
الضائعةربورتاج الحقيقة 

كواليس األخبار

األوروبيون يسرقون حصة 
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تحت األضواء
سقوط الكراوي بين التقارير الصحفية 

وشكايات شركات المحروقات 5

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

سري

بنك  والــي  الجواهري  اللطيف  عبد  نجم  برز 
أدت  التي  التحقيقات  فــي  جديد  مــن  املــغــرب، 
الكراوي،  املنافسة  مجلس  برئيس  اإلطاحة  إلى 
»الزيت«  إنتاج  عن  سابق  بمسؤول  وتعويضه 
رحو،  أحمد  هو  البنكية،  املعامالت  في  وخبير 
»التقرير  مهندسي  من  واحد  الجواهري  أن  حيث 
الواقعة  أعادت هذه  امللك.. وقد  إلى  الذي رفع  األسود« 
اللطيف  عبد  تدخل  واقعة  الدبلوماسيني،  أذهــان  إلى 
»تقارير  إن  ليقول  دبلوماسي،  محفل  في  الجواهري 
تقديم  بشأن  السادس  محمد  امللك  إلى  رفعت  مغلوطة 
وهي  سيداو«،  إفريقيا  غرب  دول  إلى  االنضمام  طلب 

املبادرة التي تعثرت على أرض الواقع. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

شهد أهم شارع في 
العاصمة الرباط، مؤخرا، 

مظاهرة لألساتذة المتعاقدين، 
لم تخل من مظاهر »العشوائية« 

في التدبير، سواء من طرف 
المنظمين »حاملي األقالم« 

أو من طرف »حاملي العصي«، 
ليكون التصرف الطائش الذي 

أقدم عليه أحد المندسين وسط 
الحشود، تم تصويره وهو يرفع 

عدة أساتذة بضربة مقص، عنوانا 
لهاته المرحلة التي اختلط فيها 

»األلف« بـ»الزرواطة«.
كيف يمكن لمن ال يفرق بين 

األلف والزرواطة، أن يدافع عن 
الدولة، بدل أن يسيء إليها)..(، 
إنها مسؤولية مجتمع بكامله، 
من الوزير إلى الغفير.. وهي 

المسؤولية التي تفترض صيانة 
المكتسبات أمام المؤسسات 

الدولية، التي تترصد عثرات 
المغرب في المجال الحقوقي، 

لتضرب الجميع بطريقتها في 
المحافل الدولية، لذلك يجب 

»التفريق بين األلف والزرواطة«.
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2021 ـــــرب  ـــــغـــ مـــ
يــــــــفــــــــرقال 

األلـــف  بــيـــن 
والــزرواطــة 

في الذكرى 56 ألحداث 23 مارس 1965.. 

آخر مناورة للجزائر قبل الرحيل

لماذا تحولت الصداقة المغربية 
األلمانية إلى عداوة ؟

خطير.. محاولة إحياء المناورات ضد 
الصحراء المغربية في االتحاد اإلفريقي 

14

ملف العدد8

تحليل إخباري
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كـواليـس األخبــار

األسبوعكاريكاتير

العدد: 1553 من 25 إلى 31 مارس 2021

الكركرات  تعزيز 
بمعبر جديد 
مع موريتانيا

الرباط. األسبوع

معبر  فــتــح  املـــغـــرب  ــدرس  ــ ي  
مع  الجنوبية  األقاليم  في  جديد 
الضغط  لتخفيف  مــوريــتــانــيــا، 
على معبر الكركرات، وذلك بهدف 
اتجاه  في  أســواق  على  االنفتاح 

الوسط والعمق اإلفريقي.
الترابي  املــجــال  اختيار  وتــم 
إنجاز  أجــل  من  السمارة  إلقليم 
سيربط  ــذي  الـ الــجــديــد،  املــعــبــر 
ــرات  ــزويـ ــارة بــمــديــنــة الـ ــم ــس ال
فتح  يتطلب  بحيث  املوريتانية، 
جميع  تشمل  دراســة  املعبر  هذا 

الجوانب التقنية واألمنية.
ويــطــل إقــلــيــم الــســمــارة على 
والجزائرية،  املوريتانية  الحدود 
الجدار  من  جــزء  على  ويحتوي 
العازلة،  للمنطقة  الحامي  األمني 
العسكرية  املنطقة  يقابل  كما 
منطقة  تراقب  التي  املوريتانية 

الزويرات.
بني  جديد  معبر  إنجاز  ويعد 
مشروعا  والــزويــرات  الــســمــارة 
ــا جـــديـــدا يــصــب في  ــتــصــادي اق
ــي  ــال ــا وم ــي ــان ــت مــصــلــحــة مــوري
ضمانات  يتطلب  لكنه  والنيجر، 

أمنية من الجانب املوريتاني.

alousboue.ma

»فارس« يفقد الرئاسة 

بقلــم               الطيب العلوي

مغرب 2021 ال يفرق
 بين »األلف والزرواطة«

غداة استقالل البالد، أي قبل أزيد من 65 سنة، كانت 
املغربي، تشكلها  املجتمع  في  شيوعًا  األكثر  الشريحة 
حينها  مطلوبة  كلها  الــزواج،  سن  في  أغلبها  أجيال 
فضلوا  منهم  هاما  جزًء  أن  إال  املــدارس،  ولوج  قصد 
االستمرار في مواصلة أنشطتهم االعتيادية، من ركوب 
البغال ورعي املاعز وحصد القمح، اختيار مدفوع في 
ذلك الوقت من طرف مجموعة من الفقهاء، الذين حركوا 
حمالت إقناع هؤالء بفكرة أن املدرسة لن تعلم أبناءهم 
إال »املَْسْخ«، مصّرين على أن من أراد التعلم، ما عليه 
وطاعة  هلل  كتاب  لحفظ  »الجامع«  من  االقــتــراب  إال 
و»الجامع«،  املــدرســة  بني  السجال  فطال  »الفقيه«، 
األمية  محاربة  حمالت  ظهرت  أن  إلى  العقود،  ومّرت 
في  شاع  عجز  على  التغلب  من  املغاربة  تمكني  قصد 
الشعبية  األوساط  في  الوقت  ذلك  في  سّمي  املجتمع، 

بالعجز عن التفريق بني »األلف والزرواطة«.
املغربي  تعلم  أن  وبعد  السنني،  مرور  وبعد  أنه  إال 
بالعلوم  يتعلق  ما  كل  يتقن  وبــات  عيناه،  وتفتحت 
عموميات  كتابة  يضبط  وصــار  والقانون،  والتربية 
الدين، التي كان يكتفي فقط بالسماع بها.. كلها معارف 
اكتسبها بعد تمكنه من التمييز بني األلف والباء)...(، 
على  قــادر  غير  زال  ما  أنه  بعد  فيما  اتضح  أنه  غير 

التمييز بني »األلف والزرواطة«.
بالقادر  الــواحــد  تسمية  يمكن  ال   ،2021 عــام  في 
مسؤول  فكل  والــزرواطــة«،  »األلــف  بني  التمييز  على 
سام، تجد على يمني مكتبه كتاب هلل مصحوبا بكتب 
»على حقو  الروحي  العمل  إتقان  قصد  والسنة،  الفقه 
تقنني  ملفات  املكتب،  نفس  يسار  وعلى  وطريقو«، 
املواطنني،  الشكاوي آلالف  بآالف  الحشيش مصحوبة 
دون  بــذلــك)...(،  املنددين  الزمالء  مئات  ومــراســالت 
الشك  الفقه حول حكم  كتب  نفس  في  ُسرد  مباالة بما 
2021، لكل حامل  في الدين)...(، كما ال يمكن في عام 
في يده اليمنى لحقيبة وزارية أهدافها االستراتيجية 
الطبيعية  واملــــوارد  البيئة  على  الــحــفــاظ  األولـــى 
أي  أخضر)...(،  مغرب  أجل  من  املستدامة،  وتنميتها 
ممكنة  نسبة  بأعلى  الطاقية  حاجياته  ويلبي  نظيف 
من  هاتف  اليسرى  يده  وفي  املتجددة،  الطاقات  من 
نوع »بالك بيري« يتابع عبره أسعار املحروقات التي 
مدننا  سماء  تزخرف  والتي  للمغاربة،  يوميا  يبيعها 

بلونها الرمادي.. وليس األخضر.
ــرن على  ــد مــن نــصــف قـ ــ ــرور أزي ــ لــيــتــبــني بــعــد م
االكتفاء  املغاربة  على  كان  األمية  أن  الحدث املذكور، 
»األلــف  خلط  ألن  والــبــاء«،  ــف  »األل بخلط  بتسميتها 
بالزرواطة« هو ما نعيشه في أيامنا هذه)...( من خلط 
ملا  أو  والحقائب،  واملشاريع  والقرارات  األوراق  في 
واحد)...(  فرع  من  منحدرتان  مؤسستان  »تتضارب« 
فيما بينهما أمام املأل، وتحت عدسات مئات الكاميرات 
»الضاربة«،  أي  األولى،  الفئة  للتاريخ)...(،  املسجلة 
وضمان حماية  العام  األمن  على  السهر  األول  هدفها 
كاد  »املضروبة«،  والثانية،  واملمتلكات،  األشخاص 

ممثلها أن يكون رسوال.
»الزرواطة«،  أما وسيلة الضرب واملتمثلة دائما في 
لـ»العديان«،  الفرصة  نتيح  التي  العصا  نفس  فتبقى 
قنواتهم  عبر  الفرصة،  لهم  سنحت  كلما  بها  لضربنا 
لقوات  الرهيب  القمع  ناقلني  والعمومية،  الخاصة 
رؤوســهــم،  تهشيم  التعليم:  ــال  رجـ ــجــاه  ُت املــخــزن 

والتحرش بنسائهم.
تلك  ليست  »الــزرواطــة«  أن  سنة،   65 بعد  ليتضح 
هي  وإنما  األلــف،  بحرف  األمــي  يخلطها  التي  األداة 
األداة التي تؤدي إلى ضرب املثقف، كما تسمح أيضا 
نفس  فإن  وإال  خلطهما،  يجب  ال  شيئني  بني  بالفصل 

الزرواطة تتحول ألداة ضرب ُتجاهنا.
ُروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم((  ى ُيَغِيّ ُر َما ِبَقْوٍم َحَتّ ))ِإَنّ هلل اَل ُيَغِيّ

صدق هلل العظيم.

تعيينات ملكية تستبق االنتخابات بزلزال قضائي 
الرباط. األسبوع

متضامنة  تعليقات  أي  تصدر  لم 
قرار  القضاء مع صدور  في صفوف 
منصبه  من  فــارس  مصطفى  إعفاء 
كرئيس للمجلس األعلى للقضاء، بل 
ليتحدث  الباب  له  فتح  البعض  إن 
ــرارا من  عن أخــطــاء)..(، رغــم أن ق
في  كبرى  أهمية  يكتسي  النوع  هذا 
إنه  بل  الوطنية،  العدالة  منظومة 

قــرارات  أكدته  كبير،  لزلزال  عنوان 
التي تجسدت  السادس،  امللك محمد 
على أرض الواقع بتعيني محمد عبد 
النباوي رئيسا لهذا املجلس، ورئيسا 
الصفة  وبهذه  النقض،  ملحكمة  أوال 
القضائية،  للسلطة  منتدبا  رئيسا 
وكيال  الداكي  الحسن  تعيني  تم  كما 
النقض،  محكمة  لــدى  للملك  عاما 
وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، 
ولم يكتمل الزلزال إال بتعيني خمسة 
للسلطة  األعــلــى  باملجلس  أعــضــاء 
تمت  عــضــوان  منهم  الــقــضــائــيــة، 
محمد  هما  تعيينهما،  إعادة 
وأحمد  هلل  بنعبد  أمــني 
تعيني  تم  كما  غزالي، 
نصار  محمد  مــن  كــل 

وخالد العرايشي 
ومحمد زاوك 
كأعضاء في 

املجلس..

السابق  الرئيس  أخطاء  من  وكان 
تعاظم  الــرئــاســة،  فقد  ــذي  ال فــارس، 
وتغول  القضاة،  صفوف  في  الخالف 
حيث  الــحــاالت،  بعض  فــي  بعضهم 
فيما  كبير  حضور  للرئيس  يكن  لم 
يتعلق بالردع)..(، هذا من جهة، ومن 
التعديالت  أعطت  فقد  أخــرى،  جهة 
ــة في  ــعــدال ــاب ال ــط املــلــكــيــة عــلــى أق
املغرب، إرهاصات توجه جديد متسم 
بالصرامة في معالجة امللفات، ال سيما 
من  العدوي  زينب  الوالي  ترقية  بعد 
مفتشية الداخلية إلى رئيسة للمجلس 
الدار  ابنة  وهي  للحسابات،  األعلى 
وقد  كبيرة وصغيرة،  كل  تعرف  التي 
»خروقات  عن  كثيرة  ملفات  راكمت 
املنتخبني«، حيث تتوقع عدة مصادر 
املتورطني  باملنتخبني  سيلحق  زلزاال 
في الخروقات، في زمن الجائحة 

وقبله..
ــرات  ــي ــغــي ــت ال أن  ــر  ــذكـ يـ
تـــتـــزامـــن مع  ــة  ــي ــقــضــائ ال
عملية  ألكــبــر  الــتــحــضــيــر 
ــخ  ــاريـ انـــتـــخـــابـــيـــة فــــي تـ
تساهم  أن  ويرجح  املغرب، 
الجديدة  التغييرات 
نجاح  ضمان  في 
للمسلسل  أكبر 
الـــســـيـــاســـي، 
أكبر  وضمانات 
بني  لــلــتــنــافــس 

املنتخبني.

المغرب يبني أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم

الرباط. األسبوع

أكبر  بناء  املــغــرب  يعتزم 
البحر  مياه  لتحلية  محطة 
مليون   300 لـ  تصل  بطاقة 
الــدار  مدينة  في  مكعب  لتر 
البيضاء، بحلول سنة 2027، 
الوطنية  الخطة  حسب  وذلك 

لتطوير اإلمداد املائي.
الحكومة  خصصت  وقــد 
9.5 ماليير  قدره  ماليا  غالفا 
ــروع،  ــشـ ــاز املـ ــجـ ــم إلنـ ــ درهـ
املحطة  بــنــاء  سيتم  بحيث 
بالشراكة بني القطاعني العام 

والخاص.
محطة  املـــغـــرب  ــد  ــيـ وشـ
في  الــبــحــر  ــاه  ــي م لتحلية 
ماليني   6 بسعة  الحسيمة 
ويقترب  سنويا،  مكعب  متر 
محطة  أشــغــال  إنــهــاء  مــن 
سعتها  ستبلغ  التي  أكادير 

144 مليون متر مكعب.
لبلوغ  املــغــرب  ويــســعــى 
مليار  تبلغ  إجمالية  طاقة 
البحر،  مياه  من  مكعب  متر 
وإعادة استخدام 345 مليون 
الصرف  مياه  من  مكعب  متر 

الصحي سنويا.

الداكيالعدوي عبد النباوي
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مجموعة OCP تنشر نتائجها عند متم دجنبر 2020

التواصل
السيدة غيثة العرايق

مسؤولة العالقات مع املستمثرين
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G.laraki@ocpgroup.ma : الربيد اإللكرتوين

الدار البيضاء، 25 مارس 2021 - تنرش مجموعة OCP ("OCP، أو "املجموعة")، الفاعل الرئييس يف صناعة األمسدة نتاجئها املالية عند ممت دجنرب 2020. 
تعليق مسيري المجموعة

رصح السيد مصطىف الرتاب، الرئيس املدير العام ملجموعة OCP: " حققت مجموعة OCP منوا ملحوظا سنة 2020 اليت متزيت ببيئة اقتصادية غري مسبوقة. 
بذهلا مجيع اليت  الكبرية  اجلهود  مكنت  مكا  املجموعة،  هبا  تمتتع  اليت  املرونة  إىل  الفوسفاطية،  األمسدة  عىل  القوي  بالطلب  املدعوم  األداء،  هذا  يرجع 
املتعاونني والزتامهم الثابت من مضان اسمترارية أنشطتنا التشغيلية يف ظل اجلاحئة العاملية، وحنن عىل ثقة أن هذا اجلهد امجلايع سيكون مبثابة حمرك 

لنجاحنا يف املستقبل".
وبفضل الرئيسية.  املالية  املؤرشات  يف  قوي  ارتفاع  مع  أخرى،  إىل  سنة  من  كبريا  منوا  السنوية  النتاجئ  أظهرت   " الرتاب:  مصطىف  السيد  وأضاف 
متزيها التشغييل، حجنت مجموعة OCP يف الرفع من القمية املضافة مع االعمتاد عىل مرونهتا الصناعية وكذا قوهتا التجارية الضاربة اليت مكنت من

تلبية الطلب املزتايد ألمه األسواق املستوردة.
جانب إىل  األمسدة  ارتفاع صادرات  األسعار، مكا سامه  التدرجيي يف  االرتفاع  يعكهسا  اليت  السوق  ظروف  من حتسن  كذلك   2020 نتاجئ  استفادت 
الرافعة التشغيلية لسنة 2020. وهكذا، ارتفع هامش الرحب اخنفاض أسعار املواد اخلام واسرتاتيجيتنا املرتبطة خبفض التاكليف يف زيادة جوهرية يف 
 EBITDA بنسبة ٪22، وحقق رمق املعامالت ارتفاعا بنسبة ٪4، بيمنا جتاوز هامش (EBITDA) قبل احتساب الفوائد والرضيبة واالسهتالك ونقص القمية

مقدار 500 نقطة أساسية حيث هشد حتسنا ملحوظا مقارنة بالسنة املاضية.
شلك التدبري الصارم للتاكليف من خالل العديد من املبادرات حمور اسرتاتيجية املجموعة ملواجهة تداعيات جاحئة كوڤيد-19، وقد انعكس تأثري هذه التدابري 

عىل النتاجئ املالية لسنة 2020 ونعزتم احملافظة عىل هذه املاكسب بعد اجلاحئة ".
المؤشرات الرئيسية

- المؤشرات الرئيسية عند متم دجنبر 2020

• بلغ رمق املعامالت 182 56 مليون درمه مقابل 092 54 مليون درمه سنة 2019.
• بلغ هامش الرحب 426 36 مليون درمه مقابل 225 34 مليون درمه سنة 2019، فميا بلغت نسبة هامش الرحب اخلام ٪65 سنة 2020.

• بلغت األرباح قبل احتساب الفوائد والرضيبة واالسهتالك ونقص القمية (EBITDA) 657 18 مليون درمه مقابل 333 15 مليون درمه سنة 2019.
• حتسنت نسبة هامش الرحب قبل احتساب الفوائد والرضيبة واالسهتالك ونقص القمية حيث بلغت ٪33 مقابل ٪28 سنة 2019.

• بلغت نفقات االستمثار 566 9 مليون درمه مقابل 964 13 مليون درمه سنة 2019.
النتائج التشغيلية والمالية عند متم دجنبر 2020

هناية لألسعار  احلاد  االخنفاض  فبعد  الرئيسية.  االسهتالكية  املناطق  من  القوي  بالطلب  مدعومة   ،2020 سنة  طوال  تدرجييا  حتسنا  السوق  ظروف  عرفت 
ارتفاع سامه  السنة.  مدار  عىل  االرتفاع  هذا  واسمتر   2020 سنة  من  األول  الربع  منذ  تصاعديا  مىحن  الفوسفاطية  األمسدة  أسعار  اختذت   ،2019

أسعار احملاصيل وحتسن الظروف اجلوية يف زيادة الطلب، خاصة يف اهلند بفضل الظروف املناخية املواتية، ويف الواليات املتحدة األمريكية حيث متت تلبية
زيادة االسهتالك من خالل املخزون اهلام الذي مت توفريه خالل العامني املاضيني.

بالسنة مقارنة   4٪ بنسبة  املعامالت  رمق  يف  ارتفاعا   OCP مجموعة  جسلت  الثالث،  القطاعات  يف  أخرى  إىل  سنة  من  األسعار  اخنفاض  من  الرمغ  وعىل 
املاضية، حيث بلغ 182 56 مليون درمه، ويرجع هذا األداء أساسا إىل ارتفاع جحم صادرات األمسدة والصخور مقارنة بسنة 2019.

اخنفض رمق معامالت الصخور بنسبة ٪2 سنة 2020، بسبب اخنفاض األسعار إىل جانب التأثري السليب لتشكيلة املنتجات، وقد مت تعويض االخنفاض امللحوظ 
لألسعار بارتفاع أجحام التصدير جزئيا، خاصة يف اجتاه أوروبا وأمرياك الالتينية وإغالق بعض وحدات اإلنتاج حول العامل بسبب تأثريات جاحئة كوڤيد-19.

اخنفض رمق معامالت احلامض الفوسفوري بنسبة ٪14 مقارنة مع السنة املاضية ويرجع ذلك إىل اخنفاض األسعار واألجحام. وباإلضافة إىل ذلك، اخنفضت 
أجحام املبيعات بشلك رئييس يف أسيا، خاصة يف اهلند، حيث سامهت التدابري املتخذة للحد من انتشار اجلاحئة يف اخنفاض اإلنتاج احمليل من األمسدة.

ارتفاع إىل  أساسا  االرتفاع  هذا  ويعزى  املاضية،  بالسنة  مقارنة   12٪ بنسبة  الفوسفاطية  األمسدة  معامالت  رمق  ارتفع  األسعار،  اخنفاض  من  الرمغ  وعىل 
الظروف خلفية  عىل  لألمسدة  اسهتالكها  من  كبري  بشلك  اهلند  رفعت  الواقع،  ويف  والربازيل.  اهلند  يف  سميا  وال  القوي  بالطلب  املدفوعة  الصادرات  أجحام 

املناخية اجليدة واخنفاض اإلنتاج احمليل؛ فميا جشعت القوة الرشائية للفالحني مدعومة بارتفاع أسعار احملاصيل يف الرفع من الواردات بالربازيل.
وباإلضافة إىل ذلك، وفميا خيص املدخالت، متكنت مجموعة OCP من االعمتاد عىل كفاءة اسرتاتيجية التوريد اليت تعززت بشلك خاص من خالل االخنفاض
روسيا يف  خاصة  اإلنتاج،  قدرات  وبزيادة  الصني  يف  املخزون  مستويات  بارتفاع  الكربيت  أسعار  وتأثرت   .2020 سنة  واألمونياك  الكربيت  أسعار  يف  العام 
املتحدة الواليات  يف  اإلنتاج  لقدرات  املزتايد  المنو  بفعل  لألسعار  الرتاجيع  االجتاه  نفس  األمونياك  أسعار  وجسلت  والكويت،  السعودية  العربية  واململكة 

األمريكية وروسيا وأندونيسيا.
بلغ هامش الرحب اخلام 426 36 مليون درمه مقابل 225 34 مليون درمه خالل نفس الفرتة من السنة املاضية، حيث سامه اخنفاض أسعار املدخالت، خاصة 

الكربيت، يف التقليل من تأثري اخنفاض أسعار الصخور، واحلامض واألمسدة.
جسل هامش الرحب قبل احتساب الفوائد والرضيبة واالسهتالك ونقص القمية EBITDA ارتفاعا بنسبة ٪22 حيث بلغ 657 18 مليون درمه مقابل 333 15 مليون 

درمه سنة 2019، فميا سامه ارتفاع املبيعات وكذا الكفاءة التشغيلية لملجموعة يف حتقيق هامش للرحب يف حدود 33٪.
عند ممت دجنرب 2020، اخنفضت نفقات االستمثار بشلك طفيف حيث بلغت 262 6 مليون درمه مقابل 362 6 مليون درمه سنة 2019، ويرجع هذا االخنفاض 

أساسا إىل مسامهة مجموعة OCP مببلغ 3 مليار درمه يف الصندوق اخلاص جباحئة كوڤيد-19.
بلغت املديونية املالية 324 52 مليون درمه مع استقرار نسبة الرفع املايل يف حدود 2،82 يف 31 دجنرب 2020.
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1553 من 25 إلى 31 مارس 2021

 ارتفاع عدد المصابين 
بمرض السل

الرباط. األسبوع

بمناسبة اليوم العاملي لداء السل، وجهت الجمعية 
حاالت  تزايد  من  تحذيرا  السل،  داء  ملحاربة  الوطنية 

اإلصابة بهذا املرض الخطير على الصعيد الوطني.
الرسمية  ــام  األرق أن  الوطنية،  الجمعية  وكشفت 
ملنظمة الصحة العاملية تبرز أن املغرب سجل 31.536 
االنتكاسات  وحــاالت  الجديدة  الحاالت  تمثل  حالة، 

بنسبة 97 حالة لكل 100 ألف نسمة.
آالف   3 إلى  سنويا  يصل  الوفيات  عدد  أن  وأضافت 
حالة، معتبرة أن هذه األرقام املقلقة تبني خطورة املرض 
على صحة املواطنني املغاربة، الشيء الذي يتطلب تكثيف 

الجهود بني القطاعات الحكومية ملحاربة داء السل.
ــى الـــرفـــع مـــن مــيــزانــيــة  ــ ودعــــت الــجــمــعــيــة إل
وتحسني  الــســل،  داء  ملحاربة  الوطني  البرنامج 
بهذا  املرتبطة  واالقتصادية  االجتماعية  املحددات 
املرض، ووضع مخطط لتعزيز املراقبة الوطنية حول 

السل باملغرب وتوفير برنامج إلكتروني للمراقبة.

سقوط األمطار يفضح مشروع »مارتشيكا« السياحي

تحالف بين حزبي سعد الحريري وامحند العنصر

الرباط. األسبوع

ــر  ــوزي ــراس، ال ــغـ انــتــخــب مــحــمــد الـ
السابق وعضو املكتب السياسي للحركة 

الشعبية، رئيسا لشبكة الحرية الليبرالية، 
التي تضم أحزابا ليبرالية من الشرق 

خالل  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
الجمع التأسيسي باألردن.

ــم اخــتــيــار الــلــبــنــانــي  ــ وت
رئيس  نائب  علوش،  مصطفى 
»تيار املستقبل«، نائبا لرئيس 
أحزابا  تضم  التي  الشبكة، 

وتونس  مصر  مــن  كــل  مــن  عربية  سياسية 
واألردن ولبنان واملغرب.

وصرح الغراس أن »شبكة الحرية 
االنفتاح  إلى  تسعى  الليبرالية 
على التجارب الناجحة عربيا 

ما  أجود  واقتباس  ودوليا، 
فيها ملا فيه مصلحة اإلنسان 

بشكل  واملجتمع 

االنفتاح  بقيم  التمسك  على  مؤكدا  ــام«،  ع
وحقوق  والحرية  الديمقراطية  قيم  ونشر 

اإلنسان.
رئيس  الحريري،  سعد  وأشــاد 
»تـــيـــار املــســتــقــبــل« الــلــبــنــانــي، 
الليبرالية  الحرية  بتأسيس شبكة 
وباختيار محمد الغراس ومصطفى 
»تتقدم  أن  فــي  ــال  أم عــلــوش، 
األفكار الليبرالية في كل 
على  العالم  من  بقعة 
السياسات  حــســاب 
الــــشــــمــــولــــيــــة 
اإليــديــولــوجــيــة 

املتحجرة«.
العنصرالحريري

زوجال بلقاسم. األسبوع

فضحت األمطار التي سقطت على مدينة 
الناظور ليلة الجمعة ويوم السبت األخيرين، 
التي تقوم بها  الوهمية  حقيقة اإلصالحات 
الذي  بوعرورو  بــوادي  »مارتشيكا«  وكالة 

يشق املدينة.
عشر  تتجاوز  لــم  التي  األمــطــار  ــرت  وع
التي  األشغال  في  الغش  عن  ميليمترات، 
صفقة  على  الحاصلة  الشركة  تباشرها 
عن  ناهيك  املــعــلــوم،  ــوادي  ــ ال إصــالحــات 
األوساخ واألزبال التي جرفتها تلك األمطار 
وصرفتها في ساحل كورنيش الناظور، مما 
يؤكد بامللموس أن الوكالة باشرت األشغال 
دون احترام املعايير املتعارف عليها، حيث 
كان من املمكن أخذ االحتياطات الالزمة أثناء 
تساقط األمطار، علما أن الوادي تسبب منذ 

سنوات في خسائر فادحة للساكنة.
مشروع  فــي  الــغــش  أعــمــال  وتنعكس 
»مارتشيكا« على جاذبيته، خصوصا وأن 

في  طائلة  أمواال  استثمروا  أعمال  رجال 
بوعرورو  وادي  ملصب  املحاذية  املقاهي 

في البحيرة السياحية.

صورة  و  تعليق

مواطن يطيح بأحد 
متدخلي قوات 

السلطة المحلية 
في إحدى 

المظاهرات 
األخيرة

ضربة 
معكوسة

أطر تربوية غاضبة 
من أمزازي بسبب 

تعويضات التكوين 
الرباط. األسبوع

وأساتذة  التربوية  األطر  من  العديد  يعيش 
تسوية  عــدم  بسبب  كبيرة  صدمة  متقاعدين 
بالتعويض  املرتبطة  مللفاتهم  الوصية  الوزارة 
عن التكوين خالل الفترة ما بني 1971 و1990.

وقـــد خــضــع هــــؤالء األســـاتـــذة 
إشراف  تحت  لتكوين  القدامى 
التربوية  املراكز  في  الــوزارة 
العليا  واملـــدارس  الجهوية، 
تكوين  ومـــراكـــز  ــذة  ــأســات ل
إلى  الترقية  بهدف  املفتشني، 
السلك األول أو الثاني أو إطار 

مفتش.
ويـــتـــســـاءل املــتــضــررون 

ــن ســبــب إقــصــائــهــم من  ع
التعويض  من  االستفادة 
طال  حيث  التكوين،  عن 
انتظارهم ألكثر من ثالثني 
الــوزارة  مطالبني  عاما، 
بــتــســويــة مــلــفــاتــهــم 

العالقة منذ سنوات.
أمزازي

الرباط. األسبوع

املكتب  وأعضاء  رئيس  انتخاب  تم 
املحامني  هيئات  لجمعيات  الوطني 

انتخاب  العام  الجمع  وعرف  باملغرب، 
13 عضوا كلهم رجال.

املكتب  على  الذكور  سيطرة  وخلفت 
املحامني،  هيئات  لجمعيات  الوطني 
استياء كبيرا من لدن النساء املحاميات، 
لترشيحاتهن  منهن  العديد  تقديم  رغم 

للحصول على العضوية في املكتب.

السيطرة  املــحــامــيــات  واســتــغــربــت 
الذكورية على الجمعية دون أن يمنح لهن 
مقعد أو مقعدين خالل عملية االنتخاب، 
داخل  النسوية  التمثيلية  تحقيق  قصد 

املكتب الوطني للمحامني.
وقد تم انتخاب البرملاني االستقاللي 
جديدا،  رئيسا  األنصاري  الواحد  عبد 
فاس،  في  املنظم  العام  الجمع  خــالل 
متفوقا  صوتا   130 على  حصل  بعدما 
هيئة  مــن  مــهــدي  كــمــال  منافسه  على 

تطوان.

انفراج حقوقي بعد إطالق سراح المعطي مـنـجب

الرباط. األسبوع

قـــــرر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
بالرباط،  االبتدائية  باملحكمة 
ــاشــط الــحــقــوقــي  ــن تــمــتــيــع ال
ــســراح  ــال ــعــطــي مــنــجــب ب امل
الــذي  امللتمس  بعد  املــؤقــت، 
تقدم به دفاعه ألسباب صحية.
وغادر املعطي منجب أسوار 
تدهور  بعد  »العرجات«  سجن 
حالته الصحية إثر دخوله في 
 19 ملــدة  الطعام  عــن  إضـــراب 
 3 حوالي  قضى  بعدما  يوما، 

أشهر في السجن.
منجب  املعطي  اعتقال  وتم 
بغسيل  ــطــة  ــب ــرت م بــتــهــمــة 
النيابة  فتحت  بعدما  األموال، 

»أفعال  بشأن  تحقيقا  العامة 
عناصر  تشكل  أن  شأنها  من 
ــة غــســل  ــم ــجــري ــة ل ــي ــن ــوي ــك ت
من  إحالة  على  بناء  ــوال،  األم
معالجة  في  متخصص  جهاز 

املعلومات املالية«.

ــراج عــن منجب،  اإلفـ ورغــم 
اعتقل  الــتــي  الشبهة  أن  إال 
ــت تــطــارده  مــن أجــلــهــا ال زالـ
أن  رغم  التحقيق،  شأنها شأن 
إلى  سارعت  دولية  منظمات 

االحتفاء بإطالق سراحه.

إقصاء المرأة من طرف أصحاب القانون
بـدون محامـيات للمحـامين  جمعيـة 

منجب
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كـواليـس األخبــار

حزب  أن  صحفية،  تقارير  قالت 
العدالة والتنمية ناقش ألول مرة في 
العام  أمينه  طرد  إمكانية  تاريخه، 
وتقول  كيران،  بن  اإلله  عبد  السابق 
املرحلة  أن  املسربة،  املعطيات  بعض 
إلى  األنــظــار  فيها  ستتجه  القادمة 
وعبد  الرباح  العزيز  عبد  الوزيرين 
»قائدا  باعتبارهما  اعمارة،  القادر 
املرحلة املقبلة«، وقد عرف عليهما في 

وقت سابق التنافس التنظيمي)..(.

القنب  ضــجــة  بــعــد  تهدأ  لم 
الحكومة  مصادقة  فبعد  الهندي.. 
بتقنني  يقضي  قانون  مشروع  على 
االستعماالت  إطار  في  الزراعة  هذه 
ــرارة  ــة حـ ــ ــعــت درج ــف الــطــبــيــة، ارت
الهواتف بني طنجة والرباط متسائلة 
بني  املبرمة  االتفاقية  تلك  عن مصير 
محمد  وجامعة  طنجة  جهة  رئاسة 
الوزير  يترأسها  كان  التي  الخامس 
التوقيع  تم  حيث  أمــزازي،  الحالي 
مبالغ  وتــحــديــد  االتــفــاقــيــات  عــلــى 
دراســات  أي  تخرج  ولــم  االتفاقات، 
حدود  إلى  للوجود،  املوضوع  حول 

اليوم. 

املغرب  إسرائيلية  قناة  وصفت 
إفريقيا،  في  ــوى  األق الدولة  بكونه 
في معرض تعليقها على أزمة فكيك، 
أن  هو  حصل،  الــذي  التناقض  لكن 
لقاح  مــن  حصصا  بعثت  إسرائيل 
ال  أنها  رغم  الجزائر  إلى  »كورونا« 
دبلوماسية،  بعالقات  معها  ترتبط 
وصلت  الــذي  األســبــوع  نفس  وفــي 
محملة  الجزائر  إلــى  طائرتها  فيه 

باللقاح، أعلنت دعمها للمغرب..

أن  دبــلــومــاســي  مــصــدر  كشف 
العملة  من  العالم  مغاربة  تحويالت 
ارتفاعا  عرفت  املغرب  نحو  الصعبة 
بحيث  الجائحة،  زمــن  فــي  مفاجئا 
كانت التقديرات على غرار باقي بلدان 
العالم تتوقع نسبة انخفاض تقدر بـ 
على  النتائج  بينما  املــائــة،  في   20
بتجاوز  العكس  تؤكد  الواقع  أرض 
املائة،  في   5 الـ  عتبة  االرتفاع  نسبة 
بخالف ما كانت تتوقعه الحكومة، ما 
يجعل عالقة مغاربة املهجر مع بلدهم 

متفردة عن باقي البلدان.

فترة  طيلة  نجمه  سطع  أن  بعد 
الجائحة، بوصفه املغربي الذي كلفه 
األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس 
صدمت  »كورونا«)..(،  لقاح  بإيجاد 
بإعالنها  املتتبعني  املــواقــع  بعض 
الخبير  اتهام  حــول  مفاجئا  خبرا 
في قضية  السالوي  املغربي منصف 
لسنوات،  تاريخها  يرجع  تحرش 
اســتــوجــب مــنــه »إنــهــاء عــقــده مع 

الشركة التي يشتغل بها«.

املوريتانية  السلطات  تجنبت 
استقبال وفد مبعوث من طرف جبهة 
إنه يحمل رسالة  قالوا  البوليساريو 
لكن  الوهمية،  الجمهورية  رئيس  من 
حاول  نواكشوط،  في  الجزائر  سفير 
بتصريحات  موريتانيا  على  الضغط 
صحفية للتسريع بهذا اللقاء الذي لم 

ينجح.

ما خفي

الرباط. األسبوع

ثمن  الـــكـــراوي  إدريـــس  أدى 
صداقاته الكبيرة مع الصحافيني، 
فقد كان الرجل يدلي بتصريحاته 
ــات  ــة فــي إحـــدى اإلذاعـ ــي اإلذاع
أن  قبل  أريحية،  بكل  الخاصة 
يفاجأ في اليوم املوالي )بمعنى 
قرار  بصدور  يعلم(،  ال  كان  أنه 
مجلس  رئاسة  مهمة  من  إعفائه 
بأحمد  وتــعــويــضــه  املــنــافــســة، 
هذا  عند  األمور  تقف  ولم  رحو، 
أدى  »الــرئــيــس«  إن  بــل  الــحــد، 
الصحفية«  »التسريبات  ثمن 
من  بمجلسه،  ارتــبــطــت  الــتــي 
صدرت  متناقضة  تقارير  خالل 
ــات املـــحـــروقـــات،  ــ ــرك ــد شــ ضــ
رفع  هو  الفادح،  الخطأ  ليكون 
للملك  متناقضتني  مــذكــرتــني 
محمد السادس، تضمنت األولى 
شركات  بتغريم  يقضي  قـــرارا 
بمبلغ  مالية  غرامة  املحروقات 
املعامالت  رقــم  من  املائة  في   9
من  بــاملــغــرب  املحقق  الــســنــوي 
قبل املوزعني الرئيسيني الثالثة، 

لباقي  بالنسبة  أقـــل  وبمبلغ 
املذكرة  حــددت  فيما  الشركات، 
املائة  في   8 في  الغرامة  الثانية، 
دون  السنوي  املعامالت  رقم  من 

تمييز بني الشركات.
السادس  محمد  للملك  وسبق 
من  املــحــروقــات  ملف  سحب  أن 
بتعيني  املــنــافــســة،  مــجــلــس  ــد  ي
بإجراء  تكلفت  متخصصة  لجنة 
وتشكلت  الضرورية  التحقيقات 
الــبــرملــان،  مجلسي  رئيسي  مــن 
الــدســتــوريــة،  املحكمة  ــيــس  ورئ
ــس املـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــ ــيـ ــ ورئـ
املغرب،  بنك  ووالــي  للحسابات، 
للنزاهة  الوطنية  الهيئة  ورئيس 
والوقاية من الرشوة ومحاربتها، 
مهمة  في  للحكومة  العام  واألمني 

التنسيق.
ــان إعــفــاء  ــك ــاإلم وقـــد كـــان ب
مــنــصــبــه دون  ــن  مـ ــراوي  ــ ــك ــ ال
ما  يوجد  ال  أنه  باعتبار  شــرح، 
بتفسير  امللكي  ــديــوان  ال يلزم 
ــن بــالغ  ــك ــرارات، ول ــ ــق ــ ــذه ال هـ
بعض  تضمن  الــكــراوي  »إعفاء 
الــتــفــاصــيــل«، الـــتـــي تــوحــي 
أعضاء  شكايات  مع  بالتفاعل 
ــلـــس حـــــول املــــــــداوالت  ــجـ املـ
الرئيس..  ضد  أخرى  وشكايات 

ويقول البالغ: ))إن امللك محمد 
اإلثنني  يــوم  استقبل  الــســادس 
أحمد  السيد  بــفــاس،  املنصرم 
ملجلس  رئــيــســا  وعــيــنــه  رحـــو، 
التعيني  هــذا  ويأتي  املنافسة، 
الخاصة  اللجنة  تقرير  رفع  بعد 
ــة امللك  قــبــل جــالل ــن  املــكــلــفــة م
ــة،  ــالزم بـــإجـــراء الــتــحــريــات ال
لــتــوضــيــح وضــعــيــة االرتـــبـــاك 
الناجمة عن القرارات املتضاربة 
مسألة  بشأن  املنافسة،  ملجلس 
وجود توافقات محتملة في قطاع 
املحروقات، الواردة في املذكرات 
املتباينة التي تم رفعها إلى العلم 
و28   23 فــي  لجاللته  السامي 
للمهمة  وطبقا   ،2020 يوليوز 
جاللة  قبل  مــن  إليها  املوكولة 
امللك، حرصت اللجنة على التأكد 
واملساطر  القوانني  احترام  من 
املنافسة،  مجلس  بعمل  املتعلقة 
وقد  التنازعية،  اإلحالة  وبسير 
معالجة  مسار  أن  إلــى  خلصت 
من  العديد  شابته  القضية  هذه 
ووقفت  املسطرية،  املخالفات 
مناخ  فــي  ملحوظ  تــدهــور  على 

املداوالت باملجلس((..
نجح الكراوي إذن، في الحفاظ 
الصحافيني،  مــع  الــعــالقــة  على 

والء  ضــمــان  يستطع  ــم  ل لــكــنــه 
أعضاء املجلس له، حيث ساهمت 
الوضعية،  تأزيم  في  شكاياتهم 
تظلمات  في  بعضهم  حديث  بعد 
»اللجوء  عن  امللك،  إلى  مرفوعة 
إغالق  قبل  للتصويت  اإلجباري 
ــشــة«، و»الــتــفــســيــر  ــاق ــن ــاب امل بـ
ــور«، و»غــمــوض اإلجـــراء  ــت ــب امل
يتميز  والذي  بالتحقيق  الخاص 
بتقاسم انتقائي للوثائق«، و»عدم 
بهدف  األعضاء  ملتمسات  تلبية 
للحجج  مــتــوازن  بــحــث  ــراء  ــ إج
كما  طرف الشركات«،  من  املقدمة 
قال املشتكون أن »سلوك الرئيس 
على  بناء  يتصرف  بأنه  يوحي 

تعليمات«.
ــراوي املــشــهــود له  ــك وكـــان ال
بــالــكــفــاءة مــن خـــالل قــربــه من 
عبد  االتحادي  الزعيم  شخصية 
الرحمان اليوسفي، قد فتح على 
الحكومة  مع  عدة جبهات  نفسه 
ومع شركات املحروقات في نفس 
الوقت، لدرجة أن وزير الحكامة 
اتهمه  الداودي،  لحسن  السابق 
ساهم  مــا  التقارير،  بتسييس 
فـــي طــبــع مــهــامــه بــكــثــيــر من 
إلى  ــؤدي حتما  ي ــذي  ال الــجــدل 

السقوط)..(.

