكون  بــاألرض  التعويض  أو  ضيعته، 
بينما  فالحية،  أراضـــي  يــريــدون  الفالحني 
ألن  »الــعــرجــة«،  بمنطقة  متمسكون  آخــرون 
داعيا  طويلة،  عقود  منذ  كبير  بها  ارتباطهم 
إلى تحريك القنوات الدبلوماسية مع الجزائر 
فالحي  قضية  لحل  الدولية،  القوانني  طبق 
في  سابقا  حصلت  التي  واملشاكل  »العرجة«، 
و»تــاغــال«،  »زوزفــانــة«  مثل  مغربية  أراضــي 
خاصة إذا علمنا أن املادة 5 من »اتفاقية إفران« 
املوقعة سنة 1969، تعطي للفالحني ومواطني 
سواء  أراضيهم،  استغالل  في  الحق  البلدين 

املغاربة أو الجزائريني.
الحكومة  أن  ــى  إل املــتــحــدث  نفس  ــار  وأشـ
في  عازلة  منطقة  حددت  أن  لها  املغربية سبق 
مناطق  ووضعت   ،2017 سنة  التهيئة  تصميم 
عازلة أخرى خالل عملية تسييج الحدود، إال أن 
سكان فكيك يرفضون ذلك، ألن العملية ستسبب 
مساحات  سيفقدون  بحيث  كبيرا  ضــررا  لهم 
الشيء  أراضي فالحية في ملكيتهم،  مهمة من 
ــض مــصــادرة  ــذي دفــعــهــم لــالحــتــجــاج ورفـ الـ
جعل  مما  العازلة«،  »املنطقة  ضمن  أراضيهم 
فكيك  قرب  السياج  وضع  عن  تتراجع  الدولة 

رغم وضعه في عدة مناطق بالشرق.

مقطع من كتاب الجنرال ويغال مكسيم يؤكد مغربية منطقة »العرجة« 

وثيقة ملكية ألرض فالح مغربي بـ»العرجة« يرجع تاريخها لسنة 1939
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 اإليداع القانوني:  28 جوان 1965

 القسم التجاري:

األسبوع الصحفي 
تصدر  عن دار النشر

 دنيا بريس شركة محدودة.

 السحب: مطابع ماروك سوار
 التوزيع: سابريس

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

دعــت رابــطــة كــاتــبــات املــغــرب 
إلى  الثقافة،  ووزارة  الحكومة 
»تــمــكــن الــكــاتــبــة املــغــربــيــة من 
حقها  واحترام  الثقافية  حقوقها 
الحياة  في  املشاركة  في  املشروع 
به«،  والوفاء  وحمايته  الثقافية 
التنوع  وتــرســيــخ  »صــيــانــة  مــع 
بمكوناته  ــوي  ــغ ــل وال الــثــقــافــي 
واألمازيغية  والعربية  اإلسالمية 
ــة  ــي ــحــســان ــة وال ــراويـ ــحـ ــصـ والـ
واألندلسية  اإلفريقية  وبــروافــده 

والعبرية واملتوسطية«.
لـ»كاتبات  بيان  فــي  هــذا  جــاء 
الوطني  اليوم  بمناسبة  املغرب« 
للكاتبة املغربية، الذي استحضرت 
فــيــه، بــعــد مـــرور تــســع ســنــوات 
»الحقوق  الرابطة:  إحــداث  على 
والسياسية  املدنية  والــحــريــات 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
تتمتع  التي  والبيئية  والثقافية 
بــهــا املــــرأة والـــرجـــل عــلــى قــدم 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  املساواة، 
الــدســتــور، واالتــفــاقــيــات  19 مــن 
صادقت  التي  الدولية  واملواثيق 

عليها بالدنا«.
املغرب،  كاتبات  رابطة  وسجلت 

»تضامنها  ــان،  ــي ــب ال نــفــس  فــي 
الكاتبة  ــع  م والـــدائـــم  املــســتــمــر 
الوطني  املستوى  على  املغربية 
ــي الــهــوامــش، في  والــجــهــوي وف
كافة  لنيل  النضالية  مسيرتها 
التي  املشروعة  الثقافية  حقوقها 
أقرها الدستور املغربي، باعتبارها 
املجتمع  بــنــاء  فــي  فــعــاال  شريكا 
تقدمه  فــي  ومساهمة  املــغــربــي، 

وضمان رفاهيته واستقراره«.
ــت الـــرابـــطـــة »الــســعــي  ــن ــم وث
املستميت  ــنــضــال  وال ــدؤوب  ــ الـ
عن  الــدفــاع  سبيل  فــي  للكاتبات 
املــشــروعــة،  الثقافية  حقوقهن 
تدبير  فــي  مشاركتهن  وضــمــان 
ضمن  املغربي،  الثقافي  الــشــأن 
النهوض  تروم  استراتيجية  رؤية 
راسخة  وقناعة  الثقافي،  بالتنوع 
استراتيجي  مدخل  الثقافة  بــأن 
إياهن  تنموي«، حاثة  لكل إصالح 
والعطاء  املستمر  »التألق  على 
ــوم وطــنــي،  ــل يـ ــي ك ــجــدد« ف ــت امل
في  ويساهم  النخب  »ينتج  بشكل 
أجل  من  املجالية،  الثقافة  تفعيل 
القرب  ثقافة  يشجع  ثقافي  مغرب 

والثقافة املواطنة«.

