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هل تعجل مهام اللجنة االستطالعية 
بإسقاط وزير الصحة ؟

عندما وصف ملك إسبانيا
 ملك المغرب بـ»العنيد«
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تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

كيف نجا زعيم البوليساريو من ضربة 
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عندما أمر الحسن الثاني 
بمنع األخبار ودفن األسرار
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سري

ــة بــالــنــمــوذج  ــاص رئــيــس الــلــجــنــة اخل
التنموي، شكيب بنموسى، لم يعد يشكل 
ــرة)..(،  ــي األخ التطورات  من  استثناء 
أجل  من  فــاس  إلــى  طريقه  يف  كــان  فقد 
النموذج  حــول  النهائي  التقرير  تقدمي 
التنموي إلى امللك محمد السادس، قبل أن يتم 
وبالتالي،  أتى،  حيث  من  للعودة  به  االتصال 
الفترة  يف  مقررا  كان  الذي  االستقبال«  »إلغاء 
التي متت خاللها ترقية العدوي وعبد النباوي 

والداكي.. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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آش بغا يصنع
؟مــاكــرون

لم يتعد البالغ الصادر مؤخرا عن الحزب الحاكم في فرنسا، 
له  فرعين  تأسيس  في  رغبته  إلى  فيه  يشير  والذي 
في كل من الداخلة وأكادير، كونه مجرد فقاعة إعالمية 
سرعان ما تبخرت في الهواء، حيث قالت وسائل اإلعالم: إن 
حزب »الجمهورية إلى األمام« اختار مخاطبة جمهوره في 
منطقتي المغرب العربي وغرب إفريقيا انطالقا من المغرب، 
غير أن الواقع الملموس يؤكد لعب الرئيس الفرنسي على 
الحبلين، بين المغرب والجزائر، لتحصيل األصوات االنتخابية 
من كال البلدين، في ظل الغموض الكبير الذي يحول دون 
إمكانية تحديد عدد المغاربة وعدد الجزائريين بشكل مضبوط 

فوق التراب الفرنسي..

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور«
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أمريكا لن تـتراجع 
عن دعم مغربية 

الصحراء وجهة الداخلة 
ستنافس جهة طنجة 

تحت األضواء

رئيس جهة الداخلة 
في حوار مع »األسبوع«: 
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1556 من 15 إلى 21 أبريل 2021

الحزب الذي دعا 
إلى إلغاء الحجر 

الليلي في رمضان

الرباط. األسبوع

الديمقراطي  النهج  حزب  دعا 
حظر  قرار  إلغاء  إلى  الحكومة، 
جميع  وإغــاق  الليلي،  التنقل 
واملقاهي  الــتــجــاريــة  املــحــات 
واملطاعم خال شهر رمضان بعد 
الحظر  قرار  أن  اإلفطار، معتبرا 
بتفاقم  يتسم  سياق  في  يأتي 
واالجتماعية  االقتصادية  األزمة 
لجائحة  الخطيرة  والتداعيات 
ــا« عــلــى األوضـــــاع  ــ ــورونـ ــ »كـ

للمواطنني. املعيشية 
وقـــال حــزب الــنــهــج: إن قــرار 
يــشــكــل ضربة  الــلــيــلــي  الــحــظــر 
ملايني  اليومي  للقوت  قاضية 
املرتبطني  والــكــادحــني  الــعــمــال 
شهر  خال  خاصة  املجال،  بهذا 
غير  الحظر  أن  مضيفا  رمضان، 
الوضعية  وأن  إطــاقــا،  مــبــرر 
املعطيات  وفق  مستقرة  الوبائية 
املقاهي  وأن  نفسها،  الرسمية 
واملطاعم في ظل الحجر الصحي 

ظلت تشتغل نهارا بشكل عادي.

بقلــم               الطيب العلوي

آش بغا يصنع ماكرون ؟
املنصرم،  ــوع  األســب خميس  عشية  شــيء  كــل  بـــدأ 
ملا أذاع بيان لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الخامسة  الذكرى  بمناسبة  األمــام«،  إلى  »الجمهورية 
لتأسيسه، خبر افتتاح فرعني له بكل من الداخلة وأكادير، 
وقد جعلت الفقرات األولى منه، الواحد يذوق طعم »الداللة 
ترامب«  »تغريدة  عشية  املغاربة  تذوقها  التي  املنذرة« 
املتحدة  الواليات  العتراف  واملؤكدة  املاضي،  دجنبر  في 
بمغربية الصحراء، وبدأنا نحلم.. ونتصور فرنسا، تلك 
الكبيرة  »الّدار  العريق:  املغربي  للمثل  املجسد  العضو 
فهمنا  ما  سرعان  لكن  فالوسط«..،  الخّصة  موالت  هّي 
ما  همسات  من  جاء  وما  البيان،  في  جاء  ما  بقية  من 
ة وال موالي بِّيه«،  بعد البيان)...(، أنه لن تكون »ال ُخصَّ
حيث أن هذا الباغ الذي وقعه كل من جواد بوسكوران، 
الناطق الرسمي باسم الحزب املذكور في املغرب العربي 
وغرب إفريقيا، وعضو البرملان، »ماري كريستني فيردير 
إلى  »الجمهورية  مجموعة  باسم  املتحدثة  جوكاس«، 
مجموعة  رئيس  ونائبة  الوطنية  الجمعية  في  األمــام« 
الصداقة الفرنسية املغربية، اكتفى بالقول: »نحن سعداء 
الواقعة  الداخلة،  بشكل خاص بإنشاء لجنة للحزب في 
في  الفرنسيني  مع  وجودنا  تعزز  والتي  املغرب،  جنوب 
هذه املنطقة، وسنحضر افتتاح مقر اللجان في الصحراء 
مشيرًا  بذلك«،  الصحية  الظروف  تسمح  حاملا  املغربية 
إلى أنه سيرأس اللجنتني كل من »غي بيكار« عن مدينة 

أكادير، و»كلود فرايسينت« عن الداخلة.
الذي  للغموض  نظرا  تساؤل،  من  أكثر  طرح  بيان 
الخبراء  كل  تقاسم  إذ  مــاكــرون)...(،  شباب  به  جاء 
ما  كان  إذا  فيما  والترقبات)...(،  اآلراء  والسياسيني 
بسيطة  خطوة  فعا  هو  الفرنسي،  الحزب  عليه  أقدم 
بعد  الذي  الحزب  هذا  املغرب،  جنوب  وجوده  لتعزيز 
بحث سريع، اتضح لي أنه ليس لديه مكتب حتى في 
تعرف  والتي  العاملية)...(،  العواصم  كبريات  بعض 
عليه  هو  مما  أكثر  الفرنسية  للجالية  سكانية  كثافة 
»محتشمة  الداخلة وأكادير)...(، أو خطوة  الحال في 
إلمكانية  للتمهيد  مـــا)...(،  لرغبة  تلمح  ومــتــرددة«، 
ما  غــرار  على  الجنوب  في  فرنسية  قنصلية  افتتاح 

قامت به باقي الدول.
إال  الخميس،  ذاك  على  مضى  يــوم  وكــل  تــم،  مــن 
واضعة  جــرى)...(،  عما  الناتجة  األحداث  وتضاربت 
فرنسا في مكانة تلك التي ينطبق عليها املثل املغربي 
عاقتها  التي  الجزائر  بني  نسلم«..  واّل  »زوجــونــي 
أصغر  عند  وتتعثر  هشة  السابق  مستعمرها  مــع 
مجرد  ماكرون  حزب  خطوة  في  ترى  وقد  مطب)...(، 
يفهم  لم  الــذي  املــغــرب،  وبــني  الخنونة«،  على  »عكر 
بيان  صدور  منذ  الذي  األول)...(،  شريكه  نوايا  بعد 
حزبه الحاكم، ما زال يتفانى في التلميح أمام العادي 
إمكانية  عن  اإلشــارات  بني  املوضوع،  حول  والبادي 
التراجع عن القرار املُتََّخذ، بحجة على حد تعبير الحزب، 
جميع  قبل  من  بعد  عليه  املوافقة  تتم  لم  »القرار  أن 
من  النوع  لهذا  املوالية  والطعون  الحزب«،  هيئات 
في  تجعلنا  الحزب،  نفس  داخــل  ومن  التصريحات، 
املغاربة  ألن  »محتفل«)...(،  من  أكثر  »متفرج«  مرتبة 
االحتفال  يمكنهم  وال  شيء..  كل  رغم  أذكياء  بطبعهم 
حزب  افتتاح  بخطوة  التنويه)...(  حتى  ــدًا، وال  أبـ
فرنسي ملكتبه جنوب املغرب، خصوصا من طرف حزب 
أبان بعد كل ما مضى، ومن خال سياسته الداخلية، 
عن قرارات مختلفة جعلت منه مضرب املثل في غياب 
نحو  ْبَقْطَرة«  »َقْطَرة  إياه  دافعة  التسيير،  في  الخبرة 

الهامش)...(.
املغرب محتاج في هذه األوقات بالضبط من سياسته 
شركائه،  من  ومباشرة  واضحة  ملساندة  الخارجية، 
والعدل)...(،  جاعة  الشَّ طياتها  في  تحمل  مساندات 
مكتب  كفتح  املــيــل)...(،  دون  املائلة  الــقــرارات  أما 
لحزب أجنبي في مدن حتى أحزابها الوطنية تتفكك، 
أجدادنا  ذكرها  أن  فسبق  بالجملة،  مكاتبها  وتغلق 

بـ: »خاوي بن خاوي، من يجرح ويداوي«.

الرباط. األسبوع

يضع وزير الصحة خالد أيت الطالب، واألطر 
بالتزامن  قلوبهم،  على  أيديهم  معه،  العاملة 
باملهمة  املكلفة  البرملانية  اللجنة  شــروع  مــع 
االستطاعية املؤقتة حول صفقات »كورونا« في 
عملها، بعدما تعرضت النتقادات كثيرة من قبل 
وسائل اإلعام وفي مواقع التواصل االجتماعي، 
منها  تقنية،  ألسباب  نشاطها  توقيف  بسبب 
التي  الصفقات  حول  الكافية  املعلومات  غياب 

أبرمت وزارة الصحة خال السنة املاضية.
ستحدد  الــتــي  البرملانية،  اللجنة  وقــامــت 
وزارة  ملقر  ــارة  ــزي ب الــصــحــة،  وزيـــر  مستقبل 
وجهت  بعدما  الــفــارط،  الثاثاء  يــوم  الصحة 
أيضا،  الصحة  وزارة  إلى  واتهامات  انتقادات 
وتأخير  اللجنة،  ملطالب  استجابتها  عدم  بسبب 

الصفقات  تقرير  استكمال  عملية  وعرقلة  عملها 
العمومية قبل عرضه على مكتب مجلس النواب، 
مصالح  جدية  حول  تكثر  التساؤالت  جعل  مما 

وزارة الصحة في كشف الحقائق.
الزيارة  شملت  فقد  مطلعة،  مصادر  وحسب 
التي قام بها بعض أعضاء اللجنة االستطاعية، 
املالية  مديرية  منها  ومديريات،  مصالح  عــدة 
ــحــصــول على  ــدف ال ــه ــك ب ــ والــتــخــطــيــط، وذل
بالصفقات  املتعلقة  والــبــيــانــات  املــعــلــومــات 
بداية تفشي  قبل وزارة الصحة منذ  املبرمة من 
الزيارة  هــذه  تأتي  بحيث  ــا«،  »كــورون جائحة 
بغرض تدارك التأخير الذي عرفته املهمة بعدما 
املهمة  تقرير  لتقديم  املحددة  اآلجــال  تجاوزت 

االستطاعية.
اللجنة  تــحــرك  أن  ــصــادر،  امل نفس  وأضــافــت 
االستطاعية مؤخرا، جاء بعدما طال انتظارها في 
أن  إال  الصحة،  وزارة  من  معطيات  على  الحصول 
لكي  الصحة  ملسؤولي  فرصة  كانت  التلقيح  حملة 
يتذرعون بها ويتماطلون في تزويد أعضاء اللجنة 

العمومية،  الصفقات  حول  بمعلومات  البرملانية 
املحظوظة  الشركات  بعض  عليها  حصلت  التي 

وجنت منها املايير من صندوق »كوفيد«.
البرملانية،  االستطاعية  اللجنة  تشكيل  فمنذ 
تطالب عدة فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية، 
باإلسراع في كشف تفاصيل صفقات مستلزمات 
وكــمــامــات  معقمات  مــن  ــا«،  ــورونـ »كـ فــيــروس 
يستعمل  الذي  الكشف  وجهاز  تنفس  وأجهزة 
في تحديد الحاالت اإليجابية والسلبية لفيروس 
في  املستعملة  األدويــة  جانب  إلى   ،»19 »كوفيد 

عاج املرضى مثل دواء »الكلوروكني« وغيره.
اللجنة  أعضاء  عاتق  على  املسؤولية  لتبقى 
بتشكيلها  قامت  والتي  بالبرملان،  االستطاعية 
في  التدقيق  بــهــدف  الــنــواب،  مجلس  رئــاســة 
الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خال فترة 
الجائحة، بعد الضغط الذي مارسه أعضاء مجلس 
مواقع  عبر  املغاربة  ضغط  جانب  إلى  النواب، 
ومصير  قيمة  معرفة  قصد  االجتماعي،  التواصل 

األموال التي صرفت خال بداية الجائحة.

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

هل تعجل مهام اللجنة 
بإسقاط  االستطالعية 

وزير الصحة ؟

اتهام وزيرة السياحة بتبذير المال العام
الرباط. األسبوع

البرملاني  املستشار  وجــه 
اتهامات  حيسان،  الحق  عبد 
نادية  السياحة،  ــرة  وزي إلــى 
املال  بـ»تبذير  العلوي  فتاح 

العام«.
ــي عــن  ــانـ ــرملـ ــبـ ــال الـ ــ ــ وق

الكونفدرالية الديمقراطية 
جلسة  خـــال  لــلــشــغــل، 
أن  املستشارين،  ملجلس 
تحاول  السياحة  وزيرة 

بالتكوين  خــاصــا  معهدا   12 تفويت 
ــفــنــدقــي لــلــخــواص،  الــســيــاحــي وال
واعتبر أن ما يقع في قطاع السياحة 
الوزيرة  عــزم  بعد  جــدا«،  »خطير 
لقطاع  الــدولــة  ممتلكات  تفويت 
وعدم  غيابها  منتقدا  الخواص، 
لتوضيح  املجلس،  مع  تجاوبها 

األمور الحاصلة في القطاع.
وأكد حيسان أن نادية العلوي 
تريد تفويت أطر هذه املعاهد 
ــة لـــــوزارة  ــي ــاح ــي ــس ال
ــة الــوطــنــيــة،  ــي ــرب ــت ال
ماذا سيفعل  متسائا: 
أستاذ شعبة »الطبخ« 

في وزارة التعليم ؟ العلوي

صفقات »كورونا« في الميزان

أيت الطالب



بشراكة مع وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
يطرح القرض الفالحي للمغرب المنتوج المالي " تسبيق عن اعانة " كرد مبتكر

لإلقالع بالعالم القروي.
مع" تسبيق عن اعانة "، ستستفيدون من تسبيق على مبلغ اعانتكم الممنوحة

في إطار صندوق التنمية الفالحية بفائدة تفضيلية 3.5 %، وذلك فقط بفتح حساب
بنكي بالقرض الفالحي للمغرب واالدالء بوثيقة قرار منحكم اعانة من طرف صندوق 

التنمية الفالحية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

تسبيق عن اعانة
صندوق التنمية الفالحية

تسبيق عن اعانة
صندوق التنمية الفالحية

الحل المالئم إلقالع العالم القروي بفائدة 3.5 %الحل المالئم إلقالع العالم القروي بفائدة 3.5 %
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ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة »األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة التي راكمها 
في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« بانتظام ضمن هذا الركن.