الرباط. األسبوع

املال  لحماية  املغربية  املنظمة  راسلت 
الفردية  الحقوق  عن  والدفاع  العام 

والجماعية، وزير الداخلية عبد 
مطالبة  لفتيت،  الــوافــي 

إيــــــاه بـــعـــدم صـــرف 
العمومي  الــتــمــويــل 
السياسية  لألحزاب 

املخالفة للقانون.
وأوضــــــــحــــــــت 
ــة املــنــظــمــة،  ــالـ رسـ
مــن  ــد  ــديـ ــعـ الـ أن 
السياسية  األحزاب 
تنشط  ال  بالساحة 
مــنــاســبــة  فـــي  إال 

وتنتظر  ــات،  ــاب ــخ ــت االن
االستحقاقية  املحطة 
 ،2021 لسنة  املقبلة 
التمويل  تلقي  ألجل 
املخصص  العمومي 
االنتخابية  للحمالت 
السنوية  املــنــحــة  أو 
من املال العام املتعلقة 
بـــالـــتـــســـيـــيـــر، 
مطالبة بمنع 
ــزاب  ــ ــ األحـ
الـــــــتـــــــي 
لــــــم تــقــم 
ية  بتسو

انتهاء  بعد  ــة  واإلداري القانونية  وضعيتها 
اآلجال القانونية.

وقالت املنظمة: إن حزب االتحاد الدستوري 
املمثل بالبرملان واملشارك في الحكومة، جميع 
أجهزته التقريرية، منها منصب األمني العام، 
انتهت مدة واليته ألكثر من عامني، مما يفقد 
معه الحق في االستفادة من الدعم العمومي 
االنتخابية  الحمالت  تمويل  وفي  السنوي، 
القانون  من   49 املــادة  وفق  العام،  املال  من 
بــاألحــزاب  املتعلق   29.11 ــم  رق التنظيمي 

السياسية.
املــال  لحماية  املغربية  املنظمة  وأكـــدت 
الدعم غير  مبالغ  إرجاع  العام، على ضرورة 
الدولة،  لخزينة  املستعملة  وغير  املستحقة 
وحسابات  السنوية،  الحسابات  وتقديم 
من  عليها  مــصــادق  االنتخابية  الحمالت 
الوثائق  وتقديم  محساباتي،  خبير  طــرف 
املحددة  اآلجال  داخل  السنوية  والحسابات 

قانونا.

سقوط الكراوي 
التقارير الصحفية  بين 

وشكايات شركات 
المحروقات

التحكيم الملكي ينهي رئاسة مجلس المنافسة 

الكراوي

حماة المال العام يطالبون بعدم تمويل األحزاب المخالفة للقانون

لفتيت
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للنقاش

لــن أتــحــدث عــن تــاريــخ هــذا الحزب 
كل  يجمع  كــان  ــذي  ال الكبير  الوطني 
املــقــاومــن واملــقــاومــات املــغــاربــة إلى 
ــشــورى واالســتــقــال،  جــانــب حــزب ال
وآخرين  واملقاومة،  التحرير  وجيش 
نعلمهم،  وال  نعلمهم،  اململكة  تراب  بكل 
تحدث العلماء األجاء خريجو القروين 
عنه،  بإسهاب  األندلس  مسجد  وعلماء 
من  والساسة  الــدارســون  فعل  وكذلك 
مختلف املواقع، لكن لنا أن نتساءل: هل 
رجاالت  الفاسي  عال  الزعيم  مع  كان 
بفاس؟  الفتوح  باب  األندلس  عدوة  من 
وكيف واصل أوالد سيدي بوجيدة بباب 
في  النضال  األنــدلــس  فــاس   - الفتوح 
املحافظ،  الوطني  الحزب  هذا  صفوف 
ثم مغادرته لعدة أسباب سنتطرق إليها 

الحقا؟
الراحل  امللك  صــورة  أتــذكــر  زلــت  ال 
منزلنا  في  هلل  رحمه  الخامس  محمد 
بدرب التويزي - املسيد، وهذه الصورة 
إن دلت على شيء فإنما تدل على الوفاء 

بالعهد للملك املجاهد.
كنت أدرس في السنة األولى ابتدائي 
ــرب مسجد  ــن كــيــران ق فــي مــدرســة اب
الفتوح سنة  باب  بفاس عدوة  األندلس 
تلميذة  القسم  نفس  في  ومعي   ،1967
بيت صغير  في  امليداوي تسكن  اسمها 
باب  الخمار  القائد  بعقبة  أمها  مــع 
بمعية  صعبة  جد  ظــروف  في  الفتوح 
عرفنا  صغار،  أطفال  ونحن  إخوتها، 
منها أن أباها أحمد امليداوي، كان قائدا 
التحرير..  وجيش  املقاومة  في  كبيرا 
وتــجــد بــالــطــبــع أعـــضـــاء فـــي حــزب 
بالنسبة  فيه  عيب  ال  وهذا  االستقال، 
الشرطية،  بالفعل دخلوا سلك  قاوم  ملن 
الفتوح  بباب  البوليس  بديور  وأغلبهم 
والحبايلي  اعبابو  كالراحلن  فــاس، 
رحمهما هلل، أما األساتذة األجاء، فكان 
عراش، وهو  القادر  عبد  العامة  لدينا 
بحينا،  العتيد  الحزب  هذا  حامي  وهلل 
ويتصارع  الحزب  عن  باستماتة  يدافع 
ــن بــالــحــي آنـــذاك،  ــحــادي ــل االت ــع ك م
بالدفاع عن املبادئ التي تأسس ألجلها 
على  محافظة  سياسية  كهيئة  الحزب 
لاتحاد  أن  وتعلمون  الدينية،  التعاليم 
عدة  آنذاك  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
بينها،  محتدما  الصراع  وكان  أجنحة، 
األجنحة،  هــذه  ومــن  شــرس،  وبشكل 
املــعــتــدل وفــيــهــا الــيــســاري املــتــطــرف، 
عراش  القادر  عبد  األستاذ  حكى  وقد 
من  األعـــضـــاء  بــعــض  أن  هلل،  رحــمــه 
ــوا يــتــرصــدون  ــان ــقــال ك حـــزب االســت
حــركــات وســكــنــات رجـــاالت املــقــاومــة 
مــرتــديــن جابيب  الــتــحــريــر،  وجــيــش 
السام،  وضــع  رفضوا  ألنهم  النساء 
إليه  وصلت  ملا  غضبهم  عن  معبرين 

»إيكس ليبان«، ويقدم موقع  مفاوضات 
 https://m.marefa.org/%D9
أنها:  أســـاس  على  املــفــاوضــات  ــذه  ه
في 23  ليبان انعقد  إيكس  ))مؤتمر 
ليبان بفرنسا،  غشت 1955 في إيكس 
ــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة وأطـــراف  ب
املغربي  املجتمع  لقوى  ممثلة  مغربية 

بشأن مستقبل املغرب.
بعد اشتداد األزمة السياسية باملغرب، 
الحاصل  املــؤســســاتــي  ــراغ  ــف ال عــقــب 
إثـــر رفـــض املــغــاربــة االعــتــراف بــابــن 
السلطات  رضــخــت  عــرفــة كــســلــطــان، 
مع  الــتــفــاوض  قــبــول  ملــبــدأ  الفرنسية 
املغربية  الــســيــاســيــة  الــشــخــصــيــات 
تسيير  في  الــراغــب  للتوجه  واملمثلة 
نحو  وتوجيهه  أبنائه  طرف  من  املغرب 
االستقال، ولذلك عقد لقاء بن األطراف 
إيكس  مؤتمر  في  والفرنسية  املغربية 
ليبان بفرنسا، أسفر بعد نقاشات انطلقت 
يوم 23 غشت 1955 ودامت خمسة أيام، 
عن  عرفة  ابــن  تنحية  ــرار  ق اتــخــاذ  عــن 
حكومة  تشكيل  ــى  إل إضــافــة  الــعــرش، 
املكونات  مختلف  تضم  مغربية  وطنية 
التفاوض  أفــق  فــي  وذلــك  السياسية، 
إدخال  أجل  من  الفرنسية  الحكومة  مع 
وكان  الحماية،  نظام  على  إصــاحــات 
حضر  الــذي  املفاوض  الفرنسي  الوفد 
من إدگار  يتكون  ليبان  إيكس  مناقشات 
والسيد بيناي،  الحكومة  فور رئيس 
الخارجية، والجنرال  الــشــؤون  ــر  وزي
ــر  ــ ــي ــ ــاع، وروب ــ ــدف ــ كـــويـــنـــغ وزيـــر ال
الوفد  كان  بينما  جولي،  شومان وپيير 
املغربي يتشكل من 37 شخصية كان من 
الحاج الفاطمي  البكاي،  بينهم مبارك 
بنسليمان والحاج محمد املقري، إضافة 
الرحيم  األحــزاب: عــبــد  ممثلي  إلـــى 
بن  اليازيدي وعمر  بوعبيد ومحمد 
بنبركة من  ــيــل واملــهــدي  ــجــل ال عــبــد 
القادر  االستقال، وعبد  جانب حزب 
ــن ســودة وعــبــد  ــون وأحــمــد ب ــن جــل ب
الشرقاوي من  بوطالب ومحمد  الهادي 
إلى  واالستقال،  الشورى  طرف حزب 

وجد  السياسية،  الشخصيات  جانب 
الصقلي وحميد  كجواد  العلماء  بعض 
الـــعـــراقـــي، كــمــا ضـــم الــوفــد الــقــائــد 

العيادي وعباس((.
استقينا  »هسبريس«،  موقع  ومــن 
فقرة تلخص ما جاء في هذه االتفاقية: 
))بـــخـــاف كــثــيــر مــن الــبــاحــثــن في 
مؤسسة  مدير  ذهب  املغربي،  التاريخ 
إلى  بيضا،  جــامــع  ــغــرب،  امل أرشــيــف 
بن  جــرت  التي  املباحثات  إن  القول 
الحركة  وممثلي  الفرنسين  املسؤولن 
إيكس  مدينة  فــي  املغربية،  الوطنية 
 ،1955 لــيــبــان، شــهــر غــشــت مــن عــام 
بل  الجانبن،  بن  ُمفاوضات  تكن  لم 
يتضمنه  ما  وفــق  استماع«  »جلسات 
الفرنسية((،  الخارجية  وزارة  أرشيف 

اليقن  لنا  هلل  شاء  إن  إنا  أي،  على 
في  كاملة  بسيادة  واعــد  مستقبل  في 

واإلسامي  العربي  الوطن  أجــزاء  كل 
ال  قريب،  لناظره  غدا  وإن  هلل،  بحول 
املقاومن  بعض  تقديم  نواصل  زلنا 
بسيدي بوجيدة، فبحي الشهداء، )حي 
مقبرة محترمة ألعضاء  رشيد(،  موالي 
األوائل، كما  املقاومن  حزب االستقال 
شيخ  ــســي  اإلدري العربي  مــنــزل  تجد 
الشيخ  شأن  ذلك  في  شأنه  املقاومن، 
بوشتى  الكبير  املناضل  أب  الجامعي، 
أبو  املقتدر  الصحافي  وجد  الجامعي، 
لكتابته،  اشتقنا  الذي  الجامعي،  بكر 
الشهداء،  حي  أي  الحي،  نفس  وفــي 
االستقالين  أحد  النحاس،  يقطن  كان 
بباب  ــزاج  الـ مقهى  وطبعا  ــذاذ،  ــ األف
»االستقال«،  بمقهى  تسمى  الخوخة 
للجلوس  املقاومن  كبار  يرتادها  كان 

وذويــه،  ورفــاقــه  رحمه هلل  ــدي  وال مع 
من  الوزاني  الطيب  العامة  منهم  أذكر 
ال  آخر  وزاني  وشيخ  االستقال،  حزب 
قراءة  على  مدمنا  وكــان  اسمه،  أتذكر 
املقهى  له  تقدمهم  والجرائد  الصحف 
باقي  في  عادة  تصبح  أن  قبل  بالطبع 
سنوات  في  بعد  من  املغربية  اململكة 
السبعينات وما بعدها، وهذه املرة هو 
وكان  واالستقال،  الشورى  حزب  من 
ولست  الطالعة،  من  صباح  كل  يأتي 
إلى  الــكــبــرى  أم  الــصــغــرى  هــل  أدري 
ديال  الخوخة  بباب  الزاج  مقهى  غاية 
وقد  الــنــاس،  يسميها  كما  الحياينة، 
النضال  ورفاقه  هلل  رحمه  أبي  واصل 
بعد مقاومة املستعمر في صفوف حزب 
املحامي  دعموا  ملا  وخاصة  االستقال، 
يسكن  كــان  الــذي  الــتــازي  الحق  عبد 
األخير  هــذا  كــان  الحبابي،  دار  قبالة 
يستضيف بداره - القصير كل خميس، 
صغار  ونحن  األندلسي،  الطرب  فرقة 
للقصير  الكبير  الباب  شبابيك  نتسلق 

وأحيانا  امللحون،  لنستمتع بقصائد 
كان يفتح لنا الباب لتقريب الطرب من 
كثيرا  أتذكر  ال  شخصيا  حومته،  أوالد 
من  العكس  على  لكن  املقاومن،  أسماء 
مناضلي  عــن  الحديث  يمكنني  ــك،  ذل
الفنان  األســتــاذ  مثل  الكبار،  الــحــزب 
مناصب  عدة  تسلق  الــذي  احميداش، 
والتعليم،  الوطنية  التربية  وزارة  في 
األستاذ  ننسى  أن  يمكننا  ال  وبالطبع 
تواضع  بكل  أقولها  الكبير،  املناضل 
األندلسي،  بنجلون  محمد  واعــتــزاز، 
بثانوية  مــدرســا  ــاذا  أســت عمل  الـــذي 
الدكتور  كــذلــك  ومــعــه  رشــيــد،  مـــوالي 
عن  يدافع  كان  الــذي  الجليل،  عبد  بن 
إلى  أضف  والفعل،  القول  من  األصيل 
واألستاذ  كيران،  بن  األســاتــذة  هــؤالء 

مما  الكثير  جعبته  في  الــذي  السراج، 
يقوله عن هذه املرحلة من تاريخ املغرب، 
يزال  وال  لي،  كذلك  كبير  صديق  وهو 
أما  عمره،  هلل  أطــال  الحياة  قيد  على 
أستاذنا الفاضل فيبقى بالطبع هو عبد 
االستقال،  نداء، مفتش حزب  الرحمان 
االستقالي  الزعيم  هذا  يعرف  ال  ومن 
من  قدمه  بما  اللقب  هذا  استحق  الذي 
غالي ونفيس عبر عدة مراحل ومحطات 
إذا  لحزب االستقال، وال يزال، وأعتذر 
الشهادة  عند  فاملرء  آخرين،  أذكــر  لم 
يحدث بما سمع وبما رأى، لعل آخرين 
عنه  مسكوت  هو  عما  الستار  يكشفون 
الذين  وللخائنن  املــقــاومــة  لــرجــاالت 
القادر  أمرنا هلل بأن ال نخاصمهم، هو 
ــا  ))ِإنَّ عنهم:  العفو  أو  تعذيبهم  على 
َبْيَن  ِلَتْحُكَم  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتاَب  ِإَلْيَك  َأنَزْلَنا 
النَّاِس ِبَما َأَراَك هلل ۚ َواَل َتُكن لِّْلَخاِئِنَن 

َخِصيما(( سورة النساء.
الوطنية،  لــأحــزاب  كقواعد  ونحن 
ككل  اليسار  صفوف  في  وكمناضلن 
بفضل  الحق  إلــى  لنهتدي  بعد،  فيما 
كنا  لــه،  شريك  ال  وحــده  الــهــادي،  هلل 
نعتبر نداء عبد الرحمان مؤطرا للحزب 
لصالحه،  يعمل  لم  لكنه  االستقالي، 

بحسب علمي، وهلل أعلم.
بباب  بــوجــيــدة  ســيــدي  أوالد  وكــنــا 
املحطات  كل  في  بفاس، نشارك  الفتوح 
الصراع  فيها  يكون  التي  االنتخابية 
بمرشحه  االستقال  حزب  بن  شرسا 
األســبــق،  التجهيز  وزيـــر  الــبــرملــانــي، 
ــري، وحـــزب االتــحــاد  ــدويـ امــحــمــد الـ
الــذي  الشعبية  لــلــقــوات  االشــتــراكــي 
بدائرة  الدباغ  املحامي محمد  فيه  تقدم 
كانت  الفتوح،  بباب  بوجيدة  سيدي 
التويزي  بدرب  حسن  الصنهاجي  دار 
أصيا  مــنــاضــا  الــحــاج،  د  الــخــربــة 
بشكل  عليه  يعول  الحزب،  قواعد  في 
ــاء  ــض داره أع تستقبل  بحيث  كبير، 
الحق  عبد  فيهم  بمن  الكبار،  الحزب 
املناضلة  وكــانــت  وآخــريــن،  ــازي  ــت ال
بل  الحضور،  ضمن  الــزومــي  خديجة 
املحطات  كل  في  الدوام  على  متواجدة 
النضالية، وبجانبها نساء أخريات من 
في  كتاميذ  بالطبع  ونحن  حومتنا، 
املاضي، نحضر  القرن  نهاية سبعينات 
االجتماعات ونرتب للتجمعات ونناضل 
حزب  زعيم  حــزب  صفوف  في  بصدق 
رحمه  الفاسي  عال  العتيد،  االستقال 
املؤمن،  فراسة  السلفي  فللشيخ  هلل، 
ولعله قرأ في بطون الكتب واملؤلفات أو 
سمع من أفواه العلماء األجاء الفضاء 
ما يثلج الصدر إلعداد العدة ليوم الوعد 
زمن  مبن  فتح  من  آت  هو  بما  بالـله 
أجمعن  كافة  اإلسامية  لأمة  التمكن 

باألئمة املستضعفن املؤمنن.

َن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا  قال عز من قائل: ))مِّ
ن َينَتِظُر ۖ  ن َقَضىٰ َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ َ َعَلْيِه ۖ َفِمْنُهم مَّ اللَّ

ُلوا َتْبِديًل(( سورة األحزاب. َوَما َبدَّ
إنه من الصعب على الباحثين والدارسين، وعلينا نحن كمحبين 

معهم، الحديث عن حزب االستقلل العتيد ذي المولد 
والتأسيس والتقعيد، كما يعلم الجميع، بمدينة فاس، 

العاصمة الروحية والعلمية للمملكة المغربية، وزعيمه 
علل الفاسي رحمه الل، الذي كان يردد على مسامعنا: 

»علموا أبناءكم ركوب الخيل...«، فالرجل حباه الل بنصيب 
من العلم الشرعي إلى جانب ما ينفع الناس من فقه 

الواقع، ولعله بسلفيته وقراءاته لبطون الكتب، إلى جانب 
ما نهله من أفواه العلماء األجلء، توضحت له الطريقة 
ومعها الطريق الواجب سلكه بقوة اإليمان والفرسان 

والعتاد بعدة رباط الخيل، لنحقق النصر ونرد األمانة التي 
هي على عاتقنا: بيت المقدس بالقدس المحتلة، وهذه 

مجرد قراءة مني، وفهم ربما »عميق بالل«، لطرح الزعيم 
صاحب الوحدة والتعادلية، و»النضال هو النضال به وصانا 

علل« هو شعار قادة وقواعد حزب االستقلل.

حزب »الميزان« من عالل الفاسي إلى اليوم

لماذا ارتبط حزب االستقالل بمدينة فاس ؟

ذ. الحسن العبد

)ht tps ://www -hespress -
com .cdn .ampproject .org/
v/s/www .hespress.com(.
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كواليس صحراوية

العدد: 1553 من 25 إلى 31 مارس 2021

حماولة اغتيال م�سوؤول بالبولي�ساريو بعد لقائه
 مع جرنال جزائري

مالك السيارات رباعية 
الدفع يحتجون ضد 

إدارة الضرائب

الداخلة. األسبوع 
 

 

الدفع  رباعية  السيارات  مالك  من  العشرات  خرج 
بالداخلة  الضرائب  مديرية  أمام  احتجاجية  وقفة  في 
وبالعيون، بعد إخبارهم بأن مبلغ الضريبة السنوية 

ارتفع من 800 درهم إلى مبلغ 20000 درهم.
هذه  من  يقتاتون  الذين  السيارات  مــالك  وكــان 
مديرية  طــرف  من  بمتابعتهم  فوجئوا  قد  املهنة، 
70000 درهم عن  الضرائب بمبالغ مالية تصل إلى 
أن  ذلك،  إلى  2016 و2017 و2018، يضاف  سنوات 
800 درهم  نفس النوع من السيارات بعضها يؤدي 
النظام  في  درهــم   20000 يــؤدي  اآلخــر  والبعض 
وأجج  أمرهم  من  حيرة  في  جعلهم  مما  الجديد، 

الشكوك في سالمة هذا النظام املعلوماتي الجديد.
وطالب مالك هذا النوع من السيارات التي يتجاوز 
وزنها مع حمولتها 3000 كلغ، بتطبيق القانون رقم 
والذي   ،2017 لسنة  املالية  بقانون  املتعلق   73.16
التي  »السيارات  أن  262 منه، على  املادة  ينص في 
3000 كلغ  يتراوح مجموع وزنها مع حمولتها بني 
و5000 كلغ تؤدي ضريبة سنوية قدرها 800 درهم«.

عبد اهلل جداد. العيون
 

اهتزت مخيمات تندوف مؤخرا 
لوقع محاولة اغتيال قيادي بارز 
مكلف  الــبــولــيــســاريــو  بجبهة 
اللوجستية  والوسائل  بالتموين 

والتنسيق مع الجزائر.
باألمر  املعني  القيادي  وكــان 
فاشلة  اغتيال  لعملية  تعرض  قد 
إقامته،  مقر  أمام  بالسكني  طعنا 
من  عــودتــه  مــن  ســاعــة   48 بعد 
لقاء  فيها  حضر  الــتــي  ــران  وهـ
رفيع  عسكري  بمسؤول  جمعه 
تابع  ــرال  جــن بــرتــبــة  املــســتــوى 
ــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي  ل

الجزائري.
احتضنه  ــذي  الـ الــلــقــاء  هـــذا 

ــؤول الــعــســكــري  ــســ ــ مــكــتــب امل
كان  وهــران،  بمدينة  الجزائري 
بمثابة »القشة التي قصمت ظهر 
بني  خــالف  ــع  وق حيث  البعير، 
والجنرال  البوليساريو  قيادي 
عن  بعد  يكشف  لــم  الــجــزائــري، 

قيادي  ردده  مــا  لكن  تفاصيله، 
اللقاء  عن  تعليقا  البوليساريو 
العسكري  باملسؤول  جمعه  الذي 
الجزائري، حسب مصادر عليمة، 
حنا  هــذا...  لحكام  بـ»القول  هو 
كانت  كلمة  46 سنة ومحكومني« 

الجزائر،  حكام  تجاه  رصاصة 
لتصفية  التخطيط  بعدها  ليتم 
ــيــادي الـــذي خـــرج عن  ــق هـــذا ال
ليتم  الــجــزائــر،  حــكــام  سيطرة 
كومندو  طرف  من  املخطط  تنفيذ 
متخصص في مثل هذه العمليات.
ووقعت جريمة الطعن في وقت 
الجمعة  يــوم  مساء  مــن  متأخر 
إلى  القيادي  عودة  عقب  األخيرة 
أن  قبل  تندوف غاضبا،  مخيمات 
يفاجأ بشخص مقنع يتهجم عليه 
الجانب  فجأة وغرس خنجرا في 
في  له  تسبب  بطنه  من  األيسر 
جرح بعمق ست سنتمترات، وفر 
رباعية  سيارة  منت  على  هاربا 
الدفع، مما استدعى نقل الضحية 

إلى املستشفى.
التي  الفاشلة  االغتيال  عملية 
مسرحا  تندوف  مخيمات  كانت 
املنتظم  إلى مطالبة  دفعت  لها، 

الدولي بالتدخل.

العيون. األسبوع 
 

السعودية«  »العربية  قناة  من  كل  سلطت 
على  الضوء  اإلسبانية،  راكــون«  »ال  ومجلة 
الــوحــدة  قضیة  تعرفھا  الــتــي  الدینامیة 
الترابیة للمغرب على املستوى الدبلوماسي، 
واالزدھـــار  التنمیة  مظاھر  مختلف  وعلى 
تشھده  ــذي  الـ واالجــتــمــاعــي  ــتــصــادي  االق
املشاريع  بفضل  للمملكة،  الجنوبیة  األقالیم 
التنموية الھائلة، وھو ما من شأنه أن یمھد 
الطريق أمام تنزيل الحكم الذاتي الذي تقدم 
لحل  الوحيد  األساس  باعتباره  املغرب،  به 

عادل ودائم للنزاع اإلقليمي حول الصحراء.
الوالیات  لقرار  القنوات  هذه  تطرقت  كما 
املــتــحــدة األمــریــكــیــة الــقــاضــي بــاالعــتــراف 
الكاملة  وبــالــســیــادة  الــصــحــراء  بمغربیة 
أقالیمها الجنوبیة، وقالت بأن  للمملكة على 
فتح العدید من الدول لقنصلیات وتمثیلیات 
منعطفا  شكل  األقالیم،  بھذه  دبلوماسیة 
ھاما وحاسما في ھذا املسار، والذي عزز من 
موقف املغرب على الساحة الدولية، وساھم 

في ترسیخ سیادته على كامل أراضيه.
رئيس  الرشيد  ولد  حمدي  من  كل  وشــدد 
الحمراء،  الساقية  العيون  جهة  مجلس 
الداخلة  رئيس مجلس جهة  ينجا  والخطاط 
األمریكي  االعتراف  أن  على  الذهب،  وادي 
كبیرا  مكسبا  یعتبر  الصحراء،  بمغربیة 

أن واشنطن ھي من  أھمیته في  حیث تكمن 
النزاع داخل  القرارات الخاصة بھذا  تصیغ 

مجلس األمن الدولي.
وهما  والــخــطــاط،  الرشيد  ولــد  وأشـــار 
عــضــوان فــي املــفــاوضــات املــبــاشــرة بني 
األمم  تقودها  التي  والبوليساريو  املغرب 
وللصحيفة  للقناة  تصریح  في  املتحدة 
املتتالیة  االنتصارات  أن  إلى  املذكورتني، 
للعمل  نتیجة  ھي  املغرب،  يحققها  التي 
الرائد الذي قامت به الدبلوماسیة املغربیة 
تحت القیادة الفعلية للملك محمد السادس، 
سیاسي  حل  على  توافق  بناء  انتظار  في 
عن  بدیال  ویشكل  للتحقیق  وقابل  واقعي 
االنفصال، في سیاق جھویة متقدمة تمھد 

الطریق لحكم ذاتي.

نيوزيلندا تصدم البوليساريو

األسبوع
 

القاضي  لنيوزلندا،  العليا  املحكمة  قــرار  شكل 
االستثمار  مــراجــعــة  البوليساريو  طلب  بــرفــض 
صدمة  املغربية،  بالصحراء  بالفوسفاط  املرتبط 
لدى  الجبهة  تقدمت  أن  بعد  وذلك  لقيادييها،  كبرى 
صندوق  ضد  بشكاية  لنيوزلندا  العليا  املحكمة 
تلك  تمويل  عن  املسؤول  بصفته  لنيوزلندا،  التقاعد 

االستثمارات.
وبهذا القرار، تتلقى جبهة البوليساريو وداعموها 
معالم  ستحدد  جديدة  وقانونية  دبلوماسية  صفعة 
تحركاتها املستقبلية، بل وتهدد وجودها وتحركاتها 

على مستوى العديد من الدول بما فيها األوروبية.

قنوات خليجية تواكب التطورات الدبلوماسية في الصحراء

كشف رئيس االتحاد 
اإلفريقي لمنظمات 

مقاولي التشييد 
والبناء، عن وجود 

اتفاق حول تدشين 
4 طرق رئيسية 

تدعم تحقيق الربط 
الطرقي بين الدول 

اإلفريقية، وذلك في 
إطار تفعيل بند النقل 

بين الدول اإلفريقية 
طبقا للمتطلبات 

التي تستهدفها 
مفوضية البنية 

التحتية والطاقة 
باالتحاد اإلفريقي، 

وأن مشروع الطريق 
الساحلي الدولي 

سيربط بين دول مصر 
وليبيا وتونس والجزائر 

والمغرب عبر عدة 
وصالت رئيسية ضخمة.

تلكس  من   الصـحراء

العيون. األسبوع 
 

حقوق  بانتهاكات  بجنيف،  الحقوقيني  من  مجموعة  نــددت 
حق  في  البوليساريو  ميليشيات  طــرف  من  املرتكبة  اإلنسان 

الصحراويني بمخيمات تندوف، بتواطؤ مع الجزائر.
وعلى غرار العديد من املنظمات ونشطاء حقوق اإلنسان الذين 
التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  من   46 الـ  الــدورة  طوال  تعاقبوا 
والقمع  الرعب  جو  على  الضوء  تسليط  أجل  من  املتحدة  لألمم 
اللذين يستشريان في مخيمات تندوف، حمل الناشطان الحقوقيان 
محمد أحمد غاين وشيباتا مربيه ربو، الجزائر مسؤولية الفظائع 

واالنتهاكات التي تقترفها امليليشيات االنفصالية باملخيمات.
أن  الفيديو،  تقنية  عبر  تدخله  معرض  فــي  شيباتا  ــال  وق
مخيمات  في  مستمرة  اإلنسان  لحقوق  املتكررة  »االنتهاكات 
املعاملة  ســوء  على  مشددا  الــجــزائــري«،  الــتــراب  على  تندوف 
هذه  في  النساء  ضد  خصوصا  املرتبة  واالنتهاكات  املمنهجة 
لها  تتعاطى  التي  املــمــارســات  ــذه  »ه أن  وأضـــاف  املخيمات، 
داعيا  واالنتقام«،  الرعب  لبث  تستخدم  البوليساريو  ميليشيات 
املجلس ودوله األعضاء إلى »الضغط على الجزائر لوقف جميع 
مظاهر انتهاك حقوق اإلنسان في مخيمات تندوف، السيما تلك 

التي تستهدف الفئات االجتماعية الهشة مثل النساء«.
من جهته، استنكر األكاديمي محمد أحمد غاين، الحملة الكاذبة 
األنظار عن األوضاع في مخيمات  الجزائر لصرف  تقودها  التي 
انتهاكات  على  السرية  االعتقال  مراكز  تشهد  حيث  تندوف، 

خطيرة لحقوق اإلنسان، في ظل غياب أي مراقبة قانونية.

نشطاء ينبهون إلى دور الجزائر في عرقلة قضية الصحراء المغربية

أكادير. األسبوع 
 

ــد مـــن مــؤســســي جبهة  ــ الــقــيــادي وواحـ كــشــف 
حول  وطنية  ندوة  في  الدخيل،  البشير  البوليساريو، 
التاريخية  الــجــذور  املغربية:  »الــصــحــراء  مــوضــوع 
من  املنظمة  الحل«،  إلى  والطريق  للنزاع  والسياسية 
وزارة  مع  بشراكة  بأكادير،  الصحراء«  »جمعية  طرف 
الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، 
عمر  من  أطالت  التي  الحقيقية  »األسباب  عن  )كشف( 
النزاع املفتعل بني املغرب والبوليساريو ودور الجزائر 
فيه، على اعتبار أن املوقف الجزائري املعادي للوحدة 
الترابية للمغرب منذ بداية النزاع إلى اآلن، يعد عامال 

أساسيا في تعطيل آليات املغرب العربي«.
الصحراء«:  »جمعية  رئيس  املــدراوي،  هشام  وقال 
التي  الجهود  إطار  في  يندرج  الندوة  هذه  تنظيم  »إن 
قضية  عن  الترافع  أجــل  من  املدني  املجتمع  يبذلها 
جهود  تكاثف  بضرورة  وإيمانا  املغربية،  الصحراء 
املجتمع املغربي بمختلف مشاربه واتجاهاته وتجنده 

حول القضية الوطنية األولى«.
ــطــرق نــبــيــل بــنــعــبــد هلل، األمـــني  ــن جــهــتــه، ت ومـ
الحقيقي  للبعد  واالشتراكية،  التقدم  لحزب  العام 
قضية  بخصوص  املغربية  الدبلوماسية  لالنتصارات 
افتتاح  في  بامللموس  تتمثل  والتي  املغربية  الصحراء 
والداخلة،  العيون  بكل من  لقنصلياتها  الدول  عدد من 
على  املغرب  بسيادة  ألمريكا  الصريح  االعتراف  وكذا 
االعتراف  سحب  توالي  عن  فضال  الجنوبية،  أقاليمه 

بالكيان الوهمي.
عبد  الصحفيني،  من  عدد  مشاركة  الندوة  وعرفت 
للنقابة  الوطني  املجلس  رئيس  اخشيشن  الكبير 
العزوزي  السالم  وعبد  املغربية،  للصحافة  الوطنية 

والطيب  الصحف،  لناشري  املغربية  الفيدرالية  عضو 
وعبد  الجزائرية،  املغربية  بالعالقات  مهتم  الدكار 
اإلعالم  شؤون  في  الباحث  الحايكي  الزروالي  السالم 
لحزب  الوطني  املجلس  رئيس  جانب  إلى  والصحراء 
االستقالل، شيبة ماء العينني، ومصطفى بنعلي األمني 
وخطري  الديمقراطية،  الــقــوى  جبهة  لحزب  الــعــام 
واإلعالم،  السياسية  الشؤون  في  الباحث  الشرقاوي 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيس  البرديجي  وتوفيق 
ماء  الفضل  أم  واألديبة  السمارة،  العيون  اإلنسان/ 

العينني.. وغيرهم.
وأبرز املتدخلون أهمية املحاور التي همت »الجذور 
التاريخية للموقف الجزائري املعادي للوحدة الترابية 
ــزاب  و»األحـ اآلن«،  إلــى  الــنــزاع  بــدايــة  منذ  للمغرب 
و»األحــزاب  الوطنية«،  والقضية  املغربية  السياسية 
الصحراء  قضية  وتــطــورات  املغربية  السياسية 
املغربية«، و»املغرب وانخراطه الجدي في تسوية امللف 
وأهمية مبادرة الحكم الذاتي لطي النزاع املفتعل حول 
الصحراء  وقضية  الوطنية  و»الصحافة  الصحراء«، 
فضح  فــي  ودوره  اإلســبــانــي  ــالم  ــ و»اإلع املــغــربــيــة«، 
خروقات حقوق اإلنسان في تندوف: قراءة في الشريط 
الكرامة  طريق  العيون  ــى  إل تــنــدوف  مــن  الوثائقي 
خويس«،  مجيدي  باتريسيا  اإلسبانية  للصحافية 
الجنوبية«،  األقاليم  في  اإلنسان  وحقوق  و»التنمية 
و»دور املجتمع املدني في الدفاع عن القضية الوطنية«، 
إلى  والطريق  الكركرات  بعد  ما  الجنوبية  و»األقاليم 
البعدين  بــني  الصحراء  قضية  و»مستقبل  الــحــل«، 
الدولي واإلقليمي«، و»التحوالت الجيوسياسية بشمال 
للمغرب  املستقبلية  واألدوار  األوسط  والشرق  إفريقيا 
إلثراء  مناسبا  فضاء  شكلت  والتي  إقليمية«،  كقوة 
النقاش الجدي والصريح حول قضية الصحراء وكيف 
واالقتصادية  االجتماعية  املقاربة  من  نجعل  أن  يمكن 
واالستفادة من الثروات املحلية مخرجا سليما لتنمية 

الرأسمال البشري بالصحراء.

حقوقيون ينبهون إلى تردي 
األوضاع داخل تندوف
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لنعد إلى حدث مهم وقع في املغرب خالل 
مارس  بأحداث  يعرف  ما  الشهر، وهو  هذا 
1965، التي تحل اليوم علينا الذكرى 56 على 
هذه  كانت  فقد  معلوم،  هو  وكما  اندالعها، 
األحداث بمثابة الحدث املفصلي في تاريخ 
املغرب  دخول  إلى  أدت  التي  فهي  املغرب، 
 1965 سنة  من  امتدت  استثناء  حالة  في 
إلى 1972، وبالتالي، دخول املغرب في عهد 
ومازالت  الرصاص،  بسنوات  سمي  مظلم 
على  بظاللها  تلقي  اآلن  إلى  األحــداث  هذه 
الوضع العام، وتثير أكثر من تساؤل، حول 
والتالميذ  الطلبة  الثاني  الحسن  قمع  ملاذا 

الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم؟
بعض  كشفت  ســنــة،   56 مـــرور  فبعد 
ــف  الـــوثـــائـــق، وخــصــوصــا مـــن األرشــي
ما  لكن  جديدة،  معطيات  عن  الفرنسي، 
1965؟  مــارس   23 بأحداث  أملانيا  عالقة 
الواقع أنه بعد مرور حني من الدهر، كشف 
األرشيف الفرنسي عن معطيات تؤشر إلى 
التي  املفجعة  األحداث  بهذه  أملانيا  عالقة 

بسببها دخل املغرب في سنوات مظلمة.

هكذا رفض المغرب قطع عالقاته 
مع ألمانيا الغربية بعد اعترافها 
بإسرائيل رغم الضغوط العربية

وقمنا  القريب  املاضي  إلــى  عدنا  إذا 
بعض  سنجد  فــإنــنــا  قـــراءتـــه،  بــإعــادة 
لعل  املــلــف،  هــذا  فــي  الغريبة  املــفــارقــات 
الرباط  بني  األيــام  هذه  حصل  ما  أبرزها 
ثالثة  املفارقة في حضور  وبرلني، وتكمن 
أطراف على وجه الخصوص، وهم املغرب 
مميزين  حدثني  خالل  وإسرائيل،  وأملانيا 
 1965 هما  مميزتني  سنتني  فــي  وقــعــا 

و2021. 
الغربية  أملانيا  أعلنت   ،1965 سنة  ففي 
إسرائيل،  مع  دبلوماسية  عالقات  إقامة 
وجه  على  املبكرة  املصالحة  وراء  ووقف 
رئيس  غــوريــون،  بن  ديفيد  الخصوص، 
املرحلة،  تلك  خالل  اإلسرائيلي  الــوزراء 
رئيس  كان  الهولوكوست،  مشكلة  ورغــم 
الوزراء األول إلسرائيل يدافع عن النظرة 
إلى »أملانيا األخرى«، فنب غوريون وكونراد 

فقط  التقيا  أملاني،  مستشار  أول  أديناور 
مرتني، في سنة 1960 و1966، ومنذ اللقاء 
اتصاالت  حصلت  املسؤولني،  بني  األول 
أملانية  أسلحة  تصدير  أجــل  مــن  سرية 
االتفاق  هذا  ُعرف  وعندما  إسرائيل،  إلى 
الشرق  أي  التوتر،  منطقة  فــي  الــســري 
األوسط في سنة 1964، ساد استياء وقلق 
األمر  وانتهى  العربية،  ــدول  ال كل  كبير 
كاملة  دبلوماسية  عالقات  أملانيا  بإقامة 
أعلنت  ذلك،  فعل على  إسرائيل، وكرد  مع 
الدول العربية قطع عالقاتها السياسية مع 
أملانيا الغربية، وكذلك مقاطعة منتجاتها.

كان  العربية،  ــدول  الـ بــاقــي  وبــخــالف 
استمرت  الذي  الوحيد  البلد  هو  املغرب 
عادي،  بشكل  الغربية  أملانيا  مع  عالقاته 
فقد كانت تربط بني اململكة وأملانيا عالقات 
واقتصادية،  ثقافية  تعاون  واتفاقيات 
الكرام،  مــرور  يمر  لم  األمــر  هــذا  أن  غير 
املغرب  على  العربية  الــدول  مارست  فقد 
من  قوية  1965، ضغوطا  سنة  بداية  منذ 
أجل قطع عالقاته الدبلوماسية مع أملانيا 

الغربية، إال أن ذلك لم يسفر عن أي نتيجة، 
سياسته  أن  يعتبر  املــغــرب  ــان  ك حيث 
لباقي  شــأن  وال  سيادي  أمــر  الخارجية 
الناصرية  مصر  وأن  خاصة  بها،  الــدول 
هي التي كانت تهيمن على الدول العربية.

قبول الحسن الثاني القيام 
بزيارة رسمية إلى مصر بعد 

الضغوط من أجل قطع عالقاته 
الدبلوماسية مع ألمانيا

استمر توتر العالقة بني املغرب والدول 
العربية  الجمهورية  وخصوصا  العربية، 
املتحدة التي كانت مؤلفة من مصر وسوريا، 
على  الضغط  في  استمرت  األخيرة  وهذه 
امللك الحسن الثاني، وذلك من أجل جعله 
وكما  الغربية.  أملانيا  مع  عالقاته  يقطع 
الثاني  الحسن  كانت بني  فقد  هو معلوم، 
كبير  وعداء  الناصر خالفات  عبد  وجمال 
يخف  يكن  ولم  للعهد،  وليا  كان  أن  منذ 

ــه، وقــد حــدث مــرة أن قام  عـــداءه ل

أعد الملف: سعد الحمري

))في شهر مارس البرد قارس تحت المدارس((.. هذا ما 
كنا نردده ونحن صغار بحلول هذا الشهر من كل سنة، 

وبعدما صرنا كبارا واكتسبنا معارف جديدة، صار بالنسبة لنا 
هذا الشهر شهرا فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 

وخصوصا بالنسبة لما صارت له من داللة ورمزية.. فهو 
الشهر الذي وقع فيه السلطان موالي عبد الحفيظ على 

معاهدة الحماية الفرنسية للمغرب )30 مارس 1912(، وهو 
الشهر الذي تم التوقيع فيه على اتفاقية 2 مارس 1956 

القاضية بإلغاء معاهدة الحماية واستقالل المغرب، وأيضا 
الشهر الذي نصب فيه الحسن الثاني ملكا على المغرب 

)3 مارس 1961(، وما زال هذا الشهر يستمر في تميزه 
بالنسبة للمغرب إلى اليوم، وآخر ما جادت به األحداث في 

شهر مارس من هذه السنة، هو إعالن وزارة الخارجية المغربية 
في اليوم األول منه، عن قطع العالقات مع السفارة األلمانية 

بالرباط والمؤسسات األلمانية المانحة، وذلك بسبب خالفات 
عميقة تهم قضايا مصيرية.