العالمة المختار السوسي يدخل
 »أرشيف المغرب« بـ 1700 وثيقة

ــف  اســتــقــبــلــت مــؤســســة »أرشــي
وثائق  مــن  وثيقة   1700 املــغــرب« 
املختار  ــارز  ــب ال والفقيه  الــكــاتــب 
ابنه،  طــرف  من  مقدمة  السوسي، 
الباحث والناشر لتراثه، عبد الوافي 

املختار السوسي.
فإن  للمؤسسة،  بــيــان  ووفـــق 
املختار  محمد  العالمة  »رصيد 
الـــســـوســـي« الـــــذي اســتــقــبــلــه 
»نسخا  يضم  املغرب«،  »أرشيف 
خزانته،  محتويات  نــمــاذج  مــن 
واملراسالت  الظهائر،  قبيل:  من 
من  خطية  ومسودات  الرسمية، 
ومحاضراته،  ودروســه  كتاباته 
وتلفزية  إذاعــيــة  وتــســجــيــالت 
ومــســاره،  ــه  ألعــمــال مخصصة 
وبــعــض صــــوره الــشــخــصــيــة، 
وصور الشهادات واألوسمة التي 

حصل عليها«.
تحضر  املصدر،  نفس  وحسب 
الـــرصـــيـــد، خمس  ــذا  ــ ه ــن  ضــم

ــات تــاريــخــيــة، هــي:  ــوع ــجــم م
السوسي«  ــراث  ــت ال »مجموعة 
ــشــرات الــوثــائــق  ــتــي تــضــم ع ال
والقصائد،  والفتاوى  والرسائل 
السوسين«  القواد  و»مجموعة 
من  العديد  على  تحتوي  الــتــي 
الرسمية  واملــراســالت  الظهائر 
»وثائق  وأهمها  لقواد سوسين، 
القائد الناجم األخصاصي )220 
على  القبض  ألقى  الذي  وثيقة( 
ببوحمارة«،  عــرف  الــذي  الثائر 
ــذا الــرصــيــد أيــضــا  ــ ويـــضـــم ه
الــصــحــراء«،  »نــبــغــاء  مجموعة 
التي تتشكل من رسائل وقصائد 
الــصــحــراويــن،  بعض  ــراجــم  وت
اإلفرانين«  »آثار  من  ومجموعة 
ــي تـــضـــم الـــعـــشـــرات مــن  ــتـ الـ
يتعلق  وما  ورسائلهم  قصائدهم 
بهم، ومجموعة أمازيغية تحتوي 
الشلحة  كتابات  من  نماذج  على 

السوسية بالحروف العربية.
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  ثقافة
العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

ملتقى »أمرير« للشعر األمازيغي بتيزنيت
االحتفال  بمناسبة  تيزنيت،  مدينة  تحتضن 
ــى  ــ ــلــشــعــر، الــــــدورة األول بــالــيــوم الــعــاملــي ل
من  املنظم  األمازيغي«،  للشعر  من ملتقى »أمرير 
والشباب  الثقافة  لوزارة  اإلقليمية  املديرية  طرف 
فعالياته  الثقافة، وسيحتضن  قطاع   / والرياضة 
يومي  الدين«  خير  »محمد  الثقافي  املركز  فضاء 

20 و21 مارس 2021.
ووفق بالغ للجهة املنظمة، فإن هذا امللتقى 
إحدى  لتثمن  ثقافيا  تقليدا  يكون  ألن  يسعى 
ومناسبة  الالمادي،  الثقافي  التراث  مظاهر 
اإلبداع  مجال  في  املغاربة  املبدعن  بن  للقاء 
أعــالم  وتكريم  األمازيغية  باللغة  الشعري 

الشعر األمازيغي. 

أمسيتن  تنظيم  التظاهرة  هذه  وستعرف 
أمازيغ ينتمون  شعراء  بمشاركة  شعريتن 
والشاعر  كالفنان  اململكة،  جهات  ملختلف 
موالي علي شوهاد، وعبد هلل املناني وخديجة 
بوترفاس  وحــيــاة  الحيان  وعــيــاد  أروهـــال 
ومحمد  كاحمو  وحــنــان  أبــاكــريــم  ونــزيــهــة 
في  تكوينية  ورشــات  إلى  باإلضافة  ــرار،  واك
علمية  وندوة  األمازيغية،  التربوية  األنشودة 
تــالمــس بــعــض قــضــايــا الــشــعــر األمــازيــغــي 

وظواهره وجمالياته.
بتتويج  امللتقى،  هذا  على  الستار  وسيسدل 
األمازيغي«،  للشعر  »أمرير  مسابقة  في  الفائزين 
التي أعلنت عنها املديرية في شهر فبراير املاضي.

موسوعة علوم التربية ترى النور بثالث لغات
العربية  املنظمة  أصدرت 
والعلوم،  والثقافة  للتربية 
مكتب  املختص:  وجهازها 
تنسيق التعريب من املركز 
العربية  للغة  الــتــربــوي 
باإلمارات  الخليج  لــدول 
املعاجم  املتحدة،  العربية 
املـــوحـــدة ملــصــطــلــحــات 
»االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والتعليمية،  التربوية 
ــتــربــوي،  واإلشـــــراف ال
والــحــكــامــة الــتــربــويــة، 

على  والتربية  التدريس،  وطرائق  واملناهج 
اإلبداع واالبتكار«.