صور تنشر   ألول  مرة

مجلس حفظة العرش الذي 
نصب مؤقتا في انتظار رجوع 
صاحب العرش، ويتكون هذا 
المجلس من: مبارك البكاي، 

الفاطمي بن سليمان، 
الطاهر وعسو، المقري، 
والحاج محمد الصبيحي.

حرب التزكيات تشعل فتيل 
الصراع في »البام«

الرباط. األسبوع

يسود غضب في صفوف مناضلي ومناضالت حزب 
عبد  العام،  األمني  رفض  بسبب  واملعاصرة،  األصالة 
رغم  للحزب  الوطني  املجلس  انعقاد  وهبي،  اللطيف 
إمكانية تنظيمه عن بعد كما فعلت أحزاب أخرى، مثل 

االستقالل واألحرار.
لعقد  واملناضلني  املعارضة  دعــوات  من  وبالرغم 
املجلس الوطني، إال أن وهبي يتذرع بمسألة الطوارئ 
على  للحصول  الحزب  أمام  عائقا  تظل  التي  الصحية 

بعقد  الــداخــلــيــة  وزارة  تــرخــيــص 
ــاع، لــكــن هــنــاك مــخــاوف  ــم االجــت
ــدى األمـــني الــعــام مــن انــحــراف  ل
الوطني  املجلس  داخــل  النقاش 
التزكيات  توزيع  طريقة  بسبب 

االنتخابية.
وقد تعرضت لجنة االنتخابات 
محمد  البرملاني  يترأسها  التي 

داخلية،  النتقادات  الحموتي، 
السيما من قبل أطر وكفاءات 
الحزب، بسبب معايير توزيع 

التزكيات وانتقاء املرشحني 
لالنتخابات املقبلة.

الرئيس المتهم بالتحريض على خرق الحجر الصحي يعلق على اعتقاله:
»شنو نجيبو لك سعادة الرايس.. أتاي وال قهوة؟« 

الرباط. األسبوع 

ــودي،  ــحــن ــي ال ــك نــشــر امل
التابعة  لوطا  جماعة  رئيس 
على حسابه  تدوينة  للحسيمة، 
االجتماعي  التواصل  موقع  في 
فيها  تحدث  »فايسبوك«، 
عناصر  معاملة  عن 
الــــدرك املــلــكــي له 
أثناء وضعه تحت 
الحراسة  تدابير 
الــــنــــظــــريــــة 
بـــــإمـــــزورن، 
للتحقيق معه 
على خلفية 
تــدويــنــتــه 

خالل  الليلي  التنقل  حظر  حول 
شهر رمضان.

وأوضح الحنودي بعد اإلفراج 
األخير  اإلثنني  يــوم  مساء  عنه، 
أمضى  أنه  النظرية(،  )الحراسة 
تعبيره،  حسب  ويكاند«  »أحسن 
أسمع  ال  لحظة  كل  »فــي  مــردفــا: 
ياك مخاصك  الرايس  إال: سعادة 
شي حاجة.. سعادة الرايس شنو 
نجيبو لك.. سعادة الرايس أتاي 

وال قهوة؟«.
»شكرا  ذاته:  املتحدث  وأضاف 
املــلــكــي على  ــدرك  ــ الـ لــعــنــاصــر 
أمر  ملن  شكرا  الطيبة،  املعاملة 
من  ــي  آزرن من  لكل  شكرا  بذلك، 
واألصــدقــاء  املحامني  األســاتــذة 
وجل الرأي العام، أما العائلة فال 

تحتاج لشكر«.
لوطا  رئــيــس جــمــاعــة  وخــتــم 

لم  ألني  »أعتذر  بالقول:  تدوينته 
الهائل  الكم  عن  اإلجابة  أستطع 
وليخسأ  والرسائل،  املكاملات  من 
حفظكم  والشامتون..  الحاقدون 
ورمــضــان  جميعا،  ورعــاكــم  هلل 

مبارك كريم«.
وجاء ذلك بعدما قرر وكيل امللك 
بالحسيمة،  االبتدائية  باملحكمة 
متابعة رئيس جماعة لوطا، املكي 
وذلك  سراح،  حالة  في  الحنودي 
بكفالة مالية قدرها 10 آالف درهم. 
الحنودي  املكي  أن  إلى  يشار 
تتعلق  تهم  أجل  من  متابعا  كان 
مخالفة  على  الغير  بـ»تحريض 
العمومية  الــســلــطــات  قــــرارات 
الطوارئ  حالة  إطار  في  املتخذة 
خلفية  على  ــك  وذلـ الــصــحــيــة«، 
حسابه  عــلــى  نــشــرهــا  تــدويــنــة 

بموقع »فيسبوك«. الحنودي

وهبي

إطالق حملة لتخليق مؤسسة
 األمن الوطني

الرباط. األسبوع

لألمن  العام  املدير  أعطى 
مراقبة  ومــديــريــة  الــوطــنــي 
ــي، عــبــد  ــنـ ــوطـ ــراب الـ ــ ــت ــ ال
اللطيف الحموشي، تعليماته 
أجل  من  العامة،  للمفتشية 
الــتــجــاوزات  لكل  الــتــصــدي 
املــرفــق  ــي  ف االخـــتـــالالت  أو 
األمــنــي، واتــخــاذ الــقــرارات 
الالزمة في حق كل املخالفني 
كانت  مهما  املؤسسة  داخــل 

مسؤولياتهم.
في  الحملة  ــذه  ه وتــأتــي 
التي تقوم بها  املواكبة  إطار 

اإلدارة العامة لألمن الوطني 
وذلــك  األمــنــيــة،  النقاط  لكل 
املؤسسة  تخليق  إطــار  فــي 
للخروقات  والتصدي  األمنية 
بناء  وأيضا  والــتــجــاوزات، 
على شكايات املواطنني التي 

تتوصل بها اإلدارة.
ــارة، فـــقـــد أعــفــى  ــ ــإشـ ــ لـ
اللطيف  عبد  الــعــام  املــديــر 
رئيس  مــن  كــال  الحموشي، 
لألمن  اإلقــلــيــمــيــة  املــنــطــقــة 
القنيطرة،  ضواحي  باملهدية 
ورئيس  ــزي  ــرك امل والعميد 
القضائية  الــشــرطــة  ــة  فــرق
وذلك  مهامهم،  من  بالنيابة، 
التفتيش  نتائج  على  بناء 
الذي قامت به اللجنة املركزية 

التابعة للمفتشية العامة.

وزارة غنية وأئمة فقراء

الرباط. األسبوع 
 

اإلسالمية،  ــشــؤون  وال ــاف  األوقـ وزيــر  أشــاد 
تطورت  التي  الــوزارة  بميزانية  التوفيق،  أحمد 
خالل السنوات األخيرة، لكنه اعتبرها غير كافية 
املوجودة  امليزانية  أضعاف  ثالثة  إلى  وتحتاج 

حاليا.
وكشف التوفيق خالل حضوره لجلسة مجلس 
املستشارين، أن ميزانية القيمني الدينيني انتقلت 
من 6 ماليني درهم إلى حوالي مليار و430 مليون 

درهم، حيث انتقلت امليزانية بأضعاف مما يجعل 
وزارة األوقاف من أغنى القطاعات الوزارية، نظرا 

لألراضي واملمتلكات التي تتوفر عليها.
ميزانية  بتطور  األوقاف  وزير  اعتراف  ويأتي 
وزارته في ظل املعاناة التي يعيشها أئمة العديد 
املاضي،  رمضان  شهر  منذ  املغلقة  املساجد  من 
بحيث أن فئة منهم ال يتوفرون على أجرة شهرية، 
إذ يستفيدون فقط من مساهمات املصلني والسكان 

في صندوق املسجد أو خالل صالة التراويح.
ــورت أوضــاعــهــم  ــدهـ ــات مـــن األئـــمـــة تـ ــئ ــامل ف
يشرف  التي  املساجد  إغــالق  بعد  االجتماعية 
على تسييرها محسنون ومتطوعون أو جمعيات 

املساجد.

هل يشرع الداكي في محاسبة 
ناهبي المال العام ؟

الرباط. األسبوع
 

بالتسريع  العام،  املال  لحماية  املغربية  الجمعية  طالبت 
في إنجاز األبحاث الخاصة بجرائم الفساد املالي والتنزيل 
تحث  التي   ،2020/1 العامة  النيابة  رئاسة  لدورية  الفعلي 
األدلة  التي تسمح بجمع  القانونية  »تفعيل املقتضيات  على 
وكشف الجناة، ال سيما عبر تطبيق التدابير املتعلقة بحماية 

الشهود واملبلغني والخبراء والضحايا«.
جدية  وأبــحــاث  تحريات  »إجـــراء  إلــى  الجمعية  ودعــت 
حالة  خالل  أنجزت  التي  العمومية  الصفقات  مختلف  حول 
الطوارئ الصحية، وخاصة في قطاع الصحة، للوقوف على 
مدى التزامها بالضوابط القانونية، وتحديد حجم االختالالت 
التأديبية  املسؤوليات  وترتيب  شابتها،  التي 
والزجرية«، مطالبة بالتعجيل في »تجهيز 
ومعاقبة  املحاكم  أمام  الرائجة  امللفات 
ــني بــعــقــوبــات زجــريــة  ــدان الــجــنــاة امل
تناسب خطورة جرائم الفساد املالي«.

وحذرت جمعية حماية املال العام من 
»التزايد املهول في حجم الفساد املالي 
من  عنه  ينتج  وما  باملغرب  والتدبيري 
للمقدرات  وإهدار  العام  للمال  نهب 
االقتصادية للمجتمع املغربي، في 
حقيقية  استراتيجية  غياب  ظل 
وفعالة  واضحة  آليات  تمتلك 
الستئصال منظومة الفساد«.

الرباط. األسبوع
 

النفس  قال محسن بنزاكور، باحث في علم 
االجــتــمــاعــي، أن الــعــنــف الـــزوجـــي ظــاهــرة 
مجتمعنا  فــي  كــثــيــرا  انــتــشــرت  اجتماعية 
يطال  الــذي  العنف  أن  إلــى  مشيرا  املغربي، 
الصحي،  الحجر  فترة  أثناء  خاصة  الرجال، 

تزايد بشكل كبير، وهو ما أكده تقرير املندوبية 
السامية للتخطيط.

وأوضح في تصريح تلفزي، أن الوقائع التي 
رجال  طرف  من  شكاوى  رفع  قبيل  من  حدثت 
العقلية  تغير  تؤكد  املحاكم،  في  نسائهم  على 
في مجتمعنا،  مألوفا  ليس  ما  والسلوك، وهو 
وتابع أن العنف ضد الرجال والذي كان يعتبر 
إطاره  من  خرج  السابق،  في  الطابوهات  من 
هذه  فرضته  قانوني  إطــار  إلــى  االجتماعي 

الحركية املجتمعية بخصوص هذه الظاهرة.

من حقوق المرأة إلى حقوق الرجل

الحجر الصحي يرفع معدالت تعنيف الرجال 

الداكي

التوفيق
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كـواليـس األخبــار

ــي  ــان ــرمل ــب ال الـــنـــائـــب  تفاعل 
اليسار،  فيدرالية  وعضو  الــشــاب 
املاضي  الــعــدد  مــع  فــريــج،  بــا  عمر 
الغاف  أن  قائا  »األســبــوع«،  مــن 
على  ظهر  حيث  كثيرا«،  »أضحكه 
غير  »شــيــخ«،  وهــو  الجريدة  صــدر 
»الكام  عن  سكوته  باملقابل  أكد  أنه 
أنه  موضحا  السياسة،  في  املباح« 
القرار سنة  هذا  مثل  اتخذ  أن  سبق 
2009، غير أن ذلك ال يعني مغادرته 

للشأن السياسي، حسب قوله..

في  الداخلية  وزارة  تتردد  لم 
منصبه  مــن  قــائــد  استقالة  قــبــول 
ــارة، وخــصــصــت  ــمـ ــسـ ــنــة الـ بــمــدي
كبيرا  احتفاال  الصحراوية  املواقع 
ألسباب  استقال  الذي  املوظف  بهذا 
الحادث  هذا  بالشخصية..  وصفها 
الصعبة  املساطر  األذهان  إلى  يعيد 
ــف، بغض  ــوظــائ ــادرة بــعــض ال ــغ مل

النظر عن إرادة أصحابها أم ال.

ــأمــن  ت ــة  ــي ــل عــم تتوقف  ــم  ل
فقط،  النقطة  تلك  عند  »الكركرات« 
امللكية  املــســلــحــة  الــقــوات  إن  ــل  ب
جديد  مراقبة  مركز  بإحداث  قامت 
كانت  التي  »قــنــدهــار«،  منطقة  فــي 
يكون  وبــذلــك  بالتهريب،  معروفة 
التحرك الجديد أكبر تكريس ميداني 
الــصــحــراء،  فــي  املــغــربــي  للتواجد 
يسمى  ما  قائد  مقتل  مع  بالتزامن 

جهاز درك البوليساريو.

املجتمع  ــتــحــرك  ي ــرة  م ألول 
ــضــرائــب على  ــفــرض ال ل الـــدولـــي، 
الجنسية  املـــتـــعـــددة  الـــشـــركـــات 
فرضته  الذي  الضغط  مع  بالتزامن 
إلدارة  نسب  وقد  »كورونا«،  جائحة 
الرئيس األمريكي جو بايدن، تحركها 
النوع من الضريبة على  لفرض هذا 
الشركات التي اعتادت االستفادة من 
و»الثغرات«  الضريبية«  »املــاذات 

بمختلف أنحاء العالم.

بعد  مظلما  نفقا  الجزائر  دخلت 
التقرير  على  اإلجــابــة  عــن  عجزها 
ــات خــارج  ــدامـ ــر حـــول »اإلعـ األخــي
قبل  من  والصادر  القضاء«،  نطاق 
املتحدة  لألمم  السامية  املندوبية 
األمن  يتهم  حيث  اإلنسان،  لحقوق 
جزائرين  أعــدم  بكونه  الــجــزائــري 
فــي مــوقــع تــعــديــن، بــاإلضــافــة إلى 
االنتهاكات الجسيمة التي وقعت في 
جائحة  انتشار  وبعد  قبل  تندوف، 

»كورونا«)..(.
 