في الذكرى 
56 ألحداث 23 
مارس 1965.. 

لماذا تحولت الصداقة المغربية األلمانية إلى عداوة ؟
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وثيقة فرنسية تكشف كيف تسبب رفض المغرب قطع عالقاته الدبلوماسية 
مع ألمانيا بعد اعترافها بإسرائيل في أحداث مارس 1965 الدموية

عبد الناصر بزيارة إلى املغرب في أواخر 
الخامس  محمد  امللك  وأقام  الخمسينات، 
األمير  ــان  وكـ شــرفــه،  على  عــشــاء  حفل 
فالحظ  منه،  قريبا  يجلس  الحسن  موالي 
يجد  الناصر  عبد  جمال  أن  العهد  ولــي 
بالشوكة  الرومي  الديك  أكل  في  صعوبة 
والسكني، فقال له بدهاء: ))ال أظن أن أكل 
امللك  حكم  قلب  من  أصعب  الرومي  الديك 
سكت  الناصر  عبد  جمال  لكن  ــاروق((،  ف
ابتسامة  بمجرد  واكتفى  شيئا،  يقل  ولم 

كانت تخفي وراءها الكثير والكثير.. 
عبد  ابتسامة  أخفته  الذي  الكثير  ظهر 
الثاني  الحسن  أصبح  عندما  الناصر 
ملكا على املغرب، ونشبت حرب »الرمال« 
فأرسل   ،1963 سنة  والجزائر  املغرب  بني 
جندي  ألــف  حوالي  الناصر  عبد  جمال 
املــغــرب،  الــجــزائــري ضــد  الجيش  لــدعــم 
إضافة إلى عتاد حربي ومعدات، ومن بني 
هؤالء الجنود، كان هناك الرئيس املصري 
عبد  أرسله  ــذي  ال مــبــارك،  حسني  الحقا 
الناصر ملعرفة وضعية وحاجيات الجيش 
كانت  التي  الطائرة  أن  غير  الجزائري، 
داخل  سقطت  آخرين،  ضباط  رفقة  تقله 
وبعد  ركابها،  واعتقل  املغربية  الحدود 
املغرب  بني  الصلح  وقيام  الحرب،  انتهاء 
وباقي  مــبــارك  حسني  بقي  والــجــزائــر، 

الضباط أسرى عند اململكة. 
وهكذا.. وفي ظل توتر األجواء والضغط 
املصري على املغرب خالل سنة 1965 من 
أجل قطع عالقاته الدبلوماسية مع أملانيا 
دعوة  الناصر  عبد  جمال  وجه  الغربية، 
بزيارة  للقيام  املغرب  عاهل  إلى  رسمية 
املوضوع،  هذا  بحث  أجل  من  مصر  إلى 
وفعال قام امللك بتلك الزيارة بني يومي 12 
و14 مارس 1965، وعندما حطت الطائرة 
في  املــغــرب  ملك  وجــد  الــقــاهــرة،  بمطار 
استقباله الرئيس املصري وطفلة صغيرة، 
الــورود،  من  باقة  له  وقدمت  منه  اقتربت 
امللك  انحنى  املصرية،  الورود  باقة  وأمام 
والتفت  الصغيرة  الطفلة  وقبل  الراحل، 
فخامة  ))يــا  لــه:  وقــال  الناصر  عبد  إلــى 
وأنــا  ــورد،  الـ باقة  على  شكرا  الرئيس، 
بدوري سأهديك باقة من اللحوم الحية((، 
وكانت الهدية عبارة عن الضباط املصريني 
رأسهم  وعلى  العسكري،  بزيهم  األســرى 

حسني مبارك.
امللك  الرسمية، عقد  الزيارة  تلك  وخالل 
جمال  املصري  والرئيس  الثاني  الحسن 
يكشف  ولم  سريا،  اجتماعا  الناصر  عبد 
بسببه  الذي  االجتماع،  ذلك  في  دار  عما 
استمرت العالقات بني البلدين في التوتر، 
بل وزادت بعده رغبة عبد الناصر في قلب 

الطاولة على الحسن الثاني.

جمال عبد الناصر مهددا الحسن الثاني:
 إذا لم تقطع عالقاتك 

الدبلوماسية مع ألمانيا فإني 
مستعد لإلطاحة بك

أرشيف  مــن  وثيقة  عــن  مــؤخــرا  ــرج  أف
وزارة الخارجية الفرنسية، تقدم معطيات 
االجتماع  ذلــك  في  دار  ما  حــول  جديدة 
املثير، والوثيقة عبارة عن رسالة أرسلها 
وزيــر  ــى  إل باملغرب  الفرنسي  السفير 
خارجية بالده، مؤرخة بتاريخ 21 مارس 

بناء على  بأنه  1965، يخبره من خاللها 
بها،  موثوق  بالجد  وصفها  معلومات 
خبايا  بخصوص  السري  الطابع  وذات 
الزيارة  فإن  مصر،  إلى  امللكية  الزيارة 
انطلقت في جو حبي، وانتهت في مناخ 

من العداء املعلن من الجانبني. 
السبب  الفرنسي  السفير  أرجــع  وقــد 
املصدر  على  بــنــاء  ذلـــك،  وراء  الــكــامــن 
عبد  جمال  أن  املستوى،  الرفيع  املغربي 
الثاني  الحسن  إقــنــاع  حـــاول  الناصر 
الخارجية  السياسة  اتــبــاع  بــضــرورة 
نــفــس نهجها  ــي  ف املــصــريــة، والــســيــر 
بخصوص املوقف من أملانيا، حيث طلب 
منه أن يقطع عالقاته االقتصادية مع هذه 
الوثيقة،  حسب  امللك،  أن  غير  األخيرة، 
رفض أن يذعن ملطالب عبد الناصر التي 
كانت تضر باملغرب وتوجهاته الليبرالية 

أكثر مما تخدم مصالحه. 
وحسب الوثيقة، فإن النقاش أخذ منحى 
كالمية،  مشادات  إلى  تحول  حيث  آخر، 
للملك  الناصر  عبد  تهديد  حد  وصلت 
وبصراحة  له  أكد  حيث  الثاني،  الحسن 
أن زعماء الدول العربية الذين يعاكسون 
توجه مصر وسوريا، سوف يحكم عليهم 
بالزوال الذي ال محالة منه، كما أكد له بأن 
عليه أال ينسى بأن املصريني على أبواب 
الجزائر،  فــي  يــوجــدون  ألنهم  املــغــرب، 
وذكره بأن العديد من املعارضني املغاربة 
يقيمون في مصر والجزائر، وكذلك األمر 

بالنسبة للطلبة املغاربة الذين يقيمون في 
مصر والجزائر. 

الحالة  الــوثــيــقــة،  نفس  وصــفــت  كما 
ذلك  بعد  الثاني  الحسن  للملك  النفسية 
اللقاء، فقد جاء فيها أنه تخلى عن زيارة كان 
يعتزم القيام بها ملدينة أسوان السياحية، 
كما تجنب في آخر يوم من زيارته الخروج 
مما  عن غضبه  معلنا صراحة  إقامته  من 
خلص له االجتماع، وأشارت الوثيقة، من 
أعطى  امللك  أن  إلى  املصدر،  نفس  خالل 
أمره ألوفقير بأن يقوم بتدابير وقائية ذات 

طابع عسكري عند عودته. 
وحسب وثيقة أخرى، فإن قوات الجيش 
حالة  في  مــارس،   15 يوم  امللكي وضعت، 
تأهب قصوى، بفعل إمكانية دخول عناصر 
مغربية إرهابية من الجزائر، وكان املوعد 
الطالبية  التظاهرات  ــدالع  ان من  يقترب 
الغاضبة من القرار الوزاري، الذي تزامن 

مع حالة استنفار قصوى للجيش امللكي.

أحداث 23 مارس 1965 تزامنت 
مع حالة استنفار قصوى للجيش 
الملكي تحسبا لمؤامرة مصرية

هذا ما حصل على املستوى الخارجي، 
15 مارس من  امللك يوم  ملا عاد  أنه  حيث 
ملواجهة  تــام  استعداد  على  كــان  مصر، 
حالة  وكانت  محتمل،  مصري  تدخل  أي 

والجيش  أعلنت  قــد  القصوى  التأهب 
مستعد ملواجهة كل ما من شأنه أن يزعزع 
االستقرار العام للبالد، وبما أن األمر كان 
الجيش  فإن  يتعلق بحالة تأهب قصوى، 
الرصاص  باستعمال  صالحيات  منح 
الخطر  يدرأ  أن  شأنه  من  ما  وكل  الحي، 

الخارجي. 
كانت  فقد  الداخلي،  املستوى  على  أما 
وحاضرة  واضــحــة  االحتقان  مــؤشــرات 
بل   ،1965 مــارس   23 أحــداث  قبل  بقوة 
ومنذ وفاة محمد الخامس، بفعل الصراع 
كان  فقد  والنظام،  املعارضة  أحــزاب  بني 
الفضاء السياسي املغربي بعد االستقالل 
املغربية  السياسية  األحزاب  في  مجسدا 
كلها  كانت  التي  الوطنية،  الحركة  سليلة 
في حدود سنة 1965 تجسد واقع التذمر 

العام من طريقة تسيير شؤون البالد.
للقوات  الوطني  االتحاد  حزب  ظل  فقد 
منذ  للمعارضة  خــرج  الــذي  الشعبية، 
إبراهيم، يمارس  إسقاط حكومة عبد هلل 
ما  وهــو  البرملان،  داخــل  قوية  معارضة 
نوابه  أحــد  مــداخــلــة  خــالل  مــن  يتضح 
املنعقدة  البرملانية  الجلسات  إحدى  في 
هذه  ))إن  ــال:  ق والـــذي   1965 سنة  فــي 
كما  اليوم،  بالدنا  تجتازها  التي  األزمــة 
نتيجة  هــي  وتــكــرارا،  ــرارا  مـ أوضحنا 
لسياسة مشؤومة معادية للشعب، تتنكر 
في  ســواء  للبالد،  األساسية  للمصالح 

امليدان االقتصادي أو االجتماعي أو 

ظهر الكثري الذي أخفته ابتسامة عبد الناصر عندما أصبح احلسن الثاين ملكا على 
املغرب، ونشبت حرب »الرمال« بني املغرب واجلزائر سنة 1963، فأرسل جمال عبد 

الناصر حوايل ألف جندي لدعم اجليش اجلزائري ضد املغرب، إضافة إىل عتاد حربي 
ومعدات، ومن بني هؤالء اجلنود، كان هناك الرئيس املصري الحقا حسني مبارك، الذي 

أرسله عبد الناصر ملعرفة وضعية وحاجيات اجليش اجلزائري، غري أن الطائرة التي كانت تقله 
رفقة ضباط آخرين، سقطت داخل احلدود املغربية واعتقل ركابها

الحسن الثاني رفقة جمال عبد الناصر
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اإلنسان  حقوق  ميدان  في  أو  السياسي، 
أقل  العام،  التدهور  هذا  إن  ومصيره.. 
ألغالط خطيرة،  نتيجة  أنه  عنه،  يقال  ما 
الوطن  في حق  ارتكبت  وأخطاء جسيمة 
بأجمعه((، أما حزب االستقالل، فقد خرج 
وترجمت   ،1964 سنة  منذ  للمعارضة 
مواقفه في لعب دور معارضة قوية بجالء 
 12 يــوم  املنعقد  السابع  مؤتمره  خــالل 
الطالبية،  املنظمات  بينما   ،1965 فبراير 
بل  ــزاب،  األحـ من  تشاؤما  أقــل  تكن  فلم 
كانت أكثر منها، وقد اتضح ذلك من خالل 
الذي كان  الوطني لطلبة املغرب،  االتحاد 
واضحا وبصفة قطعية في مؤتمره الثامن 
الخط  أن   ،1963 سنة  البيضاء  الدار  في 
ضد  الثوري  املذهب  هو  سيتبعه  الــذي 
للتنظيم  املذهبي  النص  ويقول  الحكم، 
لالتحاد  الثامن  املؤتمر  ))إن  الطالبي: 
بأن  رسميا  يعلن  املغرب،  لطلبة  الوطني 
إلخــراج  األمثل  الحل  هو  النظام  إلغاء 
هذا  املفتوحة((،  األزمــة  هذه  من  البالد 
االقتصادية  ــاع  ــ األوض إلــى  بــاإلضــافــة 
فيها  يتخبط  ــان  ك الــتــي  واالجتماعية 
الرغم  على  لكن  املرحلة.  تلك  في  املغرب 
األحزاب  فإنه ال  الجو املشحون،  من هذا 
التي  املظاهرات  هذه  قادت  النقابات  وال 

تحولت إلى أحداث دموية.
وزاري  قرار  صدر  ذلك،  مع  وبالتزامن 
يوم 9 فبراير 1965، وكان يقضي بـ))من 
الرابعة  السنة  إلى  يتوجه  أال  الضروري 
الــقــادرون  التالميذ  ســوى  الثانوي  مــن 
الشعب  إحدى  في  الدراسة  متابعة  على 
وأنــه  الــثــانــي،  السلك  مــن  املتخصصة 
من  الرابعة  السنة  إلى  يتوجه  أن  يمكن 
 1948 عام  ــزدادون  امل التالميذ  الثانوي، 
فال  أكــثــر،  أو  سنة   18 أعمارهم  وتبلغ 
الثانوي  الثاني من  السلك  يمكنهم ولوج 

والوصول إلى الباكالوريا((. 
في  حملة  الوطنية  التربية  وزارة  بدأت 
مضامني  لشرح   1965 مــارس  منتصف 
القرار الوزاري، وهو األمر الذي بدأ يثير 
ولم  الثانويات،  تالميذ  وسط  احتجاجات 
الطلبة  أوســاط  داخــل  االحتجاجات  تكن 
بغريبة أو األولى من نوعها، بل كانت شبه 
تتعامل  تكن  ولم  الجامعات،  في  شهرية 
التي  الطريقة  بنفس  السلطات  معها 
تعاملت بها مع مظاهرات 23 مارس 1965.
ــب فـــي األمـــــر، أن هــذه  ــري ــغ ال ــن  ــك ل
ــدارس  امل فــي  ــدأت  ب التي  االحتجاجات 
الثانوية وانتقلت إلى املدارس اإلعدادية، 
رفعت فيها شعارات تمس بشخص امللك، 
في  الجابري  عابد  محمد  يؤكده  ما  وهو 
مارا  كان  عندما  أنه  أكد  والذي  مذكراته، 
التالميذ  اعترضه مجموعة من  بسيارته، 
ثم  امللك«،  »يسقط  يقول  أن  منه  وطلبوا 
يدعوه يمر، فهل يكون الحسن الثاني قد 
الناصر قد بدأ  فهم بأن ما وعده به عبد 
الشعار  هذا  التالميذ  رفع  ملاذا  ثم  فعال؟ 
املطاف  نهاية  في  يتعلق  األمــر  كــان  إذا 

باحتجاج على قرار وزاري؟

األرشيف الفرنسي يؤكد التدخل 
المصري في أحداث مارس 

1965 بعد رفض المغرب قطع 
عالقاته مع ألمانيا الغربية

ما يزيد التأكيد على أن التدخل املصري 
وهي  أخــرى،  وثيقة  في  جاء  فعال،  حدث 
عبارة عن رسالة أرسلها السفير الفرنسي 
 30 بتاريخ  خارجيته  وزير  إلى  بالرباط 
عشر  الحادية  الساعة  على   1965 مارس 
أنه  إلى  السفير  ويشير  ليال،  والنصف 
األحــداث،  نهاية  بعد  الكافي  وقته  أخــذ 

وعقد لقاءات مع املسئولني املغاربة لجمع 
أن  وأكد  فعال،  حدث  ما  حول  املعلومات 
املعارضة  السياسية  األحـــزاب  قــيــادات 
املظاهرات  فــي  تــشــارك  لــم  والــنــقــابــات، 
ولكنها  دموية،  أحداث  إلى  تحولت  التي 

استغلتها فيما بعد.
وفي املقابل، يرى السفير بأن مخاطبيه 
هناك  بأن  أكدوا  املغاربة،  املسئولني  من 
طريق  عن  ــك  وذل أكــيــدا،  أجنبيا  تدخال 
على مصر وسوريا  املحسوبني  األساتذة 
الــذيــن كــانــوا يــدرســون فــي املــغــرب، ألن 
أساتذة اللغة العربية الذين في معظمهم 
القبض  عليهم  ألقي  وسوريا  مصر  من 
قيد  يزالون  ما  وكانوا  املظاهرات،  أثناء 
االعــتــقــال، على الــرغــم مــن اإلفـــراج عن 
كما  ــداث،  األح في  املشاركني  من  الكثير 
الوطني  االتــحــاد  مشكل  هناك  أن  رأى 
للشغل،  املغربي  واالتحاد  املغرب،  لطلبة 
املنظمات  من  كثير  مع  عالقات  لهم  ألن 
النظام  يروقها  ال  التي  األجنبية،  والدول 
شكك  حيث  املغرب،  في  القائم  السياسي 
خدمتهم  إمكانية  في  املغاربة  املسئولون 
ومنها  األجنبية  ــدول  ال بعض  ألجندات 
مصر، فهل يكون عبد الناصر اتصل بهم 

ونسق معهم؟ 
السفير  يرى  السؤال،  هذا  بخصوص 
الفرنسي أن رد فعل األمن املغربي العنيف، 
بعض  ضد  أساسية  بصفة  موجها  كان 
السنة  في  الجزائر  من  القادمة  العناصر 
املاضية، التي يبدو أنها ال تريد التخلي 
بالدرجة  الدولة  ضد  كخيار  العنف  عن 
األولى، ويرى بأن قوات األمن بدورها لن 
لحفظ  وستستعمله  العنف،  عن  تتخلى 

النظام ومنع أعمال التخريب. 
التدخل  من  امللك  موقف  وبخصوص 
الحظ  فقد  مصر،  فــي  املتمثل  األجنبي 
السفير بأن امللك لم يشر إليه، وذلك ألنه 
للسياسيني  املسؤولية  يحمل  أن  يريد 
بهدف  الدموية،  األحــداث  بعد  املغاربة 
فعل  رد  وأن  خــاصــة  عليهم،  الضغط 
ما  بخصوص  الرسمي  ومصر  الجزائر 
بالنسبة  األمر  وكذلك  عاديا،  كان  حدث، 
لصحافتهم، وقد خلص السفير في نهاية 
تلك  نتائج  أبــرز  بني  من  أن  إلى  تقريره 
الجنرال  نجم  بــروز  الدموية،  األحــداث 
أوفقير، على اعتبار أنه الرجل القوي في 

نظام الحسن الثاني.

قلق المسؤولين المغاربة 
واألمريكان من إمكانية استمرار 

ضغط مصر على المغرب من خالل 
معارضة حالة االستثناء بالمملكة

 
بعد ما ترتب عن أحداث مارس 1965 من 
الحسن  امللك  عزم  جديد،  سياسي  وضع 
الثاني على إعالن حالة االستثناء، وتكشف 
عن  األمريكي،  السري  األرشيف  وثائق 
بعض الجوانب واملالبسات التي أحاطت 
وثائق  من  وثيقة  تشير  إذ  ذلك،  بظروف 
الثاني  الحسن  أن  األمريكية،  الخارجية 
وأمره  بأمريكا  املغربي  بالسفير  اتصل 

األمريكي  الخارجية  لوزير  يفسر  بــأن 
ظروف إعالن حالة االستثناء، ألن ذلك من 
بضرورة  تقضي  التي  الدولية  األعــراف 
تقديم تفسير كل دولة لدولة أخرى دوافع 
وأسباب اتخاذ القرارات السياسية، وملا 
الخارجية  بوزير  املغربي  السفير  اتصل 
األمريكي، وجده قلقا من أمر واحد، هو رد 
فعل دول الجيران بخصوص إعالن حالة 
االستثناء، وقد أكد له السفير املغربي بأن 
الجزائر لم يصدر عنها أي رد فعل رسمي 
بخصوص قرار امللك الحسن الثاني، في 
املتحدة،  العربية  الجمهورية  أن  حني 
املؤلفة من مصر وسوريا، لن تسهل األمر 
عليه، وستسعى جاهدة للتدخل بقوة من 
أجل الحيلولة دون اتخاذ القرار.. وهكذا، 
فقد أدى املغرب ثمن عدم قطع عالقاته مع 

أملانيا الغربية.
الثالثة:  الـــدول  عــن  الحديث  أن  غير 
اليوم  عــاد  وإسرائيل،  وأملانيا  املغرب 
ليس  ولكن  األحــداث،  واجهة  إلى  بقوة 
وقف  الــتــي  ــة  ــدول ال أن  حيث  كــاألمــس، 
املغرب إلى جانبها سنة 1965، هي التي 
أصبحت تقف ضده بعد اعتراف الواليات 
على  املغرب  بسيادة  األمريكية  املتحدة 
عالقات  وإقامة  الجنوبية  أقاليمه  كامل 
وذلك  إسرائيلية،  مغربية  دبلوماسية 
ــرار دونــالــد تــرامــب  عــنــدمــا انــتــقــدت قـ
على  اململكة  بسيادة  باالعتراف  القاضي 

تراب أقاليمها الصحراوية.
ــد أرجــعــت تــقــاريــر إعــالمــيــة سبب  وق
وأملانيا،  املغرب  بني  الدبلوماسية  األزمة 
شركات  خمس  مارستها  ضغوطات  إلى 
على  السيارات  صناعة  مجال  في  كبرى 
ميركل،  أنجيال  السابقة  املــســتــشــارة 
تحصل  ــاط  ــرب ال على  اتفاقية  لــفــرض 
من  األســد  حصة  على  برلني  بمقتضاها 
تصنيع  في  املطلوب  الكوبالت،  معدن 
والذي  الكهربائية،  السيارات  بطاريات 
منه،  كبير  احتياطي  على  املغرب  يتوفر 
األملانية  السيارات  صناعة  لوبي  وطلب 
بمغربية  االعتراف  ربط  املستشارة  من 
اتفاقية  على  املغرب  بتوقيع  الصحراء 
عمدت  لذلك  الكوبالت،  معدن  استغالل 
الدبلوماسية األملانية إلى اعتماد مواقف 
في  املغربية  الصحراء  لقضية  معادية 
مجلس االتحاد األوروبي واألمم املتحدة 

ومجلس األمن.

الحديث عن الدول 
الثالثة: المغرب 

وألمانيا وإسرائيل، 
عاد اليوم بقوة إلى 

واجهة األحداث، ولكن 
ليس كاألمس، حيث 

أن الدولة التي وقف 
المغرب إلى جانبها 

سنة 1965، هي التي 
أصبحت تقف ضده 

بعد اعتراف الواليات 
المتحدة األمريكية 

بسيادة المغرب 
على كامل أقاليمه 

الجنوبية وإقامة 
عالقات دبلوماسية 
مغربية إسرائيلية، 

وذلك عندما انتقدت 
قرار دونالد ترامب 
القاضي باالعتراف 

بسيادة المملكة 
على تراب أقاليمها 

الصحراوية.

جانب من أحداث 23 مارس 1965
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حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

متقدم بأسلوبه في صمت صوب ما قدراته املادية تغطي 
املطلوب في الحد األدنى، ليحظى بما خّططت إرادته الوازنة، 
املاضي،  من  اإليجابي  الجزء  إليه  املضاف  بالحاضر  اآلتية 
ولن  املستويات  جميع  على  مستمرة  املسيرة  أن  يؤكد  بما 
تتوقف أبدا، الطموحات أكبر من حصرها في برنامج سنة 
مالية واحدة مليزانية عامة تعتمد على املحلي كنتاج متحرك 
الصناعية،  ما  ولحد  والتجارية  الفالحية  املــجــاالت  بني 
الفوسفاط له حضور ال بأس به، لكن وارداته أقل بكثير من 
النفط، فال يمكن تحقيق ثراء من وراء إنتاجه بكميات هائلة 
املوضوع  بذات  أخرى  بلدان  مع  املنافسة  حيث  وتسويقه 
قوية، وأحيانا مولدة بعض الحزازات، لكن املغرب دأب على 
التدخل في عقليات اآلخرين، وال فيما تخططه  سياسة عدم 
مهما كان امليدان، ما دامت مواقفها ال تضره بمفهوم التأثير 
املتسلل لفرض انشغاالت إضافية، بما تلزمه من احتياطات 
وما  الــطــوارئ  على  املحسوبة  التدبير  مصاريف  تتطلب 
الثالثة  واأللفية  الزمني  التوقيت  مثل  في  لألسف  أكثرها 
تميز املستجدات املتسارعة املتغلبة على أصحاب اإلمكانات 
تأكل،  ما  ثمن  لتغطية  بعد حتى  تصل  لم  لدول  املتواضعة، 
التحدي بحثا عن موقٍع بني مقامات  اتباع مسار  فباألحرى 
في  ولــو  نجاحاتها،  مشاركة  وعــن  تريد،  ملا  وصلت  دول 

جزئيات بسيطة منها مع أي كان ال تريد.
من  ملواجهة  يحتاج  ال  حيث  وجلس  قــدره  عــرف  املغرب 
يقلل من شأنه أو يعظم نفاقا مستواه، فهم من مدة ما يقع، 
فصنع لكيانه حدا ليبقى غير متورط وال خاضع إلرادة الغير 
بنفس  كالصغرى  الكبرى  مع  التعامل  من  فتمّكن  كان،  مهما 
في  والتأني  أسلم،  املدى  البعيدة  الرؤية  الجاعل  املنطق، 
»نعم«،  كلمة  بل هي  الندم،  املصيرية إلبعاد  القرارات  اتخاذ 
بطريقة  تكتب  الدولية  للقوانني  خاضع  متحضر  اتفاق  في 
املوافقة  لتتمازج ما تتحمله من مسؤوليات  عالية االحترام، 
مع مستلزمات التنفيذ، مهما كان املكان املرتبط بها، أو الزمن 
املحدد بفرعيه البداية والنهاية بغير تطاول أو نقصان، وهي 
أيضا كلمة »ال«، املدونة بقانون متى توجهت ألمر دولي يهم 
الصغرى،  على  به  الهيمنة  الساعية  الكبرى  الــدول  بعض 
إلنجاز مصالح ال عالقة لها بالعواطف وال بحقوق الضعفاء 
من الدول، إن كانت لها مثل الحقوق أصال، كالتعامل باملثل 
وإن  حتى  بأسلوب  املغرب  يكرسها  كلمة  ذلــك،  شابه  ومــا 
على  أنه  ليقينهم  معه  تعاملهم  قاطعوا  ما  البعض  أغضب 
يوم  السياسة  دامت  ما  مستقبال،  سيحدث  ملا  معمقة  دراية 
لك ويوم عليك، فتبوأ في ذلك مكانة متقدمة فيما يخص عدم 
داخليا  تخصهم  كانت  مهما  اآلخرين،  شــؤون  في  التدخل 
يستحقه  ما  ذاك  النبيل  ملوقفه  فجلب  ــى،  األول الدرجة  في 
الصبر  لزم  شؤونه  في  لتدخل  تعرض  ومهما  التقدير،  من 
يمأل  ما  إسبانيا  قبل  الجزائر  مع  وله  والتهدئة،  والحكمة 
صفحات مجّلد، وما افتعال ملف الصحراء من طرف النظام 
للتدخل  الشرقية  الجارة  لقيام  واهي  تبرير  إال  الجزائري 
ال  حرب  إلى  املنطقة  لجر  مبيتة  نية  من  تسلم  ال  وبكيفية 
مغرب  في  آمنة  قلوب شعوب  في  الرعب  نشر  إال  لها  معنى 
عربي كبير كان موحدا في يوم من األيام انطالقا من اتفاقية 
في  كررتها  التي  االستفزازية  املناوشات  ومنها  مراكش، 
محيط مدينة فكيك املغربية بطرد فالحيها بالقوة العسكرية 
من حقولهم بغير موجب حق، وأشياء ال داعي للتذكير بها، 
الجانب  إصــرار  الّصرف،  اإلنساني  الصعيد  على  أبرزها 
الجزائري الرسمي، على إبقاء ممر »ُزوج ْبغال« مغلقا ألجل 
مغنية  مدينة  يصل  شريط  يتكبده  مما  بالرغم  مسمى،  غير 
بمدينة وهران من خسارة أثرت على اقتصاد مساحة ال بأس 
بها من الدولة الجزائرية، وبشكل أقل حدة على وجدة عاصمة 
وتجهيزاتها  السياحة  ميدان  في  وبخاصة  املغربي،  الشرق 

املوازية كالفنادق واملقاهي واملطاعم.
التصادم  عن  املغرب  ينأى  السنني،  من عشرات  مرة  وكل 
التوتر  عّلة  وتــداوي  تتعقل  أن  أمل  على  بالجزائر  املباشر 
االستقرار  عــن  البعيدة  الــداخــلــيــة،  لشؤونها  بــاالتــجــاه 
وتحقيق آمال وطموحات الشعب الجزائري املسلم األصيل، 
من  وخاصة  املعطاء،  أرضه  بــواردات  الحقيقي  التمتع  في 
النفط  تسويق  عــن  الناتجة  سنويا  الـــدوالرات  مليارات 
لو  األرض،  شعوب  أغنى  من  بجعله  كفيلة  ضخمة  بكميات 
أوال  التفكير  مستوى  في  الحكومي  الرسمي  التدبير  كان 
بذرة  عقدة  لكن  ودولــة،  أمة  الجزائر  مستقبل  في  وأخيرا 
الراحل  وأمة،  نظاما  املغرب  زرعها ضد  التي  الدفني  الحقد 
تلميذه  وخاصة  آنــذاك،  معه  كــان  ومــن  بومدين  الــهــواري 
وجدت  والنشأة،  الــوالدة  املغربي  بوتفليقة  العزيز  عبد 
بالعاصمة،  الشهداء  شارع   21 مؤسسة  رعايته  تبنت  حقال 
شرّيط،  الرحمان  عبد  بــإدارة  الجزائرية،  والتلفزة  اإلذاعــة 
الفنيني  من  وجماعة  اإلعالم  وزير  اإلبراهيمي  وصالحيات 
األجانب املتخصصني في الدعاية السياسية ملشروع إعالمي 
ضخم كّلف الخزينة الجزائرية مبالغ باهظة، بهدف تأسيس 
ثقافة معاداة املغرب ليس إال، خدمة ملخطط يرمي إلى إبعاد 
من  الصحراوية  أراضيها  تحرير  فكرة  عن  املغربية  اململكة 

االحتالل اإلسباني.

للجزائريـين  المغرب 
حبـيـب

مصطفى منيغ
العامة  األمانة  فيه  تستعد  الــذي  الوقت  في 
لإلعالن عن تاريخ االجتماع الذي سيحضره وزراء 
الخمسة، نجد مع  العربي  املغرب  بلدان  خارجية 
لعقد  مواتية  غير  الحالية  الظروف  أن  األســف 
يحاكم  املوريتاني  الرئيس  فهذا  االجتماع،  هذا 
امتنع عن الحضور  الذي  للبالد  الرئيس األسبق 
أمام قاضي التحقيق، وهذه الجزائر تعيش تحت 
ضغوط الحراك الذي تحول إلى انتفاضة شاملة 
وحرب معلنة بني الشعب والحكومة، أما تونس، 
الشعب  ألن  االطمئنان،  على  تبعث  ال  فحالتها 
انعدمت  أزمة سياسية  يعيش  الشقيق  التونسي 
الجمهورية،  ورئيس  املعارضة  بني  الثقة  فيها 
وليبيا التي باتت محورا للتطاحن بني التيارات 
الخارجية وخصوصا روسيا والواليات املتحدة، 
هذه  تكتنزه  مما  االستفادة  في  يطمعون  ألنهم 
املنطقة من بترول وغاز، وإذا علمنا أن ليبيا تتوفر 
على أكبر مخزون من الذهب األسود بعد العربية 
الذين  املتطاحنني  هؤالء  عناد  أدركنا  السعودية، 
لجأ بعضهم إلى إدخال عناصر كانت تحارب في 
وسالمة  أمن  يهدد  مما  واليمن،  والعراق  سوريا 
يحث  دائما  كان  فقد  املغرب،  أما  الشقيقة،  ليبيا 
حيث  املتنازعني،  مختلف  بني  املفاوضات  على 
وحرصا  الجزائريني،  لإلخوة  يده  البالد  ملك  مد 
من  طلب  األخوية،  املبادرة  هذه  نجاح  على  منه 
الصحراوي  الــنــزاع  تــرك  الجزائرية  السلطات 
بالجانب االقتصادي والتجاري  جانبا واالهتمام 
مهووسون  جيراننا  لكن  البرية،  الحدود  وفتح 
فبعد  الوسائل،  بجميع  املغرب  على  بالتشويش 
الدولية، تجرأت  املحافل  في  أن فشلت مساعيهم 
هتك  على  خجل  دون  الجزائرية  الدبلوماسية 
قانون الوحدة اإلفريقية، ألن الذي كان يشرف على 
جهاز األمن واملخابرات بمكتب الوحدة اإلفريقية 
ملح   16-333 بعدد  قــرارا  أصــدر  جــزائــري  رجــل 
بوزيرنا  أدى  مما  الوهمية،  الجمهورية  إلى  فيه 
قرار  إصدار  إلى  بوريطة،  ناصر  الخارجية،  في 

هــذه  بمثل  فــيــه  نـــدد   ،20-333 عـــدد  تكذيبي 
الدبلوماسية  املساطر  اخترقت  التي  املغالطات 
املعروفة  والتقاليد  واألعراف  األخالقي  والسلوك 

في التعامل السياسي.
فقد وجد املغرب في مجلس األمن سندا قويا، 
للقيام  لبعثة دولية  السماح  أنه يؤيد طلب  حيث 
بزيارة مخيمات تندوف وإحصاء املحتجزين بها 
تفتقد ألبسط  قاسية  والذين يعيشون في ظروف 

متطلبات الحياة الكريمة.
وتقتل  وتحاكم  تعتقل  الجزائرية  السلطات 
بعض مواطنيها، وخصوصا منهم سكان تندوف 
االعتصام  في  وال  التظاهر  في  لهم  حق  ال  الذين 
في  العيش  على  مجبرون  فهم  االحتجاج،  وال 
سماء  وتغطيهم  الرمال  يفترشون  كبير  سجن 
وكــأنــي  بــالــخــيــر،  تبشر  ال  ســـوداء  غــيــوم  بــهــا 
»عضة  القائل  املثل  تطبق  الجزائرية  بالسلطات 
من فكرون واّل يمشي فالت«، لذلك أطلقت العنان 
لسلطاتها الختراق الحدود املغربية بناحية فكيك 
سبق  وقــد  النخيل،  ــات  واح على  واالســتــحــواذ 
ألحد رفاقي في الدراسة، يوم كان عامال في هذه 
التي  القانونية  الوسائل  عن  سألني  أن  املنطقة، 
حقوقهم،  عن  للدفاع  الضحايا  هؤالء  يستعملها 
وأخبرني  الهجوم،  هو  دفاع  أحسن  بأن  فأجبته 

يومئذ في السبعينات، أنه أخبر وزارة الداخلية 
فالذت  العمالة  تعيشه  ــذي  ال السيء  بالوضع 
ملزرعة  بالنسبة  األمر  وكذلك  الرهيب،  بالصمت 
قرب  تقع  البشير  سي  أوالد  ملكية  في  كبيرة 
ضريح يحيى بن يونس، يقع نصفها في التراب 
الجزائري،  التراب  في  اآلخر  والنصف  املغربي 
جيراننا،  على  والجشع  األنانية  سيطرت  وقــد 
إذ ينفردون بجميع املحاصيل، ومن باب األخوة 
اقتسام  البشير  سي  أوالد  اقترح  واإلنــصــاف، 
شامل  قانوني  حل  إيجاد  انتظار  في  املحاصيل 
لألرض الواقعة على الحدود املغربية الجزائرية، 
يسميها  الــتــي  درار،  بــنــي  مــديــنــة  ننسى  وال 
الوجديون »بن درار سيتي«، ألنها أصبحت مركزا 
تجاريا تبلغ قيمة االستثمارات فيها املاليير، بل 
اآلخر  والنصف  املغرب  في  نصفها  منازل  هناك 
ضيفا  نــزلــت  إذا  تستغرب  وال  الــجــزائــر،  فــي 
الجزائر  في  ليلك  تقضي  أن  سكانها  أحد  على 
هذه  وسكان  املغرب،  في  الفطور  وجبة  لتتناول 
املنطقة يعيشون في وئام وانسجام مع إخوتهم 
بثقة  بينهم  فيما  يتعاملون  حيث  الجزائريني، 
بالنقود،  تجارتهم  في  يتعاملون  ال  ألنهم  عمياء، 
ثمنها،  تقدير  مع  والسلع  البضائع  يتبادلون  بل 
أحد  أقامها  مأدبة  حضور  شــرف  لي  كــان  وقــد 
سكان الحدود، فحضرت عملية وطريقة املتاجرة 
بينهم، حيث قدم التجار الجزائريون عددا كبيرا 
املغاربة  ــم  زوده بينما  املطاطية  العجالت  من 
بمئات السراويل فال محاسبة وال مراجعة بينهم.
ــدرك  وال والجمارك  السلطة  بذلته  ما  ورغــم 
أو  العمليات  هذه  مثل  ملراقبة  جهود  من  امللكي 
بني  مزدهرة  زالت  ال  التجارة  أن  إال  منها،  الحد 
الطرفني، طبقا لألخالق التي يوصي بها اإلسالم 
املؤمنون  ))إنــمــا  تعالى:  قــولــه  فــي  جــاء  ــا  وم
ودمه  وعرضه  وشرفه  املؤمن  مال  ألن  إخــوة(( 
لعهد  نعود  وليتنا  املسلمني،  إخوانه  على  حرام 
آبائنا وأجدادنا في التعامل مع بعضنا البعض.

من  الثالث  الكتاب  خالل  من  »التجمهر«  املشرع  أطر 
جمادى   3 في  الصادر   1.58.377 رقم  الشريف  الظهير 
التجمعات  بشأن   1958 نونبر   15 موافق   1378 األولى 
حيث   ،76.00 رقم  بالقانون  واملتمم  واملعدل  العمومية 
تشير الفصول من 17 إلى 25، إلى أنواع التجمهر الذي 
يمنعه القانون، وحصرتها في نوعني اثنني ال ثالث لهما: 
غير  والتجمهر  العمومية،  الطريق  في  املسلح  التجمهر 

املسلح الذي يخل باألمن العمومي.
وبالعودة إلى املناسبة، واملناسبة شرط كما يقال، فإن 
مرده  والذي  التعليمية  بالساحة  اليوم  الواقع  االحتقان 
خروج مختلف الفئات املنتمية إلى قطاع التربية الوطنية 
والتعليم العالي لالحتجاج واملطالبة بحقوقها والتعبير 
عن مظلوميتها بالتجمهر تارة أمام مقر الوزارة الوصية 

البشرية  املــوارد  مقر  أمــام  أخــرى  وتــارة  والتكوين،  التربية  قطاع  على 
بالعرفان بالرباط، وأخرى أمام مقر البرملان بعد كل تدخل أمني يهدف إلى 
ومنعهما  حظرهما  اللذين  النوعني  مع  تكييفه  يصح  ال  التجمهر،  تفريق 
املشرع باعتبار تجمهرهم تجمهرا سلميا ال سالح فيه، وباعتباره تجمهرا 

ال يخل باألمن العمومي.
وقد بني الفصل 18 من الظهير ذاته متى يكون التجمهر مسلحا، حيث 
حصر ذلك في حالتني اثنتني: أوالهما، إذا كان عدد من األشخاص املكون 
أشياء  أو  ألداة  أو  خفية  أو  ظاهرة  ألسلحة  حامال  التجمهر  هذا  منهم 
حيث  هــؤالء،  على  ينطبق  ال  األمــر  وهــذا  العمومي،  األمــن  على  خطيرة 
صورا  سوى  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائل  لنا  تنقل  لم 
بعض  سوى  معهم  يحملون  ال  فئاتهم  اختالف  على  ومديرين  ألساتذة 
من  أحد  كان  إذا  الثانية،  الحالة  ثم  األحيان،  بعض  في  واملحافظ  الكتب 
إقصاؤه  يقع  ولم  أداة خطيرة ظاهرة  أو  هؤالء األشخاص يحمل أسلحة 
وإبعاده في الحال من طرف الفئة املتجمهرة ذاتها، وعالقة بهذه النقطة، 
النسياب  مجاال  يدع  ال  بما  أنفسهم  تنظيم  على  يعملوا  أن  فللمتجمهرين 
جسم غريب داخل مكان تجمهرهم، بأن يعمدوا إلى وضع شارات معينة 
أو بطائق أو صدريات تبني صفتهم، ولهم أن يشكلوا لجينات تسهر على 
خارج  إلى  مندس  كل  طرد  على  أيضا  وتعمل  القانون  واحترام  التنظيم 

التجمهر. منطقة 
كما أن الفصل 19 دائما من الظهير نفسه، يوضح كيفية تفريق التجمهر 
مسطرة  فإن  الفصل،  هذا  منطوق  إلى  واستنادا  السلمي،  وليس  املسلح 
التفريق ال تنطبق على هذا النوع من التجمهر، وبالنسبة ملسطرة تفريق 
التجمهر املحظور قانونا، فإنها تبتدئ باإلعالن عن وصول ممثل السلطة 
العمومية  القوة  ممثل  أو  وظيفته وصفته،  تبني  التنفيذية حامال شارات 
مكبر  استعمال  من  والغرض  الصوت،  مكبر  بواسطة  التجمهر  مكان  إلى 
الصوت، أن يسمع كل املتجمهرين العبارة التي تدعو إلى فض التجمهر 
بشكل واضح تماما، أما أن يحمل مكبر الصوت وال يستعمل إال استعماال 

إيصال  على  يعمل  وال  عطب  بــه  يكون  أن  أو  شكليا 
على  أدل  وال  املشرع،  إلرادة  مخالفة  فيه  فذاك  الصوت، 
وثالث  ثاني  إنــذار  توجيه  على  املشرع  حرص  من  ذلك 
بنفس الكيفية، أي باستعمال مكبر الصوت قبل االنتقال 
إلى استعمال القوة في عملية تفريق التجمهر، واملالحظ 
القوة وحدود  استعمال  كيفية  املشرع سكت عن  أن  هنا 
استعمال هذه القوة، غير أن التجارب املقارنة أثبتت أن 
هذه العملية قد تباشر إما بحمل املتجمهر ونقله خارج 
أن  غير  املياه،  خراطيم  باستخدام  وإما  التجمهر  مكان 
من  هناك  أشخاص  وتوغل  اندساس  من  تناقله  تم  ما 
للركل  وممارستهم  غيرهم  أو  سلطة  بأعوان  وصفهم 

والرفس فليس ذلك من القانون في شيء!
وإن كانت السلطات املعنية بفض التجمهر تستند في 
 24 لـ  املوافق   1441 رجب   29 في  الصادر   2.20.293 املرسوم  إلى  ذلك 
مارس 2020 في شأن إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 
الثانية  مادته  في  وخاصة  »كورونا«،  فيروس  تفشي  ملواجهة  الوطني 
منع  منها  التدابير  من  مجموعة  اتخاذ  العمومية  للسلطات  منحت  التي 

التجمهر، فإن األسئلة املطروحة :
1( ملاذا تقتصر السلطات على هذا التدبير بعينه في حني يتم التغاضي 
جميعا  عشناها  والتي  املذكورة  املادة  في  وردت  التي  التدابير  باقي  عن 

بحذافيرها طيلة الحجر الصحي؟
2( ماذا لو كان من بني املتجمهرين من تمكن من تلقيح نفسه بالجرعة 
القاعدة  باعتبار  املادة  هذه  عن  منأى  في  يكون  ألن  كورونا؟  الثانية ضد 

»انتفاء الحكم بانتفاء العلة«؟
إن الوقائع واألحداث التي شهدتها مدينة الرباط مؤخرا، توضح جليا 
يحقق  فتئ  ما  رزين  ملكي  اتجاه  معاكسني:  وفق خطني  تسير  بالدنا  أن 
)كسب  الدبلوماسية  منها  األصعدة  عديد  على  وانتصارات  مكتسبات 
مزيد  افتتاح  الدولية،  العالقات  وتوطيد  إقامة  املغربية،  الصحراء  قضية 
من القنصليات والسفارات، العودة القوية إلى املنتظم اإلفريقي...( مقابل 
إليه،  املسندة  القطاعات  تدبير  في  والحكامة  الكفاءة  عنه  تغيب  اتجاه 
الحقوق  مستوى  على  مكاسب  من  املغرب  حققه  ما  ويهدم  ينسف  اتجاه 
الوطنية،  التربية  قطاع  مدبرو  عليه  يتربع  الذي  االتجاه  هذا  والحريات، 
وللمثال ال الحصر، كيف يمكننا أن نقنع التجارب الدولية بجودة طريقة 
»متصرف  إطار  عن  تساءلوا  ما  إذا  عموما  العمومية  للوظيفة  تدبيرنا 
اإلدارة  مسلك  من  يتخرج  العاشر  السلم  في  سنة   13 بأقدمية  تربوي« 
بنفس السلم مع تقهقر وقرصنة لسنوات أقدميته، إال إن كانت هذه الدول 
العقوبات  نظام  ضمن  إدراجها  قصد  املغربية  التجربة  هذه  ستستنسخ 

التي قد تطال موظفيها املخلني بالواجب املهني؟!