مكتب  مدير  الحجمري،  الفتاح  عبد  وقال 
تنسيق التعريب بالرباط: »إن الحاجة تبقى 
اللغوية،  املعاجم  إلعداد  وماسة  ملحة  دوما 
على  السبيل  تيسير  أهمها  اعتبارات،  لعدة 
على  للتعرف  العربية،  األقطار  في  الباحثن 

الصلة  ذات  املصطلحات 
التربية والتعليم،  بمجال 
وإفـــســـاح املــجــال أمــام 
ــدارســـن  الــبــاحــثــن والـ
ــن الــعــربــي  ــ ــوط ــ ــي ال ــ ف
التربوية  املناهج  ملواكبة 
والــتــعــلــيــمــيــة الــحــديــثــة، 
لغة  ــاد  ــجـ إيـ ــن  عـ ــضــال  ف
كبيرا  قدرا  تحقق  مشتركة 
من الفهم، وتوحيد املفاهيم 
عليها  يبنى  التي  واألسس 

الفكر التربوي«.
موضحا،  املتحدث  وتابع 
اللغة:  ثالثية  مؤخرا  الصادرة  املعاجم  أن 
بمساهمة  وإنجليزية،  وفرنسية  عربية 
العديد من الخبراء من دول عربية، هي مصر 
وموريتانيا  واملغرب  والعراق  والــســودان 
وســـوريـــا وســلــطــنــة عــمــان والــبــحــريــن 

واإلمارات.

رابطة كاتبات المغرب تنادي 
بضمان الحق الثقافي

فاس تفتح بابها الثقافي
 لـ»مؤسسة الفلسفة والعلوم« 

للبحث  مؤسسة  تأسيس  فاس  مدينة  شهدت 
اإلسالمية،  السياقات  في  والعلوم  الفلسفة  في 
مجال  في  مغاربة  ودارسن  أكاديمين  طرف  من 
البحث في تاريخ الفلسفة والعلوم في السياقات 
اإلسالمية، وينظرون إليها وفق نصها التعريفي، 
تقاليد  ترسيخ  في  لإلسهام  »وسيلة  بوصفها 
الفلسفة  تــاريــخ  مجال  فــي  األكــاديــمــي  البحث 
إطــار  توفير  طريق  عــن  وتنظيمه«،  والــعــلــوم، 

مؤسساتي.
وتعمل املؤسسة، التي تضم أكاديمين مغاربة، 
على أربع واجهات رئيسية: واجهة توفير الدعم 
في  والعلوم  الفلسفة  لـ»مجلة  اللوجيستيكي 
على  اإلشــراف  وواجهة  اإلسالمية«،  السياقات 
موقع »الفلسفة في السياقات اإلسالمية«، والعمل 
التي  العلمية  والــنــدوات  اللقاءات  تنظيم  على 
للمؤسسة،  العلمية  التخصصات  ضمن  تدخل 
دعما  مؤسسات  مع  شراكات  خلق  على  والعمل 

استقالليتُهما  لهما  أن  علما  واملــوقــع،  للمجلة 
العلمية والتحريرية عنها.



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 
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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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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.com

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة
 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

لنور الدين الرياحي

واملجد عند الغانيات رغيبة          يبغى كما يبغى اجلمال ويعشق
)حافظ إبراهيم(

كلثوم  أم  تغنيه  ــذي  وال إبراهيم  لحافظ  الشعري  البيت  هــذا  تذكرت 
الكبيرة  املمثلة  بلغته  الذي  املجد  على  يوما  أقرأ  وأنا  »النيل«  قصيدة  في 
وكاتب  اإليطالية  نابولي  أزقة  أحد  في  الفقيرة  الشعب  ابنة  لورين،  صوفيا 
وهن  غيرهن  دون  النساء  لبعض  يكتب  ــذي  ال املجد  من  يتعجب  املقال 
وهو   ،1957 لسنة  تعود  والقصة  الجمال،  يعشق  كما  ويعشقنه  يبتغينه 
بأمان،  لهن ويعبرنه  يمد  النساء وجسر من ذهب  يعترض بعض  كبير  حظ 
في  وأخالقا  إنسانية  وحتى  وثقافة  وذكاء  جماال  األكثر  لغيرهن  يكتب  وال 
ما  كذلك  ولكن  فقط،  والجمال  الحظ  ليس  بأنه  يتضح  بل  األحيان،  بعض 
في  شخصية والحسم  وقوة  املواقف  اتخاذ  شجاعة في  من  لهن  هلل  منحه 

اختيارات الحياة واقتناص الفرص التي إن أتيحت فهي ال تعود.
وهي قصة فاتنة هوليود، صوفيا لورين، مع املجد الذي أوصلها إليه 
الحقوقي  بونتي، هذا  كارلو  والدها،  اختارته زوجا في سن  الذي  الرجل 
مكتب  في  السينمائية  العقود  على  بالتفاوض  القانونية  بدأ حياته  الذي 
والده ليصبح مخرجا عامليا ويجد بني يديه كنزا سينمائيا يتسابق عليه 
تستعرض  رآها  بعدما  الواسع  بابه  من  املجد  فأدخلها  عامليون،  ممثلون 
وهي بنت 17 سنة قدرات اإلغراء أمام لجنة تحكيم إحدى املسابقات وتنبأ 
2007 حيث توفي عن  إلى سنة  فيه  الذي سوف تصاحبه  لها باملستقبل 