ألول مرة تابع املواطنون خافا 
ــول مجال  مــبــاشــرا بــن قــائــديــن ح
حيث  اختصاصاتهما،  مــمــارســة 
تدخل قائد خارج دائرة نفوذه ليردع 
صاحب مخبزة في نفوذ دائرة أخرى 
أن  مطلعة،  مصادر  وتقول  بتطوان، 
املعني  معه  املذكور اصطحب  القائد 
باألمر إلى مكتبه خارج الدائرة التي 
ساعة  تجاوز  مخالفة  فيها  سجلت 
تدابير  إطـــار  فــي  الليلي  ــاق  اإلغـ
تنازع  هــو  فهل  الصحي..  الحجر 
الــصــراع  أم عـــودة  اخــتــصــاصــات، 

القديم بن رجال السلطة ؟

ما خفي

الرباط. األسبوع

استبعد الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة 
وادي الذهب، أي تراجع في املوقف األمريكي 
شروع  مع  بالتزامن  الصحراء  مغربية  إزاء 
في  بــايــدن،  جو  الجديد  األمريكي  الرئيس 
الدينامية  أن  موضحا  صاحياته،  ممارسة 
حيث  يتغير،  لم  أمريكا  وموقف  متواصلة، 
تتوافد  مازالت  األمريكية  ))الوفود  بأن  قال 
على الداخلة، وهناك لقاءات كبيرة خاصة مع 
أعضاء السلك الدبلوماسي األمريكي، والقائم 
األمريكي  واملوقف  االقتصادية..  باألعمال 
على  انعكاسات  له  وستكون  جــدا،  إيجابي 

مواقف دول أخرى..((.
كما أكد الخطاط في حوار مع »األسبوع« في 
تعليقه على حدث افتتاح القنصلية األمريكية 
الدينامية،  نفس  استمرار  على  الداخلة،  في 
قال:  الهام، حيث  بالحدث  األمر  هذا  واصفا 
يمكن  ال  جدا،  هام  حدث  هو  الحدث  ))هــذا 
فصله عن الدينامية السياسية التي شهدتها 
ولكن  أخرى،  قنصليات  عدة  بافتتاح  املدينة 
أمريكا،  وزن  من  بدولة  األمر  يتعلق  عندما 
تتكلف  التي  وهي  األمــن،  مجلس  في  عضو 
األمــن،  مجلس  قـــرارات  مــســودات  بصياغة 
قامت بافتتاح قنصلية في الداخلة، فضا عن 
كونها دولة عظمى، فإن هذا الحدث يكتسي 
أهمية كبرى، بعد اعترافها بالسيادة املغربية 
على األقاليم الجنوبية، السيما بعد تأكيدها 
أن الحل الوحيد لقضية الصحراء، هو الحكم 
الذاتي في ظل السيادة املغربية، فهذا يعني 

أننا أمام مكسب تاريخي..((، حسب قوله.
»االعتقاد  سؤال  عن  تعليقه  معرض  وفي 
ــراف  ــت االع عــن  أمــريــكــا  ــراجــع  ت بإمكانية 
بمغربية الصحراء«، قال رئيس جهة الداخلة 
بالتفصيل: ))ال أعتقد ذلك، ألن هناك دينامية 
نتيجة  هو  األمريكي  املوقف  وهذا  واضحة، 
كما  واملغرب  املغرب،  اتبعها  الستراتيجية 
وهذا  التنمية،  استراتيجية  اختار  تعلمون 
أرض  على  الجميع  يلمسه  التنموي  الخيار 
الواقع، وسواء تعلق األمر بأمريكا، أو تقارير 
التنمية  مجلس األمن، فكلها تشيد بمستوى 
فهذه  وبــالــتــالــي،  الجنوبية،  األقــالــيــم  فــي 
املكثفة لساكنة  املقاربة واملشاركة السياسية 
األقاليم الجنوبية في االنتخابات، والخطوات 
اإليجابية في مجال حقوق اإلنسان، كلها أدت 

إلى الحصول على مواقف إيجابية إزاء قضية 
الصحراء من طرف عدة الدول، ومنها أمريكا، 
للعمل  إيجابية  نتيجة  هي  املــواقــف  فهذه 
الجبار الذي قام به املغرب بقيادة جالة امللك، 
أعلن عن  السادس  امللك محمد  أن  وال ننسى 
اعتمادات  له  تنموي جديد وخصص  نموذج 
الرفع  إطار  في  يدخل  كله  وهذا  جدا،  مهمة 
التحتية  والبنيات  الخدمات  مستوى  من 
في  يشككون  كانوا  من  هناك  واالقتصادية.. 
ما يتم إعانه من طرف املغرب، ال سيما من 
اليوم،  لكن  الترابية،  الوحدة  أعــداء  طرف 

الداخلة  تزنيت  وطريق  موجودة،  املشاريع 
الــداخــلــة  ــط  وربـ األرض،  عــلــى  مــوجــودة 
بالشبكة الوطنية للكهرباء موجود، وميناء 
املهيريز موجود، وهناك عدة مشاريع أفقية 
تتعلق بالتكوين والصحة والطرق القروية، 
تجاوزت  إنجازها  ونسبة  موجودة  كلها 
املوقف  أن  أقــول  لذلك  املــائــة..  في   70 الـــ 
األمريكي وموقف الدول األخرى، هو تتويج 
التنموية  واالستراتيجية  املسيرة  هذه  لكل 
فــي األقاليم  املــلــك  الــتــي اخــتــارهــا جــالــة 

الجنوبية((، يقول الخطاط.
ــة وادي  ــداخــل ولـــم يــعــد رئــيــس جــهــة ال
عائدا  بصفته  معه  الحديث  يقبل  الــذهــب 
املــدة  أن  يــقــول  حيث  الــبــولــيــســاريــو،  مــن 
التي  املــدة  تفوق  املغرب  في  قضاها  التي 
مع  لكنه  أضعاف،  ثاثة  باملخيمات  قضاها 
األخيرة،  األحــداث  شريط  في  يسترجع  ذلك 
الجهة،  رئاسة  من  عزله  عن  الحديث  حدث 
العربي  املغرب  وكالة  نشرتها  قصاصة  في 
لألنباء، وهو النبأ الذي »أفرح البوليساريو«، 
إحدى  في  الخطاط  وجود  مع  لتزامنه  نظرا 

اجتماعات اللجنة الرابعة في األمم املتحدة، 
))هذه القصاصة الخاطئة التي تم تصويبها 
بعد بضع ساعات، كان لها تأثير كبير جدا، 
الترابية،  الوحدة  لخصوم  الفرصة  وأعطت 
جاء  جهة  لرئيس  كيف  السؤال  طرح  حيث 
نفس  وفــي  الوطنية،  القضية  عــن  ليدافع 
اللحظة، تتم إذاعة قصاصة خاطئة، ولحسن 
الحظ، أن هذا األمر لم يحرك مني ولو شعرة 

واحدة((.
»اإلشاعة«  قطعي  بشكل  الخطاط  يكذب 
موريتانيا  في  مقيما  كان  بأنه  تقول  التي 

وادي  الداخلة  لجهة  رئيسا  انتخابه  عند 
لحزب  بانتمائه  تشبثه  ويــؤكــد  ــذهــب،  ال
تاريخ  له  عتيدا  حزبا  باعتباره  االستقال، 
مرتبط باألقاليم الجنوبية، ))فهو يتبوأ في 
األقاليم  في  تنظيميا  األولــى  املرتبة  نظري 

الجنوبية((، حسب قوله.
يقول الخطاط وهو يتوقع مستقبا مشرقا 
استثمارات  اليوم  تشهد  ))الداخلة  لجهته: 
كبيرة فيما يتعلق بالسياحة، وهناك أكثر من 
أخرى  فنادق  وهناك  إنجازها،  تم  فندقا   60
اإلنجاز.. وهذه طفرة كبيرة جعلت  في طور 
لها من  كبيرا، وهي مدينة جهة  منها ورشا 
املقومات واإلمكانيات ما يجعلها في الريادة، 
بفضل موقعها االستراتيجي واإلرادة امللكية 
واستثمارات  تحتية  بنية  خلق  دعمت  التي 
الذي سيحدث  األطلسي،  امليناء  مثل  كبيرة، 
الجهة  املنطقة، وقد يجعل  كبيرا في  تغييرا 
طنجة،  جهة  تلعبه  الذي  الــدور  نفس  تلعب 
إلى  متجها  بات  كله  العالم  أن  تنسوا  وال 
ليلعب  ثابتة  يتهيأ بخطى  واملغرب  إفريقيا، 

دورا كبيرا في مستقبل القارة((.

رئيس جهة الداخلة الخطاط ينجا في حوار مع »األسبوع«: 

أمريكا لن تتراجع عن دعم مغربية الصحراء 
وجهة الداخلة ستنافس جهة طنجة 

ينجا الخطاط إلى جانب وزير الخارجية بوريطة خالل مفاوضات جنيف

لم يعد رئيس جهة الداخلة وادي الذهب يقبل الحديث معه بصفته 
عائدا من البوليساريو، حيث يقول أن المدة التي قضاها في المغرب 

تفوق المدة التي قضاها بالمخيمات ثالثة أضعاف، لكنه مع ذلك 
يسترجع في شريط األحداث األخيرة، حدث الحديث عن عزله من رئاسة 

الجهة، في قصاصة نشرتها وكالة المغرب العربي لألنباء، وهو النبأ 
الذي »أفرح البوليساريو«، نظرا لتزامنه مع وجود الخطاط في إحدى 

اجتماعات اللجنة الرابعة في األمم المتحدة
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التفاهم بين عاهلي البلدين 
هو مفتاح حل مشاكل العالقات 
المغربية اإلسبانية حسب ولي 

العهد سيدي محمد

في حوار صحفي نادر لولي العهد األمير 
سيدي محمد، خص به الصحافة اإلسبانية 
على هامش زيارة قام بها إلى إسبانيا يوم 11 
ماي 1997، عندما كانت العالقات اإلسبانية 
ولي  لخص  جيدة،  بظروف  تمر  ال  املغربية 
العهد الوضع بني البلدين بالتالي: ))قال لي 
تغيير  يمكن  ال  الثاني:  الحسن  امللك  جاللة 
هنا،  واملغرب  هناك  فإسبانيا  الجغرافيا.. 
وهكذا فإن عاهلي البلدين يتفاهمان بينهما، 

وأعتقد أن هذا األمر إيجابي((.
والــده  أكــد  التصريح،  هــذا  ــرار  غ وعلى 
الحسن الثاني، قبل أكثر من 17 سنة، عندما 
بمرحلة  تمر  البلدين  بني  العالقات  كانت 

حوار صحفي  في  أوضح  حيث  أيضا،  أزمة 
))إن  قــائــال:   1980 شتنبر   21 يــوم  أجـــراه 
منذ  حال  على  تستقر  ال  اإلسبانية  العالقات 
كانت  فإذا  تألقها،  فترات  في  وحتى  القديم، 
ثمة خارطة تحكي في مبناها ومعناها أحوال 
املغربية  العالقات  خارطة  هي  لكانت  الجو، 
اإلسبانية، وذلك من يوم أن توجه طارق بن 
اسمه،  يحمل  أصبح  الذي  الجبل  لفتح  زياد 
وتلك الحال بني مد وجزر إلى يومنا هذا، فلم 
يا ترى؟ إنه التطابق في الطباع والود املتني، 
ثم ربما هناك نوع من مثلث مشؤوم يحيط بنا 
ويدفعنا إلى أن نتنازع ألتفه األسباب، وكنت 
توقيعهما  بعد  واملغرب  إسبانيا  أن  أعتقد 
على »اتفاق مدريد«، سيدخالن مرحلة تعاون 
إال  بناءة،  مشاركة  مرحلة  أخوي موضوعي، 
أن هذا االتفاق األمثل لم يكن مسترسال كما 
خوان  امللك  يتمنى  كان  وكما  أتمناه،  كنت 
كارلوس نفسه، وكأنما هناك جهات ال هم لها 

سوى عوق االتفاق بيننا((.

هناك إشارتان واضحتان في التصريحني، 
وهي  السادس  محمد  امللك  قدمها  ــى  األول
املغرب وإسبانيا على  األزمات بني  أنه رغم 
بني  العالقات  أن  إال  الحكومات،  مستوى 
بالود  مطبوعة  دائما  تبقى  البلدين  عاهلي 
التي  فهي  الثانية،  اإلشــارة  أما  والتفاهم، 
الحسن  الــراحــل  امللك  تصريح  فــي  جــاءت 
استقرار  ــدم  ع على  تــؤكــد  والــتــي  الثاني 
في  املفتاح  أن  إال  البلدين،  بني  العالقات 
البلدين هو عالقة  بني  للعالقات  الود  عودة 

العاهلني.

يوم نعت العاهل اإلسباني الحسن 
الثاني بــ»العنيد« وتمنى عدم 
انقالب الجنرال الدليمي عليه

الــقــادة في  بــه  ــرار مــا كــان يؤمن  على غ
املغرب، كان هذا االنطباع قائما عند الجانب 

اإلسباني، منذ عودة امللكية سنة 1975 إلى 
العالقات  كانت  فعندما  الشمالية،  الجارة 
املغربية اإلسبانية تمر بأزمة سياسية خانقة 
أواخر السبعينيات وبداية ثمانينيات القرن 
األمريكية  الخارجية  وثائق  كشفت  املاضي، 
ومن  األزمــة  من  اإلسبان  القادة  موقف  عن 

امللكية في املغرب. 
ــة  ــي عــز األزم 1980، وف فــبــرايــر  فــخــالل 
اإلسباني  العاهل  قام  اإلسبانية،  املغربية 
امللكة  زوجته  رفقة  األول،  كارلوس  خــوان 
ــات  ــوالي صــوفــيــا، بــزيــارة رســمــيــة إلـــى ال
مغلقا  اجتماعا  وعقدا  األمريكية،  املتحدة 
كشف  كارتر،  جيمي  األمريكي  الرئيس  مع 
دار خالل  عما  األمريكية  الخارجية  أرشيف 
امللك  جانب  إلى  فقد حضره  االجتماع،  ذلك 
بأمريكا،  اإلســبــانــي  السفير  والــرئــيــس، 

األمريكي  القومي  األمــن  ومستشار 
ووزير الخارجية.

أعد الملف: سعد الحمري

ال تمر العالقات المغربية اإلسبانية بظروف جيدة 
في اآلونة األخيرة، وخصوصا في ظل بعض التغيرات 

اإلقليمية والدولية، لعل أبرزها اعتراف أمريكا بمغربية 
الصحراء، ومع ذلك يعتبر الكثير من المتتبعين، أن 

العالقات بين المملكتين راسخة واستراتيجية رغم 
بعض فترات البرود واألزمات الصامتة التي تتخللها،

غير أن البلدين يعتمدان مبدأ التعاون الثنائي 
الوثيق والمحكوم بالوالء المؤسساتي مهما تغيرت 

الحكومات واألحزاب الحاكمة، حتى أن معظم الحكومات 
اإلسبانية المتعاقبة تنطلق من مسلمة أساسية، هي 

أن استقرار المغرب مسألة استراتيجية بالنسبة إلسبانيا 
وليست ظرفية.

يستعرض هذا الملف جانبا آخر من العالقات بين البلدين، 
وهو الدور االستراتيجي للعالقات الشخصية بين عاهلي 
البلدين منذ عودة الملكية إلى إسبانيا في الحفاظ على 

العالقات بين المملكتين.