مـسـمــار  جــحـا

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

االحتـجاج بـين المشـروعية والـحظر 

يونس شهيم

* باحث في العلوم السياسية



ــد جــلــس مــنــصــتــا إلــى  زبون مـــن زبــنــائــهــا املـــألـــوفـــن وقــ
حتت  ســرب  وكالعادة  الفنجان«،  »قــارئــة  ومدعمته  مرشدته 
أرقــام لكسب عطف  زرقــاء على حواشيها  ورقــة  »هيضورتها« 
املزركشة  الورقة  املكان« وكأن تلك  »اجلــواد أصحاب  ومباركة 
لــتــعــبــئــة رصـــيـــد حــصــة الــكــشــف عـــن خــبــايــا مــســتــقــبــلــه ومــا 
»حياة  مرحلة  وانتهاء  املقبلة  االستحقاقات  خالل  ينتظره 
ومتتمت:  الفنجان  قعر  يف  بنظراتها  فتعمقت  الــفــردوس«، 
»ها اجلاوي ها حصى لبان«، ورمت كمشة منها على اللهيب 
املتصاعد من »مجمرها« ثم نظرت إلى البخور وكأنه ضباب 
املكان«  »أهــل  وحـــذرت  وانتفضت  فانزعجت  الــرؤيــا،  يحجب 
املناصب  مصير  عن  بالكشف  وأمرتهم  الـــدراري«،  »لعب  من 
الــتــي عــّمــر فيها مــنــذ 20 ســنــة خــلــت وصــاحــت قــائــلــة: ))هــا 
اجلــاوي هــا حصى لــبــان.. مستقبل فــالن ابــن فــالن يــبــان... 
منه  ولكم  واألشــواك  املنافسن  كالعادة طريقه من  ونظفوا 
املــكــان  كـــان »مـــرفـــودة«: عــجــل ســمــن سيذبحه يف عتبة  كــمــا 
لــتــنــفــخ يف عــتــبــة االنــتــخــابــات ويــتــصــدرهــا زعــيــمــا دائـــمـــا((، 
الزبون  يف  وحملقت  »الهيضورة«  فــوق  الفنجان  وضعت  ثم 
طويال وبن شفتيها كلمات وكأنها هذيان: ))يا ولدي، الكل 
حتصن باللقاح جرعة وراء جرعة، ويظهر بأنهما لم تطردا 
ــئـــة، بــل جــرفــتــا مــعــهــمــا حــتــى أهـــل املــكــان،  مــن داخــلــنــا األوبـ
تــأثــيــر وضــجــيــج وبهتان  وتــركــتــا اإلنــســان حـــرا محصنا مــن 
الذين احتلوا الفردوس لوحدهم دون غيرهم من الرباطين 

الصابرين الثائرين ضد أنفسهم لتغيير ما يف داخلهم..
يا ولدي، أهل املكان تخلوا عني وعن خدمة زبنائي، فلم 
يعد لي عليهم قوة تعويذاتي، أو صراخي وتهديدي بحرقهم 

أو تسليط املتظاهرين عليهم..
الــلــقــاح فعل فعلته وغــيــر كــل شـــيء.. ستكون  يــا ولـــدي، 
ــدي وســتــحــصــل مـــفـــاجـــآت، وســتــقــيــد  ــ ــا ولــ ــات يــ ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
بــــاألغــــالل تـــدخـــالت الـــشـــوافـــات، وســتــحــل مــحــلــهــا حكمة 
احلكماء، ولن يبقى النضال شعارا يف الظاهر ويف الباطن 
الطبيعة  فحتى  وجلودها..  بزبدتها وحلومها  بقرة حلوب 
ثرواتنا  على  للمسيطرين  املــزدوجــة  اخلطابات  من  تعبت 

من الكالم املرصع ليال واملر نهارا..
يا ولدي، اللقاح ليس جرعة أو اثنتن، اللقاح يجب أن 
يكون دائما حتى يبعد عنا الشياطن وما أكثرهم، فيجب 
أن نلقح قبل أي استحقاق الكتساب مناعة ضد املشعوذين، 
وأنا قارئة الفنجان أول ضحية لهذا اللقاح وعلي أن أجد 

مهنة أخرى شريفة لضمان قوت يومي((. 

شهادات من

الرواد
تحدث  الجيراري  هلل  عبد  الراحل  العالمة 
كتاب  في  الروحية  وحكمه  الصوم  فضيلة  عن 
»املجالس األدبية«، من تحقيق الدكتورة عائشة 
الجوهري،  مصطفى  الدكتور  وتصدير  نواير 
))من  الفقرة:  هذه   252 الصفحة  من  نقتطف 
قواعد النفس، أن الرحمة تنشأ عن األلم وهذا 
بعض السر االجتماعي العظيم في الصوم، إذ 
يبالغ أشد املبالغة ويدقق كل التدقيق في منع 
وحواشيه..  البطن  عن  الغذاء  وشبه  الغذاء 
فهذه الطريقة عملية لتربية الرحمة في النفس، 
للجائع  الغني  الجائع  رحمة  تحققت  ومتى 
الداخلية  اإلنسانية  للكلمة  أصبح  الفقير، 
على  النفسي  الــوازع  وحكم  الناقد  سلطانها 
املادة، فيسمع الغني في ضميره صوت الفقير 
من  طلبا  منه  يسمع  ال  ثم  »أعطني«،  يقول 
تلبيته  من  مفر  ال  األمــر  من  طلبا  بل  الرجاء، 
من  املبتلي  يواسي  كما  ملعانيه،  واالستجابة 

كان في مثل بالئه(( انتهى.
فسيح  وأسكنهم  األجالء  علماءنا  هلل  رحم 
جناته وأطال أعمار روادنا األحياء ليحافظوا 

على املوروث الثقافي في عاصمة الثقافة.

منذ 3 سنوات، تداول ووافق مجلس 
للتكفل  مــوثــق  مــع  التعاقد  على  اجلماعة 
القانونية  والتدابير  اإلجــراءات  كل  وتسوية 
على  احلفاظ  شأنها  من  التي  واملسطرية 
كافية،  له مهلة  تركنا  حقوق اجلماعة، وقد 
لنتساءل اليوم عن ماهية هذه احلقوق التي 

اكتسبتها اجلماعة؟

ــر  ــاشــ ــبــ ــح خــــــــط جـــــــــــوي مــ ــت ــع ف مـ
ــربــــاط وتــــل أبـــيـــب ســتــنــتــهــي مــعــانــاة  بـــن الــ
القبلتن  أولــى  يف  الصالة  ألداء  الرباطين 
وثــالــث احلــرمــن، بــالــقــدس الــشــريــف، وكــان 
زوار بيت املقدس يعانون األمرين يف ذهابهم 
مــرورا من عاصمتن عربيتن جوا  وإيابهم 
وتــنــقــل عــبــر حــافــلــتــن بـــــرا.. فــهــل سينهي 

اخلط اجلوي املباشر هذه املعاناة؟

بـــ»مــطــبــخ«  ــون  ــاطــي ــرب ال لــم يهتم 
انتخابية  »أكــلــة  ــه  ألن االنــتــخــابــي،  القاسم 
سوى  الــبــطــون  ــلء  مل منها  يــأكــل  ال  شهية« 
املدعوون إلى وليمة »الزردة«، وما لم يذكره 
االنتخابي  القاسم  نفس  أن  هو  املهتمون، 
اململكة  تعتمده  بــادنــا،  يف  حاليا  املعتمد 
األردنية وإمارة الكويت، وهما معا عريقتان 

يف املمارسة الدميقراطية، والتعليق لكم. 

الــتــي  االســتــشــفــائــيــة  األماكن  من 
يقصدها الرباطيون »حامة موالي يعقوب« 
لشهرتها بعالج عدة أمراض بفضل مياهها 
ــاء يف »مـــوســـوعـــة  ــ املـــعـــدنـــيـــة الـــســـاخـــنـــة، وجــ
»هــذه  أن   ،457 2 صــفــحــة  ــربـــاط« اجلــــزء  الـ
احلامة سميت على يعقوب املنصور مؤسس 
مــديــنــة الــــربــــاط«، وتــنــفــي املـــوســـوعـــة دفــنــه 

هناك خالفا ملا يشاع.

»قارئة فنجان« 
االنتخابات

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي
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الرباط ياحسرة

والكاتب  المغاربة  الشعراء  عميد  روائــع  من 
المحنك،  واإلداري  والمربي  والخطيب  واألديب 
قصيدة  خالص،  أحمد  اللطيف  عبد  المرحوم 
أشعاره  بين  من  اخترناها  غير،  ال  أبيات   3 من 
وعددها  »الخالصيات«  ديــوان  في  المنشورة 
300 قطعة شعرية ننقل من الصفحة 55 هذه 

الرائعة تحت عنوان: »نعم سيدي أعزك اهلل«:

رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته.

الربـاط أر شيف 

كان املطر غزيرا في تلك الصبحية من يوم 
جمعة ماطر.. عندما انتبه سائق سيارة إلى 
رصيف  على  متثاقلة  خطوات  يخطو  رجل 
ــربــاط،  ال بالعاصمة  مــالــك  اإلمـــام  ــارع  شـ
فأوقف  مشيته،  تعرقل  العاصفة  والرياح 
ودعاه  الرجل  جانب  إلى  سيارته  السائق 
املطرية،  الزوبعة  من  له  إنقاذا  الركوب  إلى 
وأسنانه  الرجل  فرد  وجهته،  عن  سأله  ثم 
محج  ــى  »إلـ والــتــعــب:  ــبــرد  ال مــن  تصطك 
الرياض من فضلكم«، وسأله السائق: وملاذا 
لم تستعمل وسائل النقل العمومي؟ فأجاب: 
في  هلل  رحمة  وهــل  هلل،  رحمة  عن  ألبحث 

محج الرياض، تساءل صاحب السيارة؟
هي في كل مكان، وإنما البحث يكون عن 
الرياض« أغنى طريق في  مفتاحها و»محج 
الرباط، فيه أكبر بنك في البلد، بنك املغرب، 
العامة  املديرية  من  الثروات  كل  تراقب  فيه 
الوطني،  االقتصاد  روح  وفيه  للضرائب، 
وأنا صليت الفجر وقصدت املكان لعلي أعثر 
على مفتاح من هلل ألفتح به باب الفرج لهّم 
اإلفراغ من السكن الذي أكتريه وعجزت عن 
تسديد واجباته منذ 3 سنوات، فحكمت علي 
وحددت  مالكها  إلى  الدار  بتسليم  املحكمة 
يوم اإلثنني املقبل كآخر أجل لتنفيذ قرارها، 
)يجيب الرجل(، ثم سأله السائق: وما دور 

أدري،  ال  قائال:  عليه  فرد  الرياض«؟  »محج 
فيها  أجد  فلعلي  خيرات،  كلها  طريقه  ولكن 
وزوجة  أبناء   4 من  عائلة  إلنقاذ  رحمة هلل 

ينتظرون عودتي محمال برحمته تعالى..
غيرت  وقد  صادقة  الرجل  كلمات  كانت 
إلى  الــريــاض«  »محج  من  السائق  وجهة 
فيال قريبة هي مقر سكناه، فاستأذن النزول 
برزمة  عاد  حتى  دقائق  إال  هي  وما  إليها، 
سيارته  قاد  ثم  ثــوب،  في  ملفوفة  صغيرة 
وتوقف  أكدال،  حي  إلى  متوجها  جديد  من 
ركن  عندما  الشمس  أشعة  وبزغت  املطر 
الرجل  من  عمارة وطلب  باب  أمام  السيارة 
مصاحبته إلى داخلها، وفي الطابق الثاني، 
ناوله الرزمة وكانت ملفاتيح، وقال للمحكوم 
عليه باإلفراغ: افتح الباب ثم باقي األبواب، 
ما  املفاتيح:  صاحب  وسأل  الرجل  فوجئ 
إنه  السائق:  فأجابه  الجميل؟  البيت  هذا 
بيوت  ولكن  وألبــنــائــك..  لك  هو  هلل،  بيت 
أم  وهــذه  الــرجــل(،  )قــال  فقط  للعبادة  هلل 
السائق  قــال  هلل،  إال  يــراهــا  ال  الــعــبــادات 
إلى  وعائلته  الرجل  يــزال  وال  وانــصــرف، 

اليوم في »بيت هلل« في الرباط.
املقدسة  بيوته  في  الخالق  عبادة  انطلقت 
»بيوت هلل« رحمة للضعفاء من  وفي تقديم 

عباده )بتصرف(.

هناك بيوت الله وهناك »بيت الله« في الرباط

جاللة منك  القصر  رحاب  تغشى 
وشائج اخلــلــود  نحو  ويــرصــدهــا 
مشاعر البالد  يف  عراها  العذبويرعى  واملنطق  اإلسالم  ميجدها 

يزينها اإلخالص والصدق واحلب
والشعب والعرش  التاريخ  يؤيدها 

وزارة  ــفــســار  اســت ــخــطــأ  ال مـــن 
ــة عـــن اإلجــــــراءات الــتــي  ــي ــداخــل ال
ستعتمدها خالل شهر رمضان، فهي 
املكونة  العلمية  اللجنة  قرارات  تنفذ 
من أساتذة العلوم والطب والساهرة 

اململكة  فــي  الــوبــائــي  الــوضــع  على 
تساؤالت  نوجه  وإليها  العالم،  وفي 
لألشخاص  ستسمح  هل  الرباطيني: 
امللقحني ضد »كورونا« بإقامة صالة 
متبوعة  الــعــشــاء  وصـــالة  الجمعة 

الشهر  ــالل  خـ الــتــراويــح  ــصــالة  ب
استفادتهم  يثبتوا  أن  على  الفضيل؟ 
من الجرعتني املقررتني من اللقاح ضد 
الفيروس بشهادة مسلمة من الطاقم 
الثاني  والتساؤل  املكلف؟  الطبي 

من  االقتصادية،  الحياة  على  ينصب 
اشتغال املقاهي واملطاعم واملقاصف 
والتساؤل  ليال؟  التجارية  واملحالت 
التوقيت  تأخير  مصير  ما  الثالث: 
معه  سيطول  مما  ــدة،  واحـ بساعة 
حظر  موعد  مراجعة  وبالتالي  الليل 

التجول للعموم؟
من  العلمية  اللجنة  تــأكــدت  إذا 
نتيجة  يتأثر  لن  مطمئن  استقرار 
هذا الحظر أو حتى في أداء الشعائر 
مع  االقتصادية  الحياة  أو  الدينية 
مساعدة  ــرورة  ضــ عــلــى  االنــكــبــاب 
املــتــضــرريــن هــنــا فــي الــعــاصــمــة: 
ــة  ــي ــخــدمــات ــق ال ــ ــراف ــ أصـــحـــاب امل
والطبية،  والصناعية  والتجارية 
من  ينتظر  املحلي  العام  الــرأي  فإن 
يقبل  ولــن  قــرارهــا،  العلية  اللجنة 
اعتبارا  مخففة  بتدابير  استثناءه 
لسكانها  الصحية  الوضعية  لتحسن 
عاصمة  هي  فالعاصمة  البداية،  منذ 
كل املغاربة، وبالتالي فهي متضامنة 
يمس  ما  وكل  اململكة  وقرى  مدن  مع 
يمسها  واقــتــصــادهــا  أهلها  صحة 
يكون  أن  ينبغي  فــالــقــرار  أيــضــا، 
ننعم  فلن  وإال  اململكة  صعيد  على 
الرباط  في  هنا  وصيامنا  بصلواتنا 
الوطن  أنحاء  لنا في بعض  وإخوان 
فال  منازلهم،  في  الوباء  »يسجنهم« 
الداخلية،  وزارة  إلى  بالخطأ  نتوجه 
املجلس  تــعــلــيــمــات  تــطــبــق  ــي  ــت ال
الحكومي بناء على دراسة ومعطيات 
مباشرة  نستفسر  ولكننا  علمية، 
تتحمل  التي  املعنية  العلمية  اللجنة 
تقرر  التي  وهي  قراراتها،  مسؤولية 
ملواكبة  ــة  ــالزم ال الــتــدابــيــر  بــشــأن 
الوضع العام للوباء وطنيا ودوليا.   

في انتظار قرار اللجنة العلمية

ٌهل يسمح للملقحين بأداء صالة التراويح ؟
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األسبوع الرياضي

انطالقة خاطئة ملرحلة موتسيبي )رئيس الكاف الجديد(
الصباح

ياكما من اخليمة خرج مايل؟

فوزي لقجع يتسبب في أزمة داخل كرة القدم الجزائرية
جرائد

راه اجلزائر عايشني غير األزمات بالكرة وبال كرة.

رئيس »الكاف« موتسيبي يبدأ حملته الكروية بزيارته للمغرب
واكالت

الدزايريني! لـ»اخلاوة«  صدمة أخرى 

الكرة اإلفريقية تحتاج لدماء جديدة
عبد السالم وادو

وحتتاج أكثر إلى أشخاص غيورين على وطنهم...

وفرنا سيولة مالية لكراء طائرة خاصة في أقل من 48 ساعة
األندلسي، رئيس الرجاء الرياضي
آش وفرتي.. راه املنخرطني اللي قاموا بالواجب ماشي أنت؟

ال أفهم ملاذا نجد صعوبة في الفوز باملحمدية
بنهاشم، مدرب شباب المحمدية

أنت؟ نسولوك 

)قبل 6 سنوات( أشعر أنني إيطالي حتى النخاع
المغربي آدم ماسينا
دابا مللي ما عقلوش عليك الطاليان، وليتي مغربي حتى الش؟

يجب أن يكون املغرب االختيار األول لالعبني...
الناخب الوطني خاليلوزيتش

األوروبية. املنتخبات  اللي كذبوا عليهم  يا  سمعوا 

اتحاد طنجة واملغرب التطواني يسقطان في »فخ التََّسُرع« بعد 
إعالنهما استدعاء الناخب الوطني لبامعمر واملوساوي قبل أيام
مواقع

العيد بنهار! ما فيها باس، غير سبقو 

أوملبيك أسفي يواصل التصعيد ضد مدربه السكيتوي
جرائد

الراجل مريض، فني هي الوعود وعدم التفريط فيه؟

الالعب القديوي يضع شرطني أمام مسؤولي الرجاء
المساء 
هذا باقي كيتشرط، ولكن اهلل يجازي بودريقة اللي جابو 

خيالي... مببلغ 

العدد: 1553 من 25 إلى 31 مارس 2021

إقصائيات كأس إفريقيا لألمم )الكاميرون 2022(

قبل مواجهة منتخبي موريتانيا وبوروندي

غياب بانون و�أول دعوة ر�شمية ملا�شينا و�شاكال
يخوض املنتخب املغربي يوم غد الجمعة 26 
مارس، برسم الجولة السادسة من تصفيات كأس 
إفريقيا )2022(، مباراة أمام نظيره املوريتاني 
بالعاصمة نواكشوط، كما سيستضيف يوم 30 
من نفس الشهر، منتخب بوروندي بمركب األمير 

موالي عبد هلل بالرباط.
ــي، الــبــوســنــي وحــيــد  ــنـ ــوطـ الـــنـــاخـــب الـ
املــبــارتــني،  لهاتني  اســتــدعــى  خاليلوزيتش، 

محليني  العبني  أربعة  فيهم  بمن  العبا   24
»الشان«  نهائيات  في  الفت  بشكل  بــرزوا 
وهم  مؤخرا،  الكاميرون  احتضنتها  التي 
رحيمي  سفيان  وزميله  الزنيتي  الحارس 
الكعبي  ــوداد  ــ ال وثــنــائــي  الـــرجـــاء،  مــن 

الالئحة  بينما عرفت هذه  وجبران، 
أول ظهور رسمي لبعض الالعبني 
أنهت  الــذي  ــحــدادي  ال كمنير 
الجامعة مشكلته مع »الفيفا«، 
والعب واتفورد ماسينا، الذي 
عليه  املــنــاداة  طويال  انتظر 
بحكم  اإليطالي  للمنتخب 
جنسيته، لكنه استسلم في 
نهاية املطاف ووافق على 
اللعب للمنتخب املغربي، 
ــظ عــــودة  ــالحــ ــ ــا ن ــمـ كـ
درار،  نبيل  املخضرم 

الطويل،  غيابه  بعد 
تعويضه  تــم  لكن 
لحظة  ــر  ــ آخ ــي  فـ

اإلنجليزي  واتــفــورد  بالعب  اإلصــابــة،  بسبب 
أشرف لزعر، والحضور ألول مرة لالعب خيتافي 

اإلسباني، سفيان شاكال.
الــذي  الوطني  الناخب  قائمة  فــي  املــالحــظ 
قارة  تشكيلة  عن  يبحث  وصوله  ومنذ  ــازال  م
السابق،  الرجاء  مدافع  غياب  هو  ومتجانسة، 
بانون،  بدر  حاليا،  املصري  األهلي  دفاع  وقائد 
في  واستطاع  كبيرة،  مستويات  عن  أبان  الذي 
مع  رسميته  على  الحصول  وجيز  ظــرف 

نادي القرن.
اإلفريقية  ــال  األدغـ خبر  بــانــون  بــدر 
ونرى  محترمة،  تجربة  وكسب  جيدا، 
التشكيلة  داخــل  مــوجــود  مكانه  ــأن  ب

إال  الحالي،  للمنتخب  الرسمية 
له  خاليلوزيتش  أن 

وفضل  آخر،  رأي 
العب خيتافي 

شـــاكـــال 
الذي 

لم يسبق له أن حمل القميص الوطني، فباألحرى 
التي  إفريقيا  أدغــال  في  مباريات  يخوض  أن 

تتطلب الشجاعة والصبر.
على  مصرا  كذلك  مـــازال  الوطني  الناخب 
أعطيت  الــذيــن  الالعبني  بعض  على  املــنــاداة 
إضافة  أي  يقدموا  ــم  ول فرصة  مــن  أكثر  لهم 
سليم  طنان،  أسامة  شباك،  كعصام  للمنتخب، 
على  يتوفر  أنــه أصبح  رغــم  وآخــريــن،  ــالح،  أم
أعلى  على  املهاجمني  من  ترسانة 
مستوى، يتقدمهم نجم »الليغا« 
إشبيلية  مهاجم  املوسم،  لهذا 
ــداف  يــوســف الــنــصــيــري، وهـ
يوسف  اليوناني،  أوملبياكوس 
حكيم  إلــى  باإلضافة  العرابي، 
ناهيك  الحدادي،  ومنير  زياش، 
البطولة  داخــل  املتألقني  عن 
الكعبي  ــوب  أيـ الــوطــنــيــة 

وسفيان رحيمي.
علينا  الــعــمــوم،  على 
ــاعــات  ــن ق نــحــتــرم  أن 
ألنه  الوطني،  الناخب 
األول  ــؤول  ــســ ــ امل ــو  هـ
التي  اخــتــيــاراتــه،  عــن 

سيتحمل نتائجها.
ــق  ــي ــوف ــت ــى ال ــن ــم ــت ن
هــاتــني  ــالل  خـ ملنتخبنا 
ــني  ــت ــل املـــواجـــهـــتـــني ال
تــفــصــالنــا عـــن نــهــائــيــات 

الكاميرون 2022.

بعد أن رفضت العديد من األندية األوروبية تسريح العبيها األفارقة

غياب مفاجئ 
لبدر بانون

أشرف حكيمي
مدافع أنتر ميالن

أول دعوة رسمية 
لمنير الحدادي

عبرت العديد من األندية األوروبية التي يتواجد 
فيها العبون مغاربة، عن رفضها تسريحهم من أجل 
املواجهتني القادمتني للمنتخب املغربي لكرة القدم، 
بداعي تفشي وباء »كورونا« املستجد، مما يفرض 
من  ذلــك  عن  يترتب  ومــا  الصحي،  الحجر  عليهم 

خسائر لهذه األندية.
هذا  أصـــدرت  الفرنسية  االحترافية  العصبة 
القرار بشكل رسمي، وأعلنت عن مساندتها للفرق 
دخل  حني  في  الالعبني،  هؤالء  رواتب  تؤدي  التي 
له  مؤخرا نادي أنتير ميالن اإليطالي، الذي يلعب 
أن  بعد  جماعي،  صحي  حجر  في  حكيمي،  أشرف 
ثبتت إصابة أحد العبيه بـ»كورونا«، كما أن األندية 
مغادرة  حالة  في  تخوفها  عن  أعربت  اإلنجليزية 
العبيها إلى املغرب: زياش )تشيلسي(، غانم سايس 
بأن  علما  )واتفورد(،  وماسينا  )وولفرهامبثون(، 

اململكة املتحدة قد أغلقت حدودها منذ مدة.
ــاد اإلفــريــقــي  ــح ــام هـــذا املــشــكــل، عــلــى االت أمـ
ورئيسه الجديد موتسيبي، أن يرفض هذا القرار 

فقط على  األندية تطبيقه  أرادت هذه  بقوة والذي 
الالعبني األفارقة، دون أن يشمل جميع املحترفني 

من أوروبا وأمريكا الالتينية.
فهل يمكن لفريق جوفنتوس اإليطالي أن يرغم نجمه 
رونالدو على عدم السفر إلى البرتغال؟ وهل يستطيع 
برشلونة إجبار ميسي على عدم السفر إلى األرجنتني؟
لنزوات  يرضخ  أال  اإلفريقي  االتحاد  على  لذلك، 
إفريقيا  بأنها تحكم  مازالت تظن  التي  البلدان  بعض 
التي تحررت من العبودية واالستعمار منذ عقود خلت.

مالحظة:
سخط  من  عنه  نتج  ومــا  الجائر  القرار  هــذا  بعد 
عارم في صفوف جميع الالعبني األفارقة في أوروبا، 
العبيها،  لطلبات  األوروبية  األندية  جميع  استسلمت 
أن هذا  إال  إلى منتخباتهم،  باالنضمام  لهم  ورخصت 
ال يمنع من وضع النقط على الحروف مع هذه األندية، 
وهذا املشكل يجب الحسم فيه في أقرب اجتماع يعقده 

االتحاد اإلفريقي.

كيف سيكون رد فعل االتحاد اإلفريقي؟

انتخاب إبراهيم موالي الشريف رئيسا لعصبة 
جهة العيون الساقية الحمراء لكرة السلة

لعصبة  التأسيسي  العام  الجمع  انتخب 
موالي  إبراهيم  الحمراء،  الساقية  العيون 
أندية  بحضور  للعصبة،  الشريف، رئيسا 
النظام  على  املصادقة  تمت  أن  بعد  الجهة، 
األساسي للعصبة، وذلك في الجمع العام غير 
العادي، املنعقد يوم السبت 20 مارس 2021 
الرياضي  للمركز  التابعة  االجتماعات  بقاعة 

رئيس  وبحضور  العيون،  بمدينة  »الحزام« 
السلة،  لــكــرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
املديري،  املكتب  وأعضاء  أوراش،  مصطفى 
عدد  حضور  طبعها  مميزة  جد  أجــواء  في 

كبير من وسائل اإلعالم الوطنية.
كما تم باملناسبة، تعيني مراقب الحسابات 

واللجنة التأديبية واللجنة االستئنافية.

بطولة القسم 
ديربي البيضاء بلون أحمرالوطني األول

والمدرب السالمي يهزم الرجاء...
من  الرياضي  الــوداد  فريق  تمكن 
التقليدي  إنهاء مواجهته مع غريمه 
بهدفني  بانتصار  الرياضي  الرجاء 
هذه  حسم  من  تمكن  حيث  لصفر، 
من  األولى  الربع ساعة  في  النتيجة 

املباراة.
صبوا  الرياضي  الــرجــاء  محبو 
جمال  املـــدرب  على  غضبهم  جــام 
هذه  في  سببا  كان  الــذي  السالمي، 
الهزيمة، بسبب اختياراته الخاطئة، 
وسوء تقديره وتدبيره لهذه املباراة، 
التي كانت ستعرف منعرجا آخر لوال 

رعونته.
املكتب املسير أو املنخرطون على 
الخصوص، قدموا كل ما في وسعهم 
وساهموا بشكل كبير من أجل راحة 
باكتتاب  املسير،  والطاقم  الالعبني 
الفريق مباراته  قل نظيره، ليخوض 
برسم دور مجموعات كأس »الكاف« 
بعد  مريحة،  ظــروف  في  زامبيا  في 

الفريق  لنقل  خــاصــة  طــائــرة  كـــراء 
والعودة مباشرة بعد نهاية املباراة، 
كما خصصوا منحة كبيرة من أجل 
خيب  ــدرب  امل لكن  »الديربي«،  ربــح 
على  اعــتــمــاده  بسبب  آمــالــهــم،  كــل 
وتنقصهم  جــاهــزيــن،  غير  العــبــني 
اجبيرة  كاملدافعني  البدنية،  اللياقة 
املتألقني  الــشــابــني  ــدل  ب وبــوطــيــب 
مأمورية  سهل  مما  وسبول،  مذكور 
العبي الوداد الرياضي، الذين لعبوا 
واستطاعوا  باقتصاد،  الهدفني  بعد 
البقاء  لهم  خول  بانتصار  الخروج 
في الصدارة مع مباراة مؤجلة ضد 

نهضة بركان.
الــســالمــي وبكل  ــدرب جــمــال  ــ امل
هذه  مسؤولية  يتحمل  موضوعية، 
الهزيمة، كما سبق له أن ضيع على 

الفريق العديد من النقط السهلة.
فإلى متى سيتحمل املكتب املسير 
أخطاءه التي تتفاقم من دورة ألخرى؟

هذا الخبر

المدرب جمال السالمي

مصطفى أوراش
رئيس جامعة كرة السلة

إبراهيم موالي الشريف رئيس 
عصبة العيون الساقية الحمراء



مني خصوم المغرب في االتحاد اإلفريقي، وعلى رأسهم  الجزائر، بهزيمة كبيرة بعد خسارتهم قبل أسابيع في المعركة 
الدبلوماسية التي جرت حول رئاسة مفوضية األمن والسلم اإلفريقي، حيث فاز النيجيري بانكول أديوي بمنصب مفوض السلم واألمن 

اإلفريقي خلفا للجزائري إسماعيل شرقي، الذي عمر على رأس هذا المنصب لعدة سنوات تميزت كلها باستغالل هذه اللجنة في 
المناورات العدائية ضد المغرب، ولكن شرقي حاول بكل الوسائل، رغم أن واليته انتهت، إصدار قرار ضد المغرب خالل األيام األخيرة، 

بمساعدة كينيا )دولة أخرى تكن العداء للمغرب(، لتكون النتيجة هي إحياء مناورة قديمة، إلقحام االتحاد اإلفريقي في قضية 
الصحراء المغربية، ومحاولة تعيين مبعوث لهذه المنظمة اإلفريقية إلى الصحراء، على غرار األمم المتحدة.

كل الوسائل استعملت، من التزوير 
االجتماع،  تواريخ  في  التالعب  إلى 
ملحاولة  البيانات،  فبركة  إلى  وصوال 
إصدار هذا القرار، املرفوض من طرف 
املجلس  اجتماع  قاطعت  دول  عــدة 
وكما  املاضي،  مارس   9 يوم  املذكور 
األخيرة،  السنوات  العادة، خالل  هي 

أبدى املغرب صرامة كبيرة في التعامل 
مع هذا االجتماع، حيث صرح ناصر 
الخارجية  الــشــؤون  وزيــر  بوريطة، 
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني 
معني  غير  ))املــغــرب  أن  بالخارج، 
عقب  صدر  الذي  بالبالغ  مهتم  وغير 
اجتماع مجلس السلم واألمن لالتحاد 

اإلفريقي، املنعقد في 9 مارس الجاري، 
حول قضية الصحراء املغربية((، كما 
أكد ))أن املغرب يرفض بشكل قاطع، 
البيان  في  جاء  ما  وتفصيال،  جملة 
املزعوم الذي نشرته كينيا، باعتبارها 
الرئيس الدوري ملجلس السلم واألمن 

لالتحاد اإلفريقي هذا الشهر((.

الدبلوماسية،  ــادر  ــص امل ــانــت  وك
إعالمية،  تصريحات  فــي  أكــدت  قــد 
واألمــن  السلم  مجلس  ))بـــالغ  أن 
املسطرة  ألن  قانوني،  غير  اإلفريقي 
اإلجــراءات  تحترم  لم  بها  أعد  التي 
أي  اتخاذ  عند  العمل  بها  الــجــاري 

أهم  ومن  املجلس،  يخص  قرار 
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إخباريتحليل 

إعداد : سعيد الريحاني

خطير..
 محاولة إحياء 

المناورات ضد 
المغربية  الصحراء 
في االتحاد اإلفريقي 

 الملك محمد السادس يلقي خطابه داخل االتحاد اإلفريقي ويظهر في الصورة الجزائري إسماعيل شرقي الذي شارك في »تزوير« بيان ضد المغرب من لجنة األمن والسلم اإلفريقي مؤخرا

آخر مناورة للجزائر 
قبل الرحيل



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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الدول  مصادقة  عدم  الخروقات،  هذه 
ــاغ،  ــب األعـــضـــاء عــلــى مــضــامــن ال
من  استيائه  عن  يعرب  املغرب  وأن 
واألساليب  املسؤولة  غير  التصرفات 
كينيا  تنتهجها  ــي  ــت ال املــلــتــويــة 
وحلفاؤها املعروفون بعدائهم لوحدة 
أن  إلــى  مشيرة  الترابية((،  املغرب 
ملف  إقحام  حد  عند  يقف  لم  ))األمر 
قمة  اجتماع  في  املغربية  الصحراء 
هذه الهيئة، والتي كان حضور رؤساء 
املغرب  ولكن  ضعيفا،  فيها  الـــدول 
امللتوي  األسلوب  من  أيضا  مستاء 
الرغم  فعلى  انتهاجه،  جــرى  ــذي  ال
والسجاالت  النشيطة  املقاومة  من 
اتبعتها  التي  البناءة  واملناقشات 
 10 من  ألكثر  األعضاء  الدول  غالبية 
اللحظة  كينيا أخرجت، في  فإن  أيام، 
أصا..  املعتمد  غير  البيان  األخيرة، 
رفض  إلــى  ذاتها  املــصــادر  وأشــارت 
املغرب التفرد بفقرة واحدة من أصل 
19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة 

اإلفريقي  لاتحاد   14 الـ  االستثنائية 
على  يدل  مما  البنادق،  إسكات  حول 
شرقي،  إلسماعيل  األعمى  التركيز 
العداء  على  واليته،  املنتهية  املفوض 
ضد املغرب، ال سيما أن حصيلته على 
لاتحاد  واألمــن  السلم  مجلس  رأس 
اإلفريقي، مشكوك فيها ومثيرة للكثير 
موقع  )املصدر:  الــتــســاؤالت..((  من 

هسبريس/ األحد 21 مارس 2021(.
أما من حيث  هذا من حيث الشكل، 
عمق املوضوع وتأثيره على املستقبل، 
على  تــؤثــر  ال  الــحــركــات  هــذه  فمثل 
موقع املغرب، باستثناء تكريس عزلة 
النوع  هــذا  من  باغا  ألن  الخصوم، 
يستحيل أن يجد طريقه إلى القرارات 
الكبرى لاتحاد اإلفريقي، حيث تطالب 
عدة دول بطرد البوليساريو، وعددها 
ثم  املــغــرب،  خصوم  من  بكثير  أكبر 
واألمن  السلم  مجلس  باغ  نص  إن 
أثر  أي  له  وليس  للمشروعية  يفتقد 
صارخ  بشكل  ينتهك  ألنــه  قانوني، 

السلم  مجلس  وإجـــــراءات  ــواعــد  ق
اعتماد  بــإجــراءات  املتعلقة  ــن  واألم
تمت  صياغته  أن  كما  الــبــيــانــات.. 
بطريقة »تدليسية«، حتى أن املدلسن 
10 أيام إلصداره،  احتاجوا ألكثر من 
الفورية،  والترجمة  السرعة،  زمن  في 

والعروض املباشرة..
األمن  ملجلس  األخيرة  املناورة  إن 
اإلفريقي، ال تخرج عن نطاق  والسلم 
النوع،  نفس  مــن  سابقة  ــاورات  مــن
ملفوضية  السابقة  الرئيسة  قادتها 
االتحاد اإلفريقي، نكوسازانا دالميني 
ــا، الــتــي عــرفــت بــاخــتــاق كافة  زومـ
لاتحاد  املغرب  عودة  ملنع  العراقيل 
الخارجية  وزارة  أن  حتى  اإلفريقي، 
بيانا  حقها  فــي  ــدرت  أصـ املغربية 
»اختلقت  بعدما  بالعرقلة،  يتهمها 
رسائل  لرفض  جديدا«  إجرائيا  طلبا 
طلب  تدعم  باالتحاد  أعضاء  دول  من 
اإلفريقي..  للمنتظم  العودة  املغرب 
وهي املعركة التي هزمت فيها بشكل 
اإلفريقي  االتحاد  رحب  حيث  كبير، 
استقبال  ــم  وت بــل  املــغــرب،  بــعــودة 
امللك محمد السادس استقبال الكبار 
لعقود  ظلت  الــتــي  املنظمة،  داخـــل 
الجزائر وجنوب  أفكار محور  أسيرة 

إفريقيا..
اإلفريقي  االتحاد  إقحام  فكرة  إن 
ليست  املغربية،  الصحراء  قضية  في 
زوما،  دالميني  إن  بل  جديدة،  فكرة 
في  شرسة  معركة  واجهت  أن  سبق 
املغرب، وصلت إلى حد بعث مراسلة 
مــن طــرف عضو  ــن  األم إلــى مجلس 
األصالة  لحزب  السياسي  املكتب  في 

عندما حاولت »زوما« دس وثيقة مفبركة
 في ملفات األمم المتحدة 

وزير الخارجية بوريطة وزوما دالميني الرئيسة السابقة لمفوضية االتحاد اإلفريقي التي اشتهرت بعدائها الكبير للمغرب

كانت املصادر الدبلوماسية، قد 
أكدت يف تصريحات إعالمية، أن 

))بالغ جملس السلم واألمن 
اإلفريقي غري قانوين، ألن 

املسطرة التي أعد بها مل حترتم 
اإلجراءات اجلاري بها العمل عند 

اتخاذ أي قرار يخص اجمللس، 
ومن أهم هذه اخلروقات، عدم 

مصادقة الدول األعضاء على 
مضامني البالغ، وأن املغرب 

يعرب عن استيائه من التصرفات 
غري املسؤولة واألساليب امللتوية 

التي تنتهجها كينيا وحلفاؤها 
املعروفون بعدائهم لوحدة 

املغرب الرتابية((، مشرية إىل أن 
))األمر مل يقف عند حد إقحام ملف 
الصحراء املغربية يف اجتماع قمة 

هذه الهيئة، والتي كان حضور 
رؤساء الدول فيها ضعيفا، ولكن 

املغرب مستاء أيضا من األسلوب 
امللتوي الذي جرى انتهاجه، فعلى 

الرغم من املقاومة النشيطة 
والسجاالت واملناقشات البناءة 

التي اتبعتها غالبية الدول األعضاء 
ألكرث من 10 أيام، فإن كينيا أخرجت، 

يف اللحظة األخرية، البيان غري 
املعتمد أصال

من حيث عمق الموضوع وتأثيره على 
المستقبل، فمثل هذه الحركات ال تؤثر على 

موقع المغرب، باستثناء تكريس عزلة الخصوم، 
ألن بالغا من هذا النوع يستحيل أن يجد طريقه 

إلى القرارات الكبرى لالتحاد اإلفريقي، حيث 
تطالب عدة دول بطرد البوليساريو، وعددها 

أكبر بكثير من خصوم المغرب
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الشهيرة  بنحمو،  كوثر  واملعاصرة، 
فيها  اتهمت  العماري،  مع  بخالفها 
املفوضية  رئيسة  املذكورة  القيادية 
تقارير  في  مفبركة  وثيقة  بدس  زوما، 
مجلس األمن، من خالل االعتماد على 
هامش  على  فيه،  مطعون  اجتماع 
بينها وبني وفد من حزب  لقاء سابق 
األصــالــة واملــعــاصــرة يــقــوده األمــني 

العام السابق إلياس العماري..
تحمل  والتي  الذكر،  سالفة  الوثيقة 
 ،» « الرقم 
األمني  تقرير  في  تم دسها  التي  وهي 
العام لألمم املتحدة تحت غطاء أرقام 
سابق  تقرير  فــي  دسها  وتــم  أخــرى 
لألمني األمني العام لألمم املتحدة)..(، 
لعدة  بنحمو،  حسب  فيها،  مطعون 
فبراير   6 بتاريخ  ))أنه  أسباب، منها 
مفوضية  رئيسة  استقبلت   ،2015
دالميني  )سابقا(  اإلفريقي  االتحاد 
زوما، إلياس العماري، على أساس أنه 
املغربية،  اململكة  برملان  رئيس  نائب 
وهو ليس كذلك في الحقيقة)..(، كما 
أن تزييف الحقيقة شاركت فيه زوما، 
إصالح  عناء  نفسها  تكلف  لم  حيث 
إصرار  سبق  عن  املتعمد  الخطإ  هذا 
الــذي  الحقيقة  بــيــان  رغــم  وتــرصــد 
اإلفريقي  االتــحــاد  بمقر  به  توصلت 
بأديس أبابا بإثيوبيا بتاريخ 17 أبريل 
دقيقة عن  4 و30  الساعة  2015 على 
 ،»Fedex« اإلرساليات  شركة  طريق 
زوما  كون  في  كلها،  املشكلة  وتكمن 
العماري  إلياس  مع  اتفقت  أنها  قالت 
على أن يتم حل قضية الصحراء داخل 
األمر  وهو  اإلفريقي،  االتحاد  أجهزة 
الذي يرفضه املغرب رفضا باتا، ملكا 
إذن، تكمن خطورة  وحكومة وشعبا.. 
تعتبر  كونها  في  املــذكــورة  الوثيقة 
حل  على  موافقة  املغربية  اململكة  أن 
قضية الصحراء داخل أجهزة االتحاد 
بل  صحيح،  غير  أمر  وهو  اإلفريقي، 
إن املغرب رفض أي إمكانية الستقبال 
هذا  فــي  اإلفــريــقــي  االتــحــاد  مبعوث 
امللف إلى املغرب، علما أن امللك محمد 
قضية  أن حل  يؤكد  فتئ  ما  السادس 
مجلس  بقرارات  مرهون  الصحراء، 
سابق  تحقيق  )املــصــدر:  ــن((  ــ األم
عــنــوان:  تحت  »األســبــوع«  لجريدة 
بنحمو  كوثر  بني  قانونية  »معركة 
األمن«  مجلس  في  العماري  وإلياس 

26 أبريل 2018(.
املغرب  استراتيجية  فإن  وللتذكير، 
مبنية  أصبحت  الصحراء  قضية  في 
شــروط  أربــعــة  على  واضـــح  بشكل 
تضمنتها التوجيهات امللكية الواردة 
في الخطب امللكية، وهي أوال، رفض 
الكاملة  الــســيــادة  ــارج  خـ حــل  أي 
واالستفادة  صحرائه  على  للمغرب 
ال  فاملشكل  السابقة،  ــدروس  الـ مــن 
يكمن  ما  بقدر  حل  إيجاد  في  يكمن 
في املسار الذي يؤدي إليه الحل)..(، 
حل  أن  فيعتبر  الثاني،  الشرط  أما 
الحكم  املفتعل، يكمن في  النزاع  هذا 
الذاتي الذي سبق لكل القوى العظمى 
الشرط  يتمثل  فيما  به،  أشــادت  أن 
باملرجعيات  ــزام  ــت االل فــي  الــثــالــث، 
الدولي  األمن  مجلس  اعتمدها  التي 
ملعالجة هذا النزاع اإلقليمي املفتعل، 
الوحيدة  الدولية  الهيأة  باعتباره 
ثم  التسوية،  مسار  برعاية  املكلفة 
تجاوزه،  يمنع  الذي  األخير  الشرط 
يتمثل في الرفض القاطع ألي تجاوز 

أو محاولة للمس بالحقوق املشروعة 
للمغرب، وبمصالحه العليا.