سن 95 سنة، وأوصلها إلى قمته. 
تحكي مجلة constellation )أسست سنة 1948(، أنه في أشهر وأفخم 
ويسمونها  قاعة  أفخم  وفي  ــذاك،  آن بكاليفورنيا  هيلز  بيفرلي  في  مطعم 
املتوسط،  األبيض  بالبحر  املدعوين  تذكر  بديكورات  زينت  »التاج«، وقد 
»فوكس«  شركة  طــرف  من  حريرية  بشباك  زينت  قد  املطعم  قاعة  وكانت 
خاص  طــراز  من  بضيفة  لالحتفاء  املدعوين  من  ثالثمائة  ودعــت  العاملية، 

ألمريكا بمناسبة مشاركتها في فيلم »في هوليود«.
فكاتب املقال وصف دخول صوفيا لورين إلى هذا الحفل البهيج بعد أن 
تأخرت تسعني دقيقة في استوديو »هوليود« الذي كانت تمثل فيه، وقابلها 
قادمة  هوليود  عرش  على  تتربع  الجمال  رائعة  كفنانة  األمريكي  الجمهور 
واتجاهها  الفاخر  املطعم  من  خروجها  بعد  لكن  بإيطاليا،  فقير  حي  من 
أختها  رفقة  من ثالث حجرات  مكونا  كانت تشغل جناحا  الفندق حيث  إلى 
وخادمتها، )وصف( كيف كانت تتعجل أن تكون بمفردها وتحاول أن تجمع 

شتات أفكارها املبعثرة..
من  واحـــد  بــرؤيــة  فقط  املــاضــي  فــي  تحلم  لــوريــن  صوفيا  كــانــت  لقد 
دفعة  هوليود  نجوم  كل  تــرى  بها  فــإذا  بطاقة  لها  ليوقع  النجوم  هــؤالء 
لتقبيل  ويتسابقون  بجمالها  ويتغزلون  يمدحونها  استقبالها  في  واحدة 
قباعاتهم  ويرفعون  الشمبانيا  كــؤوس  لها  ويقدمون  الناعمتني،  يديها 
وقرط  ثوبها  وفالنيل  عطرها  نوع  عن  النساء  وتتهامس  ملرورها،  احتراما 
أذنيها، وماس خاتمها، ويقف النادل وقد توقف ليرى سر إعجاب هذا العالم 
املخملي بهذه املرأة، فتساءل الصحفي الذي نقل لنا هذا املنظر العجيب، بأن 

صوفيا في فراشها كانت فعال تفكر هل ذلك حلم أم حقيقة؟ 
واعتبر بأن املجد يمكن ملسه في عقدها الثمني، وفي جناح الفندق، وقصر 
35 فيلما وهي لم تبلغ  1957، في  روما، وقد شاركت لحد كتابة املقال سنة 
بعد الثالثة والعشرين من عمرها، واملبالغ الخيالية التي جنتها من أفالمها.
الذي  الفتان  اإليطالي  جمالها  فقط  ليس  أنه  إلى  املقال  وخلص صاحب 
»فينيكس«  شركة  كانت  فقد  للفرص،  اقتناصها  كذلك  وإنما  لذلك،  أهلها 
»الصيد« يجري  لفيلم  بطلة  تكون  جديدة  نجمة  عن  تبحث  السينمائية 
تصويره تحت املاء، وملا تقدمت بطلبها سألوها ما إذا كانت تعرف السباحة، 
مسابقات  في  تشارك  كانت  بأنها  لهم  أكدت  بل  بالطبع،  كاذبة:  فأجابتهم 
نابولي للسباحة، وكان الفيلم يجري تصويره في عرض البحر عند جزيرة 
املاء، وهو ما فعلته بشجاعة  أن تلقي بنفسها في  »بونزا«، وقررت صوفيا 
ألول مرة وابتلعت كثيرا منه واستطاعت أن تسبح في النهاية، لكنهم غفروا 
وملا  باهرا،  نجاحا  الفيلم  ونجح  وشجاعتها،  بجرأتها  اعترافا  كذبها  لها 
عادت إلى روما، الحظت أنهم غيروا اسمها فأصبح »صوفيا لورين صاحبة 
الغالف التي قيل عنها بأنها عبرت املحيط األطلسي على جسر من الذهب«.

املجد بني حافظ 
اإبراهيم و�شوفيا لورين

يتبع

العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

مجوهرات 
خــــاصة 
بالفنان سعد 
لمجرد 

إلطالق  ملجرد  سعد  الفنان  يستعد 
ــرات خــاصــة بــه،  ــجــوه مــجــمــوعــة م
مصممة  مــع  فيها  سيتعامل  والــتــي 
األبيض،  مريم  املغربية،  املجوهرات 
مــارس   14 األحـــد  ــوم  ي كشفت  الــتــي 
ببرنامج  ضيفة  حلولها  خالل   ،2021
the insider بالعربي، الذي يعرض 

مع  ستتعاون  أنها  دبــي،  قناة  على 

ينوي  التي   ،SL ماركته  ملجرد ضمن 
طرحها قريبا.