دور الملكيتين المغربية واإلسبانية في الخروج من األزمات بين البلدين

عندما وصف 
ملك إسبانيا ملك 
بـ»العنيد« المغرب  الراحل الحسن الثاني 

رفقة الملك خوان 
كارلوس
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وقد جاء في محضر االجتماع، أنه خصص 
وقضية  املغرب  ملوضوع  منه  كبيرا  حيزا 
التطرق  تم  التي  النقط  أهم  فمن  الصحراء، 
ذكر  حيث  الثاني،  الحسن  شخصية  إليها، 
امللك اإلسباني للرئيس األمريكي، أن ))امللك 
ذلك  للغاية.. ال يمكنك تخيل  الحسن صعب 
الرجل، إنه يوقف قوارب الصيد اإلسبانية، 
ال  إسبانيا  أن  من  يشكو  الوقت  نفس  وفي 

تدعم املغرب في قضية الصحراء((. 
نفس  خــال  اإلســبــانــي  العاهل  عبر  ثــم 
الثاني  الحسن  امللك  في  رأيه  عن  االجتماع 
عنيد،  عنيد،  ))إنـــه  مـــرات:  ثــاث  بالقول 
عنيد((، وهو الوصف الذي أضحك الرئيس 
األمريكي جيمي كارتر، الذي رد ضاحكا على 
سيتبع  ربما  إنه  بالقول  اإلسباني  العاهل 

قيادة امللك الحسن الثاني.
من  موقفه  شــرح  اإلسباني  امللك  وتابع 
نظيره املغربي، حيث قال للرئيس األمريكي 
مستعدا  يــكــون  ال  الــثــانــي  ))الــحــســن  أن 
للحديث والتفاوض مع اإلسبان إال في حال 
ذلك،  عكس  وعلى  داخلية،  صعوبات  واجه 
أسس  على  داخليا  ودعما  تأييدا  وجد  فإذا 
وطنية وقومية، فإنه سيستمر في عناده((، 
وأضاف امللك خوان كارلوس األول، أن لديه 
شعورا ضئيا بأن امللك الحسن الثاني قد ال 
الداخل، فقد قدم على سبيل  يكون قويا في 
املثال بعض التغييرات التي قام بها العاهل 
الضابط  ترقية  ومنها  الجيش،  في  املغربي 
وتساءل  جنرال،  رتبة  إلى  الدليمي  أحمد 
امللك اإلسباني: من هو الدليمي؟ في تلميح 

منه إلى أنه غير معروف. 
حضرت  التي  صوفيا  امللكة  تدخلت  ثم 
االجتماع وتساءلت حول ما إذا كان الدليمي 
سيعارض امللك الحسن الثاني أو سيحاول 
لديه  ليس  أن  امللك  وأجــاب  عليه،  االنقاب 
يقع  أن  يأمل  ال  أنه  أوضح  أنه  غير  إجابة، 
ذلك، في تلميح منه إلى رغبته في استمرار 

امللكية في املغرب.

الوزير األول اإلسباني للرئيس 
األمريكي: نريد مساعدة الحسن 

الثاني ونريد من أمريكا المساعدة 
في إفهامه ذلك

لم يمر وقت طويل على زيارة ملك إسبانيا 
األمريكي  الرئيس  قــام  حتى  أمريكا  إلــى 
جيمي كارتر بزيارة إلى إسبانيا في يونيو 
األول  الوزير  مع  مغلقا  لقاء  وعقد   ،1980
اإلسباني يوم 25 يونيو، وقد أرسل السفير 
األمريكي  السفير  إلى  بإسبانيا  األمريكي 
في  دار  ما  خالها  أخبره  رسالة  بالبرتغال 

ذلك االجتماع املغلق. 
الذي كشفت  االجتماع  فمن خال محضر 
عنه الخارجية األمريكية، تبني وجود بعض 
الخارجية  السياسة  فــي  الثابتة  النقط 
ما  وخصوصا  املــغــرب،  تجاه  اإلسبانية 
فأثناء  ــرب،  ــغ امل تسليح  بقضية  يتعلق 
اإلسباني،  األول  الوزير  أوضح  االجتماع، 
الرئيس  مــن  علم  عندما  سعيدا  كــان  ــه  أن
أن  بواشنطن،  اجتماعهما  خال  األمريكي 
ولكن  للمغرب،  أسلحة  تقديم  تعتزم  أمريكا 
ومنحه  نفسه  عن  للدفاع  كافية  بكمية  فقط 
بما  ليس  ولكن  والــتــفــاوض،  للثقة  القوة 
الصحراء  في  عسكري  نصر  لتحقيق  يكفي 
في  تقف  إسبانيا  أن  الوزير  وأكد  املغربية، 
الصحراء  قضية  بخصوص  صعب  موقف 
استرجاع  يريد  املغرب  أن  حيث  املغربية، 
إسبانيا  ويريد من  الجنوبية،  أقاليمه  كامل 
أن تدعمه، وفي نفس الوقت تريد الجزائر من 

إسبانيا أن تدعم البوليساريو كذلك.
املشاكل  بعض  عــن  الحديث  انتقل  ثــم 
األول  الوزير  قال  إذ  البلدين،  بني  الظرفية 
اإلسباني للرئيس األمريكي، أن باده لديها 

اتفاق  بشأن  املــغــرب  مــع  إضافية  مشكلة 
الصيد الذي تم توقيعه سنة 1977، وصادق 
طويل  نقاش  بعد  اإلسباني  البرملان  عليه 
ومرير، على أساس أن االتفاق أظهر اعتراف 
صحرائه  على  املــغــرب  بسيادة  إسبانيا 
املغرب  فإن  ذلــك،  ومع  أنه  وتابع  بأكملها، 
أنه  االتفاقية، وأوضح  بعد على  لم يصادق 
أن  املقرر  من  مؤقتة  اتفاقيات  هناك  كانت 

تنتهي في 30 يونيو من سنة 1980. 
أن  اإلســبــانــي،  األول  ــر  ــوزي ال وأضـــاف 
العرض اإلسباني للمغرب كان سخيا للغاية، 
في  واملساعدة  املقدمة  االعتمادات  من حيث 
ذلك،  ومع  املغربي،  الصيد  أسطول  تحديث 
أيضا  ضغط  املفاوضات،  خال  املغرب  فإن 
من أجل الحق في نقل الفواكه والخضروات 
يطرح،  ما  وهو  ــا،  أوروب إلى  إسبانيا  عبر 
معقدة  مشاكل  اإلسباني،  املسؤول  حسب 
يدفع  أن  املغرب  على  يتعني  حيث  للغاية، 
رسوما بنسبة 4 في املائة فقط، بينما يتعني 
وتابع  املائة،  في   12 تدفع  أن  إسبانيا  على 
حديثه بالتوضيح أن األمر عارضه املنتجون 
املنتجات  بنقل  بالسماح  تماما  اإلســبــان 
مباشرة  إجراءات  باتخاذ  وهددوا  املغربية، 
سكان  يرغب  نفسه،  الوقت  وفي  ذلــك،  ملنع 
جزر الكناري، املهتمون بصيد األسماك، في 
وقت  أقــرب  في  توقيعها  يتم  صيد  اتفاقية 

ممكن.
وتابع الوزير األول اإلسباني شرح صعوبة 
اإلسبانية،  لــلــصــادرات  بالنسبة  الــوضــع 
حيث أكد أنها أصبحت أكثر تعقيدا بسبب 
املشاكل التي تخلقها فرنسا إلسبانيا، وذلك 
الشاحنات  حرق  حتى  أو  إيقاف  خال  من 
أن  وتوقع  اإلسبانية،  املنتجات  تحمل  التي 
األسبوع  الفرنسي  الــوزراء  رئيس  يستقبل 
املقبل ملحاولة التوصل إلى اتفاق حول عدد 
التجارة  ذلك  في  بما  العالقة،  القضايا  من 

الزراعية والسوق املشتركة واإلرهاب.
الرئيس  ــال  قـ املــعــطــيــات،  ــذه  هـ ــام  ــ وأم
الثاني  الحسن  أن  يبدو  ــه  ))إن األمريكي: 
يزداد عزلة، وأنه يجب أن يدرك أنه بحاجة 
من  ))كـــان  أنــه  وأضـــاف  إسبانيا((،  إلــى 
الصعب رؤية كيف يمكن أن يتوقع الحسن 
ظل  في  النقل  حقوق  على  الحصول  الثاني 
اإلسباني،  نظيره  له  وصفها  التي  الظروف 
من  الثاني  الحسن  يتوقعه  أن  يمكن  ما  أو 
خال ممارسة الضغط على سبتة ومليلية((.
وأخبر  اإلسباني  األول  الوزير  تدخل  ثم 

ستة  غضون  ))في  أنه  األمريكي،  الرئيس 
إلى سبعة أشهر، بعد أن تمكنت إسبانيا من 
إجراء بعض الترتيبات الجديدة مع السوق 
املشتركة، والتعامل مع املواقف الخاصة في 
جزر الكناري وفالنسيا، قد يكون من املمكن 
وضع ترتيب لنقل منتج مغربي، لكنه ليس 

ممكنا اآلن((.
دائما  يمكنها  باده  ))إن  الوزير:  قال  ثم 
توقيع اتفاقية صيد بحري مع البوليساريو، 
وهو ما سيكون في الواقع لصالح إسبانيا، 
ألن أفــضــل مــنــاطــق الــصــيــد تــقــع خــارج 
جبهة  بها  تطالب  التي  الصحراء  أجــزاء 
البوليساريو، ومع ذلك، لم ترغب إسبانيا في 
الذهاب إلى هذا الحد، ألنها ال تزال ترغب في 
مساعدة امللك الحسن الثاني قدر اإلمكان((.

فقد  ومليلية،  سبتة  قضية  وبخصوص 
لدى  ))إن  اإلســبــانــي:  األول  الــوزيــر  ــال  ق
املغرب  بــأن  انطباعا  اإلسبانية  الحكومة 

مستعد ملمارسة الضغط على سبتة ومليلية، 
املفاوضات((،  على  إسبانيا  إجبار  ملحاولة 
وأكد أنه ))إذا قام املغرب بذلك، فيمكنه أن 
سترد  إسبانيا  أن  األمريكي  للرئيس  يؤكد 
))إسبانيا  أن  له  أوضــح  حيث  بعنف((، 
الجيبني  عن  الدفاع  الصعب  من  أنه  أدركت 
اتخاذ  عليها  سيتعني  لذلك،  الصغيرين، 
))الخطط  أن  وتابع  هجومية((،  إجــراءات 
كانت جاهزة ملثل هذا اإلجراء، لكنه صلى أال 

يضطر أبدا إلى تنفيذها((. 
وهنا تدخل الرئيس األمريكي وقال له ))إن 
اإلسباني:  الوزير  فرد  الحرب((،  يعني  ذلك 
»بالضبط«، وقال أيضا: ))إن وفدا سيغادر 
ــراء مــفــاوضــات مع  ــ يـــوم 26 يــونــيــو إلج
تنجح  أن  في  أمله  عن  ــرب  وأع املــغــرب((، 
باستمرار  يسمح  اتفاق  إلــى  التوصل  في 

العاقات الطبيعية بعد 30 يونيو.
وحسب ما جاء في محضر االجتماع، فقد 
سأل الرئيس األمريكي سفير باده بإسبانيا، 
أنه  السفير  فاقترح  بــه،  القيام  يمكن  عما 
وصفها  كما  الوضع«  »خطورة  ضوء  ))في 
الوزير األول اإلسباني، واإلجراء الذي أشار 
إلى أنه مستعد التخاذه، سيكون من األفضل 
تقديم النصيحة للملك الحسن الثاني((، ثم 
أوضح الرئيس األمريكي ملحاوره اإلسباني، 
أنه ))ربما يمكن ألمريكا أن تتدخل من أجل 
اإلسبانية،  باملخاوف  املغرب  ملك  إخبار 
وبأنه من وجهة نظر أمريكا، فإن أي هجوم 
أمرا  سيكون  ومليلية  سبتة  ضد  مغربي 
الواليات  إليه  تنظر  ولــن  للغاية،  خطيرا 

املتحدة بشكل إيجابي((.

دور الملكيتين في الخروج من 
أزمة 1995 بين المغرب وإسبانيا

األولــى  األزمــة  هــذه  انتهت  فقد  وهــكــذا، 
عهد  على  وإسبانيا  املغرب  بني  نوعها  من 
امللكية اإلسبانية بالتفاهم بني امللكني خوان 
 ،1981 سنة  في  الثاني  والحسن  كارلوس 
واستمرت العاقات في وضع جيد مع بعض 
بني  معقدة  أزمــة  حدثت  أن  إلــى  التقلبات 

البلدين سنة 1995.
سريان  انتهاء  بعد  األزمـــة  هــذه  نشأت 
املغرب  بني  املبرمة  البحري  الصيد  اتفاقية 
ــي، األمــر الــذي أدى إلى  واالتــحــاد األوروبـ

تحرشات إسبانية باملنتجات املغربية 

الملك محمد السادس 
عندما كان وليا للعهد: 

قال لي جاللة الملك 
الحسن الثاني: ال يمكن 

الجغرافيا..  تغيير 
فإسبانيا هناك والمغرب 
هنا، وهكذا فإن عاهلي 

البلدين يتفاهمان 
بينهما، وأعتقد أن هذا 

األمر إيجابي

جيمي كارتر
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ــهــا، شملت مــنــع مــرور  ــارة عــبــر أراضــي ــ امل
املغربية  املنتجات  تحمل  التي  الشاحنات 

وعرقلة تفريغ شحناتها.
الشؤون  بــوزارة  التطورات  هذه  أدت  وقد 
الخارجية والتعاون املغربية إلى إصدار بالغ 
املضايقات  حول   ،1995 ماي   13 السبت  يوم 
جاء  املغربية،  املنتجات  لها  تتعرض  التي 
فيه: ))منذ انتهاء مدة سريان اتفاقية الصيد 
املبرمة بني املغرب واالتحاد األوروبي، ضاعفت 
في  املحليني  واملسؤولني  املجموعات  بعض 
أعماال  وأثارت  التصريحات  إسبانيا  جنوب 
املنتوجات  مــرور  أو  تفريغ  منع  إلى  تهدف 
كما  األوروبــيــة((،  األســـواق  نحو  املغربية 
إلى  فباإلضافة   ..(( البالغ:  نفس  في  جــاء 
االتفاقيات  مع  تتنافى  التصرفات  هذه  كون 
والقوانني الجاري بها العمل، فإنها ال تشجع 
على مواصلة املفاوضات الجارية في جو من 
الهدوء وروح التعاون الذي ساد إلى حد اآلن، 
وتهدد - كما أكد ذلك املسؤولون األوروبيون 
تأخير  أو  املفاوضات  بتعقيد هذه   - أنفسهم 
تواصلت  إذا  ما  في حالة  واملغرب،  نجاحها، 
تتخذ  أن  يأمل  والتحرشات،  العرقلة  أعمال 
الالزمة  اإلجــراءات  املعنية  السلطات  وتكثف 
من أجل ضمان وصول املنتجات املغربية نحو 