من هنا يمكن القول أن ما حصل من 
طرف مجلس األمن والسلم اإلفريقي، 
ليس سوى املناورة األخيرة لخصوم 
قبل  اإلفريقي،  االتحاد  داخل  املغرب 
املغرب  أصــدقــاء  أن  ــك  ذل رحيلهم، 
هياكل  ســابــق  ــت  وق فــي  اكتسحوا 
الجزائر  وهزمت  اإلفريقي،  االتحاد 
ملنصب  خسارتها  بعد  فــادح  بشكل 
ــن والــســلــم  ــ ــة مــفــوضــيــة األم ــاس رئ
هذا  عند  النكبة  تقف  ولم  اإلفريقي، 
حتى  خسرت  الجزائر  إن  بل  الحد، 
نيجيريا،  رأســهــم  وعلى  حلفاءها 
ملرشحها،  منافس  ملرشح  بتقديمها 
دعم  في  واضحا  املغرب  كان  بينما 
تصور  ويمكن  النيجيري،  املرشح 
الجزائر،  في  املسؤولني  شرود  حالة 
من  اإلشــــارة  يلتقطوا  ــم  ل عــنــدمــا 
جرى  الذي  الهاتفي  االتصال  خالل 
والرئيس  السادس  محمد  امللك  بني 
أياما  بــوخــاري،  محمد  النيجيري 

اإلفريقية،  القمة  انعقاد  قبل  فقط 
ـــ))خـــالل هـــذه املــبــاحــثــات، نــوه  فـ
اإليجابية  بالدينامية  البلدين  قائدا 
الثنائية  العالقات  تشهدها  التي 
الــزيــارة  منذ  ــجــاالت،  امل جميع  فــي 
دجنبر  فــي  نيجيريا  إلــى  امللكية 
بــوخــاري  الرئيس  وزيـــارة   ،2016

إلى اململكة في يونيو 2018، وأعرب 
جاللة امللك والرئيس محمد بوخاري 
مواصلة  على  املشترك  عزمهما  عن 
البلدين  بني  االستراتيجية  املشاريع 
ــال، وال  ــ وإنــجــازهــا فــي أقـــرب اآلج
املغرب،   - نيجيريا  الغاز  خط  سيما 
في  األسمدة  إلنتاج  مصنع  وإحداث 
نيجيريا.. كما عبر الرئيس بوخاري 
دعم  على  امللك  لجاللة  تشكراته  عن 
اململكة التضامني في مجال مكافحة 
سيما  ال  العنيف،  والتطرف  اإلرهاب 
النيجيريني  األئمة  تكوين  خالل  من 
بمعهد محمد السادس لتكوين األئمة 
)املصدر:  ــرشــدات((  وامل املرشدين 

بالغ للديوان امللكي(.

و))لم تقف هزيمة الجزائر، الداعمة 
إنها  بل  الحد،  للبوليساريو، عند هذا 
تعمقت أكثر بعد إعادة انتخاب مرشح 
االتــحــاد  مفوضية  رئــيــس  املــغــرب، 
املنتهية واليته، موسى فقيه  اإلفريقي 
محمد، لوالية ثانية على رأس املفوضية 
مدتها أربع سنوات )املصدر: تفاصيل 
طرد الجزائر والبوليساريو من أجهزة 
 12 عدد  األسبوع  اإلفريقي/  االتحاد 

فبراير 2021(.
اإلفريقي  االتحاد  داخل  املعركة  إن 
مواجهة  مجرد  عند  تقف  ال  الــيــوم، 
اللجان،  بعض  في  طائشة  تصرفات 
للسرعة  املرور  تتطلب  املرحلة  إن  بل 
اتجاه  في  الدفع  خالل  من  القصوى، 
هذه  مــن  للبوليساريو  نهائي  طــرد 
خصوم  وإرغـــام  اإلقليمية،  املنظمة 
املغرب على احترام سيادة الدول، ألنه 
ال يعقل الحديث عن »االتحاد« بوجود 
الستقرار  املستهدفة  املــنــاورات  هذه 
لحسن  تبقى  والتي  املغربية،  اململكة 

الحظ محاوالت فاشلة)..(.

استراتيجية المغرب في قضية الصحراء أصبحت مبنية بشكل واضح على أربعة شروط 
تضمنتها التوجيهات الملكية الواردة في الخطب الملكية، وهي أوال، رفض أي حل خارج 

السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه واالستفادة من الدروس السابقة، فالمشكل ال 
يكمن في إيجاد حل بقدر ما يكمن في المسار الذي يؤدي إليه الحل)..(، أما الشرط 

الثاني، فيعتبر أن حل هذا النزاع المفتعل، يكمن في الحكم الذاتي الذي سبق لكل القوى 
العظمى أن أشادت به، فيما يتمثل الشرط الثالث، في االلتزام بالمرجعيات التي اعتمدها 

مجلس األمن الدولي لمعالجة هذا النزاع اإلقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية 
الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، ثم الشرط األخير الذي يمنع تجاوزه، يتمثل في 

الرفض القاطع ألي تجاوز أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا.
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ربـورتـاج

الرباط. األسبوع

األوروبيون يسرقون
حصة المغرب من لقاح »كورونا«

ابتزاز أوروبي لبريطانيا 

بعد االنتقادات األولى للقاح من قبل 
بكونه  األوروبية،  الدول  من  مجموعة 
صعبة،  صحية  مــضــاعــفــات  يسبب 
ــة، خــرجــت الــوكــالــة  ــوي وجــلــطــات دم
نجاعة  ــؤكــد  ت لـــأدويـــة  األوروبـــيـــة 
تقريرها،  في  زينيكا«  »أســتــرا  لقاح 
من  معزولة  حــاالت  وجــود  مستبعدة 
إال  اللقاح،  فيها  التي يتسبب  املخاطر 
من  أكثر  اللقاح  بـ«مزايا  نوهت  أنها 
بوجود حد  اعتراف  وهو  سلبياته«، 

أدنى من الخطر.
الدول  ليشجع  الوكالة  قــرار  وجــاء 
استعمال  على استئناف  األوروبــيــة 
منها  التلقيح،  زينيكا« في  »أســتــرا 
دول  فضلت  بينما  وأملــانــيــا،  فرنسا 
استعمال  استئناف  تأجيل  أخـــرى 
باملفوضية  دفع  الذي  الشيء  اللقاح، 
الــشــركــة  عــلــى  للضغط  األوروبـــيـــة 
مهمة  كميات  توفر  لكي  البريطانية 
االتحاد  دول  لفائدة  الشحنات  مــن 
في  البلدان  بقية  قبل  أوال  األوروبــي 
العالم، بحكم أن الشركة هي بريطانية 
على  حصلت  أن  لها  وسبق  سويدية، 
دعم أوروبي لالستثمار بما يفوق 300 
مليون يورو، باإلضافة إلى أن االتحاد 
مئات  لشراء  اتفاقية  وقــع  األوروبــي 
ولم  زينيكا«  »أسترا  حقن  من  املاليني 
يطالب باستعادة أمواله، رغم الشكوك 
اللقاح، بل طالب بتسليم  حول سالمة 

باقي الشحنات.

حملة أوروبية لتغطية الفشل

املغرب  حققه  ــذي  ال التقدم  بسبب 
في عملية التلقيح متفوقا على العديد 
فرنسا  مثل  ــة  ــي األوروب الــبــلــدان  مــن 
بالضغط  الدول  هذه  قامت  وإيطاليا، 
بجميع  زينيكا«  »أسترا  شركة  على 
على نصيب  الحصول  الوسائل، ألجل 
املغرب والبرازيل من اللقاح الذي يتم 

تصنيعه في الهند.

املفوضية  أن  دولية  تقارير  وأكــدت 
ــة عــرقــلــت تــوصــل املــغــرب  ــيـ األوروبـ
بالكميات املخصصة له من هذا اللقاح 
أن  إلى  املواعيد املحددة، مشيرة  وفق 
بتحويل  وقامت  تدخلت  الدول  بعض 
كانت  التي  اللقاحات  شحنات  مسار 

موجهة للمغرب، إلى بلدان االتحاد.
االتحاد  دول  نهجته  الذي  السلوك 
األوروبي، يذكر بعمليات السطو التي 
»كورونا«  بداية جائحة  حصلت خالل 
بلدان  األوروبــيــة ضد  الــدول  قبل  من 
بالدواء والكمامات  أخرى فيما يتعلق 
التي  الكشف  وأجــهــزة  واملــعــقــمــات، 
بعدما  املطارات  من  عليها  السطو  تم 

كانت متجهة إلى دول أخرى.
ــرى الــدكــتــور  ــذا اإلطـــــار، يـ فــي هـ
ــس املــرصــد  ــي املــصــطــفــى كـــريـــن، رئ
الــوطــنــي لــلــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، أن 
وسبق  قديمة  هــي  اللقاحات  حــرب 
السابقة،  األشهر  خالل  عنها  الحديث 
كبير  اســتــراتــيــجــي  بــعــد  ذات  وهـــي 
معسكر  مثل  متعددة،  معسكرات  بني 
مقاربة  لــه  الــذي  روســيــا،   – الــصــني 
يغلب  اللقاحات،  توزيع  في  مختلفة 
ووالءات  شــراكــات  ربــح  طابع  عليها 
هي  األوروبية  املقاربة  بينما  جديدة، 
محض،  اقتصادي  طابع  ذات  مقاربة 
مبرزا أن الشكوك األوروبية األولى في 
التجاري  الصراع  بسبب  كانت  اللقاح 
واالقتصادي مع بريطانيا، حيث كانت 
ضدها،  بحملة  القيام  تعتزم  ــا  أوروب
ولم  مواطنيها،  بتلقيح  قامت  ألنها 
دينامية مشتركة في مسألة  تدخل في 
تصريحات  فإن  وبالتالي،  اللقاحات، 
طابع  ذات  هــي  ــرون  ــاكـ ومـ مــيــركــل 
تصريحات  تــكــون  أن  قبل  سياسي 
املعطيات  أن  هــو  والــدلــيــل  علمية، 
في  العلمية  املــؤســســات  ــرارات  ــ وقـ
أوروبا التي فندت هذا الكالم، تؤكد أن 

لقاح »أسترا زينيكا« آمن وفعال.
وأشار كرين إلى أن الدول األوروبية 
وإنتاج  صنع  في  ذريعا  فشال  فشلت 
وروسيا  الصني  دول  بينما  اللقاحات، 

لقاحاتها،  لديها  وبريطانيا  وأمريكا 
فكان السبيل هو أن تخوض حملة من 
هذا النوع لكي تتزود باللقاح، مضيفا 
ال  األوروبيني  الزعماء  تصريحات  أن 
مؤسسات  أو  توصيات  على  تستند 
السياسي  الطابع  ويشملها  علمية، 
وتدخل في حرب تجارية مع بريطانيا 
األوروبي  الفشل  على  التغطية  بهدف 

الذريع في حرب اللقاحات.

توازن المغرب بين لقاح 
المعسكرين 

قام املغرب باستيراد أربعة أنواع من 
اللقاحات املطروحة حاليا على الصعيد 
خصاص  أي  سد  ألجل  وذلك  الدولي، 
بهدف  ــصــادر،  امل وتــنــويــع  نقص  أو 
من  املواطنني  من  كبيرة  فئة  استفادة 
يرى  السياق،  هذا  في  التلقيح،  عملية 
التي  االستراتيجية  أن  كرين،  الدكتور 
تتضمن  دائما  كانت  اململكة  اعتمدتها 
املغرب  أن  بحيث  التوزان،  من  الكثير 
الحصول  طلب  األولــى  املرحلة  خالل 
على لقاح »سينوفارم« الصيني، ومعه 
لقاح »أسترا زينيكا« البريطاني )لقاح 
من معسكر الصني - روسيا، ولقاح من 
معسكر أمريكا - أوروبا(، حتى ال يقال 
آخر،  معسكر  ضد  ملعسكر  يميل  أنــه 
على  الحصول  املغرب  أراد  عندما  ثم 
لقاح  طلب  الروسي،  »سبوتنيك«  لقاح 

»جونسون أند جونسون« األمريكي.
باستراتيجية  قام  املغرب  أن  وأكــد 
وذلك  اللقاح،  مصادر  لتنويع  ذكية 
بعدم  متعلقة  استراتيجية  رؤية  وفق 
أخرى،  جهة  حساب  على  لجهة  امليل 
لكونها  التلقيح،  تتعدى  املسألة  أن  إذ 
سياسية  اصطفافات  مسألة  أصبحت 
نتائج  لها  ستكون  وجيوستراتيجية 
كبيرة في املستقبل، معتبرا أن املغرب 
كان ذكيا في تدبيره ملسألة اللقاح من 
خالل الطلب من الجهتني، ولكنه سيظل 
املعسكرين  بني  الصراع  ضغط  تحت 
نتمكن  أن  قبل  الداخلية  مشاكله  لحل 

ظل  في  كلي،  بشكل  اللقاح  تعميم  من 
بني  الجيوستراتيجية  اللقاحات  حرب 
املعسكر الصيني - الروسي، واملعسكر 

األوروبي-األمريكي.

أولوية التزود باللقاح 

املسألة  أن  كرين،  الدكتور  اعتبر 
باللقاحات  التزود  هي  حاليا،  املقلقة 
والدولي،  األوروبــي  التسابق  ظل  في 
حدوث  وإمكانية  مستمر  الوباء  لكون 
طــفــرات وظــهــور ســـالالت أخـــرى من 
الصيف،  فصل  حــني  ــى  إل الــفــيــروس 
تنضاف  قد  وبالتالي،  ممكنة،  مسألة 
الشيء  الحالية،  الوبائية  الحالة  على 
الوباء،  تدبير  مهمة  يصعب  قد  الذي 
على  الــحــصــول  أهمية  على  مــؤكــدا 
ــة، تحسبا  املــرحــل هـــذه  ــي  ف الــلــقــاح 
الوبائية  الــحــالــة  فــي  ــطــورات  ت ألي 

واستعدادا للمرحلة املقبلة.
ــس املــرصــد الــوطــنــي  ــي وتــابــع رئ
لــلــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، مــوضــحــا أن 
اللقاحات  استعمل  اآلن،  لحد  املغرب 
القديمة  املــعــايــيــر  وفـــق  املــصــنــوعــة 
واملبنية  عليها،  واملتعارف  املعروفة 
أو  الوهم،  الفيروس  استعمال  على 
الفيروس املستخرج من »الشامبانزي«، 
أما بخصوص املضاعفات، فقد أوضح 
في  مختلفة  تكون  أن  يمكن  ال  أنها 
في  املستعملة  اللقاحات  من  لقاح  أي 
لكونها  للتلقيح،  الوطني  البرنامج 
قلقا  يشكل  ــا  م فيها  لــيــس  مــســألــة 
العلمية،  للمؤسسات  وال  للمواطن 
حدود  في  ستكون  وقعت،  إذا  ألنها 
بالنسبة  سواء  عليه،  متعارف  هو  ما 
للقاح »سينوفارم« أو »أسترا زينيكا« 
ظهور  أن  إلى  مشيرا  »سبوتنيك«،  أو 
املألوف  عن  خارجة  مقلقة  مضاعفات 
بحكم مسؤولية  فاملغرب  املعتاد،  وعن 
مؤسساته، البد أن يقوم بتدبيرها كما 
التزود  هو  حاليا،  املهم  لكن  يجب، 
ترتقي  لــن  املضاعفات  ألن  باللقاح، 

لتكون شيئا مقلقا.

المملكة تتفوق على البلدان القوية 

دخلت البلدان األوروبية في سباق اللقاح مع المغرب، بسبب تفوقه في حملة 
التلقيح على العديد منها وتمكنه من تلقيح نسبة كبيرة من المواطنين، بينما 

تعيش عدة دول أوروبية عزوف مواطنيها عن التلقيح بسبب عدم ثقتهم ورفضهم 
للقاح »أسترا زينيكا« البريطاني.

وخلقت بعض البلدان األوروبية ضجة كبيرة بعدما أعلنت تعليق استخدام لقاح 
»أسترا زينيكا«، مطلقة اتهامات للشركة المصنعة، لكن سرعان ما تبين أن هذه 

القرارات كانت ألهداف سياسية ألجل الضغط على بريطانيا حتى تحظى دول االتحاد 
األوروبي باألولوية في التزود باللقاح.

وقد هددت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين، الشركة البريطانية، 
بإيقاف تصدير لقاحاتها خارج أوروبا إذا لم تتلق بلدان االتحاد الشحنات أوال، قائلة: 

))هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترا زينيكا.. نفذوا عقدكم مع أوروبا أوال 
قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى((، وقد ساند الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون تهديدات رئيسة المفوضية، بمصادرة المصانع والتنازل عن براءات االختراع 

وحظر تصدير اللقاحات ما لم تسلم الشركة االتحاد الجرعات المطلوبة.
فهذه الضغوطات األوروبية على الشركة البريطانية، دفعت بمعهد »سيروم« 

الهندي للمصل واللقاح، إلى إخبار المغرب والسعودية والبرازيل، بأن شحنة 
اللقاحات »أسترا زينيكا« اإلضافية ستتأخر، بسبب ارتفاع الطلب المحلي على اللقاح، 
لكن الحقيقة ربما مرتبطة بالتهديدات األوروبية والضغوطات التي تلقتها الشركة 

في بريطانيا لتزويد دول االتحاد بالكميات األولى المصنعة.

خلقت بعض البلدان 
األوروبية ضجة كبرية 

بعدما أعلنت تعليق 
استخدام لقاح »أسرتا 

زينيكا«، مطلقة اتهامات 
للشركة املصنعة، 

لكن سرعان ما تبني 
أن هذه القرارات كانت 

ألهداف سياسية ألجل 
الضغط على بريطانيا 

حتى حتظى دول االحتاد 
األوروبي باألولوية يف 

التزود باللقاح
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كواليس جهوية
ما يجري  

ويدور

 في المدن

أصحاب المقاهي والمطاعم يعلنون تخوفهم من الحجر الصحي في رمضان
الدار البيضاء

األسبوع

ــاءل أربـــــــاب املــقــاهــي  ــسـ ــتـ يـ
البيضاء  الدار  مدينة  في  واملطاعم 
خالل  مصيرهم  عــن  والــنــواحــي، 
لديهم  وأن  خاصة  رمضان،  شهر 
وأجـــور  ــراء  ــك ال منها  ــزامــات  ــت ال

املستخدمني ومصاريف أخرى.
تتضاعف  رمــضــان  شــهــر  فــفــي 
متطلبات السكان وترتفع األسعار، 
أزمة  إلــى  يــؤدي  قد  ــذي  ال الشيء 
اجتماعية عند املستخدمني ونوادل 
املقاهي، خاصة إذا قررت الحكومة 
إغالقها ليال، وهذا ما يتخوف منه 

الذين  واملطاعم  املقاهي  أصحاب 
تمديد  مــن  تخوفهم  عــن  أعــلــنــوا 

خالل  الليلي  ــالق  اإلغـ ــراءات  ــ إج
عدد  يتضاعف  حيث  رمضان  شهر 

مرتادي املقاهي.
التي  االحــتــرازيــة  فــاإلجــراءات 
كل  مدتها  بتمديد  الحكومة  تقوم 
لدى  مالية  أزمة  خلقت  أسبوعني، 
الذين  واملطاعم،  املقاهي  أصحاب 
من  التخلص  منهم  الــعــديــد  ــرر  ق
املصاريف،  لنقص  املستخدمني 
الساعة  على  اإلغــالق  وأن  السيما 
مداخيل  من  يحرمها  ليال  الثامنة 
املهنيني  جعل  ما  وهــذا  إضافية، 
يطالبون بجدولة زمنية تمكنهم من 

العمل في شهر رمضان.
الفيدرالية  دعت  اإلطار،  هذا  في 
ــة لــلــمــقــاهــي واملــطــعــمــة  ــي املــغــرب
للمخابز  الــوطــنــيــة  ــجــامــعــة  وال
الحكومة،  باملغرب،  والحلويات 
لوضع خارطة طريق شهر رمضان 

الكشف  بضرورة  مطالبة  املقبل، 
التي سيتم  اإلجراءات والسبل  عن 
الشهر  خالل  االشتغال  خاللها  من 
الفضيل، مؤكدين أن قطاع املطعمة 
واملقاهي تضرر بشكل كبير نتيجة 

تداعيات فيروس »كورونا«.
ــاهــي  ــق ــاب امل ــحــ ــب أصــ ــ ــال ــ وط
العمل  ساعات  بتمديد  واملطاعم 
التراويح،  صلوات  بعد  بساعتني 
أو  الفطور  بتقديم وجبة  والسماح 

خدمة التوصيل.
ــدى  ــيــر ل ــود تـــخـــوف كــب ــسـ ويـ
واألنشطة  املهن  بعض  أصــحــاب 
لهم  السماح  ــدم  ع مــن  التجارية 
مما  التراويح،  صالة  بعد  بالعمل 
اعتبار  رزقهم على  يهدد مصدر  قد 

أن أنشطتهم مرتبطة بالعمل ليال.

عين على الشمال

إعداد: زهير البوحاطي

شـــــمـالــية
مـــــختصرات

تنتشر  البعوض  حــشــرات  بــدأت 
تطوان،  مبدينة  ومخيف  كبير  بشكل 
التساقطات املطرية األخيرة وما  بعد 
خــلــفــتــه مـــن بــــرك مـــن املـــيـــاه الـــراكـــدة 
الــتــي تــســبــبــت يف انــتــشــار »الــنــامــوس« 
ــار يـــزاحـــم املـــواطـــنـــن داخـــل  حــتــى صــ
مــنــازلــهــم، ممـــا يــطــرح عـــدة تــســاؤالت 
على املجلس اجلماعي بشأن امليزانية 
الظاهرة،  التي خصصها حملاربة هذه 
ــا إذا كـــانـــت اجلــمــاعــة قـــد ســطــرت  ومــ
أجل  املوضوع ضمن جدولها من  هذا 

االستعداد له، أم أن األمر ال يعنيها؟
وتــعــرف الــطــريــق الــدائــريــة هــذه 
كبير من  لــعــدد  كثيفا  انــتــشــارا  ــام  األيـ
احلشرات من بينها »الناموس«، الذي 
يــفــســد عــلــى الــســاكــنــة مــتــعــة الــتــجــول 

على ضفاف وادي مارتيل.

تحول املتنفس الطبيعي الوحيد 
باحلسيمة  بــوعــيــاش  ــت  أيـ لــســاكــنــة 
الــكــرمي  عــبــد  بــن  محمد  ســد  بضفة 
لنهب  عشوائي  مقلع  إلــى  اخلطابي، 
الرمال دون حسيب وال رقيب، حسب 
العديد من النشطاء احلقوقيني الذين 
البيئة  بتدمير  ــر  األمـ هـــذا  وصــفــوا 
تعد  الــتــي  املنطقة  جمالية  وتــشــويــه 
لم  حيث  والزائرين،  للساكنة  محجا 
بعد  للتنزه  صاحلا  املــكــان  هــذا  يعد 
تشكل  كبيرة  حفر  فيه  أحــدثــت  أن 
خطرا على املواطنني.. فهل ستتدخل 
عمالة وجماعة احلسيمة لفتح حتقيق 
البيئة  حماية  أجــل  مــن  املــوضــوع  يف 
األماكن  تشويه  من  واحلــد  والساكنة 

الطبيعية لهذه املنطقة؟

قرر عامل عمالة وزان حتت رقم 
احلجر  إجــــراءات  مــن  التخفيف   ،82
سيارات  لقطاع  سمح  حيث  الصحي، 
األجــــــرة مـــن احلـــجـــم الــكــبــيــر بــحــمــل 
خمسة ركـــاب عــوض أربــعــة، ممــا تــرك 
ارتــيــاحــا كــبــيــرا لـــدى ســائــقــي ســيــارات 
أمـــام الساكنة  املــجــال  األجــــرة وفــســح 
عــمــاالت  بــاقــي  تنتظر  فــيــمــا  للتنقل، 
الــقــرار للتخفيف  الــشــمــال مــثــل هـــذا 
مــن تــداعــيــات احلــجــر الــصــحــي، حيث 
يــعــيــش قــطــاع ســـيـــارات األجــــرة بجهة 
طــنــجــة تــطــوان عــلــى إيــقــاع الــفــوضــى 

والعشوائية دون حسيب وال رقيب.

التطوانيون يعانون مع النقل العمومي واألزبال

املحاذية  األراضـــي  تعرضت 
بالجماعة  اإلســالمــيــة  للمقبرة 
لعمالة  التابعة  لعليني  الترابية 

لعملية  ــنــيــدق،  ــف ال املــضــيــق 
اإلستيالء دون أي تدخل من 
املعنية،  السلطات  طــرف 
مما يشجع على املزيد من 
اعتداء  في  األراضي  نهب 
على  وواضـــــح  صـــريـــح 
واملقابر  ــوات  األمـ حرمة 
العديد  في  تغتصب  التي 

ــن الــجــمــاعــات  ــ م
بجهة  القروية 

ــال،  ــمـ ــشـ الـ
حـــــــيـــــــث 
صـــــــــارت 
مــــافــــيــــا 
العقارات 

تتسابق على األراضي سواء تلك 
لألحباس  ملكيتها  تعود  التي 
آخرها  الساللية،  للجماعات  أو 

أرض مقبرة املضيق.
فقد تم االستيالء على 
ملقبرة  املؤدية  الطريق 
ــدوار  ب »كاسبولينا« 
بالجماعة  فــرســيــوة 
ــة لــعــلــيــني،  ــي ــراب ــت ال
ــي وجــه  ــهــا ف وإغــالق
األحـــيـــاء واألمـــــوات 
تم  كما  على حد سواء، 
املصلى  على  االستيالء 
املــخــصــصــة لــهــذه 
ــة  ــام ــرة وإق ــب ــق امل
ــدود مــائــيــة  ــ سـ
فوقها، مانعني 
ــك قــيــام  ــذل ب

صالة الجنازة.
ــر بــأحــد  ــ وقـــد دفـــع هـــذا األم
املضيق  إقليم  عــن  البرملانيني 
شكاية  تــوجــيــه  إلـــى  الــفــنــيــدق، 
الداخلية  لــوزيــر  املــوضــوع  فــي 
نسخة  على  »األســبــوع«  )تتوفر 
العاجل  التحرك  أجل  من  منها(، 
الذين  املعتدين  هــؤالء  وإيــقــاف 
استولوا على حرمة تلك األراضي 
دون  الصحي  الحجر  فترة  خالل 
املختصة،  املصالح  من  ترخيص 
ــم  حــســب نــفــس الــشــكــايــة، ورغ
املعنية  الجهات  تتدخل  لم  ذلــك 
املساحات  على  االستيالء  لوقف 
على  حفاظا  باملقبرة  املحيطة 

حرمة األموات. 
وتـــنـــاشـــد ســاكــنــة املــنــطــقــة 
التدخل  أجـــل  ــن  م ــني،  ــســؤول امل

وفتح  موتاهم  لحماية  العاجل 
ومحاسبة  املوضوع  في  تحقيق 
من  ذلــك  في  تورطه  ثبت  من  كل 
املقبرة  لهذه  االعتبار  إعادة  أجل 

والحفاظ على كرامة املوتى.
فقد  ــاق،  ــيـ الـــسـ ــس  ــف ن ــي  ــ وف
للنبش  مــقــابــر  عـــدة  تــعــرضــت 
أيدي  على  واالستيالء  والنهب 
بعض  مع  بتواطؤ  البناء  مافيا 
ــة مــقــبــرة  ــاصـ املــنــتــخــبــني، وخـ
لجماعة  الــتــابــعــة  »مــوكــالتــة« 
يتم  ولم  تطوان،  عمالة  الزيتون 
فتح أي تحقيق حولها رغم مرور 
نبش  عملية  على  ونصف  سنة 
ــامــات سكنية  إق وبــنــاء  الــقــبــور 
ــوات  أم لحرمة  ســافــر  خــرق  فــي 

املسلمني.

في ظل الصمت الذي تنهجه كل من الجماعة 
االختصاص،  صاحبة  الجهة  بصفتها  الترابية 
املراقبة  الجهة  بصفتها  تطوان  إقليم  وعمالة 
البيضاء«  »الحمامة  مدينة  تعرف  والوصية، 
النقل  قطاعي  تسيير  في  وعشوائية  فوضى 
التي  اإلضــرابــات  فبعد  والنظافة،  العمومي 
املاضي،  الشهر  خالل  النظافة  عمال  خاضها 
شــوارع  تحولت  رواتبهم،  صــرف  عــدم  بسبب 
مرة  كــل  وفــي  للنفايات،  مــطــارح  إلــى  املدينة 
من  أكــوام  مواجهة  في  نفسها  الساكنة  تجد 
تعم  الكريهة  والروائح  األحياء  تغرق  األزبــال 
املدينة حتى صارت األزبال تمنع املواطنني من 
استعمال األرصفة وتتراكم أمام أبواب املنازل.

عليها  ويقدم  أقــدم  التي  اإلضــرابــات  فرغم 
إال  املاضي،  األسبوع  آخرها  النظافة،  عمال 
للجماعة  التابعة  والتتبع  املراقبة  لجنة  ال  أنه 
مع  حوار  بفتح  تبادر  لم  الوصية،  السلطة  وال 
العمال، أو تحقيق ومراجعة دفتر التحمالت مع 
الشركة املفوض لها تدبير قطاع النظافة بدائرة 
الجماعة  يعني  ال  األمر  وكأن  بتطوان،  األزهر 
األول  املتضرر  الساكنة  يعني  بل  العمالة،  وال 
النظافة  تأديتها ضريبة  رغم  األزبال  تراكم  من 
املفروضة عليهم في فواتير املاء والكهرباء، إال 
أن هذا امللف يعرف منعرجا جد خطير، بسبب 
في  والسلطة  الجماعة  من  املكونات  كل  فشل 
تعرف  ال  التي  الشمالية  املدن  باقي  دون  حله 

الكارثة البيئية كما تشهدها مدينة تطوان هذه 
األيام.

العمومي،  النقل  ملف  ذلــك،  إلــى  لينضاف 
الذي تحول هذه األيام إلى قنبلة وبائية، بسبب 
االكتظاظ الذي تعرفه الحافالت التي تمتلئ عن 
آخرها بالركاب دون اتخاذ التدابير الوقائية من 

الحكومة  بها  تتغنى  والتي  »كورونا«،  فيروس 
هذه  ألن  أسبوعني،  كل  بها  العمل  فترة  وتمدد 
ال  وضواحيها،  املدينة  تجوب  التي  الحافالت 
تحترم مسافة التباعد الجسدي، كما أن نصف 
أن  على  يدل  مما  الكمامات،  يرتدون  ال  ركابها 
سلطات تطوان ال تأخذ األمور على محمل الجد.

انتهاك حرمة األموات باالستيالء على أراضي مقبرة بالمضيق

التوفيق
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كواليس جهوية

يــأمــل ســكــان إنـــزكـــان، أن يــنــكــب عــامــل 
مدينتهم على مشاكلهم االجتماعية، ويقطع 
الطريق على من اعتادوا استغالل أوضاعهم 
املــزريــة لــالغــتــنــاء وخــدمــة املــصــالــح اخلــاصــة، 
سواء يف اإلدارات أو خارجها، مع العمل على 
رفع التهميش واإلقصاء اللذين تعاني منهما 
الساكنة  منذ  مدة.                                                      

إنزكان  جماعة  مجلس  يتفضل  هــل 
ســؤال  وإجنـــازاتـــه؟  عــمــلــه  حصيلة  ليظهر 
يطرحه سكان هذه اجلماعة الفتية بعدما لم 
يجدوا مشروعا وإجنازا يحسب لصالح هذا 

املجلس.

أكادير  مدينة  تتعزز  أن  المتوقع  من 
بافتتاح مركز جتاري ضخم سيساهم يف خلق 
2800 منصب شغل، وذلك ما تأكد من خالل 

إشــراف والــي جهة ســوس ماسة عامل عمالة 
رفقة  املاضي،  يــوم اخلميس  إداوتــنــان،  أكادير 
رئيس مجلس اجلهة، ورئيس مجلس جماعة 
ــر، ورئـــيـــس غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  ــاديــ أكــ
للمركز  العام  واملدير  واخلدمات سوس ماسة 
وضع  على  ماسة،  سوس  لالستثمار  اجلهوي 
احلــجــر األســـاس لبناء مــشــروع مــركــز جتــاري 
مــســاحــة  عــلــى   )KITEA GEANT( ضــخــم 
ــدره 200  ــ ــارات، بــاســتــثــمــار قـ ــتـ ــكـ ــارب 5 هـ ــقـ تـ

مليون درهم.

 748 مبلغ  ماسة  ســوس  جهة  رصـــدت 
لسنة  االستثمار  ميزانية  مــن  درهــم  مليون 
2021، للوكالة اجلهوية لتنفيذ املشاريع، من 

أجل إجناز مجموعة من املشاريع التي تندرج 
بعدما صادق  وذلك  برامج مختلفة،  إطار  يف 
على  األخيرتني  دورتيه  خالل  اجلهة  مجلس 
قدرت  والتي  للوكالة،  املخصصة  االعتمادات 
أكتوبر  دورة  يف  درهــم  مليون   326 بحوالي 
2020، و422 مليون درهم خالل دورة مارس 

السالفة  املالية  االعتمادات  وستوجه   ،2021

الترابية  اجلــمــاعــات  مــراكــز  لتأهيل  الــذكــر 
اجلهة  فيه  ستساهم  ــذي  وال ماسة،  بسوس 
وزارة  تساهم  درهــم، يف حني  مليون   170 بـ 
واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعــداد 

وسياسة املدينة، بـ 115 مليون درهم.

الغربية«  »الشــالــي  حي  ساكنة  تعاني 
التجهيزات األساسية،  ببيوكرى، من نقص يف 
ومرد ذلك إلى غياب احلي املذكور من أجندات 
التعمير وهيكلة  وثائق  البلدي، فغياب  املجلس 
ــد »الشــالــي  ــزوي ــي، أفــضــى إلـــى غــيــاب ت احلـ
الغربية« بشبكة املاء وقنوات الصرف الصحي، 
العمومية،  تبليط األزقة وتوفير اإلنارة  وأيضا 
لــم يلق  ورغــم شكايات املــواطــنــني، فــإن ذلــك 
آذانا صاغية إلى حد اآلن، مما يطرح أكثر من 
السلطات  تفاعل  مدى  حول  استفهام  عالمة 

مع حاجات املواطنني يف بيوكرى.

العدد: 1553 من 25 إلى 31 مارس 2021

داء
أص

ســـوسية

اإلغالق الليلي يكبد 
أصحاب المحالت 

التجارية خسائر فادحة

سال

األسبوع

اإلغالق  بإجراء  العمل  تمديد  الحكومة  قرار  بعد 
اإلجراءات  إطار  في  املقبلة،  األسابيع  خالل  الليلي 
فيروس  انتشار  من  للحد  تتخذها  التي  االحترازية 
»كورونا«، أضحى هذا القرار يشكل ثقال كبيرا على 

الصغار  التجار  طبقة  أبرزها  الشرائح،  من  العديد 
وأصحاب املقاهي واملطاعم.

واملحالت  واملطاعم  املقاهي  أربــاب  من  فالعديد 
حقيقية  معاناة  يعيشون  سال،  مدينة  في  التجارية 
على  اإلغالق  إجــراءات  تشديد  بسبب  خانقة  وأزمة 
الساعة الثامنة مساء، التي تتزامن مع صالة املغرب، 

مالية  مداخيل  تحقيق  من  يحرمهم  الــذي  الشيء 
بإمكانها تغطية مختلف الواجبات وااللتزامات.

مستعار(  )اســم  محمد  يعيشها  كبيرة  معاناة 
يضطر  حيث  مساء،  الثامنة  قبل  اإلغــالق  جــراء 
دقيقة  و45   7 الساعة  على  التجاري  محله  إلغالق 
مادية  مشاكل  لنا  يخلق  اإلغـــالق  ــذا  »ه ويــقــول: 
ومداخيل محدودة، الشيء الذي يحرمنا من تحقيق 
بعض الربح أو املداخيل، خاصة وأن بعض الزبناء 

يفضلون زيارة املحل بعد عودتهم من العمل«.
محمد، مسير مقهى، هو اآلخر يصرح أن توقيت 
املقاهي  إفـــالس  إلــى  يـــؤدي  قــد  الليلي  اإلغـــالق 
واملطاعم نهائيا في حالة استمراره، ألنه يقلص مدة 
التي تعتبر األفضل بالنسبة ملرتادي  الليلية  العمل 
والقوات  السلطات  دوريـــات  أن  مؤكدا  املقاهي، 

املساعدة تمر قبل الساعة الثامنة. 

في  الشرائح  من  بالعديد  يضر  اإلغــالق  توقيت 
يحصلن  اللواتي  املقاهي  نــادالت  بني  من  املجتمع 
على بقشيش بسيط من الزبناء، تؤكد ابتسام نادلة، 
ربح  أي  بتحقيق  لهم  يسمح  ال  اإلغالق  توقيت  أن 
لكن مدته  املساء  في  أفضل  يكون  العمل  مادي، ألن 
الذهاب  يفضلون  الناس  من  العديد  تجعل  قصيرة، 

للبيت عوض املقهى.
الوجبات  ومحالت  املقاهي  ــاب  أرب من  الكثير 
الــذي  الحالي  التوقيت  مــن  مــســتــاؤون  الخفيفة 
تفرضه الحكومة والذي تسبب لهم في أزمة مالية، 
منذ  فيها  يتخبطون  التي  األزمة  تعميق  من  ويزيد 
عن  متسائلني  منهم،  الكثير  تعبير  حد  على  أشهر 
الجدوى من تمديد اإلغالق املبكر رغم تراجع نسبة 
اإلصابات بـ»كورونا« على مستوى املدينة كما على 

املستوى الوطني.