ستصدر  أنــهــا  »مــيــمــي«  ــدت  ــ وأك
اسمها  تحمل  مجوهرات  مجموعة 
»ملعلم«  يــقــوم  حــيــث  ســعــد،  واســـم 
ــعــض األفـــكـــار الــتــي  بــإعــطــائــهــا ب
مجموعة  تصميم  على  ستساعدها 

املجوهرات التي ستروقه.

الفنانة سعيدة باعدي تهاجم ممثالت 
»اإلنستغرام« وتصفهن بـ»الطفيليات السامة«

قالت الفنانة املغربية سعيدة باعدي في لقاء 
املمثالت  جلب  من  جدا  مستاءة  أنها  صحفي، 
بعدد  واالستعانة  »اإلنستغرام«  من  واملمثلني 

متابعيهم كشرط أساسي.
التي  الكبيرة  الفوضى  باعدي  واستنكرت 
أنها  إلى  مشيرة  بالنابل،  الحابل  فيها  اختلط 
تنفيذ  وشركات  التلفزة  بني  مشتركة  مسؤولية 
مشاهير  بــدخــول  يسمحون  ألنــهــم  اإلنــتــاج، 
»اليوتيوب« و»اإلنستغرام« لعالم التمثيل، حيث 
وصفتهم بأنهم »طفيليات سامة« تقتحم املجال، 
وفي بعض األحيان يأخذون أدوارا بطولية في 
أعمال تلفزيونية رغم أنهم ال يملكون تكوينا في 
طائلة  أمواال  يجنون  أنهم  على  مؤكدة  امليدان، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  نشاطهم  من 
الذي  واملخضرم  القدير  املمثل  مكان  ويأخذون 
يعتبر هو مصدر  الذي  املجال،  في  أفنى حياته 

من  كبيرا  عــددا  أن  وأضافت  الوحيد،  رزقــه 
دون  لسنوات  البطالة  من  يعانون  املمثلني 

دعم أو أدنى التفاتة من الجهات املعنية.
وطالبت الفنانة سعيدة بمناقشة 

البرملان  في  الفنان  قانون 
تنفيذه،  ــرورة  ــ ض ــع  م

وعدم تركه مجرد كالم 
لتقنني  ورق،  عــلــى 

ــفــنــي  ــال ال ــ ــج ــ امل
ــر، ووضــع  ــث أك

شـــــــــــــــروط 
في  للراغبني 
ولوج ميدان 

التمثيل.

»يوم الفداء«
 أول فيلم أمريكي من إخراج مغربي 

يثير غضب الجزائريين
رد املخرج املغربي 
على  حــجــي  هــشــام 
ــاره  الــجــدل الـــذي أث
الجزائريني  بعض 
ــن اعـــتـــبـــروا  ــ ــذي ــ ال
األخــيــر  فــيــلــمــه  أن 
أساء  الفداء«  »يــوم 
ــا  ــم، واصــف ــده ــل ــب ل
ادعاءهم بالسخيف.
وقــــــال املـــخـــرج 
ــي خـــالل  ــ ــرب ــ ــغ ــ امل
حديثه مع »الجزيرة 
ــة«:  ــ ــي ــ ــق ــ ــائ ــ ــوث ــ ال
الــجــزائــريــني  »إن 
أنفسهم  ــوا  وضــع
سخيف  موقف  في 
قصة  ربـــط  خـــالل 

لبلدهم«،  باإلساءة  الفيلم 
تجاه  شديدا  حقدا  تحمل  الجزائرية  »الحكومة  أن  مضيفا 

املغرب«.
من  كفرنسيني  اإلرهابيني  صور  أنه  حجي،  هشام  وأبــرز 
أصول عربية، وليس كجزائريني كما يدعي البعض، مؤكدا أن 

تصورات الشعب الجزائري غير واقعية.

حسني  الصحفي  لرحيل  األولــى  الذكرى  يف 
ونخص  الفقيد،  ألســرة  العزاء  جندد  ياسني، 
والزميل  ياسني  نزهة  الزميلة  شقيقته  بالذكر 
خالد ياسني وأبناء الراحل وإخوته، وندعو اهلل 
وأن يتغمده  أن يشمله بواسع رحمته  عز وجل 

بعظيم مغفرته ويتقبله قبوال حسنا.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.



المتورطون في انقالب الصخيرات

كانت  لو  كما  فيها  يتصرفون  وأخذوا 
ملكا لهم، ولعلها في الحقيقة ملك لهم، 
السنوات  عبر  عليها  استولت  وإنما 
تستطع  ولم  أمحزون..  عائلة  املاضية 
هذه العائلة أبدا أن تزحزح الجماهير 
كان  لذلك  األراضي،  تلك  من  الشعبية 
وجـــود أحــد املــســؤولــن الــكــبــار عن 
اإلقطاعية  املصالح  لحماية  العائلة 
في  هامة  إدارة  رأس  على  للعائلة، 
كبيرا  عامال  جنرال،  وبرتبة  الجيش 
الفوضوي  التحدي  حدة  تخفيف  في 
أمحزون،  لعائلة  املناوئة  للجماهير 
حمو،  الجنرال  أخ  ابن  تعين  أن  كما 
وهو الكولونيل حمو حسن، على رأس 
أهمية  ذا  آخــر  عامل  امللكي،  الـــدرك 
بالغة.. وعندما تصاهرت هذه العائلة 