وجهتها النهائية بكل أمن وأمان((.
وختم البالغ بالتالي: ))وستظل السلطات 
املغربية تتابع عن قرب هذه التطورات، وتعمل 
واملصالح  الحقوق  على  املحافظة  أجــل  من 
أجل  مــن  املــفــاوضــات  ــذه  ه خــالل  املغربية 
التوصل إلى اتفاق جديد حول الصيد البحري 

مع االتحاد األوروبي((.
ورغم تنديد املغرب بعرقلة جارته الشمالية 
لصادراته نحو أوروبا، إال أن األمر ظل على 
ما هو عليه، ثم أصدرت اململكة احتجاجا على 
املنتجات  عبور  بحرية  املس  عمليات  تزايد 
من  أعربت  اإلسباني،  التراب  عبر  املغربية 
التي  العرقلة  لعمليات  إدانتها  عن  خالله 
املوجهة  املغربية  املنتوجات  لها  تتعرض 
األوروبية، والتي مورست منذ  إلى األسواق 
بني  البحري  الصيد  باتفاقية  العمل  انتهاء 
املغرب واالتحاد األوروبي، كما أبدى املغرب 
عمليات  تضاعف  من  واستغرابه  دهشته 
تشمل  أصبحت  التي  واملضايقة  املحاصرة 
كذلك املواطنني املغاربة املقيمني فوق التراب 
أصبحوا  والذين  له،  العابرين  أو  اإلسباني 
بعض  طرف  من  للمضايقات  هدفا  بدورهم 

السلطات املحلية بجنوب اململكة اإليبيرية.
الجديد،  االحــتــجــاجــي  الــبــيــان  وأوضـــح 
مساعيه  خـــالل  ــن  م يــهــدف  ))املـــغـــرب  أن 
شهر  بداية  في  بها  قــام  التي  االحتجاجية 
ماي من نفس السنة لدى العواصم األوروبية 
إلى  املعنية،  األوروبـــي  االتــحــاد  وسلطات 
من  الطبيعي،  الوضع  إلى  الفوري  الرجوع 
الضروري  الصفاء  جو  على  الحفاظ  أجــل 
االتــحــاد  مــع  للعالقات  املنسجم  للتطوير 
األوروبــــي ودولـــه األعــضــاء، وخــاصــة مع 
معاهدة  وأهـــداف  ملــبــادئ  طبقا  إسبانيا، 
ــجــوار والــتــعــاون بني  الــصــداقــة وحــســن ال
االحتجاجي:  الــبــالغ  وأضـــاف  البلدين((، 
عميق،  بأسف  املغربية  الحكومة  ))وتسجل 
أن هذا النداء لم يجد آذانا صاغية، وهو ما 
الصدد،  هذا  وفي  أكثر،  يتأزم  الوضع  جعل 
استقبل السيد عبد اللطيف الفياللي، الوزير 
ظهر  بعد  والتعاون،  الخارجية  ووزير  األول 
بعثة  رئيس  بيريني،  ــارك  م السيد  ــس،  أم
أسف  بكل  تعمل  لم  التي  األوروبية  اللجنة 
أرض  على  إداناته  تصريحات  ترجمة  على 
الواقع، وبالتالي، لم تتخذ إجراءات ملموسة 
املقبولة، كما  العمليات غير  لهذه  لوضع حد 
املمثل  الفياللي  اللطيف  عبد  السيد  أبلغ 
األوروبي، باالنعكاسات الخطيرة التي يمكن 
أن تترتب عن مثل هذه املمارسات فيما يخص 
العالقات املغربية األوروبية، والتي يمكن أن 
الذين  أولئك  األولــى  بالدرجة  منها  يتضرر 

يقومون بعمليات الحصار والعرقلة باملوانئ 
اإلسبانية((.

غير أن هذه األزمة لم تعمر أكثر من سنة، 
املغرب  قرر   ،1996 فبراير   6 يوم  أنه  حيث 
وإسبانيا إحداث لجنة ربط دائمة، وذلك على 
اليوم  نفس  خالل  انعقد  الذي  االجتماع  إثر 
برئاسة الوزير األول ووزير الشؤون الخارجية 
ورئيس  الفياللي،  اللطيف  عبد  والتعاون 
غونزاليس،  فيليبي  اإلسبانية  الحكومة 
والذي صدر على إثره بيان مشترك جاء فيه، 
أن ))زيارة رئيس الحكومة اإلسبانية جاءت 
بناء على دعوة من رئيس الحكومة املغربية، 
إطار  في  تندرج  التي  الزيارة  هذه  وتشكل 
والتعاون،  الجوار  وحسن  الصداقة  اتفاقية 
منذ  الرفيع  املستوى  من  الثاني  االجتماع 
يناير   28 في  التطبيق  حيز  االتفاقية  دخول 
1993((، وكان من بني أهم ما تم االتفاق عليه 
االقتصادي،  الجانب  خالل هذا االجتماع في 
هو ))تقديم مساعدات إسبانية للمغرب تصل 
60 مليارا  150 مليار بسيطة، من بينها  إلى 
كقروض لتمويل مساعدات التنمية، أما أهم ما 
جاء في الجانب املتعلق بمشاريع التجهيزات 
القار  الربط  مشروع  فهو  الكبرى،  األساسية 
عبر مضيق جبل طارق، حيث أكدت االتفاقية 
السياسية  باألهمية  ووعيا  الجانبني،  أن 
واالقتصادية ملشروع الربط القار بني أوروبا 
تعزيز  في  طارق  جبل  مضيق  عبر  وإفريقيا 
ارتياحهما  عــن  أعــربــا  الــجــهــوي،  الــتــعــاون 
للتطور الهام الذي بلغته الدراسات الخاصة 
باملشروع، فقد احتفظت هذه الدراسات بالحل 
األكثر مالءمة من الجوانب التقنية والسوسيو 

في  واملتمثل  والبيئية،  واملالية  اقتصادية 
السككي تحت مياه املضيق،  للنقل  نفق  بناء 
البناء  ــى  األول املرحلة  في  سيتطلب  ــذي  وال
األولي لسرداب بحري لالستكشافات((، وهو 
املشروع الذي لم ينزل بعد على أرض الواقع.

تأكيد ولي العهد األمير سيدي 
محمد على دور عاهلي البلدين 

في الحفاظ على العالقات 
المغربية اإلسبانية

بعد هذا االنفراج في العالقات بني البلدين 
محمد،  سيدي  األمير  العهد  ولي  قام  بسنة، 
 ،1997 ماي  في  إسبانيا  إلى  رسمية  بزيارة 
جريدة  مع  ماي   11 يوم  بحوار صحفي  وقام 
االنتشار،  الواسعة  اإلسبانية،  »إيلباييس« 
تهم  التي  القضايا  مــن  للعديد  فيه  تطرق 

البلدين.
لولي  وجهت  التي  األسئلة  أهم  من  وكــان 
العهد األمير سيدي محمد من طرف الصحفي 
بني  العالقات  »إن  التالي:  السؤال  املحاور، 
على  العموم  على  جيدة  وإسبانيا  املغرب 
املستوى  أكثر منه على  االقتصادي  املستوى 
كي  به  القيام  علينا  يتعني  فماذا  السياسي، 
نرتقي بهذه العالقات خصوصا على املستوى 
))هل  قائال:  العهد  ولي  فأجاب  السياسي؟«، 
لكم  ــول  أق أن  أود  إنــي  حقا؟  ذلــك  تعتقدون 
إننا بصدد القيام بكل ما في وسعنا في هذا 
االتجاه، فعندما زار امللك خوان كارلوس األول 
املغرب، تم توقيع معاهدة صداقة بني البلدين، 

وكانت هناك وما زالت عدة لقاءات واجتماعات 
هناك  ولكن  املعاهدة،  متابعة  للجنة  مختلفة 
على الخصوص عالقات شخصية بني صاحب 
كان  اللذين  كارلوس،  خــوان  وامللك  الجاللة 
بالرغم  الحكومات  كل  عمل  من  أكثر  عملهما 
من أن املسؤولني في الحكومتني عملوا أيضا 
وإسبانيا،  املغرب  بني  العالقات  تطوير  على 
فهما اللذان فكرا في وضع معاهدة الصداقة، 
وحتى فيما يتعلق بمشكلة سبتة ومليلية، فإن 
اقترح وضع خلية  الذي  الجاللة هو  صاحب 
املشكلة  ملعالجة  املوضوع  هذا  في  للتفكير 
العالقات  تسميم  دون  وذلك  منفصل،  بشكل 
بني البلدين أو إضعافها، وأنا شخصيا أرى 
أنه ليست هناك مشاكل بني املغرب وإسبانيا 

يستعصي حلها، وأنا واثق من ذلك((.
نفس  املطروحة خالل  األسئلة  ومن ضمن 
يزر  لم  سنوات،  سبع  حوالي  »منذ  املقابلة: 
الزيارة  أن  تعتقدون  فهل  إسبانيا،  والدكم 
مقبلة  لــزيــارة  ستمهد  بها  تقومون  التي 
ولي  فأجاب  مدريد؟«،  إلى  الجاللة  لصاحب 
العهد األمير سيدي محمد بـ: ))أتمنى ذلك، 
ولكني أود أيضا أن تمهد هذه الزيارة لزيارة 
فيليبي  األمير  وكــذا  كــارلــوس  خــوان  امللك 
للمغرب، وأنا أكن له محبة عظيمة وتربطني 
وإياه عالقات جيدة جدا، ولكن في الحقيقة، 
كارلوس  خوان  امللك  وال  الجاللة  صاحب  ال 
في حاجة إليَّ من أجل أن يلتقيا، فهما على 
ويتتبعان  الهاتف،  بواسطة  منتظم  اتصال 
صاحب  أن  وأعــتــقــد  جــيــد،  بشكل  األمـــور 
الجاللة سيقوم قريبا بزيارة إلسبانيا كما أن 

امللك خوان كارلوس سيزور املغرب((.

الحسن الثاني: العالقات اإلسبانية ال تستقر على حال منذ القديم، وحتى في فترات 
تألقها، فإذا كانت ثمة خارطة تحكي في مبناها ومعناها أحوال الجو، لكانت هي 

خارطة العالقات المغربية اإلسبانية، وذلك من يوم أن توجه طارق بن زياد لفتح 
الجبل الذي أصبح يحمل اسمه، وتلك الحال بين مد وجزر إلى يومنا هذا، فلم يا ترى؟ 

إنه التطابق في الطباع والود المتين، ثم ربما هناك نوع من مثلث مشؤوم يحيط بنا 
ويدفعنا إلى أن نتنازع ألتفه األسباب، وكنت أعتقد أن إسبانيا والمغرب بعد توقيعهما 

على »اتفاق مدريد«، سيدخالن مرحلة تعاون أخوي موضوعي، مرحلة مشاركة بناءة، 
إال أن هذا االتفاق األمثل لم يكن مسترسال كما كنت أتمناه، وكما كان يتمنى الملك 

خوان كارلوس نفسه، وكأنما هناك جهات ال هم لها سوى عوق االتفاق بيننا

الوزير األول عبد اللطيف الفياللي في استقبال رئيس الحكومة اإلسبانية فيليبي غونزاليس
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كواليس صحراوية
العدد: 1556 من 15 إلى 21 أبريل 2021

تراجع تنظيمي لالحتاد اال�شرتاكي بجهتي الداخلة والعيون
عبد اهلل جداد. العيون 

 

  

بــعــد أن فــقــد حـــزب االتــحــاد 
الشعبية  لــلــقــوات  االشــتــراكــي 
املحلي  الــشــأن  قــيــادة  بوصلة 
عاد  والداخلة،  العيون  بجهتي 
إدريــس  للحزب،  األول  الكاتب 
العيون  مــديــنــتــي  إلـــى  لــشــكــر، 
بعضوة  ــا  ــوق ــرف م والـــســـمـــارة 
املــكــتــب الـــســـيـــاســـي، بــديــعــة 
مكوكية  ــارة  ــ زي ــي  ف الـــراضـــي، 
في  الحسم  بهدف  وذلك  سريعة، 
جديدة  وجوه  واستقبال  تعيني 
املعارك  أقوى  دخول  على  قادرة 
محاولة  في  املقبلة  االنتخابية 
االشتراكي  البيت  ترتيب  إعــادة 
ــة الــعــيــون الــســاقــيــة  ــي جــه فـ

الحمراء.
لشكر، وجد نفسه مجبرا على 
الرزمة،  محمد  بتعيني  االكتفاء 
والقيادي  البرملاني  املستشار 
الوطني  التجمع  بحزب  السابق 

لألحرار منسقا إقليميا بالعيون، 
إقليميا  منسقا  الدرهم  وحسن 
الحنفي،  والــعــدلــي  بــبــوجــدور، 
فيما  بالسمارة،  إقليميا  منسقا 
الجهوي  املنسق  منصب  الزال 
أن  مخافة  فيه،  الحسم  يتم  لم 

مع  ــع  وقـ كــمــا  الــحــزب  ينفجر 
تزكيات  وهــي  األحــــرار،  حــزب 
سيتقدمون  أصحابها  أن  تؤكد 
القادمة،  البرملانية  لالنتخابات 
قوية  انتخابات  سيجعلها  مما 

وتكتيكية.

ومن املرتقب أن يحتدم الصراع 
في جهة العيون الساقية الحمراء 
بني 5 أحزاب رئيسية قادرة على 
بحزب  األمــر  ويتعلق  املنافسة، 
كافة  على  املتواجد  االستقالل 
الوطني  والتجمع  املستويات، 
والتنمية،  العدالة  ثم  لألحرار، 
ــي  ــراك ــاد االشــت ــحـ وحــــزب االتـ
ــلــقــوات الــشــعــبــيــة، والــحــركــة  ل
يترشح  ما  غالبا  التي  الشعبية 
الجماني،  سالم  محمد  باسمها 
ــة واملــعــاصــرة، دون  ثــم األصــال
وإن  التي  املفاجأة  نستبعد  أن 
تدخل  فإنها  واردة،  غير  كانت 
والحسابات  االحتماالت  ضمن 

السياسية.
ويــنــتــقــد املــهــتــمــون بــالــشــأن 
ــاســي، هـــذه الــتــحــركــات  ــســي ال
بعض  من  تجعل  التي  السريعة 
األحـــــزاب الــســيــاســيــة دكــاكــني 
االنتخابات  قبيل  تفتح  انتخابية 
انتهاء  بــعــد  ــا  م إلـــى  تقفل  ــم  ث
من  لتعود  التشريعية  الــواليــة 
قديمة  بــوجــوه  للواجهة  جديد 

متجددة.