األسبوع
 

أعربت ساكنة دوار تنامرت أيت 
بوعثمان  سيدي  بقيادة  تكسيت 
شيشاوة،  بإقليم  مجاط  دائــرة 
النظر  صرف  من  استغرابها  عن 
عن فوضى غير مسبوقة بالدوار، 
نتيجة عدم تحمل الجهات املعنية 
مسؤوليتها على أحسن وجه، من 

أجل أمن وطمأنينة الساكنة.
متضررون تصرفات  واستنكر 
وضعية  في  وهو  الجانحني  أحد 
يــكــون  أن  يـــرجـــح  ــة،  ــيــري هــســت
ملواد مخدرة،  متناوال  أو  مخمورا 
على  واألخـــرى،  الفينة  بني  يقدم 
بث الرعب والتخويف في صفوف 
ــوب على  ــغــل امل الـــــدوار  ســاكــنــة 
أمــرهــا، مــن خــالل االعــتــداء على 
وإثارة  سبيلهم  واعتراض  املارة 
الفوضى وترهيب بسطاء املنطقة.
محلية،  فــعــالــيــات  ونــاشــدت 
من  واألمنية،  اإلداريــة  السلطات 
األمنية  الــدوريــات  تكثيف  أجــل 
والتفاعل  املـــذكـــورة،  باملنطقة 
الساكنة،  صرخات  اإليجابي مع 
نفسه  لــه  ســولــت  مــن  كــل  وردع 
االســتــهــانــة بــكــرامــة املــواطــنــني 
والصبياني  املزاجي  واالعــتــداء 

على أمنهم وطمأنينتهم.
ــن الـــســـاكـــنـــة عــلــى  ــ ــراه ــ  وت
يقودها  التي  الناجعة  التدخالت 
بإقليم  امللكي  الــدرك  سرية  قائد 
شيشاوة، والتي لقيت استحسان 
ــات  ــاع ــم ــة دواويـــــــر وج ــن ــاك س
دوار  ساكنة  تئن  بينما  مجاورة، 
الفوضى  وطـــأة  تحت  تــنــامــرت 

والرعب.

مواطنون 
يلتمسون تدخل 

الدرك الملكي

الصويرةشيشاوة

شفشاون

حفيظ صادق  
 

عدة  فيه  تشهد  الذي  الوقت  في 
أشغال  الصويرة  بمدينة  أحياء 
سكنية  أحــيــاء  تعيش  التهيئة، 
الروائح  مع  كبيرة  معاناة  أخــرى 
الــكــريــهــة املــنــبــعــثــة مـــن قــنــوات 
تزكم  ــتــي  وال الــصــحــي،  الــصــرف 
األنوف وتسمم صحة الساكنة منذ 
اإلهمال  بسبب  شهرين،  من  أزيــد 

والتراخي في إنجاز األشغال.
الروائح،  لهذه  الوخيم  األثر  إن 
يمكن أن ينعكس سلبا على الساكنة 
وخاصة األطفال والشيوخ، الشيء 
الذي يجعل سؤال من املسؤول عن 
املــواطــنــني، وإلــى  صحة وســالمــة 
هو  ما  على  الوضع  يستمر  متى 

عليه؟ مشروعا.  
تــقــدمــت  ــة  ــن ــســاك ال أن  ورغــــم 
بـــمـــراســـالت كــتــابــيــة وقـــامـــت 
أبــواب  ودقــت  هاتفية،  باتصاالت 

عدد من املسؤولني، إال أنه ال حياة 
ملطالب  استجابة  وال  تــنــادي،  ملن 

الساكنة.
الكارثة  أن  األمــر،  في  والغريب 
وهو  يناير«،   11« بشارع  حصلت 
تــالمــيــذ املــدارس،  يستعمله  ممر 
و»البرج«  »أزلف«  تجزئات  ويقطع 
محاذي  أيضا  وهــو  ــق«،  ــرون و»ال

مشهورة  السياقة  لتعليم  ملدرسة 
باإلقليم في ملكية منتخب باملجلس 
الجماعي، وعلى بعد 100 متر فقط 
من ملحقة إدارية، ومقار جمعيتني، 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  وإدارة 
الــشــارع  هــذا  أن  كما  الــبــشــريــة، 
يعتبر ممرا رئيسيا تعبره مختلف 

حافالت النقل الوطني. 

انفجار قنوات »الواد الحار« يهدد الساكنة 

األسبوع
 

االنتحار  نسبة  في  ارتفاعا  مدينة شفشاون  تعرف 
األخيرة،  السنوات  خــالل  والشابات  الشباب  لــدى 
جمعويني  من  املدينة،  سكان  من  العديد  جعل  مما 
هذه  ارتفاع  سبب  عن  يتساءلون  وزوار،  ومنتخبني 
من  تعد  املدينة  وأن  السيما  كبير،  بشكل  الظاهرة 
أفضل املدن في منطقة الشمال وتتوفر على مؤهالت 

سياحية وثقافية.
فقد عرفت السنة املاضية العديد من حاالت االنتحار 
مجهولة  ألســبــاب  والــشــبــاب،  النساء  صــفــوف  فــي 

وغامضة، لكن البعض أرجعها إلى أسباب اجتماعية 
ونفسية، أو االكتئاب لدى بعض الناس الذين يفشلون 
تخلق  عائلية  مشاكل  لهم  أو  أهدافهم،  تحقيق  في 
الفعاليات  ببعض  دفع  مما  نفسية،  ضغوطات  لهم 
أجل  من  تعيش«،  »بغيناك  حملة  إلطالق  الجمعوية 
وتخطي  الحياة  بأهمية  املدينة  شباب  تحسيس 

الظروف الصعبة عوض اللجوء إلى االنتحار.
ــس املــجــلــس اإلقــلــيــمــي  ــي ــدم رئ ــذا الــســبــب قـ ــه ل
دراسة  إلجراء  الحكومة،  رئيس  إلى  طلبا  لشفشاون، 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  طرف  من 
حول تنامي ظاهرة االنتحار في إقليم شفشاون، حيث 
املتتالية  بالوقائع  علما  »أحيطكم  رسالته:  في  قال 
والصادمة التي تتابعها بذهول شديد مكونات الرأي 
العام املحلي بإقليم شفشاون، من حيث ارتفاع نسبة 

الطائشة  الذاتية  املبادرات  وتيرة  وتزايد  االنتحار 
تهديدا  يعد  ــذي  ال األمــر  النفس،  على  اإلجــهــاز  في 
للنسيج  النفسي  االستقرار  ملقومات  الصميم  في 
املواطنني  أرواح  بسالمة  خطيرا  ومسا  االجتماعي، 

والحق في الحياة«.
لشفشاون  اإلقليمي  املجلس  رئــيــس  ووصـــف 
تؤرق  التي  والشائكة  بـ»الحساسة  القضية  هــذه 
وبانعكاساتها  األمني  بثقلها  املحلية  الساكنة  بال 
من  ملتمسا  املجتمعية«،  السكينة  على  السلبية 
املجلس  إلــى  الطلب  هــذا  إحالة  الحكومة،  رئيس 
إجراء  بخصوص  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي 
موضوع  في  متخصصة  ومجالية  قطاعية  دراســة 
آليات  وتحديد  االنتحار  ظاهرة  مسببات  »رصــد 

التصدي لها بإقليم شفشاون«.

مطالب بإجراء دراسة حول ظاهرة االنتحار
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كواليس جهوية

مغاربة كندا يحتجون 
على سلب الجزائر 
أراضي المزارعين 

بمنطقة العرجة بفكيك

األسبوع
  

املغربية  الجالية  ــراد  أفـ بعض  خــرج 
مظاهرة  في  املاضي،  السبت  يوم  بكندا، 
العامة  القنصلية  مقر  ــام  أم احتجاجية 
بعد  مــونــتــريــال،  فــي  املغربية  للمملكة 
املزارعني  أراضــي  على  الجزائر  استيالء 

املغاربة بمنطقة العرجة بفكيك.
املنحدرين  املغاربة  من  العشرات  وندد 
لواء  تحت  واملنضوين  فكيك،  مدينة  من 
من  الفالحني  بطرد  كندا«،  فكيك  »جمعية 

أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم.
بكندا،  املغربية  الجالية  احتجاج  وجاء 
أراضــي  سلب  على  الــجــزائــر  ــدام  إقـ بعد 
واألدلة  بالوثائق  ملكيتها  تعود  وممتلكات 
للمزارعني املغاربة بمنطقة العرجة، والتي 
استنادا  لألراضي  ملكيتها  الجزائر  ادعت 
»اتفاقية إفران« التي  لتأويل بند من بنود 
تشير إلى أن الحدود بني البلدين عند قمم 
وليس  املسمى  الغير  الوادي  عند  الجبال 

وادي العرجة.
املغربية،  الحكومة  املحتجون  وطالب 
بإيجاد حل فوري يعيد الحق ألصحابه، 
وذلك بتطبيق اتفاقية االستيطان املوقعة 
الدولتني  بني   1963 مــارس   15 بتاريخ 
املغربية والجزائرية، كما أعلنوا عزمهم 
على رفع دعوة قضائية الستصدار حقهم 

قانونا.

العدد: 1553 من 25 إلى 31 مارس 2021

وجدةاختالالت بنوادي تابعة جلماعة �سطات ت�ستوجب التدخل 

سطات

مطالب بالتعجيل في فتح مستشفى إقليمي بتمارة تمارة

األسبوع

تمارة،  فرع  املوحد  االشتراكي  طالب حزب 
الذي  املالئم  غير  املوقع  حول  تحقيق  بفتح 
بمدينة  الجديد  اإلقليمي  املستشفى  فيه  شيد 

تمارة، والصفقات املالية املتعلقة به، مشددا 
التي  املستشفيات  كــل  فتح  ضــرورة  على 
بإقليم  العمومية  املالية  بميزانية  شيدت 

تمارة والصخيرات.
ــرورة فتح  ــحــزب عــلــى ضــ ــد فـــرع ال وأكـ
للصخيرات  الجديد  اإلقليمي  املستشفى 
النهضة،  للقرب بحي  الطبي  تمارة، واملركز 
داعيا جميع املواطنني وأطر الصحة للتعبئة 

والتنسيق قصد خوض أشكال نضالية من أجل 
فتح املؤسستني الطبيتني في أقرب اآلجال.

تعطيل  الــجــهــات  بعض  بــمــحــاوالت  ونـــدد 
ألسباب  اإلقليمي  املستشفى  افتتاح  عملية 
أن  معتبرا  ضيقة،  وحسابات  بيروقراطية 
وأن  خاصة  شعبي،  مطلب  املستشفى  تدشني 
مارس  شهر  خالل  مبرمجا  كان  االفتتاح  قرار 

الجاري.

نورالدين هراوي  

ضد  االحــتــرازيــة  التدابير  حولت 
لجماعة  تابعة  فــضــاءات  »كــورونــا« 
للتحايل  خاصة  نــوادي  إلى  سطات، 
على املقتضيات التي تمنع تجمع عدد 
واحد،  مكان  في  األشخاص  من  كبير 
عبث  وقف  يتطلب  أصبح  الذي  األمر 
محتكرة  جهات  طرف  من  استغاللها 
ومتحايلة على القانون، ويتعلق األمر 
إطــار  فــي  محدثة  رياضية  بــنــوادي 
البشرية  للتنمية  الوطنية  املــبــادرة 

لصالح سكان التجمعات الهامشية.
ــادر مــطــلــعــة، أن  ــت مـــصـ ــشــف وك
تالعبات تهم استخالص مبالغ مالية 
النوادي،  هذه  أمــوال  من  لالستفادة 
تحدد  التي  القرب،  مالعب  وخاصة 
عتبة  متجاوزة  املالية  قيمتها  أحيانا 
لتصبح  لذلك،  املحدد  الرمزي  الثمن 

الريع  إطار  في  للربح  مفتوحا  مجاال 
منحا سنوية  تتلقى  أنها  رغم  املالي، 
اعتبار  على  املعنية  الجهات  قبل  من 
شراكات  من  مستفيدة  جمعيات  أنها 
يتم  أحيانا  بــل  البشرية،  التنمية 

عن  تقل  ال  مالية  مبالغ  استخالص 
أسعار األكاديميات ونوادي الخواص 
املتخصصة في كراء مالعب كرة القدم 

املصغرة، أو أي نشاط رياضي آخر.
وفي هذا السياق، تطالب جمعيات 

برامج  مــن  االســتــفــادة  مــن  مقصية 
من  يعانون  ومــواطــنــون  الــشــراكــة، 
ــذه الـــنـــوادي، )يــطــالــبــون(  ــع هـ ريـ
للحد  بالتدخل  املختصة  الجهات 
معقولة  أثمنة  وإقرار  العبث  هذا  من 
املعاناة  ــع  رف أجــل  مــن  ومضبوطة 
أبواب  فتح  أو  املعوزة،  الفئات  عن 
الجمعيات  جميع  أمــام  االســتــفــادة 
دون  الرياضي  الشأن  في  املختصة 
لها  املخولة  الشراكات  من  إقصائها 
أهدافها  تتماشى  التي  أو  قانونيا، 
الوطنية،  املبادرة  وفلسفة  روح  مع 
أكــدت  الــتــي  املــصــادر،  تــقــول نفس 
إلى  تحولت  الــشــراكــات  »بعض  أن 
أصحابها  على  تدر  تجارية  صفقات 
أمواال طائلة رغم أنه ليست لها صفة 
شركة أو مقاولة«، لذا يتساءل الرأي 
العام وجمعيات املجتمع املدني: ملاذا 
لم تتدخل السلطات املحلية والجهات 
النوادي  وضعية  لتصحيح  املعنية 
لهذه  حد  وجعل  بسطات،  الرياضية 
توجد  أنها  أم  املرصودة،  االختالالت 

خارج التغطية واملصلحة العامة؟

أخبارأزمـــــــــــــور

تــدشــن  ــخ  ــاريــ تــ  ،1997 ســـنـــة  مــنــذ 
الــعــروي«، وهذه  اهلل  »عبد  الثقايف  املركب 
املنشأة جامدة، بعدما كان املركب سيفتح 
إال  املــديــنــة،  لشباب  وفنية  ثقافية  آفــاقــا 
أن هذا احللم حتول إلى سراب وتبخرت 
آمـــــال األزمـــــوريـــــن، حــيــث ال وجـــــود ألي 
تــرفــيــهــيــة  أو  فــنــيــة  ثــقــافــيــة وال  أنــشــطــة 
لــأطــفــال والـــصـــغـــار، بــعــدمــا حتـــول هــذا 
املركب إلى بناية مهجورة بسبب اإلهمال 

وانعدام االهتمام.
وقد تقدمت إدارة األمن يف وقت سابق 
البناية واالشتغال  بطلب الستغالل هذه 

استكمال  انتظار  يف  مــؤقــت،  بشكل  فيها 
قــوبــل  طــلــبــهــا  أن  إال  املـــفـــوضـــيـــة،  ــر  ــقـ مـ
عــوض  عليها  حصلت  وليتها  بــالــرفــض، 
يف  ثقافة،  بــدون  ثقافية  منشأة  تبقى  أن 
انــتــظــار أن يــأتــي مــجــلــس جــمــاعــي واعــي 
للمركب  احلياة  ليعيد  الثقافة،  بأهمية 

الثقايف »عبد اهلل العروي«.

السباحني  تشغيل  بــاب  فتح  تــم   
املــنــقــذيــن حتــضــيــرا ملــوســم االصــطــيــاف 
بعض  عــرفــت  العملية  أن  إال  املــقــبــل، 
بعض  إقصاء  يف  تكمن  التي  االختالالت 

ــث عــن وجــود  ــشــبــاب، يف ظــل احلــدي ال
احملسوبية والزبونية يف اختيار العناصر، 
االشتغال يف  على  دأبوا  بعضهم  أن  رغم 

هذه املهمة خالل كل صيف.

عادت وكاالت املاء والكهرباء لتوزيع 
دام  غــيــاب  بــعــد  املستهلكن  عــلــى  الــفــواتــيــر 
عاما كامال بسبب جائحة »كورونا«، إذ كان 
االستهالك  واجـــب  بــتــأديــة  ملزما  املــواطــن 
املصالح  وكانت  بالفاتورة،  يتوصل  أن  دون 
مما  تــقــديــريــة،  نسب  على  تعتمد  التقنية 
يــوحــي بــقــرب رفـــع اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة 

19« املعمول  لــلــوقــايــة مــن فــيــروس »كــوفــيــد 
بها طيلة السنة.

يعيشها  الــتــي  املــشــاكــل  مــن بــيــن 
األزموريون والزوار، غياب أسماء العديد 
التشوير،  عالمات  وأيضا  الشوارع،  من 
ووسط  مدخل  عند  األماكن  من  والكثير 
أو  تشوير  على عالمات  تتوفر  ال  املدينة 
الشوارع  خريطة  تتضمن  مرشدة  لوحة 
زائر  أي  أو  السائح  فإن  لذلك،  واألزقــة، 
يلجأ  معني،  مكان  إلى  التوجه  أراد  كلما 
للوجهة  يرشدوه  لكي  واملــارة  للمواطنني 

التي يريد، مما يساهم يف إهدار الوقت. 

 مع اقتراب موعد االستحقاقات 
ــور  املــقــبــلــة، خــــرج املــجــلــس الــبــلــدي ألزمــ
الـــــتـــــواصـــــل مــع  ــقــــة جــــــديــــــدة يف  ــريــ بــــطــ
املواطنن، تكمن يف تنصيب الفتة بشارع 
مــحــمــد اخلــامــس وشـــــوارع أخــــرى، يــدعــو 
مـــن خــاللــهــا املـــواطـــنـــن لــــإســــراع بــــأداء 
الضرائب والرسوم جتاه البلدية، لتجنب 
الــغــرامــات، رغــم أن هــذه األمـــور تتم عبر 
ووســائــل  الرقمية  واإلعـــالنـــات  املــراســالت 

التواصل احلديثة.

إعداد: شكيب جالل

أولماس
المكتب الوطني للكهرباء يوضح 

ويرمي الكرة في ملعب الجماعة 

األسبوع

للكهرباء  الــوطــنــي  املكتب  نفى 
في  متكررة  انقطاعات  وجود  واملاء 
للجماعة  التابعة  األحــيــاء  بعض 
في  جــاءت  والتي  أوملــاس  الترابية 
 25 عدد  »األســبــوع«  في  نشر  مقال 
أن مصالحه  2021، موضحا  فبراير 
البشرية  اإلمكانيات  جميع  تجند 
منطقة  ــد  ــزوي ت لــضــمــان  واملـــاديـــة 
أوملاس بالكهرباء، وإصالح األعطاب 
حدوثها،  إثر  بالشبكة  تلحق  التي 

خــاصــة خــالل فــتــرة االضــطــرابــات 
الجوية القوية.

ــي رســالــتــه  ــ وقــــــال املـــكـــتـــب ف
انقطاعات  »برمجة  أن  التوضيحية، 
دوري  برنامج  إطــار  في  تتم  التيار 
بحيث  الكهربائية،  الشبكة  لصيانة 
موضوع  املبرمجة  العمليات  تكون 
مذكرات تواصلية وإخبارية مستبقة 
مع إجراء تنسيق وطيد مع السلطات 
الزبناء،  وكذا  والجماعية،  املحلية 

من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة«.
املصابيح  أن  إلى  البيان  وأشــار 
بعض  في  مشغلة  الغير  العمومية 
األزقة بمركز أوملاس، يعهد تدبيرها 

إلى الجماعة الترابية.

و  تعليقصــورة

ــوان  ال تـــــــزال شــــــــوارع وأزقــــــــة تـــطـ
حتــتــوي عــلــى مــخــلــفــات الــفــيــضــانــات 
التي عرفتها املدينة خالل األسبوعن 
املــاضــيــن، ممــا يــدل على عــدم حترك 
انشغلت بتهيئة ملف  )التي  اجلماعة 
االنــتــخــابــات( والــشــركــة املـــفـــوض لها 
إزالــة  أجــل  من  النظافة،  قطاع  تدبير 
ــن أحـــجـــار  مـــخـــلـــفـــات الـــفـــيـــضـــانـــات مــ
ــال كــمــا هــي ظــاهــرة يف الــصــورة  ــ وأوحـ
ــدى  ــ ــن إحـ ــ ــوع« مـ ــ ــبــ ــ ـــ»األســ ــ ــ ــة ب ــ ــاصـ ــ اخلـ

الشوارع.
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كواليس جهوية
العدد: 1553 من 25 إلى 31 مارس 2021من 19 إلى 25 نونبر 2020

جهة الشرق تفقد 55 ألف منصب شغل خالل سنة 2020

الجديدة

مواطنون يشتكون 
من غالء فواتير 
الكهرباء والماء

األسبوع

ارتفاع  من  الجديدة  مدينة  سكان  يشتكي 
بالعشرات  دفع  مما  والكهرباء،  املاء  فواتير 
لتقديم شكايات إلى الجهات املعنية، ملراجعة 
األثمنة التي جاءت صادمة لبعض األسر في 

فترة جائحة »كورونا«.
وأوضحت مصادر محلية، أن سكان مدينة 
الجديدة غاضبون بسبب الطريقة العشوائية 
والكهرباء  ــاء  امل وكالة  طــرف  من  املعتمدة 
الشهري  االستهالك  تحديد  في  بالجديدة 
في  التي  األثمنة  أن  معتبرين  للمواطنني، 
الفواتير مبالغ فيها بشكل كبير، وال تتطابق 

مع كمية االستهالك.
وعبر أحد املواطنني عن استيائه من ارتفاع 
فاتورة الكهرباء واملاء خالل الفترة األخيرة، 
والتي ال توازي كمية االستهالك، مشيرا إلى 
في  واالقتصاد  االحتياط  باتخاذ  يقوم  أنه 
بغالء  لكنه فوجئ  والكهرباء،  املاء  استعمال 
خدامني  نبقاو  غادي  »واش  وقال  الفاتورة، 
على الكهرباء واملاء كل مرة تجينا الفاكتورة 
املشكل،  هــاذ  عندها  الناس  وبــزاف  غالية، 

معرفتش كيفاش كيحسبو هاذ الشي«.
مــن جــانــبــه، أوضـــح مــســؤول فــي إحــدى 
متطور  نظام  وفق  يشتغلون  أنهم  الوكاالت، 
الحقيقية  األرقام  وتسجيل  العدادات  ملراقبة 

لالستهالك، وأنه ال يمكن التالعب فيها.
الحقوقية  الفعاليات  من  العديد  وعبرت 
وقفة  تنظيم  فــي  رغــبــتــهــا  عــن  ــة  ــي ــدن وامل
احتجاجية، وتنظيم مسيرة على األقدام إلى 
إلى  التوصل  عدم  حال  في  الجديدة،  عمالة 

حل مع مسؤولي الوكالة.

وجدة

أكادير

األسبوع
  

سنة  خــالل  الــشــرق  جهة  عــرفــت 
2020، فقدان 55 ألف منصب شغل، 
وذلك بفعل تداعيات جائحة فيروس 
»كورونا« املستجد واملوسم الفالحي 

الجاف.

الجهوية  املديرية  ووفق ما ذكرته 
بجهة  للتخطيط  السامية  للمندوبية 
الشرق، في مذكرة إخبارية لها، فإن 
عرف  الــشــرق  بجهة  الشغل  ســوق 
حيث   ،2020 سنة  خــالل  تراجعا 
في  شغل  منصب  ألف   28 فقدان  تم 
ألف   27 مقابل  الحضري،  الوسط 

منصب شغل بالوسط القروي.
وأشـــارت املــذكــرة ذاتــهــا، إلــى أن 
 39 معدل الشغل حسب اإلقامة، بلغ 
في املائة في الوسط القروي، مقابل 

5.31 في املائة بالوسط الحضري.
معدل  أن  نفسه،  املصدر  وأضاف 
سنة  خــالل  سجل  بالجهة  الشغل 
نقاط   4.3 بنسبة  انخفاضا   ،2020
في  ليستقر   ،2019 سنة  مع  مقارنة 
أن  مضيفا  املــائــة،  في   33.6 حــدود 
أكبر معدل للشغل سجل لدى الرجال 
في   10.8 مقابل  املائة،  في   57.7 بـ 

املائة لدى النساء.
أن  ذاتــهــا،  املعطيات  وأوضــحــت 
املستأجر«  »العمل  لفئة  املنتمني 

55.8 في املائة من مجموع  يشكلون 
بالجهة،  املشتغلة  النشيطة  الساكنة 
لفئة  املنتمون  األشــخــاص  يليهم 

»الشغل الذاتي« بـ 44.2 في املائة.
األرقام  هذه  إلى  التوصل  تم  وقد 
بناء على نتائج البحث الوطني حول 
تنجزه  الذي   ،2020 لسنة  التشغيل 
بشكل  للتخطيط  السامية  املندوبية 
أسرة على   90000 يهم  والذي  دائم 
أسرة   6280 منها  الوطني  الصعيد 
ذاته. املصدر  يضيف  الشرق،   بجهة 

األسبوع
  

فجرت قضية بيع باخرة بمدينة أكادير مؤخرا، 
فضيحة تزوير العديد من الوثائق املتعلقة بهذه 
يلجؤون  الضحايا  جعل  الذي  الشيء  الباخرة، 
إلى القضاء من أجل إنصافهم، بعدما قام أحد 
في   70 بحوالي  تقدر  بشراء حصة  األشخاص 

املائة من شركة الباخرة بوثائق مزيفة.
أن  الباخرة،  أصحاب  املتضررون  وكشف 
الباخرة  وثائق  بتزوير  قامت  التزوير«  »مافيا 
املائة،  في   70 بحصة  املتعلق  الــشــراء  وعقد 
ووثائق  ــة  إداري مؤسسات  طوابع  واستعمال 
التالعب  التزوير  بحيث شمل  العدالة،  لتضليل 
الترابية  الجماعة  وطــابــع  املــحــامــي  بطابع 

ألكادير الخاص بتصحيح اإلمضاءات، وطوابع 
إدارية أخرى بهدف اصطناع وثائق  مؤسسات 
على  الحصول  وبالتالي،  الــعــدالــة،  لتضليل 

أحكام قضائية بوثائق مزورة.
 ،2015 إلى سنة  القضية  وتعود فصول هذه 
املهنيني في  أحد  بيع  تفيد  أخبار  عندما راجت 
من  لحصصه  بأكادير،  البحري  الصيد  مجال 
شخصني  مع  بالشراكة  يملكها  التي  السفينة 
فقرر  املالك،  استنكره  الذي  األمر  وهو  آخرين، 
بمحكمة  للملك  العام  للوكيل  بشكاية  التقدم 
عقد  صحة  في  التحقيق  أجل  من  االستئناف، 
يزعم  والــذي  املشتري،  به  ــى  أدل ــذي  ال البيع 
السفينة  حصص  من  املائة  في   75 لـ  شــراءه 

بمبلغ مالي قدر مليار و875 مليون سنتيم.
محامي  دخــول  القضية،  فضح  من  زاد  وما 
باللغة  البيع  عقد  تحرير  ونفيه  الخط  على 
تحرير  له  يسبق  لم  وأنه  خصوصا  الفرنسية، 
أي عقد بهذه اللغة، األمر الذي دفعه هو اآلخر 

اسمه،  فيه  ورد  عقد  تزوير  شكاية  رفــع  إلــى 
السيما وأن تحرير العقد يتطلب حضور أطراف 

عملية البيع والشراء.
مالك  مقدمتهم  في  املشتكني،  جميع  وطالب 
السفينة واملحامي الذي تم تحرير العقد باسمه، 
تزوير  في  ضلوعه  ثبت  شخص  كل  بمتابعة 
الوثائق املتعلقة بملف هذه القضية ومحاكمته 
املمارسات  هذه  مثل  تكرار  ملنع  القانون،  وفق 
إلى  الضحايا  من  عددا  طريقها  في  تجر  التي 

املحاكم.
فاملتضررون يعيشون وضعية صعبة بعدما 
ومؤسسة  القضاء  إلى  شكايات  بعدة  تقدموا 
التي  التزوير«  لـ»مافيا  حد  لوضع  الوسيط، 
تجميد  مستغربني  الــبــاخــرة،  على  استولت 
ملفهم القضائي بعدما ظل برفوف املحاكم منذ 
سنة 2019، فيما تم إصدار حكم سريع يقضي 
ببيع الباخرة بشكل سريع في ظروف يشوبها 

الغموض. 

بيع باخرة في المزاد العلني يثير إشكالية العقود المزورة 

غياب الماء الشروب يعمق أزمة السكانأزيالل
تارودانت

المعماريون غاضبون  المهندسون 

 األسبوع
  

املهندسني  من  العديد  عبر 
تارودانت،  بإقليم  املعماريني 
ــن »قـــرار  ــن اســتــنــكــارهــم م ع
ــذي يــلــزمــهــم  ــ الـــحـــصـــة«، الـ
ــى 10  ــل ــط ع ــق ــر ف ــأشــي ــت ــال ب
الشهر  في  مشاريع  تصاميم 

الواحد.
املهندسني  هيئة  وفــرضــت 
تتجاوز  ال  مهندس  لكل  حصة 
ــاة  ــراع م دون  ــع  مــشــاري  10
طابق  تعلية  تعتبر  إذ  نوعها، 
متساوية  صغيرة  بمساحة 
بمساحة  مدرسة  مشروع  مع 
اعتبره  الــذي  الشيء  كبيرة، 
ــدســون غــيــر مــنــصــف،  ــن ــه امل
السياسة  هــذه  تخلف  بحيث 
الذين  املهندسني  على  أضرارا 
يفتقرون إلى العمل في بعض 
ــوس مــاســة  ــم جــهــة سـ ــي ــال أق

مقابل مناطق أخرى.
ودعا املهندسون املتضررون 
من هذه القرارات، إلى احترام 
 2011 دســـتـــور  مــقــتــضــيــات 
واملادة 35 التي تنص على أن 
املبادرة  حرية  تضمن  »الدولة 
الحر،  والتنافس  واملــقــاولــة، 
تنمية  تحقيق  على  تعمل  كما 
مطالبني  مستدامة«،  بشرية 
بــاإلجــراءات  املعنية  الجهات 
الــذكــر،  السالفة  والـــقـــرارات 
بالقطع مع سياسات االحتكار 
املمارسات  وباقي  والهيمنة، 
املنافسة  ملــبــادئ  املــخــالــفــة 
الحرة واملشروعة في العالقات 

االقتصادية.
سيضطر  الـــقـــرار،  ــذا  ــه وب
إقليم  من  للتنقل  املواطنون 
أكادير  اتجاه  في  تــارودانــت 
ــع املــهــنــدســني  ــواصــل مـ ــت ــل ل
املعماريني، أو لتحصيل رخص 
ــذي جعل  الــبــنــاء، الــشــيء الـ
يعيشون  الــنــاس  مــن  العديد 
الحصول  ألجل  صعبة  ظروفا 

على تصاميم السكن.

األسبوع
  

التابع  أســـوال  دوار  ساكنة  طالبت 
بإقليم  أمــديــس  أيــت  الترابية  للجماعة 
في  بالتعجيل  املسؤولة،  الجهات  أزيالل، 
ربط منازلهم باملاء الصالح للشرب، بسبب 
هذه  من  منه  تعاني  الذي  الكبير  النقص 
في  ضرورية  تعتبر  التي  الحيوية،  املادة 

الحياة اليومية.
النقص  أن  املنطقة،  سكان  أحــد  يقول 
جعل  للشرب  الصالح  املــاء  فــي  الكبير 
أســوال  دوار  فــي  القاطنة  األســـر  حــيــاة 
معقدة، السيما النساء اللواتي تقع عليهن 
بعيدة،  مسافة  من  املياه  جلب  مسؤولية 
والغسيل  املــنــزل  حاجيات  قضاء  قصد 
هذه  أن  مضيفا  للماشية،  املــاء  وتوفير 
الصعوبات واملعاناة تتضاعف خالل شهر 

رمضان. 
القروية  الجماعة  قيام  مــن  وبــالــرغــم 
املــاء  لتوفير  بسيط  مــشــروع  ــإحــداث  ب
يسد  لم  أنه  إال   ،2016 سنة  خالل  للناس 
الخصاص الذي تعاني منه الساكنة، بعد 

نضوب املياه فيه، مما جعل الجميع يطرح 
تساؤالت حول هذا املشروع املؤقت، الذي 
مصاريف  وكلف  دراسة  بدون  إنجازه  تم 

مالية كبيرة.
السكان  بعض  قام  املياه،  شح  وبسبب 
بئر جديد  في حفر  تتمثل  بمبادرة جديدة 
طــال  بــعــدمــا  خــصــوصــا  ــاه،  ــي امل لتوفير 
املجلس  قدمها  التي  للوعود  انتظارهم 

الجماعي بربط الدوار باملاء الشروب ورفع 
املعاناة التي يعيشها منذ مدة طويلة.

املسؤولة  الجهات  السكان  ويناشد 
العاجل  بالتدخل  اإلقليمية،  والسلطات 
بشكل  يعيشونها  الــتــي  املــعــانــاة  لــرفــع 
املياه،  في  الكبير  النقص  جــراء  مستمر 
بإنجاز مشروع جديد يزود منازلهم باملاء 

الشروب.
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المنبر الحر
العدد: 1553 من 25 إلى 31 مارس 2021

املعني  يقدمه  طلب  على  بناء  املعلومات  تسلم 
باألمر إلى اإلدارة املعنية وفق نموذج أعدته لجنة 
 ،)CDAI( املعلومات  على  الحصول  في  الحق 
طريق  عن  مباشرة  ويودع  بيانات  عدة  يتضمن 
حصول  مقابل  اإللكتروني،  أو  العادي  البريد 
اإلشعار  أو  ــداع  اإلي وصل  على  بالطلب  املعني 

بالتوصل حسب الحالة.
وقد عينت القطاعات الوزارية شخصا أو عدة 
طلبات  معالجة  مهمة  إليهم  أسندت  أشخاص 
ملنشور  تنفيذا  وذلك  املعلومات،  على  الحصول 
2018 عن وزارة الوظيفة  صادر في شهر دجنبر 
إلى  يهدف  والــذي  اإلدارة،  وإصــاح  العمومية 
وتدعيم  الجيدة  الحكامة  ومبادئ  أسس  تعزيز 
باملرتفقني،  اإلدارة  عاقة  وتحسني  الشفافية 

وخاصة الذين يطلبون الحصول على املعلومة.
وهكذا، فإن اإلدارة يقع على عاتقها اإلجابة عن 
باعتبارها  طالبها،  إلى  وتقديمها  املعلومة  طلب 
املشرع  حدده  قانوني  أجل  داخل  إنسانيا،  حقا 
تاريخ  من  الفعلية  العمل  أيام  من  يوما   20 في 
ملدة  األجــل  هــذا  تمديد  ويمكن  الطلب،  تسلم 
املؤسسة  أو  اإلدارة  تتمكن  لم  متى  لها  مساوية 
كليا  أو  جزئيا  االستجابة  من  املعنية  الهيأة  أو 
لطلب الراغب في املعلومة، وهكذا يكون الجواب 
باإليجاب أو بالرفض معلا، ويتم الحصول على 
املعلومة  على  املباشر  باالطاع  إما  املعلومات 
املعنية  الهيأة  أو  املؤسسة  أو  اإلدارة،  بمقر 
خال أوقات العمل الرسمية أو عن طريق البريد 

اإللكتروني حسب اإلمكان.
طلبه،  رفض  حالة  في  الطلب  لصاحب  ويحق 
التي طلب منها  اإلدارة  رئيس  إلى  تقديم شكاية 
ابتداء  يوم عمل،   20 املعلومة، وذلك في غضون 
للرد على  املحدد  القانوني  انتهاء األجل  من يوم 
الطلب أو من تاريخ التوصل بالرد، كما خول له 
القانون أيضا تقديم شكاية أمام لجنة الحق في 
بعد  يوما   30 أجل  داخل  معلومة  على  الحصول 
على  للرد  املخصص  القانوني  األجــل  انصرام 
طلب  التي  اإلدارة  رئيس  إلى  املوجهة  الشكاية 

منها املعلومة.
أنه   ،31.13 الــقــانــون  مــن   10 ــادة  املـ وتــنــص 
املعنية،  والهيئات  املــؤســســات  على  ))يــجــب 

كـــل واحــــــدة فـــي حـــدود 
في  تقوم  أن  اختصاصها، 
الحد  بنشر  اإلمكان  حدود 
األقــصــى مــن املــعــلــومــات 
ال  والتي  حوزتها  في  التي 
االستثناءات  ضمن  تندرج 
القانون،  هذا  في  الــواردة 
بــواســطــة جــمــيــع وســائــل 
وخاصة  املــتــاحــة،  النشر 
اإللكترونية منها، بما فيها 
البوابات الوطنية للبيانات 

العمومية، وال سيما: 
الــتــي تم  االتــفــاقــيــات   -

الشروع في االنضمام إليها أو املصادقة عليها.
- النصوص التشريعية والتنظيمية.

- مشاريع القوانني ومشاريع القوانني املالية.
بها  يتقدم  الــتــي  الــقــوانــني  مقترحات   -

أعضاء البرملان.
- ميزانيات الجماعات الترابية.

العمومية  للصفقات  التوقيعية  البرامج   -
ونتائجها إذا تم إنجازها.

واالمتحانات  التوظيف  مباريات  بــرامــج   -
املهنية واإلعانات الخاصة بنتائجها.

- اإلعانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل 
والئحة  العليا،  واملناصب  املسؤولية  مناصب 
املترشحني املقبولني للتباري بشأنها ونتائجها.