لنفسها  ضمنت  امللكية،  األســرة  مع 
االستقرار واملساملة رغم أن أي عنصر 
لم يكن من شأنه أن  العوامل  من هذه 
قائما  الزال  ــذي  ال املشكل  هــذا  يحل 
أسلوب  يكن  لم  ولو  اآلن)...(،  حتى 
لحرب  موقعا  املنطقة  لكانت  املخزن، 

أهلية طويلة.
ــإن عائلة  ورغــم هــذه املــصــاعــب، ف
ال  الــذي  الرغد  بحياة  تنعم  أمحزون 
وآالف  الهكتارات  آالف  بن  له،  نظير 
األبقار واألنعام والخيول واملنتوجات 
ــوال والــراقــصــات  ــ والــســيــارات واألم

والسهرات.
حمو  الجنرال  أن  شــك  فــي  وليس 
كان يحيا حياة املتعة والرفاهية، لكنه 
إليها من أخالقه الحسنة  كان يضيف 
محبوبا  جعله  ما  البدوية  وبساطته 
جدا عند سكان قبائله الذين بكوا عليه 
األبناء  يبكي  مثلما  إعدامه  تم  عندما 
االحتجاجات  أن  حتى  أبيهم،  على 
التي أعقبت إعدامه، تسببت في ردود 

فعل ملكية سيأتي سردها.
املغربي  الجيش  اشتباكات  وبعد 
 ،1963 سنة  الحدود  في  والجزائري 
في  حسنا  بــالء  حمو  الجنرال  أبلى 
إدارة  إليه  وأسندت  العسكري،  العمل 
تافياللت  إلقليم  العسكرية  الناحية 
الحساسة  املناطق  طول  على  املمتدة 
كما  املغربية،  الجزائرية  الحدود  في 
ــراحــة والــهــدوء عندما  ال أنــه عــرف 

العسكرية  الــنــاحــيــة  إلــيــه  ــدت  أســن
فيها  تقع  التي  الناحية  وهي  للرباط، 
مركز  ومصالحه،  وأراضــيــه  قبائله 

الصراعات القبلية.
حمو  الجنرال  سهرات  كانت  وقــد 
وستبقى  األمــثــال،  مضرب  وحفالته 
ذكرى لألجيال، كما أنه رغم كبر سنه، 
أجمل  ويختار  الجمال  يــهــوى  ــان  ك
بهن..  للتزوج  البنات وأصغرهن سنا 
الراقصات  ركبان  بذكره  ســارت  وقد 
يسقيهن  ــان  ك الــلــواتــي  الــزمــوريــات 

الخمر ويغدق عليهن األموال.
وهكذا غطت حياة الرفاهية والبذخ 
للجنرال  العسكرية  الشخصية  على 
السياسي  تفكيره  كــان  ــذي  ال حمو، 
املدن،  لسكان  كراهيته  في  منحصرا 

ــاس  ــة ف ــن ــدي ــة لـــرواســـب م ــاصـ وخـ
وأبنائها الذين يعتبرهم نوعا آخر من 

االستعمار. 
وحتى إذا كانت ظروف مشاركته في 
االنقالب تدعو للشك، حيث أن صوته 
يصيح  وهو  إعدامه  برصاص  اختلط 
كراهيته  ــإن  ف الــحــســن،  املــلــك  ــاش  ع
للعنصر الفاسي، كانت تبرر كل شيء.

الجنرال بوكرين
يعتبر الجنرال بوكرين الخياري من 
الجيش  عرفهم  الذين  الضباط  أنبغ 
وأناقة  تأدبا  أكثرهم  ومــن  املغربي 

واتزانا وكفاءة.
عن  بوكرين  الجنرال  عرفوا  والذين 
هذا  أن  يتصورون  يكونوا  لم  قــرب، 
الهادئ  والعسكري  املــهــذب  الــرجــل 
بالرصاص،  رميا  ما  يوما  سيموت 

ومتهما بالخيانة العظمى.
املجد  مــدارج  أيضا  هو  ترقى  فقد 
كبرى  ــات  ــدم خ مــســديــا  الــعــســكــري 
باإلضافة  واستفاد  امللكي،  للنظام 
ومعنوية  مادية  استفادات  ذلك  إلى 
ثـــروة  رأس  عــلــى  وأصـــبـــح  كــبــيــرة 
بــدوره  تقلب  وأنــه  خصوصا  طائلة، 
منذ  وسياسية  ــة  إداريـ مناصب  فــي 
االستقالل، ولقد بدأ حياته في ميادين 
صفوف  فــي  صغير  كضابط  القتال 
دراسته  بدأ  بعدما  الفرنسي  الجيش 

العسكرية في مكناس.
وقبل أن يتوجه إلى الهند الصينية 
تزوج  الفرنسي،  العلم  تحت  ليحارب 
تازة،  في  وبنته  وولــده  زوجته  وترك 
في  هــنــاك  ــط  ــراب م وهـــو  يـــوم  وذات 
اعتقال  خبر  جــاءه  الصينية،  الهند 
فامتطى   ،1953 سنة  تازة  في  زوجته 
أول طائرة إلى الدار البيضاء، ومنها 
كبرى  بصدمة  أصيب  حيث  تازة،  إلى 
نفس  في  وبلورت  حياته،  على  أثرت 
وجد  لقد  شخصيته،  مكامن  الوقت 
فلم  أخالقية،  بتهمة  معتقلة  زوجته 
باملستحيل  وقام  الحادث  بهذا  يرض 
الرباط،  إلى  وارتحل  سراحها  إلطالق 
حيث طلقها بعد شهور قليلة، وقد كان 
هذا التصرف النبيل من األشياء التي 
رصيد  على  يحصل  بوكرين  جعلت 