مناورات الخصوم
إطالق خط بحري 

لخدمة التقارب بين 
والجزائر موريتانيا 

العيون. األسبوع
 

  

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الجزائر عن 
إطالق خط بحري مباشر مع موريتانيا، يربط 
موجه  ونواكشوط،  العاصمة  الجزائر  مينائي 

للتصدير. خصيصا 
وتــراهــن الــجــزائــر على هــذا الــخــط، الــذي 
ليصبح  ــن«،  الي »أنيسار  شركة  عليه  تشرف 
مدة  بتقليص  البحري،  الشحن  في  متخصصا 
التصدير نحو موريتانيا إلى خمسة أيام، وذلك 
مختلف  لتصدير  يوما   20 كل  رحلة  بتنظيم 
وكذا  موريتانيا،  نحو  الجزائرية  املنتوجات 

الدول اإلفريقية املجاورة لها.
بناء  الرحلة األولى، نقل مواد  وسيتم خالل 
»إمدغاسن«  الباخرة  منت  على  الصنع  محلية 
اململوكة للمؤسسة الجزائرية »غلوبال ماريتيم 
ألجيري«، والتي تتمتع بطاقة شحن تقدر بألف 

حاوية.
الذي  الوقت  في  الخط،  هذا  إطــالق  ويأتي 
بفترة  الجارين  البلدين  بني  العالقات  فيه  تمر 
الجزائري  الداخلية  وزيــر  وكــان  الــدفء،  من 
 1 فــي  املوريتانية  العاصمة  بــزيــارة  قــام  قــد 
إلنشاء  تفاهم  مذكرة  ووقــع  الــجــاري،  أبريل 
رئيس  قــام  ــام،  أي ثالثة  وبعد  للحدود،  لجنة 
الجزائر،  إلى  برحلة  املوريتانية  الدبلوماسية 
حامال رسالة من الرئيس محمد ولد الغزواني 

إلى الرئيس عبد املجيد تبون.

لشكر

شركة دنيا بريس
شركة ذات المسؤولية المحدودة 

رأسمال الشركة 100000 درهم
المقر االجتماعي: 3 شارع محمد السادس

كلم 11 تجزئة المشرق، السويسي
الرباط 

بتاريخ  االستثنائي  العام  للجمع  املحضر  بمقتضى 
2020/09/14 قرر الجمع العام بيع 220 حصة اجتماعية 

العلوي  الطيب  السيد  لفائدة  املحمدي  زهــراء  للسيدة 
املدغري.

96 حصة اجتماعية للسيد حسن  قرر الجمع العام بيع 
العلوي املدغري لفائدة السيد الطيب العلوي املدغري.

عمر  للسيد  اجتماعية  حصة   92 بيع  العام  الجمع  قرر 
العلوي املدغري لفائدة السيد الطيب العلوي املدغري.

كريم  للسيد  اجتماعية  96 حصة  بيع  العام  الجمع  قرر 
العلوي املدغري لفائدة السيد سعيد الريحاني.

عمر  للسيد  اجتماعية  4 حصص  بيع  العام  الجمع  قرر 
العلوي املدغري لفائدة السيد سعيد الريحاني.

للسيد خالد  اجتماعية  96 حصة  بيع  العام  الجمع  قرر 
العلوي املدغري لفائدة السيد الطيب العلوي املدغري.

من   -  6  - الفصل  مقتضيات  تعديل  وقــع  فقد  وعليه 
القانون األساسي للشركة.

ليصبح على الشكل التالي:
للسيد الطيب العلوي املدغري 850 حصة اجتماعية

للسيد سعيد الريحاني 100 حصة اجتماعية
للسيدة خلقي حكيمة 50 حصة اجتماعية

بتاريخ  بــالــربــاط  الــتــجــاريــة  الــقــانــونــي باحملكمة  اإليــــداع  مت 
2021/04/05 حتت رقم 3084.

بولونيا تناقش سؤال االستثمار
 في األقاليم الجنوبية

العيون. األسبوع

 

  

ــرب في  ــغ ــارة امل ــن ســف ــادرة م ــب ــم ب
التناظر  تقنية  عبر  لقاء  عقد  بولونيا، 
الجهوية  ــز  ــراك امل ــدراء  مـ بــني  املــرئــي 
الجنوبية  ــيــم  األقــال ــي  ف لالستثمار 
مهتمني  بولونية  مــقــاوالت  ورؤســـاء 

بالسوق املغربية.
مديرا  أبــرز  االجتماع،  هــذا  وخــالل 
بجهتي  لالستثمار  الجهويني  املركزين 
العيون الساقية الحمراء، محمد جعفر، 
هواري،  منير  الذهب،  وادي  والداخلة 

ومناخ  االســتــثــمــار  وإمــكــانــات  ــرص  ف
الجنوبية،  األقاليم  في  املواتي  األعمال 
االقتصاديني  للفاعلني  املسؤوالن  وقدم 
تتيحها  الــتــي  الــفــرص  الــبــولــونــيــني، 
منطقة  أصبحت  التي  األقــالــيــم،  هــذه 
لالستثمارات بامتياز، بفضل مؤهالتها 

الجبائية والجغرافية املتعددة.
عبد  بــوارســو،  املغرب  سفير  ــال  وق
هو  اللقاء  ــذا  »ه أن  عثمون،  الرحيم 
التي  االجتماعات  من  للعديد  تتويج 
الفاعلني  مع  األخيرة  األشهر  في  عقدت 
إلى  وأشار  البولونيني«،  االقتصاديني 
قبل  األخيرة  باملرحلة  يتعلق  »األمر  أن 
يضم  ــد  وف بها  يــقــوم  للمغرب  ــارة  زيـ
رؤساء مقاوالت من هذا البلد الصديق«.

 كاتب جزائري ينعت البوليساريو 
اليقظة« بـ»أحالم 

األسبوع 

 

  

ولد  الجزائري  الصحافي  استغرب 
البوليساريو لم  »جبهة  كبير، من كون 
تفهم بعد أنها ليست دولة، ألن شروط 
وهي  لديها،  متوفرة  غير  الدولة  قيام 
في  الحكم  نظام  يــد  فــي  أداة  مجرد 
إلطالة  فقط  يوظفها  ــذي  ال الجزائر، 
التي  التزاماته  عن  تثنيه  التي  األزمة 
وقعها قبل نزاع الصحراء مع املغرب«.
ــري،  ــجــزائ واعــتــبــر الــصــحــافــي ال
»البوليساريو  بعنوان:  له  مقال  في 

»االنفصاليني  أن  اليقظة«،  وأحـــالم 
معركة  ألن  قضية،  أصــحــاب  ليسوا 
اإلسباني  االستعمار  ضــد  التحرير 
انتهت سنة 1975، وما قامت من أجله 
جبهة البوليساريو يوم 10 ماي 1973، 
املسيرة  نجاح  بعد  مبرر  له  يعد  لم 
الذي  مدريد  اتفاق  وتوقيع  الخضراء 
ــم املــتــحــدة وقــامــت  ــه األمـ اعــتــرفــت ب

بتسجيله«.
نظام  أن  الجزائري،  الكاتب  ويرى 
للكيان  صــنــع  ــجــزائــر  ال ــي  ف الــحــكــم 
الوهمي قصة من العدم »خدمة ألجندته 
العليا  املصلحة  تراع  لم  التي  الفاشلة 
وحسن  ــوة  األخـ سياسة  وال  للوطن 

الجوار«.

الدرك الملكي يقطع طريق الهجرة السرية نحو جزر الكناري

طرفاية. األسبوع 

 

  

التابعة  امللكي  الدرك  عناصر   أحبطت 
الــقــوات  مــع  بتنسيق  طــرفــايــة،  لسرية 
مدينة  سواحل  بحراسة  املكلفة  املساعدة 

انطالقا  السرية  للهجرة  محاولة  طرفاية، 
من سواحل املدينة في اتجاه جزر الكناري 

اإلسبانية، نهاية األسبوع املنصرم.
خالل  امللكي  ــدرك  الـ ــة  دوريـ وتمكنت 
لسواحل  الروتينية  التمشيط  عمليات 
من  سريا  مهاجرا   33 رصد  من  املدينة، 
إفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء عــلــى طــول 
الطريق الساحلية بني أمكريو وجماعة فم 

عناصرها  الدورية  استنفرت  الواد، حيث 
العملية  وهي  املطاردة،  بعملية  ليقوموا 
إيقاف مهاجرين سريني  التي أسفرت عن 
السواحل  نحو  إبحارهم  ملكان  متوجهني 
اإلسبانية، حيث تمت مباشرة التحقيقات 
الهجرة  الالزمة لإلحاطة بحيثيات عملية 
وامتداد  لها  املدبر  والعقل  النظامية  غير 

الشبكة املسؤولة عنها.

محمد  الــبــقــاء،  دار  إلـــى  ــتــقــل  ان
بهيجة  األســـتـــاذة  زوج  ــاد،  ــم غ ــؤاد  فـ
اإلسماعيلي رئيسة قسم قضاء األسرة 
وعضو  بالعيون  االبتدائية  باحملكمة 

اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان.
»األسبوع«  تتقدم  املناسبة،  وبهذه 
لعائلة  واملـــواســـاة  الــتــعــازي  بــأصــدق 
الفقيد الصغيرة والكبيرة وكل معارفه 
أن  وجل  عز  املولى  سائلني  وأصدقائه، 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
الصبر  جميل  أهله  يلهم  وأن  جناته، 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

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

الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  َواْدُخلِي 

سفارة فرنسا تعلق على افتتاح فرع حزب 
ماكرون في الداخلة

الداخلة. األسبوع 

 

  

تعليق  أول  فــي 
فرنسي رسمي على 
خطوة إعالن حزب 
الفرنسي  الرئيس 
إيمانويل ماكرون 
ــة  ــوري ــه ــجــم »ال

إلــى األمــام« عن 
افـــتـــتـــاح فـــرع 
ــه بــالــداخــلــة  ــ ل
ــراء  ــح ــص ــي ال فـ
املــغــربــيــة وآخــر 

السفارة  أكــدت  ــر،  ــادي أك مدينة  فــي 
الصحراء  أن  بــاملــغــرب،  الفرنسية 
على  تــدويــنــة  ــت  ــب ــت وك ــة،  ــي ــرب ــغ م
ــن حــزب  ــل ــول: »أع ــق ــايــســبــوك« ت »ف

ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
افتتاح فرع في الداخلة جنوب املغرب 
ــت في  ــر فــي أكـــاديـــر«، وأضــاف وآخـ
كريستني  مــاري  »أعلنت  منشورها: 
البرملان  عضو  جــوكــالس،  فــيــرديــر 
نائبة  ــام،  األمـ إلــى  الجمهورية  عــن 
الفرنسية  الصداقة  مجموعة  رئيس 
املجموعة  باسم  واملتحدثة  املغربية 
في الجمعية الوطنية، أن تشكيل هذه 
تعزيز  من  جزء  هو  الجديدة  الفروع 
املــغــرب  منطقة  فــي  ــحــزب  ال شبكة 

العربي وغرب إفريقيا«. ماكرون
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حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

هناك  هل  كافي؟  بشكل  بالسعادة  املغاربة  يتمتع  ال  ملاذا 
سنجد  املوضوعية؟  من  أدنى  بحد  السعادة  لقياس  وسيلة 
بعض عناصر اإلجابات حول هذه األسئلة وأخرى في التقرير 
املتحدة  األمم  سنويا  تنشره  الذي  السعادة،  حول  الدولي 
مارس   20 في  به  املحتفى  للسعادة  العاملي  اليوم  بمناسبة 

من كل سنة.
 )World Happiness Report( إن التقرير الدولي للسعادة
لسنة 2020، الذي يعتبر الثامن من نوعه، هو بمثابة دراسة 
بلدا   156 خاللها  يصنف  الدولية،  السعادة  لحالة  تاريخية 
التقرير  يعمل  األولى  وللمرة  شعوبها،  سعادة  درجة  حسب 
ويعمق  الــذاتــي،  رفاهها  حسب  العالم  مــدن  تصنيف  على 
والطبيعية  والعمرانية  االجتماعية  السياقات  في  التحليل 
معيارا  أربعني  هناك  املجمل  وفي  سعادتنا،  في  تؤثر  التي 
بلد  لكل  الــســعــادة  مــؤشــر  لتحديد  االعــتــبــار  بعني  تــؤخــذ 
والشكل الذي يشعر به املواطنون بها، وهكذا نجد مؤشرات 
ومؤشرات  الــفــردي،  الوطني  الدخل  قبيل  من  اقتصادية، 
اجتماعية كالصحة والتربية، وشبكات التضامن، ومؤشرات 
السياسيني،  تجاه  والثقة  واإلبــداع  الفكر  كحرية  سياسية 

ومستوى الرشوة.
البيئي ليس غائبا عن هذه املؤشرات، بل  طبعا، فاملتغير 
 ،»19 »كوفيد  جائحة  بسبب  فقط  ليس  بقوة  حاضرا  نجده 
»شبكة  اهتمامات  قلب  في  بــاألســاس  يوجد  لكونه  ولكن 
والتي  املتحدة،  لألمم  التابعة  املستدامة«  للتنمية  الحلول 
سهرت على إعداد التقرير، وبغض النظر عن ظرفية الجائحة، 
السابقة،  السنوات  نتائج  عن  تختلف  ال   2020 نتائج  فإن 
إذ تسجل بلدان شمال أوروبا دائما أحسن النتائج متزعمة 

صدارة الترتيب.
الدانمارك،  فنلندا،  هناك  التناقصي،  الترتيب  وحسب 
السويد،  املنخفضة،  البلدان  النرويج،  إيرلندا،  سويسرا، 
خالل  من  يتضح  حيث  واللوكسمبورغ،  النمسا  نيوزيلندا، 
بلد  هناك  األولــى،  العشرة  البلدان  بني  من  أنه  الجرد،  هذا 
ببلدان  األمر  يتعلق  كما  نيوزيلندا،  أوروبي وهو  واحد غير 
السائد  السياسي  ونظامها  متوسط  إلى  صغير  حجم  ذات 
قريب من االشتراكية الديمقراطية، تحقق تفاوتات اجتماعية 
محدودة وتضمن إطارا للحياة ساعد على تحرير الفرد، ويؤكد 
تقارير  من  نستنتجها  التي  الحقيقة  صواب  التصنيف  هذا 
برنامج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية البشرية، وهكذا 
االجتماعية«،  التنمية  »مؤشر  حسب  التصنيف  غرار  على 
بحسب  التصنيف  عن  البشرية«  السعادة  »مؤشر  يبتعد 
اإلنتاج الداخلي الفردي، إذ ليس بالضرورة أن تكون البلدان 
الغنية )من حيث الدخل( هي التي توفر مناخا جيدا للحياة 
ال  املثال،  سبيل  فعلى  أعلى،  بسعادة  الساكنة  فيها  وتتمتع 
بالتوالي إال  أملانيا والواليات املتحدة وفرنسا  تحتل كل من 
للسعادة،  الدولي  التقرير  تصنيف  في  و25  و19   17 املراتب 
يتعايش  بلدانا  نجد  الحاالت،  بعض  في  أخرى،  جهة  ومن 
بالنسبة  الحال  هو  كما  األفــراد  ومعاناة  املادي  الفقر  فيها 
للبلدان التي تتذيل ترتيب التقرير وهي كما يلي من األسفل 
الوسطى،  إفريقيا  السودان،  أفغانستان، جنوب  األعلى:  إلى 
تانزانيا، بوتسوانا، اليمن وماالوي، فالنقطة املحصل عليها 
تتراوح ما بني 7.8 بالنسبة للنابغ في القسم )فنلندا( و2.5 