اتخاذ  معنية  هيئة  أو  مؤسسة  على  ويتعني 
في  التي  املعلومات  بتدبير  الكفيلة  التدابير 
وفق  وحفظها  وترتيبها  وتحيينها  حوزتها 
يسهل  بشكل  املجال،  هذا  في  املعتمدة  املعايير 
هــذا  ألحــكــام  طبقا  لطالبها  تقديمها  عملية 

القانون((.
تحدث   :31-13 القانون  من   22 املــادة  وتنص 
الحصول  في  الحق  لجنة  الحكومة،  رئيس  لدى 
على املعلومات والسهر على تفعيلها في مهامها:
- السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في 

الحصول على املعلومات.
طالبي  مــن  لها  املــقــدمــة  الشكايات  تلقي   -
يلزم  ما  بكل  والقيام  املعلومات،  على  الحصول 
للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري وإصدار 

توصيات بشأنها.
- التحسيس بأهمية توفير 
الحصول  وتسهيل  املعلومات 
عليها بكافة الطرق والوسائل 

املتاحة.
الــلــجــنــة،  ــذه  ــ ه يــــرأس   -
ــلــجــنــة الــوطــنــيــة  رئـــيـــس ال
ذات  املعطيات  حماية  ملراقبة 
املحدثة  الشخصي،  الطابع 
 09.08 رقم  القانون  بموجب 
وتتألف من: ممثلني اثنني من 
يعينهما  العمومية  اإلدارات 
عضو  الــحــكــومــة،  رئـــيـــس 
يعينه رئيس مجلس النواب، عضو يعينه رئيس 
الوطنية  الهيأة  عن  ممثل  املستشارين،  مجلس 
ممثل  ومحاربتها،  الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة 
املجلس  عن  ممثل  املغرب،  أرشيف  مؤسسة  عن 
مؤسسة  عن  ممثل  اإلنــســان،  لحقوق  الوطني 
الوسيط، ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في 
مجال الحق في الحصول على املعلومات، يعينه 
اللجنة أن يدعو  رئيس الحكومة. ويمكن لرئيس 
أعضاء اللجنة لاجتماع، أو كل شخص أو هيئة 
أو ممثل إدارة، لحضور اجتماع اللجنة، وتحدد 
قابلة  سنوات  بخمس  اللجنة  في  العضوية  مدة 

للتجديد مرة واحدة.
على  السهر  في  اللجنة  هذه  وظائف  وحــددت 
على  الحصول  في  الحق  ممارسة  احترام  ضمان 
عليها  متكاما،  بدورها  تقوم  ولكي  املعلومة، 
وعن  الحكومة  عن  استقاليتها  على  تحافظ  أن 
املصالح الخاصة، وأن يتمتع أعضاؤها بالكفاءة 
سلطة  على  تتوفر  وأن  ــنــزاهــة،  وال والــخــبــرة 
قانونية قادرة على جعلها سلطة فعلية مستقلة، 

وأن يكون عملها شفافا وقابا للمحاسبة.
ورئيسها،  اللجنة  هذه  هل  نتساءل:  لكن 
قامت بالواجب امللقى على عاتقها إزاء طالبي 
أيــام  مــن  سنتني  مــن  ــد  أزي خــال  املعلومات 
مجرد   31.13 القانون  جعلت  أنها  أم  عملها، 

حبر على ورق؟
شكايات  على  رد  وال  للجنة،  اجتماعات  فا 
لرئيس  سلموها  الذين  واملواطنات  املواطنني 

اإلعام  رجــال  وخاصة  أشهر،  عدة  منذ  اللجنة 
على  للحصول  بطلبات  للجنة  تقدموا  الــذيــن 
دون جواب  الطلبات  هذه  بقيت  معلومات، حيث 

رغم تكرار الشكايات والطلبات.
لذلك، ال مانع من توجيه انتقادات لهذه اللجنة 
بتفان  بأشغالها  القيام  فيها  املفروض  من  التي 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  وفعالية  ومصداقية 
كل  في  املعلومة  على  الحصول  في  الحق  للجنة 

من فرنسا ومصر وإسبانيا وغيرها.
عليها  الدولة  تنفق  الدستورية  اللجنة  هذه  إن 
مستوى  في  لتكون  هامة  أمواال  أعضائها  وعلى 
املهام املنوطة بها، السيما وأن حق الحصول على 
املعلومة هو حق دستوري ديمقراطي، فهذه اللجنة 
مؤسسة دستورية منبثقة عن دستور 2011، الذي 
ينص على ضمان الشفافية والحكامة واملصداقية 
من  باعتبارها  الدستورية،  املؤسسات  جميع  في 
حقوق اإلنسان األساسية وأوكسجني الديمقراطية 
الدولية،  املواثيق  تأطيرها بمجموعة من  تم  التي 
في مقدمتها امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان لسنة 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد   ،1945
1966، وامليثاق العربي لحقوق  والسياسية لسنة 
وامليثاق  العربية،  الجامعة  عن  الصادر  اإلنسان 
واالتفاقية  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي 
االختفاء  من  األشخاص  جميع  لحماية  الدولية 

القسري.
التي  وطنية  تشريعات  ــدة  ع ــى  إل ــة  وإضــاف
هذا  فــإن  بينها،  مــن   31-13 رقــم  القانون  يعد 
جــاءت  مهمة  تشريعية  ثــورة  يعتبر  الــقــانــون 
والــقــانــون،  الــحــق  دولـــة  ترسيخ  فــي  لتساهم 
وتعزيز  واإلنساني،  االجتماعي  الصرح  وتقوية 
لترسيخ  املغرب  ينهجها  التي  القانونية  اللبنات 
الديمقراطية وضمان املصداقية في تدبير الشأن 
تطبيق  لتحديد  جاء  القانون  هذا  أن  كما  العام، 
الحق في الحصول على املعلومات املوجودة في 
املنتخبة  واملؤسسات  العمومية  اإلدارات  حوزة 
والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام بصفة عامة، 

فا تكتم عن املعلومات التي بيد اإلدارة.
  انتهى

  

د. عبد الرحيم بن سالمة*

أطيافها  بمختلف  الشغيلة  تتساءل 
النقابات  ومجال اشتغالها)..(، عن موقف 
واختفت  غــابــت  ــاذا  ــ ومل يــقــع،  ــا  م تــجــاه 
مرافعاتها عن حقوق الطبقة الشغيلة؟ لكن 
من  التي  فالنقابات  ساذج)..(،  سؤال  هذا 
املمكن أن تترافع عن قضايا الطبقة الهشة 
األدوات  مــن  يكفي  مــا  ولــهــا  اجتماعيا، 
القانونية للتفاوض واالعتراض، من داخل 
أي  من  وإفراغها  تسفيهها  تم  املؤسسات، 
محتوى، رغم الصاحيات التي منحها لها 

دستور اململكة في سنة 2011.
النقابات  تــعــويــض  ــم  ت املــقــابــل،   وفـــي 
ال  احتجاجية  بحركات  مدنية  كمؤسسات 
يتزعمها،  من  وال  فصلها،  من  أصلها  نعرف 
مزدوجة  إيديولوجية  بانتماءات  حركات 
والكافر  بالخرافة  املؤمن  اليمني،  أقصى  من 
بالديمقراطية والتغيير من داخل املؤسسات 
الراديكالي،  اليسار  أقصى  إلى  املدنية)..(، 
الذي يتقن فن الركوب على مطالب البسطاء 
بتعددية  يؤمن  وال  خاصة،  أجندات  لخدمة 
اعترفوا  الــدار  وأهل  باالختاف،  وال  الــرأي 

بذلك، بعدما قدموا استقاالتهم.
ــد يــقــول قــائــل أن الــنــقــابــات »بــاعــت  ق
الرفيقة،  وأيتها  الرفيق  أيها  ال  املاتش«.. 
أنتم من »باع املاتش«، وغادر قاعة النقابة 
مقر  داخل  من  الفاسد  النقابي  تغيير  بدل 
لكم،  ماذا  الشارع  من  واتخذتم  النقابة، 
للطبقة  ملك  هي  شــيء  كل  قبل  فالنقابة 
فــيــه، ويجب  الــتــفــريــط   الــشــغــيــلــة، وتـــم 
الفعالة،  املشاركة  طريق  عن  استرجاعه 
املدنية،  املؤسسات  بهذه  القوي  واإليمان 
ومن يسعى إلى تبخيسها فهو إما جاهل، 
إلى قضايا ال  الشغيلة  له رغبة في جر  أو 

ناقة لها فيها وال جمل.
وال  يفعلون،  فيما  أحــرار  الناس  طبعا 

ولكن  أحد،  على  الوصاية  ممارسة  يمكن 
في املقابل، يتحملون مسؤولية ما يفعلون 
أمام القانون التي نشأت على أسسه لبنات 
األمر  يتعلق  عندما  ولكن  الحديثة،  الدولة 
الشغيلة  الطبقة  تهم  مشتركة  بقضايا 
بشكل عام، يجب الوعي كل الوعي بالطرق 

وعدم  الحق،  يجب سلكها السترجاع  التي 
أن  نــوعــه  ــان  ك كيفما  تــيــار  ألي  السماح 
مصالحه  لخدمة  القضايا  هــذه  يخترق 
في  هي  متاهات  في  ويدخلها  الخاصة، 
السبب، دوما يجب ترك  غنى عنها، ولهذا 
في  التي  الــتــيــارات  كــل  مــن  ــان  أم مسافة 
الشغيلة،  الطبقة  قضايا  تخدم  ظاهرها 

وفي الجوهر تسيئ إليها.
لقضايا  تسيئ  التي  التيارات  ذكر  وعلى 
الطبقة العاملة أكثر مما تخدمها، أستحضر 
املثل القائل »جنت على أهلها براقش«، وهو 
مثل عربي قديم تداوله العرب أيام الجاهلية، 
وال زال يتناقل عبر األلسن، ومضمون املثل 
أنه في زمن الجاهلية، يحكى أن قبيلة دخلت 
وبسبب  لها،  مجاورة  قبيلة  مع  صراع  في 
ضعف عتاد القبيلة الثانية، قررت في خلسة 
من القبيلة األولى الهروب ليا، وعند مطلع 
الفجر، قررت االختباء في املغارة، وكان لهذه 
أهل  مع  ذهبت  براقش،  اسمها  كلبة  القبيلة 
القبيلة، ومجرد ما علمت القبيلة األولى بهذا 
الهروب، حتى بدأ رجالها في عملية البحث 
يهتدوا  ــرا  أث لها  يجدوا  فلم  والتمشيط، 
فقال  عليهم،  براقش  الكلبة  نباح  إليه سوى 
الكلبة براقش، وهي ملك ألحد  أحدهم: هذه 
الكلبة  بسبب  وهكذا  الهاربة،  القبيلة  أفراد 
الهاربة،  القبيلة  اختباء  مكان  إلى  اهتدوا 

وتم دحر أهلها في مكان االختباء.
ــى زمــن  فــرجــاء ال تـــعـــودوا بــنــا إلـ
الكلبة براقش  الجاهلية وأيامها، وزمن 
التي جنت على أهلها، زمن ال مؤسسات 
فيه وال قانون، يمكن أن نحتكم إليه كلما 
تدافعون  ال  فأنتم  لذلك،  الضرورة  دعت 
ما  بقدر  الشغيلة  الطبقة  قضايا  عن 

تسيئون إليها.

خليل البكراوي

الحق في الحصول على المعلومات من اإلدارة 

* أستاذ باحث 

الشغيلة والنقابات وقصة الكلبة براقش !

السخرية أم االستهزاء ؟

السخرية موقف صعب تترك يف النفوس األلم 
السخرية مجال رحب يختفي خلفه الندم

اإلنسان املهم واإلنسان النكرة يلتقيان يف الصورة
ال فرق بني شكل ومضمون وال فرق بني قدمي وجديد

مادام اخللف يتنكر للسلف، ومادام اليوم يسخر من األمس
السخرية حكم جائر ورهان خاسر واستهزاء عابر

السخرية حوار تتصارع حوله القيم واألفكار
وخطاب يولد طاقة االستضعاف واالحتقار

فاملواجهة خطيرة والصراع أخطر من العاصفة
»إن أضعف الضعاف عند اهلل قويا يستضعف الضعفاء« )ابن الرومي(

السخرية حتطم اجلد، وتبيد الود، وتربي احلقد
وهي تضر باجلماعة والفرد..

حرمها القرآن وسنة النبي املختار يف السير واألخبار
السخرية عبارة عن نكتة عابرة، للواء الذنوب واألوزار حاملة 

فال تسخر مني يا أخي اإلنسان.. 
فالساخرون بكل األلوان، كراكيز حتركها يد الشيطان يف كل زمان ومكان.

أن  عسى  قوم  من  قوم  يسخر  ال  آمنوا  الذين  أيها  ))يا  تعالى:  قال 
يكونوا خيرا منهم، وال نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن...(( 

صدق اهلل العظيم )سورة احلجرات(.

بندريس عمراوي الطيب

الناس أحرار فيما يفعلون، وال 
يمكن ممارسة الوصاية على 

أحد، ولكن في المقابل، يتحملون 
مسؤولية ما يفعلون أمام القانون 

التي نشأت على أسسه لبنات 
الدولة الحديثة، ولكن عندما يتعلق 
األمر بقضايا مشتركة تهم الطبقة 

الشغيلة بشكل عام، يجب الوعي 
كل الوعي بالطرق التي يجب 

سلكها السترجاع الحق
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موسم »جفاف« 
المغربية األحزاب 

العام لن يكون »زين« كما يقول املغاربة، وذلك 
فصول  واختالط  املطرية،  التساقطات  لقلة  نظرا 
على  تقدر  لم  والتي  البعض،  بعضها  مع  السنة 
يعرفه  الذي  الديمقراطي  التحول  في  املساهمة 

املناخ املغربي.
باملغرب،  السياسية  األحــزاب  مناخ  هو  هكذا 
نخبة  تمطر  تعد  ولم  الجفاف،  أصابها  أحــزاب 
على  وقادرة  اإلنتاج،  على  قادرة  نخبة  سياسية، 
الحفاظ على التحول الديمقراطي الذي جاء إبان 
اليوسفي،  الرحمان  عبد  الراحل  األستاذ  حكومة 
الحكومي«،  »التناوب  فترة  عليها  يطلق  ما  أو 
التناوب  ممارسة  على  األحــزاب  تقدر  لم  والتي 
على »الكرسي« داخل صفوفها، مما أدى باملواطن 
صفوف  في  كبير  وبشكل  االنخراط  إلى  املغربي 
بما  املهتمني«  »الغير  وحزب  »املقاطعني«،  حزب 

يجري في الساحة السياسية.
فعمر األمناء العامني لألحزاب املغربية، يتراوح 
ما بني 50 و70 سنة، ومنهم من خلد في املنصب 
منذ خروج حزبه إلى الساحة السياسية من أجل 
وما  بخاسر  هو  فما  »الشطرنج«،  لعبة  ممارسة 
باملغرب  السياسية  األحزاب  فشيوخ  برابح،  هو 
والفروع  الحزبية  الشبيبات  من  يجعلون  اليوم 
املحلية املوجودة في القرى واملداشر مجرد أيادي 
تمارس الحمالت االنتخابية قبل حلول موعدها.

فال  مكوناتها،  داخــل  الجفاف  تعيش  أحــزاب 
هي قادرة على تأطير املواطنني وتطبيق الفصل 
وال   ،2011 لسنة  اململكة  دســتــور  مــن  السابع 
السياسة  يمارس  الشباب  ترك  على  قــادرة  هي 

وتشبيب »الكراسي الحزبية«.
فنحن ال نحتاج اليوم إلى أحزاب جديدة تؤثث 
القاعة الحزبية، بل تكفي األحزاب التي تؤثث ذلك 
املشهد، بقدر ما نحتاج إلى ترك الساحة السياسية 
للشباب من أجل أن يقول كلمته، فالشباب املغربي 
السياسية  األحـــزاب  في  ثقته  عــدم  نسبة  تصل 
الذين  الشباب  نسبة  تصل  حني  في   ،%  70 إلى 
يمارسون فعال العمل السياسي من داخل الهيئات 
السياسية إلى 1 % فقط، وهي أرقام تبقى صادمة 
السياسية  األحزاب  شيوخ  وتدعو  مخجلة،  وجد 
داخل  مكانتهم  في  النظر  إعــادة  إلــى  باملغرب 
سنوات  منذ  يقودونها  التي  الحزبية  املنظومة 

خلت.
عشر  التاسعة  الذكرى  بمناسبة  خطابه  ففي 
محمد  املــلــك  قـــال   ،2018 لــعــام  ــعــرش  ال لعيد 
استقطاب  األحزاب  على  ))يتعني  بأنه  السادس 
نخب جديدة وتعبئة الشباب لالنخراط في العمل 
للملك  املتكررة  ــنــداءات  ال ورغــم  السياسي((، 
تجديد  ضـــرورة  أجــل  مــن  السياسية  لــألحــزاب 
نخبها، وتشبيب كراسيها، إال أن املشهد الحزبي 

باملغرب ال زال يسجل مجموعة من العيوب.
البالد  عــرفــت  الــجــديــد،  املــغــرب  عهد  فــخــالل 
حكومة  مــن  انــطــالقــا  الــتــحــوالت  مــن  مجموعة 
عبد  بقيادة   ،1998 لسنة  الحكومي  التناوب 
إلـــى حكومة  ــوال  ــ الــيــوســفــي، ووص ــرحــمــان  ال
مجموعة  ميالد  عرفت  الفترة  هذه  اإلسالميني، 
الجفاف  موسم  إلى  أدت  السياسية  األحزاب  من 
الحزبي.. فهل يمكن لألحزاب التي تعيش الجفاف 
أن تساهم لنا في بلورة النموذج التنموي الجديد 
الذي أعلن عنه امللك؟ وهل بالضرورة أن تستمع 
مضامني  بتنزيل  امللك  طرف  من  املكلفة  اللجنة 
للسان  الجديد،  التنموي  النموذج  ومرتكزات 

األحزاب السياسية؟
فـ»لو كان الخوخ يداوي كون داوا راسو« كما 
يقول املثل املغربي، وهو حال األحزاب السياسية 
في  املساهمة  على  قــادرة  كانت  لو  التي  حاليا، 
برامجها  بتنزيل  لقامت  التنموي،  الــنــمــوذج 
االنتخابية وأوراشها التنموية على أرض الواقع، 
وال تترك تلك األحالم معلقة فوق حبل »الوعود« 

والتي ننتظر أن تسقط يوما ما.

هشام عميري

والـسـيـاسـة الـقـضـاء 

علي العلوي

من املعلوم، بزغ نصف قرن على يوم أليم غرة 10 يوليوز 1971، 
الصخيرات،  في  بأهرمومو  العسكرية  املدرسة  طلبة  هجم  حيث 
عبابو،  والكولونيل محمد  املذبوح  الجنرال  االنقالب  منظم  تحت 
دردشة  في  وخالفا  الثاني،  الحسن  بكرم هلل،  املرحوم  امللك  ضد 
تقول  عبابو،  محمد  املهاجم  ابنة  عبابو،  مريم  ظهرت  صحفية، 
غير  املذهب  وهذا  مجنونا«،  يكن  ولم  بطل  أباها  »أن  بالحرف: 
ومجنونا، وسيد  كان سفاحا  والدها  أن  الحق  كل  والحق  جدي، 

األدلة هي مذبحة الصخيرات السياسية.
طبعا كان عبابو عديم اإلنسانية، مع العلم أن اإلنسان ال يولد 
مجنونا، بل يصبح كذلك خالل حياته بسبب حقد دفني، والحجة 
الكبرى هي قتل األبرياء، ثم البرهان القاطع، هو الخيانة العظمى 
رغم قسم الوالء »هلل الوطن امللك«، علما أن هذا الجندي الخائن ال 
يرى أبعد من أرنبة أنفه، إلى درجة أنه احتقر حقوق اإلنسان، فكان 
املصير: انقلب االنقالب على االنقالب مصداقا لقوله تعالى: ))إن 
جريمة  أنها  الضائعة،  والحقيقة  لكم((،  غالب  فال  هلل  ينصركم 
العلوي  الطيب  بن  محمد  الوالد  وسيدي  اإلنسانية،  ضد  نكراء 
البوغاز، نجا  بمدينة  االستئناف  رئيس  ثم  بمدينة طنجة  قاضي 
بأعجوبة من املوت األحمر عمال باآلية القرآنية الكريمة: ))قل لن 

يصيبنا إال ما كتب هلل لنا((.
والدي  زار   ،1971 يوليوز   11 يوم  صباح  التذكير،  من  بد  وال 
في الصخيرات امللك الحسن الثاني بحضور موالي عبد الحفيظ 
العلوي وزير التشريفات واملراسيم، حيث قال أبي لعاهل البالد: 
»كفى من مصطاف الصخيرات«، فرد عليه الحسن الثاني: »عمي، 
الصخيرات  غير  في  كنت  ولــو  أنقذتني  التي  هي  الصخيرات 
لتوفيت«، فقال سيدي الوالد: »موالي الحسن، أحسن كما أحسن 
هلل لك«، فأجابه الحسن الثاني: هذا ما أفعله يوميا«، فقال السيد 

الوالد: »ال خوف عليك رب البيت يحميه«.

الراقدين  التراحم على الشهداء  املناسبة األليمة، نجدد  وبهذه 
برحمته  األبرياء  الكارثة  قتلى  جميع  هلل  وتغمد  التراب،  تحت 

الواسعة وأسكنهم فسيح الجنان أمني يا رب العاملني.
القول: كان الجنرال املذبوح يعيش في بحبوحة من  وخالصة 
ورواتــب  طائال  ماال  الثاني  الحسن  عليه  أغــدق  لدرجة  العيش 
املتنبي  الشاعر  وصدق  املغرب،  عبر  األراضــي  وبعض  الشرف 

حني قال: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته    وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا   

انقلب االنقالب على االنقالب

تصور  هي  التعريف،  صح  إن  السياسة 
في صيغة مخطط يرمي إلى تحقيق العدالة 
على  االقتصادية  والتنمية  االجتماعية 
تلصق  وحني  الوطن،  أرجــاء  ربوع  امتداد 
بسلطة القضاء، يصبح األمر في نظري بالغ 
األهمية، الرتباطه بحرية اإلنسان من ساعة 
خضوعه للمساءلة إلى حني صدور آخر قرار 
باإلدانة، بل يمتد األمر إلى ضرورة التكفل 
به وتأهيله طيلة مدة اعتقاله على أمل إعادة 
نهج  يتطلب  ما  وهو  املجتمع،  في  إدماجه 
في  يشارك  أن  املفروض  من  متكاملة  خطة 
التخصصات،  مختلف  من  خبراء  إعدادها 
السياسة  إقحام  إلى  البرملان  دفع  ما  وهو 
في القضاء حني كلف هذا األخير بتدبير ما 

أسماها »السياسة الجنائية«.
فـــي إحــــدى فــصــول قـــانـــون املــســطــرة 
بمهمة  العدل،  وزير  املشرع  كلف  الجنائية، 
تنفيذ السياسة الجنائية، وهو نص، حسب 
األجنبية،  القوانني  في  له  نظير  ال  علمي، 
أدري  فال  بالسياسة،  يتعلق  األمر  دام  وما 
باملوضوع  اهتمت  عام  بوجه  األحــزاب  هل 
بتصورات  دراسات وخرجت  له  وخصصت 
وأخــذت  املــجــال،  هــذا  في  املعالم  واضحة 
وهو  املتتالية،  الحكومات  برامج  من  حيزا 
وال  كانت  حني  ال  الخيال،  وحي  من  تصور 
وإنما  وتكنوقراط،  ساسة  من  تشكل  تزال 
األصــالــة،  يــدعــون  بعضهم  وزراء  لــوجــود 
الحكومة  وفي  املعاصرة،  يزعمون  وآخرون 
الصارخ،  التناقض  لهذا  تجسيد  الحالية 
وذلك حني تجد على سبيل املثال في حكومة 
باإلشراف  اليسار مكلفا  محافظة وزيرا من 

على تنفيذ السياسة الجنائية!   
الحكومة  قــررت  األخــيــرة،  السنوات  في 
بمقتضى قوانني، فك قيد السلطة القضائية، 
للقضاء  األعلى  املجلس  من  لكل  فأصبح 
مزدوجة:  مهمة  العامة،  النيابة  ورئاسة 
وتدبير  العدالة،  سير  حسن  على  الحرص 

الجنائية. السياسة 
األخــيــرة،  الــقــوانــني  على  يطلع  مــن  إن 
استقالل  كرست  التي  تلك  منها  وخاصة 
بدء  الحكامة،  قــواعــد  ــت  وأرسـ الــقــضــاء، 

سلطة  بأعلى  وانــتــهــاء  املحكمة  برئاسة 
مستوى  على  القضاء  أن  يقتنع  قضائية، 
املتقدمة،  البلدان  قضاء  يضاهي  التشريع، 
إال أنه في اآلونة األخيرة، يظل التعثر باديا 
يحتاج  الحالة  هذه  في  األمر  فهل  للعيان.. 
املعروضة  القضايا  عــدد  وكــم  بيان؟  إلــى 
الرأي  بال  تشغل  التي  املحاكم  على  حاليا 
األصعدة،  جميع  على  بالبنان  إليها  يشار 
التي  تلك  وخاصة  والحقوقية،  السياسية 
ووســائــل  الحقوقية  املنظمات  تتابعها 

اإلعالم الدولية؟
صحيح أن لهذه األخيرة مجرد شكوك إن 
كثب  عن  تتتبع  لم  مادامت  تكهنات  تكن  لم 
كان  وإذا  والتحقيقات،  األبحاث  مجريات 
قيد  حق  العام  املدعي  أو  التحقيق  لقاضي 
حرية اإلنسان بدعوى وجود قرائن شريطة 
توفير  ضمان  أجــل  من  أو  قوية  تكون  أن 
مرحلة  فإن  األدلــة،  بجمع  الكفيلة  الشروط 
الحقيقة،  عن  الكشف  شأنها  من  املحاكمة 
شريطة إجرائها وفق الضوابط القانونية. 

ــرء بــمــزيــج مــن اإلعــجــاب  قــد يــصــاب املـ
ــارن ديــبــاجــة قــانــون  ــق ــول، حــني ي ــذهـ والـ
غزارة  عن  تتحدث  التي  الجنائية  املسطرة 
الكفيلة بضمان محاكمة  القانونية  الشروط 
تمتيع  املثال،  سبيل  على  بينها  من  عادلة، 
املتهم بالحق في العلم بجميع أدلة اإلثبات 

أو البت في التهم داخل أجل معقول.
في  ينبغي،  ال  الجنائية  السياسة  إن 
سبل  عن  البحث  على  تقتصر  أن  نظري، 

وإنما  املجتمع،  في  السجني  إدمــاج  إعــادة 
خضوع  ساعة  مــن   - أسلفت  كما   - تبدأ 
اإلنسان للمساءلة الجنائية، وهي مسؤولية 
تتحملها  قضائية  تكون  أن  قبل  حقوقية 
حق  املشرع  لها  خول  التي  االتهام  سلطة 
إصدار أوامر اإلحضار أو االعتقال بشروط 
بالدنا  تعتبر  قد  دقة،  بكل  املشرع  حددها 
وفي  الداخلية،  تدبير شؤونها  في  نموذجا 
قراءة  إعــادة  إلى  نحتاج  هل  الصدد،  هذا 
باملجهودات  التذكير  أو  املاضي،  صفحة 
املضنية التي بذلها مناضلو حقوق اإلنسان 
واملصالحة«  »اإلنصاف  هيئة  أسسوا  حني 

فابتكروا فكرة العدالة االنتقالية.
املجال،  بهذا  صلة  له  من  لكل  أن  شك  ال 
حاليا  يــجــري  مــا  الــحــســرة  ببالغ  يتتبع 
تــجــاوزات،  مــن  الحقوقية  الــســاحــة  على 
حرية  على  املفروضة  القيود  مقدمتها  في 
ــرأي والــصــحــافــة، ولــقــد أبــدعــنــا - كما  الـ
مستوى  على  املجاالت  جميع  في   - أسلفت 
التشريع، لكن في مجال اإلعالم على سبيل 
املثال، لم يعد لنا وزير، وفي مجال العدالة 
وفي  القطاع،  على  وصاية  للوزير  يعد  لم 
املجلس  يصبح  لم  اإلنسان  حقوق  مجال 
أضحى  وإنما  فحسب،  دستورية  مؤسسة 
كامل العضوية في أعلى مؤسسة قضائية، 
الــقــانــون  بــقــوة  متحمل  فــهــو  وبــالــتــالــي، 
على  السهر  مسؤولية  معا  والــدســتــور 
املجاالت،  جميع  في  اإلنسان  حقوق  حماية 
القانونية  التجاوزات  مراقبة  مقدمتها  في 
مجال  باستثناء  املسطرة  أطوار  جميع  في 
الرسمية،  باملرافق  املتخم  اإلنسان،  حقوق 
وال  دور  للحكومة  وال  لــألحــزاب  يعد  فلم 
على  الــصــحــافــة وال  ــدان  ــي م عــلــى  تــأثــيــر 
ما  على  جميعها  وهــي  القضائي،  الشأن 
بقوة  مستقلة  دستورية  مؤسسات  يبدو 
القانون، إال أنه يوجد تناقض صارخ ما بني 
ما  حسب  نعيشه  وما  والتنظيم،  التشريع 
على مستوى  نعيشه  وما  بل  ونقرأ،  نسمع 

التقاضي؟

ذ. عبد الصمد المرابط

* محامي بهيئة الرباط
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مطالب بالتنمية قبل التشريع

صادقت الحكومة على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي 
ألغراض طبية وصيدلية، حيث لقي القانون تجاوبا من قبل األحزاب 

السياسية والفرق البرلمانية، التي زكت هذه الخطوة التي تسعى 
إلى رفع معاناة سكان مناطق الشمال الذين يعيشون ظروفا 

صعبة، ومشاكل متعددة قانونية وقضائية واقتصادية، بسبب نبتة 
»الكيف«، مما جعل الدولة تفكر في معالجة وضعية هاته الساكنة 

عبر قانون جديد يسمح بزراعة القنب الهندي وفق شروط محددة 
واستعماله ألهداف تخدم صحة اإلنسان.

فقد جاء القانون بعدة مواد وفصول، لكنه لم يكشف عن اإليجابيات 
المتعلقة بالفالحين، إلى جانب سكان المنطقة، مما جعل األمور 

غامضة أمام الجميع، في انتظار مراجعة المشروع في الغرفة 
التشريعية، واالهتمام بوضعية السكان ووضع أمور تصب في 

صالحهم، فكيف يرى سكان المنطقة والمزارعون هذا المشروع؟ 
وما هي اآلفاق المنتظرة منه؟ وهل القانون يكفي إلخراج 

المنطقة من التهميش والنسيان؟

التنمية قبل التقنين 

»الكيف«  تقنني  مــشــروع  خلق 
في  خاصة  وطنيا،  عموميا  نقاشا 
أكثر  به  املعنية  الشمال،  مناطق 
من املناطق األخرى، لكون القانون 
يستهدف أكثر من 60 ألف شخص 
ــكــيــف« في  يــقــومــون بــزراعــة »ال
الشيء  للمملكة،  الشمالية  املناطق 
هذا  مــن  متخوفني  جعلهم  الــذي 
املناقشة  قيد  الزال  الذي  القانون 

والدراسة.
شريف  يــرى  السياق،  هــذا  فــي 
جمعيات  فيدرالية  رئيس  أدرداك، 
أن  للتنمية،  ــف  ــري ال صــنــهــاجــة 
مشروع قانون تقنني القنب الهندي 
جــاء بعد عــدة مــحــاوالت إلحــداث 
)بالد  املنطقة  في  تنموية  مشاريع 

التنمية  »مشروع  منها  الكيف(، 
ــلــريــف« فــي بــدايــة  الــســيــاحــيــة ل
التنمية  »مــشــروع  الــســتــيــنــات، 
للريف«،  والــقــرويــة  االقــتــصــاديــة 
الفالحية«  التعاونيات  و»مشروع 
ــات، ثم  ــن ــي ــان ــم ــث ــر ال ــ ــ ــي أواخ فـ
بداية  البديلة«  الزراعات  »مشروع 
التسعينات، مشيرا إلى أن كل هذه 
نهج  جانب  إلــى  فشلت،  مشاريع 
زراعة  محاربة  في  األمنية  املقاربة 
»الكيف« وإحراق املحاصيل ورش 

املبيدات.
املشروع  أن  أدرداك،  وأوضـــح 
الهندي،  القنب  بتقنني  املتعلق 
ــي،  ــدول ال الــضــغــط  بسبب  يــأتــي 
قرار  على  املتحدة  األمم  وتصويت 
من  الــهــنــدي  القنب  نبتة  سحب 
املخدرة،  للمواد  الــرابــع  الــجــدول 

واعتبارها نبتة يمكن أن تستخرج 
والصناعية،  الطبية  املــواد  منها 
خيار  طــرح  إلــى  املغرب  دفــع  مما 
استعمال هذه النبتة في اإلنتاجات 
ال  أنه  مضيفا  والطبية،  الصناعية 
يرى أي مانع من تقنني نبتة القنب 
الــهــنــدي مــن أجـــل االســتــعــمــاالت 
الطبية والصناعية، إال أن »التقنني 
ال يمكن أن ينجح إذا لم يتم رصد 
مــشــروع تــنــمــوي مــثــل مــشــروع 
مارشال، يهدف إلخراج املنطقة من 
واالجتماعي  االقتصادي  التهميش 
ــذي تــعــيــشــه منذ  ــ ال ــنــمــوي  ــت وال
استقالل املغرب«، ال سيما وأنه ال 
يوجد أي بديل اقتصادي يمكن أن 
الذي  املادي  املدخول  نفس  يعطي 
يعطيه »الكيف« للمزارعني في تلك 
الدولة  من  يتطلب  مما  املناطق، 

رصد مشاريع تنموية مهيكلة، تبدأ 
إنشاء طرق  طريق  عن  العزلة  بفك 
بالحواضر  املنطقة  لربط  سيارة 
الـــكـــبـــرى، وتــشــجــيــع األنــشــطــة 
وتشجيع  والسياحية،  االقتصادية 
املنطقة  شباب  وإدمــاج  االستثمار 

في املنظومة االقتصادية.
»الكيف«  بــالد  ساكنة  أن  وأكــد 
منقسمة بني متطلع للخير من هذا 
متوجس  وبــني  القانون  املشروع 
جعل  مما  عيشه،  لقمة  ضياع  من 
التيهان،  من  حالة  تعيش  الناس 
خاصة وأن النقاش العمومي حول 
كلما  السطح  على  يطفو  »الكيف« 
أصبح  حتى  االنتخابات،  اقتربت 
ورقة ضغط على الساكنة من أجل 
أو  التصويت لصالح مرشح معني 
لصالح حزب معني، مبرزا أن هناك 

القانون،  هذا  في  اللبس  من  نوعا 
الذي في حاجة إلى تحسني العديد 
من  أخرى  نقط  وسحب  النقط  من 
العديد  يتضمن  إذ  تجويده،  أجل 
مراجعتها،  يجب  التي  املــواد  من 
والعقوبات  الــزجــر  مسألة  منها 
حقوقهم،  وإغفال  املزارعني  تجاه 
في  اإلنتاجية  الــوحــدات  وإقــامــة 
وعن  الجهة  عن  بعيدة  أخرى  مدن 

منطقة املحصول.
قد  القانون  أن  أدرداك،  وأوضح 
بقاء  أجــل  مــن  آخــر  غطاء  يعطي 
في  خاصة  املنطقة،  في  »الكيف« 
ظل وجود طلب وطني ودولي على 
مادة »الحشيش«، مما سيساهم في 
بتجربة  مستدال  زراعته،  استمرار 
التي  األمريكية  املتحدة  الواليات 

ستايد«  ــول  »ف قــانــون  سنت 

المـسكـوت  عـنه 
يف م�شروع قانون تقنني زراعة القنب الهندي
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أدى  مما  الخمور،  ونقل  بيع  ملنع 
للخمور  ســوداء  سوق  ظهور  إلى 
إلغاؤه  ليتم  منظمة  وعــصــابــات 
»ضرورة  على  مشددا   ،1933 سنة 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
إلخراج  والسياسية  واالجتماعية 
املنطقة من العزلة، وتغيير النخبة 
في  املدعمة  الفاسدة  السياسية 
أغلبها من بارونات املخدرات«، ألن 
بوجود  رهينة  والتنمية  التغيير 
نخبة واعية ومسؤولة في املنطقة 
العزلة  تلك  من  إخراجها  أجل  من 

وضمان نجاح هذا املشروع.
للوكالة  مقر  إحــداث  أن  واعتبر 
يتماشى  ال  الــربــاط،  في  الوطنية 
مع مبدأ تقريب اإلدارة من املواطن 
ــة املـــوســـعـــة، خــاصــة  ــوي ــجــه وال
زراعة  تعرف  التي  املنطقة  وأن 

جهة  إلــى  تنتمي  »الــكــيــف« 
طنجة تطوان الحسيمة، مما 

يتطلب إقامة إدارة الوكالة 
الشمال،  مــدن  بــإحــدى 
ــون أقــــرب  ــ ــك ــ ــي ت ــكـ لـ
والفالحني،  للمواطنني 
يــضــطــروا  ال  حــتــى 
العاصمة  إلى  للتنقل 
ــور  ــ ــ لـــتـــســـويـــة األم

ــة، داعــيــا إلى  ــ اإلداريـ
الوكالة  هذه  استقالل 
عن األحزاب السياسية، 
التعيينات  تكون  وبــأن 

تشمل  سياسية،  غير  بها 
جامعيني  وأساتذة  باحثني 

مدنيني  وفاعلني  ومتخصصني 
بمنطقة  الفالحني  عــن  وممثلني 
ضمان  أجــل  مــن  الــهــنــدي  القنب 

نجاح املشروع.

مخاوف لدى الفالح

مناطق  في  املــزارعــني  من  كثير 
زراعة »الكيف« ال يعلمون ما يحمله 
لهم،  الهندي  القنب  تقنني  مشروع 
منه،  متخوفة  الغالبية  جعل  مما 
ــدم  ــواصــل وع ــت بــســبــب غــيــاب ال
الوطني  الــنــقــاش  فــي  إشــراكــهــم 
القانون  مــشــروع  حــول  الــجــاري 

الذي صادقت عليه الحكومة.
محمد  يؤكد  السياق،  هــذا  في 
جمعوي  وناشط  فالح  بوصامت، 
»وضعية الفالحني  من املنطقة، أن 
ــة الــكــيــف هي  ــ ــي مــنــاطــق زراع ف
الفالح  أن  بحكم  كارثية،  وضعية 
عن  شيئا  يعلم  ال  املــنــطــقــة  ــي  ف
وضعه في ظل القانون، وال يعرف 
سيتم  كيف  وال  التعاونية  هي  ما 
الكيف،  بيع  وثمن  املحصول  جمع 
والحوار  التواصل  غياب  بسبب 
ألخذ رأيه، ألن ما يهمه هو تحقيق 
والــقــوت  للعيش  مـــادي  مــدخــول 
هو  الفالح  أن  معتبرا   اليومي«، 
ــي الــقــانــون  ــف ف الــحــلــقــة األضــع
املشروع  إعـــداد  بسبب  الجديد، 
السكان واملزارعني دون  بعيدا عن 
آرائهم  ملعرفة  معهم،  حــوار  فتح 
تقنني  مشروع  من  ومقترحاتهم 

القنب الهندي.
القانون  مــشــروع  أن  ــاف  وأضـ
تفقير  من  تزيد  مواد  عدة  يتضمن 
منها  املــنــطــقــة،  ســكــان  وتهجير 
الجغرافية  املناطق  تحديد  مسألة 
ومبهمة،  غامضة  مــازالــت  الــتــي 
ــد قــيــمــة وثــمــن  ــحــدي ــدم ت ــ ــم ع ثـ
في  الصالحية  ومنح  املحصول 
ذلك للتعاونيات ولشركات األدوية 

تناول  وعــدم  الوطنية،  والوكالة 
رغم  الشباب،  ألوضـــاع  املــشــروع 
يضيعون  منهم  كبيرة  نسبة  أن 
مــراكــز  ــاب  ــي وغ الــبــطــالــة  بسبب 
التكوين أو التوجيه، مشيرا أيضا 
الواقعة في  إلى إشكالية األراضي 
الغابوي،  وامللك  الجبلية  املناطق 
اإلجــراءات  تسهيل  تتطلب  والتي 
األراضــي  تمليك  ألجــل  واملجانية 
وتحفيظها،  وتسجيلها  للمزارعني 
على  يتوفرون  ال  غالبيتهم  لكون 

وثائق لألراضي.
حمزة هو اآلخر فالح من املنطقة، 
»إن التقنني مسألة إيجابية  يقول: 

ــر مــنــه  ــظـ ــتـ ــنـ ــني ونـ ــسـ ــحـ تـ

عدة  لدي  لكن  الفالحني،  وضعية 
مــواد  عــدة  بخصوص  مالحظات 
 9 ــادة  امل منها  فيه،  واضحة  غير 
جني  في  التعذر  عن  تتحدث  التي 
على  حيث  قاهر،  لظرف  املحصول 
الفالح أن يصرح للوكالة في ظرف 
ثالثة أيام فقط، ثم املادة 10 تقول 
عن  املسؤولة  هي  التعاونيات  أن 
إبرام العقد والبيع مع الوكالة، ثم 
إحداث مقر الوكالة بالرباط وليس 
وهي  الحسيمة،  طنجة  جهة  في 
معينة  منطقة  في  املــزارعــني  تهم 

ملاذا يكون مقرها بعيدا عنهم؟«.
األخــرى  اإلشكالية  أن  وأوضــح 
مساحة  بتحديد  تتعلق  املطروحة 
سيخلق  مما  الزراعية،  األراضــي 
الذين  البسطاء،  للفالحني  مشاكل 
مساحتها  مقسمة  أراضـــي  لهم 
صغيرة موزعة بني الجبال، بحيث 
الزراعة سينتج  أن تحديد مساحة 
معرفة  عدم  ظل  في  قليل  ربح  عنه 
وأن  السيما  »الــكــيــف«،  بيع  ثمن 
 3 تتجاوز  ال  الزراعية  العمل  فترة 
تكليف  أن  إلى  مشيرا  فقط،  أشهر 
التعاونية بجمع املحصول سيجعل 
الفالح عاطال وبدون مدخول مادي 

أشهر  بقية  خالل 
ــة، مــمــا  ــنـ ــسـ الـ
سيضعه في قلب 
ألن  مالية،  أزمــة 
واجــبــات  عليه 
مستحقات  منها 
املـــســـتـــخـــدمـــني 
واملواد املستعملة 

في الزراعة.
واعـــتـــبـــر نــفــس 
تقنني  أن  املــتــحــدث، 
»الـــكـــيـــف« إيـــجـــابـــي، 
ــني  ــالحـ ــفـ ــل الـ ــعـ ــجـ ــيـ وسـ
التجار  مــع  العالقة  يقطعون 
في  وسيدخلهم  ــاســة«،  ــزن ــب و»ال
الــدولــة، لكن البــد أن  عــالقــة مــع 
قائال:  معهم،  القانون  هذا  يناقش 
»نريد أن يكون القانون مع الفالح 
وينصفه، نريد أكثر من العفو العام 
والفالحني  املسجونني،  الناس  عن 
فيجب  عنهم،  املبحوث  الصغار 
مع  للتواصل  لجن  تعيني  يتم  أن 
والفالحني،  املنطقة  الناس وسكان 
فقط،  املــزارع  به  يعيش  ال  فالكيف 
بل تعيش منه يد عاملة أخرى في 

موسم الحرث«.

نساء بدون حقوق

حقوقه  يعرف  ال  الفالح  كان  إذا 
فإن  »الكيف«،  تقنني  مشروع  في 
األضعف  الحلقة  هن  املنطقة  نساء 
فــي هــذا املــشــروع، لعدم اإلشــارة 
تسمح  مــادة  تخصيص  أو  إليهن 
املشروع  هذا  من  باالستفادة  لهن 
الوطني، خاصة وأن غالبية النساء 
في منطقة زراعة القنب الهندي غير 
الدراسي  ومستواهن  متمدرسات 
تحسني  يــتــطــلــب  مــمــا  ــدود،  ــحـ مـ
الجديد،  القانون  في  وضعيتهن 
جمعيات  تأسيس  من  وتمكينهن 

مشاريع  تمويل  أو  تعاونيات  أو 
لهن، لكي يستفدن بدورهن  زراعية 

من هذا املشروع.
الفاعل  يرى  الخصوص،  وبهذا 
وضعية  أن  أدرداك،  الجمعوي 
املنطقة،  فــي  جــدا  صعبة  النساء 
وضعية  مــن  بكثير  ــوأ  أسـ وهـــي 
بمهام  تقوم  ألنها  البسيط،  الفالح 
زراعة  سلسلة  في  وتساهم  البيت 
الذي  الرجل،  عكس  على  »الكيف«، 
املهام  بعض  على  دوره  يقتصر 
بينما  بدني،  ملجهود  تحتاج  التي 
بأغلب  يقمن  اللواتي  هن  النساء 
وفي  الزراعة،  بهذه  املرتبطة  املهام 
ألن  شيء،  على  يحصلن  ال  األخير 

املحصول  يبيع  ــذي  ال هو  الرجل 
أن  مؤكدا  العائدات،  على  ويحصل 
بنساء  للنهوض  الوحيد  السبيل 
على  تشجيعهن  هـــو  املــنــطــقــة، 
للشغل  فـــرص  وخــلــق  الــتــمــدرس 
للدخل  املــدرة  املشاريع  ضمن  لهن 
والسياحة  التقليدية  الصناعة  مثل 

الجبلية.
وقــالــت نــاشــطــة جــمــعــويــة من 
من  النساء  انتظارات  أن  املنطقة، 
هــذا الــقــانــون كــثــيــرة، ألن املــرأة 
باملنطقة تعيش التهميش واإلقصاء 
في  الذكورية  الهيمنة  على  املبني 
االستفادة ماديا من زراعة »الكيف«، 
يتطرق  أن  فــي  أملها  عــن  معبرة 
املنطقة،  نساء  لوضعية  القانون 
املعيشي  مستواهن  من  ويحسن 
في  باالنخراط  لهن  السماح  عبر 
جانب  إلــى  الفالحية  التعاونيات 
الــرجــال، واالســتــفــادة من األربــاح 

والعائدات املادية.
النساء  من  باملائة   70 من  أكثر 
في مناطق إنتاج »الكيف« لهن دور 
القنب  وحصاد  الــزراعــة  في  كبير 
الفقري  العمود  ويشكلن  الهندي، 
وضعيتهن  لكن  أسرهن،  إعالة  في 
عبر  اإلنصاف  إلى  تحتاج  املزرية 
تمكينهن من االستفادة من مشروع 

تقنني القنب الهندي. 