كبير من االحترام بن أصدقائه.
بقي  بل  الصينية،  للهند  يرجع  ولم 
للقوات  انــضــم  أن  إلــى  املــغــرب  فــي 
وأخذ  تأسيسها،  يوم  امللكية  املسلحة 
أسندت  أن  إلــى  املناصب  في  يتقلب 
العسكرية  اإلصالحية  املشاريع  إليه 
الرباط،  عمالة  ثم  تافياللت،  إقليم  في 
لزوجته  عــاد  ــد  وق مكناس،  وعمالة 
جــروح  األيـــام  محت  أن  بعد  األولـــى 
املاضي، وعاد أيضا إلى مكناس قرب 
في  ليفكر  الــلــوح،  عن  رأســه  مسقط 
مصالحه الخاصة، وفي جمع األموال، 
الشغل  أن  رأى  بــعــدمــا  خــصــوصــا 
نحو  سباقهم  هو  للضباط  الشاغل 
الحقيقة  في  كان  الــذي  وهو  الثروة، 
العسكرية  للمدرسة  مديرا  كان  عندما 

بمكناس، مثال املتزن املتعقل.
منصبه  من  أقيل   ،1967 سنة  وفي 
كعامل سياسي وإداري إلقليم مكناس 
وعندما  لإلقليم،  عسكري  حاكم  إلــى 
رئيسا  سمي  جنرال،  رتبة  إلــى  رقــي 
ربط  حيث  بفاس،  العسكرية  للمنطقة 
األوســـاط  مــع  طيبة  بعالقات  نفسه 
كان  شك  دون  من  لكنه  البورجوازية، 
كثب،  عن  الرباط  في  يجري  ما  يتتبع 
جواره  بحكم  اتصاالته  كانت  وربما 
عبابو،  مديرها  مع  أهرمومو  ملدرسة 
التهمة  في  دوره  على  أساسيا  عامال 

التي نسبت إليه.
منت  على  ــان  ك ــه  أن املــؤكــد،  أن  إال 
عسكرين،  أقطابا  نقلت  التي  الطائرة 
ــو، عـــدو الــفــاســيــن،  الــجــنــرال حــم
والجنرال بوكرين، كلفهم رئيس الثوار 
كمسؤولن  فاس  إلى  بالتوجه  عبابو 
عنها، لكنه أمرهم حسب اعترافهم بأن 
كانت  الفاسين،  في  مذبحة  يحدثوا 
فعندما  الخفية،  األلطاف  لوال  ستكون 
بتوجههما  أوفــقــيــر  الــجــنــرال  ــرف  ع
كتيبة  به  تكون  ولن  فاس،  مطار  إلى 
الرباط بنشمسي،  أمر عامل  عسكرية، 
بأن يتصل بعامل فاس ويخبره بأوامر 
املــطــار، وعندما  فــي  األنـــوار  إطــفــاء 
باملطار  وحمو  بوكرين  طائرة  اتصلت 
بأن  املطار  مسؤول  أخبرهما  للنزول، 
الكهرباء مقطوع عن املدارج، وأن على 
طائرتهما أن تتوجه إلى مطار مكناس، 

الذي بمجرد نزولهما به، تم اعتقالهما 
نقلهم  ليتم  املرافقن  مع من معهم من 

جميعا معتقلن إلى الرباط.

الجنرال حبيبي
الصامت  الرجل  حبيبي،  الجنرال 
الساكت في الجيش، والذي لم يكن أحد 
انطوائه..  سر  وال  صمته  كنه  يعرف 
كان يبدو غاضبا على األوضاع بينما 
لكي  اإلمكانيات  كل  لديه  تتوفر  كانت 
يكون ضاحكا مستبشرا.. ورغم أن كل 
مكناس  بإقليم  الحاجب  مدينة  أوالد 
والنكتة  الخفيفة  بالروح  مشهورون 
فإن  البربري،  الرقص  وحب  السريعة 
كان  آخر..  كان شيئا  الجنرال حبيبي 
عندما  حتى  كالقنفذ  منطويا  ساكتا 
يعتبر  الــذي  امللكي  ــدرك  ال سيد  كــان 
حبيبي،  ــجــنــرال  ال اخــتــصــاص  ــن  م
حياته  في  غامضة  فترة  اجتاز  ولقد 
قامت  التي  الحرب  عقب   1964 سنة 
من  عــزل  فقد  واملــغــرب،  الجزائر  بن 
امللكي  ــدرك  ــل ل عـــام  كــمــديــر  منصبه 
بيته  في  قابعا  وبقي  )الجندارمية(، 
بقيت  اتصاالته  لكن  عزلة..  شبه  في 
وخصوصا  أصــدقــائــه،  مــع  مستمرة 
يتكلم  أن  يحاول  وكان  منهم،  املدنين 
لكن  واألوضــاع،  السياسة  شؤون  في 
أي أحد لم يكن ليمنحه ثقته وال قلبه 
من  الحرجة  الفترة  تلك  في  خصوصا 