بالنسبة لغبي القسم )أفغانستان(.
ترى ما هو حال املغرب؟

لالرتياح  تدعو  ال  الوضعية  أن  بداية  التأكيد  ينبغي 
بالحصول على مرتبة متواضعة )102( وإن كان األمر يتطلب 
نسبيا هذا الحكم مقارنة مع بعض البلدان، بالحصول على 
لتركيا  تقريبا  مشابهة  وضعية  في  بالدنا  تتموقع   ،5 معدل 
تلك  من  بكثير  أحسن  النتائج  هــذه  تعتبر  كما  والــصــني، 
وإفريقيا   )107 )الرتبة  كالجزائر  أخرى  بلدان  تحققها  التي 

الجنوبية )116(، وتونس )136( ومصر )147(.
طبعا، لقد تضررت بالدنا بقوة من األزمة الصحية، حيث 
إال   ،)2019( قبلها  التي  السنة  مع  مقارنة  نقطة   0.11 فقدت 
أن هذا التراجع ال يمكن اعتباره قدرا حيث نجد بلدانا أخرى 
مع  مقارنة  ملحوظا  تحسنا  الجائحة وسجلت  من  استفادت 
التقرير  ننتقد  أن  لنا  يمكن  وبالتالي،  املاضية،  السنوات 
الدولي للسعادة الذي يحتوي بدون شك على بعض الثغرات، 
وخصوصا حينما يتعلق األمر بتقديرات ذاتية، فحينما نرى 
املغرب في مرتبة متدنية عن بعض البلدان التي نعرف جيدا 
وضعيتها الحقيقية، ال يمكن إال أن نتساءل عن مدى حياده، 
املظلومية،  خطاب  اعتماد  في  فائدة  أي  نــرى  ال  ذلــك  ومــع 
التقرير،  هذا  من  العبر  استخالص  العكس  على  ينبغي  بل 
نقط ضعفنا ومواصلة خدمة  معالجة  على  بجدية  باالنكباب 
نداء  وهــو  سعادة،  أكثر  ليكون  وجــه،  أحسن  على  شعبنا 
فاملغرب  القرار،  ألصحاب  نوجهه  والعقل  القلب  من  منبثق 
إلى  يرقى  تجعله  التي  املــؤهــالت  من  العديد  على  يتوفر 
نؤمن  أن  علينا  لذلك  العيش،  فيها  يلذ  التي  البلدان  مصاف 
بذلك ونعمل بدون هوادة في هذا االتجاه، ومع استفادتنا من 
املمارسات الفضلى والتجارب الناجحة، علينا أن نتجنب كل 
عمل يقوم على التقليد البليد أو املشابهة العمياء، وبتنميتنا 
منا  فمن  املقصود،  نبلغ  أن  يمكن  لشعبنا،  الخالقة  للعبقرية 

معشر املغاربة ال يأمل في حياة مليئة بالسعادة ؟ 

هل المغاربة 
تعساء ؟

عبد السالم الصديقي
الديمقراطية،  األنظمة  أقدم  من  فرنسا  تعد 
الزال  ــال  امل اكتساب  قــانــون  فــإن  ــك،  ذل ــم  ورغ
البرملان  ألن  وزارات،  عدة  رفوف  بني  يتدحرج 
املطلوبة،  األغلبية  على  الحصول  يستطع  لم 
منذ  املناقشة  على  النواب  جميع  اجتمع  وهنا 
ما  دائما  نختار  أننا  وبما  قصيرة،  غير  فترة 
أيدته »ماما فرنسا«، فإننا نحبذ األفكار العامة 
أن  القانون، والحقيقة  التي جاء بها  والعميقة 
خطواته  في  جديد  عهد  تدشني  يحاول  املغرب 
التي  الطبقة  ألن  الديمقراطية،  نحو  العمالقة 
وارتقى  مستواها،   تطور  هشة  تعتبر  كانت 
بــاألمــس  كــانــوا  ــذيــن  ال املــواطــنــني  مــن  كثير 
تعتبر  طبقة  إلــى  ليصعدوا  فقراء  يعتبرون 
وقت  في  امللك  قرر  حيث  ميسورة،  شبه  اليوم 
ــي  األراضـ مــن  هكتار  مليون  تــوزيــع  ســابــق 
بناء  إطار  في  الفالحني،  صغار  على  الفالحية 
إعادة  يجب  ثم  ومن  متوسطة،  فالحية  طبقة 
والقانوني،  االجتماعي  وضعها  فــي  النظر 
من  شيء  يعتريها  أخذ  التوزيع  فعملية  لذلك 
وإلى جانب  والزبونية،  الغموض واملحسوبية 
هذا اإلصالح االجتماعي واالقتصادي، يجب أن 
جميع  ليشمل  الضريبي  الوعاء  توسيع  يتبعه 
بيومهم،  يومهم  يعيشون  الــذيــن  املواطنني 
بحيث إذا غاب العامل في بعض القطاعات عن 
وانضاف  رزقه  مورد  فقد  واحدا،  يوما  الشغل 
أن  فرغم  واملعطلني،  املحتاجني  الئحة  ــى  إل
جهيدا،  جهدا  املجال  هذا  في  بذلت  الحكومة 

الكثير  أن  إال  القرب،  بأسواق  يعرف  ما  كبناء 
من املغاربة يفضلون األسواق العشوائية حيث 
تعرض البضائع والخضر فوق األرض أو على 
طاوالت مهترئة متسخة، مع ما يرافق ذلك من 
الفوضى  بهم يعشقون  البائعني وكأني  صياح 

والعشوائية التي تطبع تلك »الجوطيات«.
يمكن  وال  هاذي«  هي  السكان  »عقلية  ولكن 
تغييرها إال بتنظيم ندوات ودروس تحسيسية 
الجديد،  النظام  على  املواطنون  يتعود  حتى 
وهذه اإلجراءات يجب أن تشمل الحي واملدينة 
العقليات ال تتغير بني عشية  والبالد ككل، ألن 
يغير  أن  يريد  ال  عنيد  واإلنــســان  وضحاها، 
طبعه وهو يعلم أن في ذلك ضررا على صحته 
التي  التفتيشية  الجوالت  أن  وأظــن  وجيبه، 
واألخــرى  الفينة  بني  املحلية  السلطات  تقوم 

بهذه األسواق، ستؤتي أكلها إن هي استمرت 
البيع،  ونقط  األســواق  جميع  شاملة  وظلت 
الحالل  ــال  امل كسب  بني  نخلط  أن  يجب  وال 
تعالى:  هلل  لقول  مصداقا  ــحــرام،  ال واملـــال 
ورسوله  عملكم  هلل  فسيرى  اعملوا  ــل  ))وق
عائالت  هناك  أن  املعلوم  ومن  واملؤمنون((، 
من  جو  في  تعيش  والثراء،  النعيم  في  ولدت 
جاء  ما  مراعاة  دون  التبذير  حد  إلى  الرخاء 
مع  )ص(،  رسوله  سنة  أو  الكريم  القرآن  في 
في  بعض  على  بعضنا  فضل  هلل  أن  العلم 
الرزق، وخير دليل هو اإلرث وهو حالل، حيث 
لذلك  الواحدة،  العائلة  أفراد  فيه  يتساوى  ال 

وصفنا باألمة الوسط ال ضرر وال ضرار.
وكلنا ننتظر رزقنا من السماء مصداقا لقوله 
فالقنوع  ألزيــدنــكــم((،  شكرتم  ))لئن  تعالى: 
يحمد هلل على ما أتاه من رزقه والهلوع يتذمر 
أمام إرادة الخالق، والحالة لو أن هلل وزع على 
البشر كل ما يملك من كنوز الدنيا، فال يتعدى 
ذلك نقطة ماء من البحر، فإذا قنع اإلنسان بما 
بما  فيه،  له  وبــارك  رزقــه  في  زاده  أعطاه هلل، 
معناه أن الذي يحب هلل سيوفر له النعيم في 
الدارين، وصدق من قال أن القناعة كنز ال يفنى، 
وهكذا يتضح أن طريقة عيشنا وتصرفاتنا في 
في  عيشنا  تحدد  التي  هي  الفانية  الدنيا  هذه 
اآلخرة.. ))فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن 
ربكم  وعــنــد  ذرة شـــرا يـــره((،  مثقال  يعمل 

تختصمون.

عرف  قد  القديم  العالم  كان  إذا  ما  املعلوم  غير  من 
الطعام،  عن  اإلضــراب  طريق  عن  السياسي  االحتجاج 
ما  األمم  قد عرفته  السلوك  كان هذا  إذا  ما  ُيعلم  لم  كما 
أن  هو  معروفا  ما أضحى  لكن  السياسية،  الحداثة  قبل 
املعاصرة،  األمم  بعض  إبداع  من  الطعام  عن  اإلضــراب 
احتجاجي  أسلوب  هو  الطعام  عن  اإلضراب  كون  وذلك 
من أجل رفع ظلم أو إحقاق حق، حيث يمتنع املضرب عن 
األكل، لكنه يحتفظ بشرب املاء وامللح، ويكون اإلضراب 
إذ  غير محدودة،  أو  )أقل من شهر(  لفترة محدودة  إما 
في  يستمر  فإنه  وإال  مطالبه،  بتحقيق  املضرب  يقرنه 

إضرابه إلى أن ُتقبض روحه.
االحتجاج  من  كنوع  الطعام  عن  اإلضــراب  يعرف  لم 
أجل  من  الدول  في بعض  لقد ظهر  بل  بداية،  السياسي 

أمور جنائية، وتخبرنا املوسوعة الحرة »وكيبيديا«، أن االمتناع عن األكل 
استخدم في إيرلندا ما قبل املسيحية، وذلك من خالل امتناع الضحية 
عن األكل أمام منزل الجاني، إلشعاره بعار ترك إنسان جائع أمام بيته، 
للضغط عليه من أجل االعتذار أو رد الديون وإحقاق العدل، واألمر نفسه 

ساد في الهند القديمة قبل أن يتم إلغاؤه في الهند املعاصرة.
غير أن فعل اإلضراب عن الطعام سيعرف تحوال مهما، وسينتقل من 
األفعال الفردية التقليدية إلى فضاء االحتجاج السياسي، وذلك بدخول 
عالم االستعمار ووقوع األسرى والسجناء السياسيني، وكانت املدرسة 
أجل  من  الطعام  عن  اإلضــراب  صيغ  في  أبدعت  قد  املعاصرة  الهندية 
تحقيق مكاسب سياسية ضد االحتالل البريطاني للبلد، إذ اشتهر داعية 
أسلوب  انتهجوا  الذين  أوائل  من  كان  بأنه  غاندي،  املهاتما  الالعنف، 
لفترات  سجنوه  الذين  البريطانيني  إحراج  أجل  من  األكل  عن  االمتناع 
متتالية لصده عن رفع مطلب استقالل بالده عن بريطانيا، وذلك القتناع 
ملقاومة  الالُعنفية  السبل  ضمن  تقع  الوسيلة  هذه  بأن  ورفاقه  غاندي 

االحتالل من خالل إحراجه أمام الرأي العام.
أعضاء  يباشرها  كان  التي  الطعام  عن  اإلضرابات  كثرت  لقد  وبالفعل، 
املقاومة الهندية الذين تم سجنهم، ومنهم من توفي جراء إضرابه الذي كان 
يستمر ملدة تتجاوز املائة يوم، لكن هذه اإلضرابات املتتالية أحرجت الحكومة 
ذاع  الذين  الطعام  عن  املضربني  ملطالب  االستجابة  إلى  ودفعتها  البريطانية 
صيتهم بني أبناء شعبهم )تعرض املوسوعة الحرة أسماء العديد من هؤالء(.
توجه  على  الطعام  عن  اإلضراب  عبر  السياسي  االحتجاج  يقتصر  لم 
سياسي أو إيديولوجي محدد، بل لقد شمل كل التوجهات، وتم خوضه 
ضد أنظمة سياسية مختلفة اإليديولوجيات، فلقد واجه النظام السياسي 
الطعام،  عن  السياسي  اإلضراب  محطات  من  العديد  كوبا  في  اليساري 
إضرابات  خاضت  التي  األسماء  من  مجموعة  الحرة  املوسوعة  وتخلد 
عن الطعام من أجل نيل بعض الحقوق السياسية. ومن أشهر الكوبيني 
املضربني عن الطعام، الشاعر بيدرو لويس بوايتيل، الذي عاش من دون 
أحداث  1972، وقد روى  إثرها في سنة  توفي على  يوما،   53 ملدة  طعام 
أيامه األخيرة، صديقه املقرب، الشاعر أرماندو فالداريس، وحديثا، خاض 
العديد من النشطاء الكوبيني إضرابات متفرقة من أجل رفع الرقابة عن 

مواقع األنترنيت، أو تحسني ظروف السجناء وغيرها من القضايا. 
السياسيني  السجناء  من  مجموعة  خاض  اإلسالمية،  الــدول  وفي 
الطعام تعددت أسبابها وتنوعت هوية  تركيا إضرابات طويلة عن  في 

منفذيها، فنتيجة لالنقالبات العسكرية املتتالية، ازداد 
الحركات  من  مجموعة  ضد  املوجه  القمع  منسوب 
غير  ظــروف  فــي  النشطاء  اعتقال  وتــم  السياسية، 
اإلضــراب  سلك  إلى  هــؤالء  دفع  الــذي  األمــر  إنسانية، 
النظام  وإحـــراج  حقوقهم  نيل  أجــل  من  الطعام  عن 
السياسي، إذ تم تسجيل أول إضراب في تاريخ تركيا 
التعذيب واملعاملة  1984 احتجاجا على أساليب  سنة 
وقد  السياسيون،  السجناء  يتلقاها  التي  الوحشية 
اليساريني  مــن  أربــعــة  بحياة  ــراب  اإلضـ هــذا  أودى 

الثوريني )املوسوعة الحرة(.
السجناء،  على  الطعام  عن  اإلضــراب  يقتصر  ولم 
من  خيضت  التي  اإلضرابات  من  العديد  هناك  وإنما 
األوضاع  بتحسني  املطالبة  أجل  من  السجون  خارج 
السياسية واملعيشية، نموذج ذلك ما عرفته تونس في 18 أكتوبر 2005، 
عندما أقدم أعضاء مجموعة من الهيئات السياسية واملدنية من مختلف 
»إضراب  على خوض  إسالميون…(  ليبراليون،  )يساريون،  التوجهات 
الفتا،  تجاوبا  لقي  الذي  األمر  السياسية،  املقرات  أحد  داخل  الجوع« 
في  وبرملانيون  وزراء  اإلضراب  في  الذين شاركوا  ودوليا، ومن  محليا 
تونس ما بعد الثورة، من قبيل سمير ديلو عن حركة النهضة، وأحمد 

نجيب الشابي، األمني العام للحزب الديمقراطي التقدمي.
شهرة  وأكثرها  الطعام  عــن  ــراب  اإلضـ مــوجــات  وأكــبــر  أهــم  وتبقى 
إسرائيل  في سجون  الفلسطينيون  السجناء  التي خاضها  تلك  وتفاعال، 
الخاوية«، وقبل هذا  »األمعاء  أطلق عليه معركة  ما  إطار  2012، في  عام 
اإلضراب، خاض السجناء الفلسطينيون في معتقالت االحتالل العديد من 
اإلضرابات، ابتدأت بإضراب سجن »الرملة« سنة 1969، وإضراب معتقل 
»كفار يونا« )1969(، وإضراب السجينات الفلسطينيات في سجن »نفي 
ترستا« )1970(، عالوة على العديد من اإلضرابات التي توجت باإلضراب 
على  احتجاجا  فلسطيني  سجني   1800 من  أكثر  خاضه  الذي  الجماعي 
في  الجندي شاليط  بعد وقوع  إسرائيل  بها  قامت  التي  املزرية  األوضاع 
األسر، وانتهت هذه املعركة بتوقيع اتفاق بني السجناء وإدارة السجون 
كل  حطمت  السياسية،  املعركة  هذه  وخالل  مصرية،  برعاية  اإلسرائيلية 
اشتهر  حيث  التاريخ،  في  الطعام  عن  اإلضــراب  ملدد  القياسية  األرقــام 
الطعام  أكبر مدة من اإلضراب عن  بأنه خاض  العيساوي،  املعتقل سامر 

تجاوزت 9 أشهر، انتهت بإطالق سراحه في إطار صفقة تبادل.
يسمح  قانونا  تمرر  أن  حاولت  إسرائيل  أن  الفترة  هذه  في  ويسجل 
باإلطعام القسري للسجناء وإجبارهم على إنهاء إضرابهم، وهنا تدخلت 
حيث  تصرفها،  عن  ثنيها  أجل  من  اإلنسان  حقوق  منظمات  من  العديد 
رفض الخبير األممي املكلف من قبل مجلس حقوق اإلنسان ذلك، قائال: 
»إن عملية اإلطعام القسري والعالج الطبي رغما عن السجناء هي عملية 
استخدام  أو  الشخص  إجبار  املقبول  غير  ومن  إنسانية،  وغير  قاسية 
ضد  والبدني  النفسي  اإلكــراه  وسائل  من  ذلك  غير  أو  لتغذيته  القوة 
احتجازهم  على  احتجاجا  الطعام  عن  اإلضراب  اختاروا  الذين  األفراد 

دون تهمة وفي ظروف احتجاز ومعاملة قاسية«. 
وأكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر معارضتها لإلطعام القسري، 
وشددت على ضرورة احترام خيارات املحتجزين والحفاظ على كرامتهم 

اإلنسانية، بناء على اتفاقي مالطا وطوكيو املنقحني في سنة 2006.