مصير المدمنين 

عن  الناس  من  الكثير  يتساءل 
على  املدمنني  األشــخــاص  مصير 
تدخني »الكيف« ومشتقاته، خاصة 
وأن تقنني القنب الهندي يحمل معه 
تغييرا في نوع الزراعة، حيث سيتم 
تحتوي  ال  جديدة  نبتة  استيراد 
الذي  الشيء  املخدرة،  املــادة  على 
سوف ينهي وجود الزراعة القديمة 

التي تستخرج منها املخدرات.
وقد خلف هذا املشروع الجديد 
ــول مصير  حـ اســتــفــهــام  عــالمــة 
ــني واملـــدخـــنـــني، الــشــيء  ــن ــدم امل
اضطرابات  إلــى  يــؤدي  قد  الــذي 
لهذه  بالنسبة  وعصبية  نفسية 
داخل  للمخدرات  املتعاطية  الفئة 
مشاكل  يخلق  قــد  مما  أســرهــم، 
إضــافــيــة وعــنــف مــتــزايــد داخــل 
املجتمع، مما يتطلب نهج مقاربة 
مع  ــة  ــوازي م وطبية  اجتماعية 
ــراءات  إجـ أو  التقنني،  مــشــروع 

أخرى تعالج ظاهرة اإلدمان.

خلق مشروع تقنين 
»الكيف« نقاشا عموميا 

وطنيا، خاصة في مناطق 
الشمال، المعنية به أكثر 

من المناطق األخرى، 
لكون القانون يستهدف 
أكثر من 60 ألف شخص 
يقومون بزراعة »الكيف« 

في المناطق الشمالية 
للمملكة، الشيء الذي 

جعلهم متخوفين من هذا 
القانون الذي الزال قيد 

المناقشة والدراسة.

إذا كان الفالح ال يعرف حقوقه في مشروع تقنين »الكيف«، فإن 
نساء المنطقة هن الحلقة األضعف في هذا المشروع، لعدم اإلشارة 

إليهن أو تخصيص مادة تسمح لهن باالستفادة من هذا المشروع 
الوطني، خاصة وأن غالبية النساء في منطقة زراعة القنب الهندي غير 
متمدرسات ومستواهن الدراسي محدود، مما يتطلب تحسين وضعيتهن 

في القانون الجديد، وتمكينهن من تأسيس جمعيات أو تعاونيات أو 
تمويل مشاريع زراعية لهن، لكي يستفدن بدورهن من هذا المشروع.
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  ثقافة
العدد: 1553 من 25 إلى 31 مارس 2021

شبكة المقاهي الثقافية 
تحتفي بالشعراء والشعر 

في يومه العالمي
ــوم  ــي بــمــنــاســبــة ال
الذي  للشعر،  العاملي 
يصادف 21 مارس من 
كل سنة، تنظم شبكة 
ــي الــثــقــافــيــة  ــاه ــق امل
النسخة  ــرب،  ــغ ــامل ب
الـــــســـــادســـــة مــن 
الشعري«،  »املقهى 
مقاهي  مع  بتنسيق 
حسب  وذلك  ثقافية، 

البرنامج التالي:
 27 ــت  ــبـ ــسـ الـ  -
مــــــارس: قــــــراءات 
ــام  ــوع شـــعـــريـــة: ب
)وجــدة(،  حمدوني 
ــة بـــصـــور  ــ ــم ــ ــاط ــ ف
البيضاء(،  )الـــدار 
بوودينة  ــوان  ورض

ــم(،  ــاسـ )ســـيـــدي قـ
مقهى مــع  بتنسيق  مسعودي  وفــاء  الفنانة  تنشطها 

Enjoy  بالخميسات.
- األحد 28 مارس: فسحة شعرية مع الشاعر والتشكيلي 
العزيز  عبد  والصحفي  والشاعر  )تــازة(،  طنان  بوسيف 
الرابحي )سا(، ومليكة طالب )الدار البيضاء(، بتنسيق 

مع مقهى casa di carta بالرباط.
مباشرة  ستبث  اللقاءات  كل  أن  إلــى  اإلشـــارة  وتجدر 
التواصل  بوسائط  الشبكة  وصفحة  »زووم«  تطبيق  عبر 
أن  علما  ليا،  الثامنة  الساعة  مــن  ابــتــداء  االجتماعي، 
ملصقات هذه النسخة أعدها الفنان واملصمم حسن ضاوي.

افتتاح أول تدريب عن بعد في اللغة 
العربية من المغرب إلى باريس

افتتاح  عن  بباريس،  للصحافة  العليا  املدرسة  أعلنت 
أول تدريب عن بعد في اللغة العربية من املغرب، وذلك في 

مجال الصحافة والتواصل والعاقات الدولية.
أن  لها،  باغ  في  للصحافة،  العليا  املدرسة  وأوضحت 
ومجموعة  طالبا   20 حوالي  مشاركة  التدريب شهد  هذا 
العربي،  العالم  بقاع  مختلف  من  واألساتذة  الخبراء  من 
خدماتها  تطوير  إلــى  تسعى  املــدرســة  أن  إلــى  مشيرة 
بشكل مستمر للوصول إلى الجميع، وتهدف إلى توسيع 
الشراكات والعمل على التنمية املهنية إلى جانب التنمية 

األكاديمية من خال توقيع عدة اتفاقيات. 

عبد اهلل العروي بين التمثل الذاتي وصورة العالم
نور  صدوق  والروائي  للناقد  صدر 
الدين، كتاب جديد عن الدكتور عبد هلل 
هلل  »عبد  بعنوان:  املبدع،  العروي 
الذاتي وصورة  التمثل  العروي بني 
العالم«، وذلك عن دار »اآلن ناشرون 

وموزعون« بعمان األردن.
وقد جاء في كلمة الغاف: ))يأتي 
إفــراده  قصدنا  الــذي  التأليف  هذا 
للروائي عبد هلل العروي، ليستكمل 
1994، ووسم  منجزا نشر في سنة 
بالتحديد »عبد هلل العروي وحداثة 
التجربة  خصت  حيث  ــة«،  ــرواي ال
الرباعية:  فــي  متمثلة  اإلبــداعــيــة 
وأوراق(  الفريق  اليتيم،  )الغربة، 
بأني  علما  والتحليل،  بــالــدرس 
لـ  أهمية   ،1996 سنة  في  أوليت 
»أوراق« )سيرة إدريس الذهنية(، 
السنة  طلبة  على  ــا  ــراره إق عند 
الــثــانــوي  التعليم  ــن  م الــثــالــثــة 

التأهيلي.
وليدة  هي  االستكمال  خطة  إن 
التي  السردية  األدبية  التحققات 

واملجسدة  العروي،  الروائي  نشرها 
كما  ــة«  ــ و»اآلف »غيلة«  ــتــني:  رواي فــي 

التي  »خواطر الصباح«  اليوميات 
إلى مسرحية  أربعة أجزاء،  ظهرت في 

ألحقت  ــي  ــت ال ــرى«  ــذكـ الـ ــل  ــ »رج
 ،)1971( »الغربة«  برواية  بداية 
كتاب  ضمن  نشرها  ــادة  إعـ لتتم 
)2014(. والواقع، أن هذه  مستقل 
التحققات أملت التفكير النقدي في 
اقتدار  على  الدالة  املتفردة  األثــار 
الوعي  تمام  تعي  روائية  وكفاءة 
واهتماماتها  انشغاالتها  ــدود  ح
تنطبع  أن  آلينا  ثم  من  اإلبداعية، 
بالشمولية،  االســتــكــمــال  خــطــوة 
ويتحقق التركيز على التعبير األدبي 
من خال تنوع صيغه وأشكاله التي 
تجلو كون اإلبداع في الرواية ال يتم 
وال يتحقق تأسيسا من شكل محدد 
بذاته، وإنما من خال أشكال يمليها 
السردية كما  التعبير والكتابة  واقع 
املعنى املتضمن في هذه الكتابة إلى 
التاريخية  االجتماعية،  التحوالت 
ــم قــاربــنــا في  ــن ث والــثــقــافــيــة، ومـ
خال  من  األدبــي،  التعبير  شمولية 
ملحق  مع  )أشــكــال(،  ألــوان  سبعة 
هلل  عــبــد  األســتــاذ  شخصية  يــبــرز 
العروي في ضوء كونه املفكر و»رجل 

اآلداب« بغير منازع((. 

هل يفوز »أمغار« بجائزة مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية؟
املغربي  الوثائقي  الفيلم  اختير 
ــار« لــلــمــخــرج بــوشــعــيــب  ــ ــغـ ــ »أمـ
جوائز  على  للتباري  املــســعــودي، 
سبعة  رفقة  السينمائي  الجنس  هذا 
فعاليات  ضمن  وذلــك  أخــرى،  أفــام 
األقصر  ملهرجان  العاشرة  الـــدورة 
انطلقت  والتي  اإلفريقية،  للسينما 
الجاري،  مارس   25 الخميس  يومه 
وتستمر حتى الحادي والثاثني من 

نفس الشهر.
ويعتبر »أمغار« أول فيلم وثائقي 
لــلــدكــتــور املــســعــودي بعد  طــويــل 
الذي  األلــم«  »أسير  القصير  فيلمه 
جائزة  أبرزها  جوائز،  بعدة  تــوج 
الدولي  باملهرجان  موضوع  أحسن 
السابعة  دورتــه  في  بطنجة  للفيلم 
فيلم  أحسن  وجائزة   ،2014 سنة 
وثائقي عاملي خال الدورة الرابعة 
الــدولــي  السينمائي  للمهرجان 

بدلهي بالهند سنة 2015.
حوالي  )مدته  الفيلم  هذا  ويقدم 
61 دقيقة( للمتلقي، حالة اجتماعية 
على  كبير  لها فضل  مهمة،  وثقافية 
موروثا  ويجسد  األطــلــس،  منطقة 
أعلى  على  نافذة  لشخصية  قديما 
مستوى، تحل مشاكل الناس وآالمهم 
وعــدم  الــســوق،  فــي  حبية  بطريقة 
العقوبة..  إلى  يؤدي  بالحل  الرضى 
كما أنه يصور رؤية فلسفية لظاهرة 
في  حاسمة  ومجتمعية  اجتماعية 

أمور يومية معاشة.
جوائز  على  املتباري  الفيلم  هذا 
لروح  مهرجان األقصر، يهدي دورته 
عراب السنيما املغربية، املرحوم نور 
الدين الصايل، ويكرم شخصيات عدة 

القدير عز العرب منها املمثل املغربي 
الكغاط.

املهندس  الكاتب  عن  كتاب  مؤخرا  صــدر 
لعبيد  »الحاج  عنوان:  تحت  مرزوق  الحسن 
قــراءة   :)1999-1923( املــجــاطــي  مـــرزوق 
وهو  املــســيــرة«،  فــي  وحفريات  السيرة  فــي 
بعض  إلــى  تطرق  باملغرب  صــدر  كتاب  أول 
املعطيات املتعلقة بـ»قبيلة مجاط الصحراوية 
الترابي  الــنــفــوذ  االجــتــمــاعــيــة،  )التركيبة 
عبد  أهل  وشعراء  أونثروبولوجيا  للقبيلة، 

صحراوي  أصــل  مــن  كاتب  عــن  الــنــبــي..(، 
القروية  بالجماعة  وتــرعــرع  وكبر  ازداد 
عايش  والــذي  الخميسات،  بإقليم  املعازيز 
أباه، الحاج لعبيد مرزوق املجاطي، عن قرب 
وتقاسم معه قسطا وافرا من عمره وحياته 
ومحاسنها،  ومصاعبها  أغــوارهــا،  بكل 
وإخفاقاتها،  ونــجــاحــاتــهــا،  ومــســاوئــهــا، 

وتفوقها وفشلها.



سري

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

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965
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تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

كواليس

على حكم المغربفكرة عبابو لالستيالء 

هل ارتكب الطبيب الملكي خطئا في تلقيح الملك؟

المناورات اإلسبانية الحتالل جزيرة »ليلى«عندما قاومت السلطات المحلية 

الحسن الثاني ورؤساء أسرار العداء بين نظام 
الجزائر

لطرد البوليساريو من االتحاد المجتمع المدني اإلفريقي يدعو 
اإلفريقي 

14

28

2

3

8

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

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

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

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

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

ملف

تحت األضواء

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور« 

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

يدعم  من  بني  االستقالل  حزب  داخل  السبل 

عودة حميد شباط إلى املشهد السياسي، ومن 

يدعو إلغالق الباب يف وجهه، غير أن »الدائرة 

الضيقة« التي ستحسم هذا األمر، الزالت يف طور 

التفاوض، رغم أن كل املؤشرات تذهب يف اجتاه صفقة 

حمدي  بني  هش  تصالح  إعالن  بعد  أخرى  سياسية 

وحميد  احلزب،  الحتكار  يسعى  الذي  الرشيد،  ولد 

األمني  مصلحة  مع  مصلحته  تلتقي  الــذي  شباط، 

العام نزار البركة يف احلد من هيمنة ولد الرشيد.

  

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

العـدد ملـف 

ربورتاج

التقارب المغربي األمريكي يرعب فرنسا

أسبـوع الحـوادث المفجــعة فـي المـغرب

8

6

النهاية  مؤشرات 

اجلزائر تغرق يف اإفريقيا 

هل تتجه الحكومة 

لبيع أشعة الشمس 

للمواطنين ؟

أخطر عملية عسكرية 

في تاريخ المغرب

3

24

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

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

وضع ميؤوس منه وال يمكن إصالحه، وقد غرقت الجزائر 

فعال في أطروحاتها المتجاوزة، على المستوى اإلفريقي، 

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

في القمة التي انعقدت نهاية األسبوع المنصرم، بتقنية »الفيديو 

كونفرونس«، وعلى رأسها مفوضية السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي، 

وهي أهم هيئة داخل االتحاد اإلفريقي، اكنت تترأسها الجزائر 

وتستعملها في الدعاية ألطروحات معادية للوحدة الترابية، بالمقابل، 

حقق أصدقاء وأنصار المغرب، نجاحات غير مسبوقة فيما يتعلق بالوصول 

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

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

الجمهورية الوهمية من الوجود اإلفريقي، ألن الغريق ال يمكنه إنقاذ 

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

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

تفاصيل أخرى  يف     »حتليل إخباري« 
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و تبني  بعدما  ض، 

لــلــرفــ
تعرضت 

ت لها عالقات وقرابات عائلية 
»مدسوسة« لشخصيا

واملؤسسات 
السياسية  ــزاب  حـ

األ ســـاء 
رؤ ض 

بع مــع 

ترشيح  مــن  ض 
البع يخجل  لــم  حيث  العمومية، 

أبنائهم لتولي مسؤوليات جديدة يف لوائح مرفوعة 

ل التأشير عليها.
للملك من أج
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تفاصيل أخرى  

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»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

تحت أشعة لشمس ربيعية دافئة مفعمة بأمل جديد، أمل اللقاح الذي 
نحمد هلل أننا أول دولة في إفريقيا تمر عملية التلقيح فيها في ظروف 
جيدة ومنظمة، وهي بوادر أمل في أن ترجع الحياة إلى طبيعتها ولم 
ال أحسن ! بعدما أخذ العالم كله دروسا من »كورونا«، وأول درس، أن 
الحياة ال تستحق كل هذه الهموم التي نحملها من أجلها، وأن فلسفتها 
تكمن في عيشها ببساطة وحرية دون تحمل أي مشكل يعكر صفوها، 
ودون حقد أو كراهية أو بغض سوف لن يبقى إال في النفوس املريضة، 
ما  وأول  العالم،  مجرى  غيرت  التي  الجائحة  هذه  من  تستفد  لم  التي 

يتنبأ به، أن عالم ما بعد »كورونا« ال يمكن أن يكون عالم ما قبلها.
وأن  والضغينة،  الحقد  من  النفوس  تشفى  أن  في  األمل  يبقى  لكن 
تتحرر كل امرأة من قيود االستعباد والسلطوية الذكورية التي ما زالت 
الفكري  التعصب  يزول  وأن  األوســاط،  بعض  في  متفشية  األسف  مع 
الذين  »املتصوحفني«  بعض  قواميس  من  السلوك  في  املمنهج  والشك 
وهاتف  االجتماعي  التواصل  صفحات  على  حساب  امتالك  أن  يظنون 
فهي  الكبيرة  أما  الصغيرة،  العقول  تسميم  لهم  يجيز  بكاميرا  مجهز 

تستعمل تقنية »البلوكاج« للقضاء على هذه الظاهرة.
وبعض قنوات التواصل مع األسف التي تبالغ في التعصب بسبب 
تمويالتها املختلفة، إما لدين أو نظام سياسي أو جهاز معني، فتسيئ 
إلى الفكر البشري الذي اعتبره الكاتب املشهور، جورج ديهاميل، يوم 
كانت التلفزة وحيدة، ليس خوفا منها كوسيلة للمتعة، ولكن من بعض 
األفكار الهدامة التي يمكن أن تمررها الصورة الخشنة لبعض الوجوه 
عنها  ويترفع  السليم  الذوق  يعافها  التي  والعبارات  واأللفاظ  واألفكار 

الفكر الراقي.
اللقمة  تأكل منه  الذي بمجرد ما  الطعام املسموم  إنه فعال نوع من 
إما فكريا أو دينيا، ألنك تقرأه أو تعثر  األولى تحس بغثيان يصيبك، 
»حديقة  في  صراخ  حلقة  وجدت  وقد  عليك،  يفرض  أو  بالصدفة  عليه 
الحب« وسيمون دوبوفوار وسارتر وأنيس منصور ونوال السعداوي 
وشيخ  حسني  وطه  العقاد  وعباس  الطهطاوي  ورفاعة  أمني  وقاسم 
الحداثي متجمعني على  الفكر  العلوي وأمراء  بلعربي  املغربي  اإلسالم 
عيد  »حديقة  من  االجتماعي  التواصل  قنوات  إحدى  مدير  تطرد  امرأة 
الحب«، من أولئك الذين يحرمون ويحللون بسذاجة ويطلبون من املرأة، 
ما  لرجل  بالقول  بالخضوع  الحب  عيد  في  تتحرز  أن   ،21 القرن  في 
مفسرا اآلية القرآنية تفسيرا ما أنزل هلل به من سلطان، متناسني بأن 
أسباب  ولها  املؤمنني  أمهات  على  نزلت  أخرى  كالحجاب وأمور  اآلية 
سنة   150 منذ  حاربوا  أن  كبار  دين  لعلماء  سبق  وقد  خاصة،  نــزول 
هذا الفكر الظالمي الذي يريد أن يجعل من املرأة مستعبدة باسم زوج 
وألوالده  له  حياتها  طول  خادمة  منها  يجعل  أن  وطامع يريد  جاهل 
في  كبرها  أو  مرضها  بمجرد  املهمالت  سلة  في  بها  وعائلته، ويرمي 
قمة  وتلك  شبابها..  جمال  معالم  أو  الشهري  مدخولها  زوال  أو  السن 
والقضاة  املحامني  مكاتب  غصت  وقد  األيام  هذه  يكتشف  الذي  الغدر 
إلى  »كورونا«  زمن  بعد  املرأة محتاجة  زالت  ال  التي  املآسي  بكثير من 
الذود عن حوضها والدفاع عن حقوقها، واحتقار هذا النوع من الرجال 
وهمية  سلطة  باسم  ولكن  الحب،  باسم  ليس  استعبادها  يريد  الذي 

لخطني مكتوبني من طرف عدلني.
ألن  قبلها  وال  بعدها  ليس  مكانة  للمرأة  أعطى  فــاإلســالم  عفوا، 
حب  عيد  في  وقد سجلنا  واملعنوي،  واستقاللها املادي  بحريتها  تنعم 
2021، بعض النصاح املتزمتني في ثوب عصري، ربما أزالوا جالبيب 
مختلفة،  ديكورات  تحت  عصريا  لباسا  وارتدوا  وطرابيشها  الجهالة 
الطعام  تقدم هذا  التي  البرامج  من  مرعبة  أفالم  في  التضليل  أجل  من 
مع  واملثقفني،  املثقفات  بعض  نجد  األحيان  بعض  في  الذي  املسموم 
تفسير  في  الدنيئة  األساليب  هذه  مثل  عليهم  تنطلي  الشديد،  األسف 
ينبغي  مقاصدها، لذلك  ويجهلون  قواعدها  يمتلكون  ال  دينية  قواعد 
على الدول اإلسراع بإخراج قوانني تنظم هذا املجال السمعي البصري 
الذي أصبحنا نرى فيه كل أشكال التطرف في الدين واألخالق والجنس 
القانونيني  على  يجب  رقيب، وهي معضلة  وال  دون حسيب  والتشهير 

واالجتماعيني إيجاد حلول لها قبل فوات األوان. 

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

يتبع

العدد: 1553 من 25 إلى 31 مارس 2021

الفنانة التونسية هند صبري خائفة 
على حياتها بسبب سعد لمجرد

لم تنس الفنانة التونسية، هند صبري، التهديدات بالقتل 
رأيها  ــداء  إب بعد  سنوات  ثــالث  حوالي  منذ  تلقتها  التي 
القانوني في قضية الفنان املغربي سعد ملجرد، وقالت خالل 
استضافتها في برنامج »يوم ليك« مع اإلعالمية سمر يسري 
التواصل  منصات  إحدى  على  بالقتل  تهديدات  »تلقت  أنها 
االجتماعي«، موضحة: »الصوت ملا بيبقى وحيد بيدفع الثمن 
والتلويح  ابنتيها  شملت  »التهديدات  أن  وأضافت  لوحده«، 
باالعتداء عليهما، وهو ما كان له تأثير سيء عليها«، مشددة 
التي  األمــور  بعض  على  التعليق  عن  تتوقف  لن  أنها  على 

ترغب في إبداء الرأي بشأنها.
رسالة  توجيه  صبري  هند  ورفضت 

برنامج  خــالل  مــن  ملــجــرد  سعد  إلــى 
تتحدث  لم  أنها  ليك«، موضحة  »يوم 
توجيهه  تم  الذي  األول  االتهام  منذ 
القانوني  الحس  وأن  ملجرد،  للنجم 
ال  أنها  مؤكدة  علنا،  للحديث  دفعها 

تعرف سعد ملجرد بشكل شخصي 
تثبت  حينما  له  اعتذارا  وستقدم 

براءته.
قد  صبري  هند  الفنانة  وكانت 
 ،2018 غــشــت  شــهــر  فــي  كتبت 
سعد  فيها  هــاجــمــت  تــغــريــدة 
باالغتصاب  اتهامه  بعد  ملجرد، 

القضاء  طــرف  مــن 
الفرنسي.

رسالة قوية من الفنانة المغربية
 أسماء لمنور إلى اإلعالم الجزائري

املتألقة  املغربية  الفنانة  مــررت 
أسماء املنور، رسائل قوية لإلعالم 
من  الــجــزائــر،  بــالــجــارة  املطبل 
»يديرها  الجديد  عملها  خــالل 
الحب«، الذي طرحته قبل أيام 
على طريقة »الفيديو كليب«.

راقية  وبكيفية  أســمــاء 
ــرد  ــ ــارت ال ــ ــتـ ــ جــــــدا، اخـ
حــاولــوا سرقة  ــن  م عــلــى 
ــطــان« مـــن أصــلــه  ــف ــق »ال
بعد  املغربية،  وهويته 
جدا،  املضحكة  الــروايــة 
خاللها  من  زعمت  والتي 
الـــجـــارة الــشــرقــيــة إيــهــام 
»القفطان«  أصــل  أن  العالم 
أسماء  نجحت  حيث  جــزائــري، 
فـــي تــوظــيــف مـــــوروث »ثـــوب 

عملها  في  رئيسي  كــزي  القنوط« 
»أكسسورات«  جانب  إلى  الجديد، 
كثيرا  ومناظر مغربية صرفة، القت 
العربي،  الصعيد  اإلعجاب على  من 
أغنيتها  حققت  أن  بعد  سيما  ال 
»يــديــرهــا الــحــب« نسبة  الــجــديــدة 
 4 الـــ  قاربت  جــدا  عالية  مشاهدة 

ماليني مشاهدة في 4 أيام فقط.
ولم تكتف ملنور بهذا فقط، بل إنها 
ضبرة«  على  »تحك  أن  على  أصرت 
حني  بــالــجــزائــر،  املسخر  اإلعـــالم 
صفحتها  عبر  تدوينة  بنشر  قامت 
يتابعها  التي  »الفيسبوك«،  على 
املعجبني،  مــن  ماليني   6 مــن  ــد  أزي
القّنوط«،  ثــوب  بـ»قصة  عنونتها 
أدق  تفاصيل  خاللها  مــن  شرحت 
حول هذا املوروث الثقافي املغربي.

ثالث فنانات مغربيات يتغنين 
بالقطبية األنثوية بالدار البيضاء 

برواق Ces-Arts.ma بالدار 
البيضاء، تصطف لوحات معرض 
تشكيلي لثالث فنانات تشكيليات 
للمرأة،  العاملي  اليوم  بمناسبة 
في مختلف  »املؤنث  عنوان  تحت 
إلى  سيتواصل  والــذي  حاالته«، 

غاية 27 مارس الجاري.
ــة املــنــظــمــة  ــه ــج وحـــســـب ال
وغيثة  البقالي  محمد  للمعرض: 
البقالي، فإنه يهدف إلى تسليط 
ــى ثـــالث فــنــانــات  الـــضـــوء عــل
ــاجــدة الــشــرايــبــي  واعـــــدات، م
اإلدريسي،  فززي  لبنى  القعدود، 
ــي  ــوات ــل ــة نــكــمــوش، ال ــديـ وهـ
فهن  مشتركة،  هوية  تجمعهن 
متشبعة  ببيئة  يرتبطن  الثالث 
املرتبطة  الــعــريــقــة  بالتقاليد 
نفس  وفــي  األصيلة،  بالفنون 
على  انفتاحهن  يجمعهن  الوقت 

عوالم فنية أخرى.
ــفــنــانــات  ــد ســلــكــت ال ــ وق
أشكال  من  املشاركات شكال 
الـــنـــضـــال فـــي أعــمــالــهــن 
التعريف  أجل  من  اإلبداعية 
واملرأة  عام  بشكل  باملؤنث 
ــهــذه  ــي ل ــاســ كـــعـــامـــل أســ
لتحريرها  وذلك  القطبية، 
والنمطية  القيود  مــن 

خطى  تآنست  فقد  االجتماعية، 
طريق  على  املتألقات،  الفنانات 
بأبعاده  اآلنـــي  ــع  ــواق ال ــراءة  قـ
عن  بعيدا  الحاملة  اإلنسانية 
العرض  ليصبح  الطابوهات، 
حققن  وقــد  وتنوعا،  ثــراء  أكثر 
الفنانني  بني  مميزة  مكانة  بذلك 
الذين  املــعــروفــني  التشكيليني 
من  بأعمالهن  ونــوهــوا  رحبوا 
حــيــث املــضــمــون والــتــقــنــيــات 

املعتمدة.



المتورطون في انقالب الصخيرات

أن  إال  أمــحــراش،  مصطفى  الــجــنــرال 
بني  اسمه  نشرت  املغربية  الصحف 
الضباط  مع  يعدم  لم  لكنه  املعدمني، 
مــن قبل تحت  مــات  الــعــشــرة، وربــمــا 
استنطاقه  يجري  كان  حيث  التعذيب 
عن الدوافع التي جعلته يسلم للجنرال 
عــبــابــو، مائة  ــوح والــكــولــونــيــل  ــذب امل

وخمسني طنا من الذخيرة الحية.

الفنيري الكولونيل 
من أغرب الضباط الذين تم إعدامهم 
الفنيري،  محمد  الكولونيل  وضــعــا، 
في  حظا  وأكثرهم  سنا  أصغرهم  فهو 

الحياة.
أديــب  ــة،  ــاق األن منتهى  أنيق  شــاب 
الغنى،  في  ضاربة  أسرة  سليل  مطلع 
أبــوه  ــان  ك زعــيــر،  ــربــاط  ال مــن ناحية 
قائدا مشهورا أيام الحماية الفرنسية، 
الضباط  أشهر  من  ضابط  هو  ــان  وك
حياته  معظم  قضى  االســتــقــال،  بعد 
العسكرية إلى جانب األمير موالي عبد 
كمرافق  الثاني  الحسن  امللك  أخ  هلل 
سر،  وأمــني  خــاص  وصــديــق  عسكري 
حتى أنه تزوج كاألمير من فتاة لبنانية 
كانت صديقة لزوجة األمير السيدة ملياء 
الصلح، وقد مكنته هذه الصداقة من أن 
يتمنى..  وما  يبتغي  ما  كل  إلى  يصل 
ضيعات وهدايا وفيات ومواشي، وكل 
بورجوازي  لضابط  يتوفر  أن  يمكن  ما 
ملك  أخ  أمير  بجانب  يحيى  التقاليد، 
موالي  باألمير  عاقته  وكانت  الباد، 
عبد هلل تتعدى الصداقة، ليستبعد كل 
الذين  االنقابيني،  مع  تآمره  في  شك 
األمير،  صديقه  على  الرصاص  أطلقوا 
بعد  ــقــاب  االن بنجاح  اقتنع  وربــمــا 
قبل  الداخلية،  بــوزارة  عبابو  كلفه  أن 
معجزة الصخيرات التي انتهت بنجاة 

الحسن الثاني.
ــداه  وول سميرة  زوجــتــه  كانت  وقــد 
يضفون على حياته طابعا من االستقرار 
والسعادة قلما تتوفر لعدد من الناس، 
اإلمكانيات  تتوفر  عندما  خصوصا 

املادية والتسهيات الحكومية.
كمرافق  مهمته  عن  رسميا  أبعد  وقد 
الخاصة  عاقته  لكن  لألمير،  عسكري 
عندما  أنه  حتى  حالها،  على  بقيت  به 
التابعة  اإلطــارات  ملدرسة  مديرا  عني 
احتفظ  بالقنيطرة،  الداخلية  ــوزارة  ل
املشحون  ــاط  ــرب ــال ب ــق  ــي األن بسكنه 
باألثاث الرفيع وبالصور الفريدة للملك 

ولعائلته واألمير وعائلته.
مشاركة  يقبل  أن  للعقل  يصح  وقد 
على  انــقــاب  محاولة  فــي  ضابط  أي 
الذي  الفنيري،  الكولونيل  إال  النظام 
من  وأكثر  ضابط  من  أكثر  يعتبر  كان 
طرفا  كان  لقد  املالكة،  لألسرة  صديق 
وقد  مــنــه،  وجـــزء  امللكي  الــنــظــام  مــن 
يوليوز  عاشر  قبل  الغذاء  طعام  تناول 
على مائدة األمير موالي عبد هلل، الذي 
وترجاه  امللك  حضرة  إلــى  معه  أخــذه 
امللك  مــيــاد  عيد  مناسبة  تــكــون  أن 
شارة  لتعليق  فرصة  يوليوز(  )تاسع 
وكان  الفنيري،  صدر  على  الكولونيل 

وعد امللك بالقبول.
عبد  املصرية،  الفرقة  كانت  وعندما 
وسعاد  األطــرش  وفريد  حافظ  الحليم 
محمد وغيرهم يغنون في بيت الفنيري 
في اليوم الثاني من شهر يوليوز، كان 
بيت  في  منعزال  الفنيري  الكولونيل 
أقامها  الــتــي  الحفلة  يشاهد  خــاص 
التي  اإلطـــارات  بمدرسة  الصباح  في 
ترأسها  التي  الحفلة  تلك  مديرها،  هو 
أوفقير،  محمد  الجنرال  الداخلية  وزير 
بالكولونيل  ينوه  خطيبا  فيها  ووقف 
كان  لقد  النشيط،  الــشــاب  الفنيري 
والثقة  االعــتــزاز  منتهى  في  الفنيري 
من  يتطاير  الــفــرح  ــان  وك باملستقبل، 
لعاشر  السابق  املــســاء  وفــي  عينيه، 
مشكل  في  زوجته  مع  تجادل  يوليوز، 
اللباس الذي سترتديه بمناسبة الحفل 
إحدى  كانت  وأنها  خصوصا  امللكي، 
السيدات األنيقات اللواتي يضرب املثل 

بأناقتهن.
اختار  يوليوز،  عاشر  صباح  وفــي 
التي  الجديدة  املرسيديس  سيارته 
أربعة وعشرين  أملانيا قبل  وصلته من 

وفوطة  سباحته  سروال  وحمل  ساعة، 
إلى  وتوجه  خفيفا  زيا  وارتــدى  أنيقة 

الصخيرات.
صباح  ــى  إل وحــتــى  إذن،  الفنيري 
ــن بني  ــن مـ ــك ــم ي عــاشــر يـــولـــيـــوز، لـ
بطبيعته  وهــو  للهجوم،  املحضرين 
أنه بعد ظهر ذلك  إال  العنف،  بعيد عن 
اليوم املشؤوم، وعندما كان الكولونيل 
عبابو يعطي األوامر ويعلن التعيينات 
إلى  التفت  ــرة،  ــي األخ الــســاعــات  فــي 
وزيــرا  عينتك  لقد  لــه:  وقــال  الفنيري 
مهامك  لتتحمل  اآلن  فاذهب  للداخلية، 
إلى  الفنيري  توجه  وفعا  الرباط،  في 

إلى  يتصرف،  وأخــذ  الداخلية  وزارة 
أن تم اعتقاله في مكتب الوزير، ونقله 
الجنرال  فيها  كان  التي  املنطقة  إلى 
مات  املتهمني، حيث  الدليمي يستنطق 
الكولونيل الفنيري تحت التعذيب، في 
إطار ما سماه الحسن الثاني فيما بعد 
بـ»التجاوزات«، إال أن الجنرال الدليمي 
ليربط  ــات  ــدامـ اإلعـ صــبــاح  أحــضــره 
بجانب  ــدام  اإلع عمود  إلى  ميت  وهو 

الجنراالت الذين كان مقررا إعدامهم.

بلبصير الكولونيل 
الكبير،  بلبصير  الكولونيل  ــا  أم
إنه  ــرى،  أخـ وشخصية  آخــر  فــوضــع 
الرجل الذي صال وجال في عالم املجد 
عمره  وأفنى  والعسكري،  الحكومي 
الحياة..  طعم  وتــذوق  املــال  جمع  في 
في  الكبرى  هوايته  إلى  باإلضافة  فهو 
منذ  املواشي  وتربية  األراضــي  شــراء 
شراء  أيضا  يهوى  فإنه  سنه،  صغر 
وهكذا  واألوطيات،  واملطاعم  املقاهي 
محمد  شارع  مقاهي  ألكبر  مالكا  نجده 

أوطيات  أجمل  من  ولواحد  الخامس، 
باإلضافة  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
وادي  ناحية  في  الهكتارات  آالف  إلى 
زم التي كان اسمه فيها ترتعش لذكره 

األفكار.
مبكرا،  العسكرية  حياته  بدأ  ولقد 
حيث شارك في حروب الهند الصينية، 
وفي املعارك اإليطالية كضابط فرنسي، 
ــدة أوســـمـــة أهــلــت  ــ ــى ع وحــصــل عــل
الحكومة الفرنسية ألن تثق فيه وتسند 
إليه ناحية وادي زم كقائد في خريبكة 

على الطريقة االستعمارية القديمة.
 1953 سنة  الفرنسيون  أراد  وعندما 

إبعاد امللك املرحوم محمد الخامس عن 
عرشه، اختاروا الكبير بلبصير كواحد 
التي  والعناصر  املفكرة  األدمــغــة  من 
اسم  وضــع  وهكذا  ثقتها،  في  شك  ال 
بلبصير تحت أسماء الكاوي والكتاني 
واملقري، وطوق بلبصير إقليم وادي زم 
بحزام من حديد ونار، وعندما انتفض 
شعب وادي زم ضد االستعمار في سنة 
1955، تزعم بلبصير املذبحة التاريخية 
من  عــشــرات  ــب  ذه حيث  زم،  ــوادي  بـ
الــوطــنــيــني الــشــهــداء.. وســريــعــا ما 
وفتح  استقاله  على  الشعب  حصل 
الــهــروب،  حــاول  ــذي  ال بلبصير  ملف 
اسمه  ووضع  سجنته،  الجماهير  لكن 
في الئحة الخونة وصودرت ممتلكاته، 
عرف  ذكــي،  ضابط  ككل  بلبصير  لكن 
فانطوى  النعامة،  سياسة  يزاول  كيف 
انتظار  في  الهدوء  والزم  نفسه  على 
رتبة  في  فقط  وكــان  العاصفة،  مــرور 
الجيش  إلى  الرجوع  عدم  وقرر  قبطان 

الفرنسي وانتظار تقلبات الزمان.
وتقلب الزمن واشتعلت نار الحرب 
بني املغرب والجزائر في أكتوبر 1963، 
وكان  االحتياط  ضباط  على  ونــودي 
املتطوعني  املستجيبني  من  بلبصير 
مما  املعركة،  في  حسنا  بــاء  وأبلى 
الــذي  حــمــو،  الكولونيل  لثقة  أهــلــه 
كان يلعب دورا هاما في تلك الحرب، 
في  ــه  ل كخليفة  مــعــه  ــذه  أخـ ــذي  ــ وال
وترقى  بتافيالت،  العسكرية  الناحية 
جنرال  رتــبــة  ــى  إل حمو  الكولونيل 
ثم  كومندان،  إلى  بلبصير  والقبطان 
يفترقان حتى عني  ال  وبقيا  كولونيل، 
وبقي  الرباط  بناحية  حمو  الجنرال 
معه الكولونيل بلبصير، إلى أن التقيا 
على أعمدة املقصلة حيث تم إعدامهما 

جنبا إلى جنب.
اللذان  األخيران  الكولونيان  ويكاد 
الضباط  جــانــب  إلـــى  إعــدامــهــمــا  ــم  ت
الكولونيل  وهما  السابقني،  الثمانية 
أن  عمي،  إبراهيم  والكولونيل  بوبري 
الجيش،  في  عاديني  ضابطني  يكونا 
تجمعهما  واحــدة  عائلة  من  وهما  بل 
املصاهرة، إذ أنهما زوجان ألختني، إال 
للجنرال  خليفة  كان  إبراهيم  عمي  أن 
بوبري  بينما  فاس،  إقليم  في  بوكرين 
الخامس  محمد  شــارع  يغادر  ال  كــان 
البنات  يــهــوى  األنــيــق  املــدنــي  بــزيــه 

وينظم الشعر ويحب فريد األطرش.
ــوزي،  ــن امل محمد  ــكــومــنــدان  ال ــا  أمـ
في  املريب  الوحيد  العنصر  كــان  فقد 
الجيش، إذ أنه من قدماء جيش التحرير 
الكريم  عبد  للدكتور  حميم  وصــديــق 
الثوريني  املنتسبني  ولجميع  الخطيب 
إلقليم سوس، وله ثاثة إخوة متهمون 
في »مؤامرة« مراكش التي كانت تجرى 
كانت  الذي  اليوم  نفس  في  محاكمتها 

تجري فيه مجزرة الصخيرات.
الكومندان  أن  في  شك  يتواجد  وال 
بكل  التنكيل  إطــار  في  أعــدم  املنوزي 
سجلوا  الذين  إخوته  املنوزي،  أوالد 
أسماءهم في تاريخ الكفاح الوطني من 

أجل العدالة والديمقراطية.

الجنرال أمحراش
أمحراش  مصطفى  الجنرال  يعتبر 
إذ  املغاربة،  على  الغريبة  األسماء  من 
يعملون  كانوا  الذي  الضباط  من  أنه 
مناصب  في  التقلب  دون  الخفاء  في 
سليل  أيضا  فهو  وإداريـــة،  سياسية 
حبيبي،  الجنرال  مثل  بربرية  عائلة 
فيها  ولــد  الــتــي  الــقــريــة  نفس  ومــن 
بإقليم  الحاجب  أي  حبيبي،  الجنرال 

مكناس.
وال  بــالــقــويــة  شخصيته  ولــيــســت 
كانت  حياته  ولكن  باملتني،  تكوينه 
بمشاكله  األولى  الدرجة  في  مطبوعة 
بــإحــدى  ــزوج  تـ أن  فبعد  الــعــائــلــيــة، 
استولت  الكنيسة،  في  ــات  ــي األوروب
أوالده  وعلى  مصيره،  على  السيدة 
التوجه  على  ترغمهم  كــانــت  الــذيــن 
وعندما  أحــد،  يــوم  كل  الكنيسة  إلــى 
مهامه  يــزاول  مصطفى  الجنرال  كان 
زوجته  كانت  للجيش،  العليا  بالقيادة 
تكوينا  أوالده  تكوين  على  منكبة 
إليه  أسندت  أن  إلى  بحثا،  مسيحيا 
حيث  الــعــســكــريــة،  املــــدارس  إدارة 
دينيا  تكوينا  التاميذ  للجنود  يعطي 
الجنرال  أخذ  وحيث  متينا،  إساميا 
على  يــفــرضــه  بــمــا  يــتــأثــر  مصطفى 
التاميذ من تكوين إسامي، وبسرعة 
ثم  الحج  إلى  وتوجه  تفكيره،  تحول 
عاد مسلما أكثر من املسلمني، ومؤمنا 
عن  الكنيسة  ومنع  املؤمنني،  من  أكثر 
أوالده وهدد زوجته بالطاق، وأصبح 
بلعربي  الــجــنــرال  أصــدقــاء  أعــز  مــن 
الوحيد  املغربي  الضابط  يعتبر  الذي 
املتطرف في شؤون الدين والذي يؤدي 
داخــل  وقتها  فــي  الخمس  صــلــواتــه 

مكتبه.
ولكن هذا لم يمنع الجنرال مصطفى 
خاصة  عناية  ــدوره  بـ يــولــي  أن  مــن 
من  أراد  ما  له  وكان  املادية،  ملصالحه 
جميع  شأن  شأنه  وضيعات  عمارات 

الضباط الكبار.
ويقول املقربون لألوساط الحكومية، 
اعتقل  أن  منذ  مصطفى  الجنرال  أن 
عشية سبت عاشر يوليوز وهو يصلي 

بدون انقطاع.
للضباط  الرسمية  الائحة  أن  ورغم 
الذين تم إعدامهم ال يتواجد بها اسم 

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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جانب من محاكمة المتورطين في مجزرة الصخيرات