تاريخ املغرب.
وعــنــدمــا رقـــي إلـــى رتــبــة جــنــرال 
ــش  ــراك ــة م ــي ــاح ــدت إلـــيـــه ن ــ ــن وأســ
كانت  عزلته  أن  اتضح  العسكرية، 
تلك  أثناء  يعمل  كان  وأنه  مقصودة، 

الفترة لفائدة املخابرات بدون شك.
ــان جــد مــتــزن فــي أسلوب  ولــقــد ك
كان  ولكنه  تمتعه،  وطريقة  حياته 
يعيش حياة رفاهية وبذخ شأنه شأن 

كل رؤساء املناطق العسكرية.
في  ــان  ك عندما  حبيبي  الــجــنــرال 
ضــواحــي  ــي  ف يسكن  كـــان  الـــربـــاط، 
مدير  للصحفي  جارا  تمارة،  الرباط، 
عبد  لألنباء،  العربي  املغرب  وكالة 
حاضرا  كان  الــذي  فنجيرو،  الجليل 
منه  فاقترب  إعــدامــه،  ساعة  وملحه 
ــريء«، إال  »أقسم لك أنــي ب لــه:  وقــال 
قصر  في  كثيرين حضروا  شهودا  أن 
امللك  اســتــرجــاع  بــعــد  الــصــخــيــرات 
الجنرال  عليه  فدخل  ملسؤولياته، 
حبيبي وسلم على الحسن الثاني بكل 
األوامر  تلقيت  »لقد  له:  وقال  احترام 
بالتوجه إلى مراكش«، فقال له الحسن 
األوامــر؟«،  تلك  أعطاك  »ومن  الثاني: 
فضحك  عبابو«،  »الكولونيل  فأجابه: 
تم  ولكن  إذن«،  »اذهب  له:  وقال  امللك 
أنه  اتضح  أن  بعد  وإعدامه،  اعتقاله 
أعدم  أنه  فربما  ماذا يجري،  ال يعرف 
ألنه كان يتصور أن الكولونيل عبابو 
مكلف من طرف امللك، وقديما قالوا إن 

»من الجهل ما قتل«.

الجنرال حمو
ليس الجنرال حمو الزياني بأقل ثروة 
املذبوح  الجنرال  من  نفوذا  أضعف  وال 
ورصيد  عــبــابــو..  وال  الــشــلــواطــي  وال 
ينتمي  ــه  أن هــو  األول  حمو  الــجــنــرال 
املاضي  ذات  الكبيرة  البربرية  للعائلة 
مناطق  فــي  الــواســع  والــنــفــوذ  العظيم 

خنيفرة وقبائل زيان، عائلة أمحزون.
ضد  التاريخي  البطل  سليل  فهو 
االحتالل الفرنسي حمو الزياني، الذي 
األسرة  سيد  وهو  اسمه،  يحمل  كان 
املــنــحــدرة مــن ذلـــك الــبــطــل الــهــمــام، 
والرجل األول في عائلة أمحزون، التي 
تملك آالف الهكتارات في تلك املناطق، 
ــى كــل ذلــك، صهر  وهــو بــاإلضــافــة إل
عم  أنــه  حيث  الثاني،  الحسن  امللك 
امللكة  والد  حسن،  مصطفى  الضابط 
وعم  ــراء،  األم وأم  امللك  زوجــة  لطيفة 
الضباط  أحد  حسن،  حمو  الكولونيل 
املقربن جدا للملك واملنتقدين جدا في 

محيط الحسن الثاني.
الــطــبــيــعــة شخص  ــد خــصــت  ــق ول
الجنرال حمو بهبة الطول الفارع، لقد 
امللكي  الجيش  في  ضابط  أطول  كان 
يخجل  كان  أنه  حتى  اإلطــالق،  على 
اآلخرين،  قامات  قصر  أمام  طوله  من 
األطراف..  كبير  املالمح  عنيف  وكان 
ويــعــطــيــه مــاضــيــه الــعــســكــري في 
وتجاربه  الفرنسي  الجيش  صفوف 
هبة  الــقــتــال،  مــيــاديــن  مختلف  فــي 
الكبير  حجمه  مع  تتكامل  وشخصية 

وتقاسيمه املرعبة.
القوات  إلى صفوف  انضم  وعندما 
انضموا  ــن  ــذي ال بــن  مــن  املسلحة 
قدم  املذبوح،  الجنرال  مثل  متأخرين 
لعائلته  وقــدم  جلى  خدمات  للجيش 

خدمات أجل.
مرتبط  الحديث  املغرب  تاريخ  إن 
بقضية  أهمية  مــن  تخلو  ال  بــدرجــة 
من  اآلالف  عــشــرات  تهم  اجتماعية 
التي  أمحزون  عائلة  تجاه  الزيانين 

يعتبر الجنرال حمو الوصي عليها.
تسلطت  طــويــلــة،  ــوات  ســن فمنذ 
عائلة  ــي  ــ أراض عــلــى  زيـــان  قــبــائــل 
وهي  خنيفرة،  بمناطق  أمــحــزون، 
واحتلوها  الهكتارات،  من  آالف  عدة 

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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الحقيقة الضائعة
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العدد: 1552 من 18 إلى 24 مارس 2021

حمو وبوكرين وحبيبي.. جرناالت تورطوا يف اخليانة العظمى

بوكرينحبيبيحمو