التكافؤ في كسب المال

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

نماذج لظاهرة االحتجاج باإلضراب عن الطعام

عبد الرحيم العالم
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الرباط. األسبوع

يشكل شهر رمضان موسما لتنشيط الحركة التجارية 
في األسواق والمحالت التجارية، وكذا بعض المهن 

الموسمية،  إال أن حلوله يؤثر على أنشطة ومهن أخرى 
تتوقف خالل الشهر الفضيل، بسبب اإلقبال الضعيف، 

مما يدفع العاملين بها إلى ممارسة أنشطة أخرى لسد 
حاجاتهم ومتطلباتهم اليومية.

عند قدوم شهر رمضان يحصل استنفار لدى العائالت 
واألسر المغربية، ويزداد السباق من أجل التحضير له، 

سواء بالنسبة للنساء أو الرجال، خاصة الذين يفقدون 
وظائفهم، لذلك يتجهون إلى ممارسة أنشطة مهنية 
أخرى لمقاومة المصاريف والغالء الذي تعرفه المواد 

الغذائية والخضر واللحوم خالل رمضان. فال حديث 
للناس سوى عن المشاكل والمصاريف المرتفعة في 

هذا الشهر والخوف من ارتفاع األسعار واالحتكار في 
األسواق، الشيء الذي يخلق ارتباكا في ميزانية األسر 

التي تلجأ لالقتراض ولوسائل أخرى من أجل تغطية 
المصاريف الرمضانية.

معاناة كثيرة لألسر المغربية خالل رمضان الحالي بسبب 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل حلوله، باإلضافة إلى 

المضاربة التي تعرفها أسواق الخضر والفواكه واللحوم 
البيضاء والسمك، مما يضع الناس أمام امتحان عسير ألجل 

تجاوز فترة رمضان بأقل الخسائر وبدون أزمة مادية أو ديون.

مهن تختفي في رمضان

في  تنتعش  التي  املهن  مقابل  في 
وحرفيون  مهنيون  يعيش  رمــضــان، 
الحركة  جمود  بسبب  كبيرة  معاناة 
التي  املهن  وخاصة  لديهم،  التجارية 
لها عالقة باالستهالك واألكل في نهار 
واملطاعم  املقاهي  قبيل  من  رمضان، 
)طاكوس  الخفيفة  الوجبات  ومحالت 
تعتبر  الــتــي  والــبــيــتــزا(،  وبــانــيــنــي 
من  كبيرة  فئة  لــدى  املفضلة  األماكن 

الشباب واملراهقني.
ــالل شهر  ــعــانــي خــ ــة أخــــرى ت ــئ ف
والصناع  الحرفيني  مثل  رمــضــان، 
بعضهم  يضطر  ــذيــن  ال التقليديني 
الشهر،  هذا  خالل  العمل  عن  للتوقف 
بــســبــب تــوقــف املــبــيــعــات والــحــركــة 
التجارية، مثل صناع الجلد والنحاس، 
ظل  في  »البازارات«،  تجار  جانب  إلى 
غــيــاب الــســيــاح وإقـــبـــال املــواطــنــني 
في  الغذائية  واملــواد  الحلويات  على 
الصناعة  منتوجات  بينما  رمــضــان، 
اهتمام  دائرة  خارج  تصبح  التقليدية 
األسر املغربية، بسبب كثرة املصاريف 
لدى  باألولوية  تحظى  ال  أنها  حيث 

الناس.
عدة  يمارسون  املواطنني  من  اآلالف 
هي  تكون  رمضان،  في  مهنية  أنشطة 
اإلغالق،  فرض  مع  لكن  رزقهم،  مصدر 
الحظر  بسبب  كثيرا  هؤالء  سيتضرر 
اإلفطار، من  التجول بعد  الليلي ومنع 
بينهم »الكالي«، الذي سيضطر إلغالق 
على  يعتمد  الــذي  وهــو  لــيــال،  محله 
الليل فقط لبيع »الزريعة« و»الكاوكاو« 
والفواكه الجافة والسجائر، إلى جانب 
املقاهي  بني  املتجول  الزريعة«  »مول 
قرار  بسبب  للتوقف  سيضطر  والــذي 

منع التجول.
متجول  ــالي«  ــ »ك هلل،  عــبــد  يــقــول 
املحالت  إغــالق  قــرار  أن  املقاهي،  بني 
من  سيزيد  رمضان  في  ليال  واملقاهي 
مصدر  سيخسر  ألنه  املادية،  معاناته 
اإلغــالق  أن  مضيفا  وزبــنــائــه،  رزقـــه 
املبكر في األشهر املاضية كان له تأثير 
كبير عليه وعلى جميع املمارسني لهذا 
فسوف  رمــضــان،  خــالل  أمــا  النشاط، 
حرفة  يملك  ال  ــه  ألن للتوقف  يضطر 

أخرى.
للحالقة  صــالــون  صاحبة  كريمة، 
ــا أن  ــدورهـ ــت بـ ــرح ــتــجــمــيــل، ص وال

جائحة  ظل  في  جدا  صعبة  الوضعية 
خالل  لإلغالق  وستضطر  »كــورونــا«، 
يكون  اإلقـــبـــال  ألن  رمـــضـــان،  شــهــر 
الليلي،  الحظر  قانون  بسبب  ضعيفا 
العمل  من  الصالونات  سيمنع  الــذي 
ليال،  الــخــروج  من  النساء  وسيحرم 
الظروف  يراعي  ال  القرار  أن  معتبرة 
االجتماعية للكثير من النساء اللواتي 

يعملن في الليل خالل شهر رمضان.
عبرت  بمقهى،  نادلة  وفاء،  بدورها 
الليلي  الحظر  قرار  من  استيائها  عن 
من  سيحرمها  الـــذي  رمــضــان،  ــي  ف
عملها ومصدر رزقها، مؤكدة أن لديها 
تعمل  فهي  لذلك  عائلية،  مسؤولية 
لعائلتها  العيش  لقمة  توفير  أجل  من 
املقهى،  في  كنادلة  العمل  خــالل  من 
الحكومة  ستخصص  هــل  متسائلة 

تعويضا لنادالت املقاهي؟
بدورها  عبرت  نظافة،  عاملة  فاطمة، 
املقهى  في  عملها  لفقدان  حزنها  عن 
درهم،   800 تتعدى  ال  أجرتها  أن  رغم 

إال أنها تسد رمق أطفالها.
ــن  ــذي ــني ال ــي ــحــرف ــن ال الــخــيــاط مـ
سيعانون خالل شهر رمضان الحالي، 
أغلب  ألن  الــلــيــلــي،  ــالق  ــ اإلغ بسبب 
العمل  يفضلون  املهنة  هذه  محترفي 
القفطان  أو  الــجــالبــة  لخياطة  ليال 
عمر،  يرى  حيث  الزبونات،  واستقبال 
خياط، أن منع الناس من التجول ليال 
وسيضع  الزبائن  عــدد  يقلص  ســوف 
تراجع  بسبب  أزمـــة،  فــي  الخياطة 
التقليدية  املالبس  خياطة  عن  النساء 

خالل رمضان الحالي.
الذين  الناس  من  أيضا  »الــكــراب« 
رغم  العيش،  لقمة  عن  بحثا  سيعانون 
املغربي،  الشعبي  التراث  من  يعد  أنه 
إلى  ويتحول  يطاله  النسيان  أن  إال 
يطلب  رمــضــان،  شهر  خــالل  متسول 
الصدقة من املارة في األسواق، بعدما 
ــروي عــطــش املــواطــنــني خــالل  كــان يـ

الصيف.

معاناة أئمة المساجد

الغفران  شهر  رمــضــان  شهر  يعد 
الـــقـــرآن، حــيــث تــعــم خالله  ــالوة  ــ وت
األجواء الروحية في البيت واملساجد، 
الناس  بني  املــادي  التضامن  ويكثر 
هذه  أن  إال  الــتــراويــح،  خــالل صــالة 
فئة  ليحرم  املنع  ــرار  ق يأتي  السنة 
صالة  أداء  من  املواطنني  من  كبيرة 

الذي  الشيء  املساجد،  في  التراويح 
سيكون له تأثير على فئة مهمشة، هم 
يعملون  الذين  القرآن  وحفظة  القراء 
املساجد  في  رمضان  شهر  خالل  فقط 
في  بأصواتهم  ويبدعون  واملصليات، 
يكثر  حيث  الــقــرآن،  وتجويد  ترتيل 
جميع  من  التراويح  أداء  على  اإلقبال 

األعمار، نساء ورجاال.
يحرم  ســوف  الليلي  الحظر  فقرار 
العمل  مــن  ــقــراء  وال املساجد  فقهاء 
وأن  خاصة  الفضيل،  الشهر  خــالل 
راتــب  عــلــى  يــتــوفــرون  ال  أغلبيتهم 
لذلك  ــار،  ق ــادي  م مــدخــول  أو  شهري 
التي  الفئة  هذه  معاناة  تــزداد  سوف 
ترفض التسول وطلب العون، فبالرغم 
وامليزانية  الكبيرة  املالية  املوارد  من 

وزارة  عليها  تتوفر  التي  الضخمة 
ــشــؤون اإلســالمــيــة، إال  ــاف وال ــ األوق
املساجد  وفقهاء  ألئــمــة  تمنح  أنــهــا 
تعويضات هزيلة جدا ال تتجاوز ألف 
درهم، فصالة التراويح مناسبة للناس 
لألئمة  التبرعات  وجمع  للتضامن 
ملساعدتهم  وذلك  واملؤذنني،  والقراء 
ومتطلبات  الحاجيات  تدبير  على 
كبيرة  فئة  هناك  وأن  خاصة  الحياة، 
من األئمة ال يحصلون على راتب شهر 
من األوقاف، إال أن إغالق املساجد ليال 
االستفادة  من  الفئة  هذه  يحرم  سوف 

ماديا من تبرعات املصلني والسكان.
في هذا السياق، يرى محمد )تاجر(، 
منذ  مغلقة  املساجد  مــن  العديد  أن 
يتم  ولم  اليوم،  إلى  املاضي  رمضان 
الوبائي  الوضع  استقرار  رغم  فتحها 
في البالد، متسائال عن استمرار غلق 
مئات املساجد املبنية من قبل السكان 
التزام  رغم  األحياء،  بعض  وسط  في 
الوقائية،  والشروط  بالتباعد  املصلني 
مساجد  أئمة  يعرف  أنه  إلى  مشيرا 
املساجد  إغالق  بسبب  ماديا  يعانون 

التي يشتغلون فيها.

 مهن تنتعش في رمضان

بعض  تظهر  رمضان،  شهر  بحلول 
املهن املوسمية التي تفتح باب الرزق 
وتمنح  والــشــبــاب،  للنساء  الجديد 
ذات  كبيرة  اجتماعية  لفئات  فرصة 
دخل محدود من خالل بيع احتياجات 
واملعجنات  الحلويات  من  الصائمني 
والـــعـــصـــائـــر، وبـــعـــض املــنــتــجــات 
التقليدية التي تعرف بعض االنتعاش 
بعد الركود الذي عاشته خالل األشهر 
يبدو  لكن  الجائحة،  بسبب  الفارطة 
مقيدا  السنة سيكون  هذه  رمضان  أن 
بالنسبة للعديد من الناس بسبب قرار 

الحظر الليلي.
لبيع  محل  صــاحــب  محمد،  يــقــول 
و»الورقة«،  و»البريوة«  »الشباكية« 
لتوفير  العمال  عــدد  بــزيــادة  قــام  أنــه 
املــنــتــوج، بغية  ــن  ــرة م ــ كــمــيــات واف
رمضان  شهر  خــالل  وبيعه  تسويقه 
الليلي  الــحــظــر  ــكــن  ل ــرار،  ــم ــت ــاس ب
عدد  وتقليص  قــراره  ملراجعة  دفعه 
املستخدمني، ألن العمل سيقتصر على 
ساعات النهار، مشيرا إلى أنه بسبب 
القرار، سيضطر للعمل أيضا في  هذا 
يلبي  لكي  زوجته،  بمساعدة  البيت 

الربح  بعض  ويحقق  الزبائن  طلبات 
وأجور  الكراء  مصاريف  تسديد  ألجل 

املستخدمني.
»املسمن«  تبيع  بيت  ربــة  خديجة، 
ــي«  ــاض ــق ال و»رزة  ــر«  ــريـ ــغـ ــبـ و»الـ
إنها  قالت  و»البطبوط«،  و»املخامر« 
فضلت تحضير هذه املنتجات وبيعها 
ــك  ــي الــشــارع خـــالل رمــضــان، وذل ف
لتغطية  املــادي  الربح  بعض  لتحقيق 
رمضان  أن  مبرزة  الحياة،  تكاليف 
لتحقيق  فــرصــة  ويــعــد  الــبــركــة،  فيه 
مصاريف  في  الزوج  ومساعدة  الربح 
تمارس  ســنــوات  منذ  وأنــهــا  البيت، 
للفطائر في شهر  كبائعة  النشاط  هذا 
على  ــال  ــب اإلق ألن  املــبــارك،  رمــضــان 
األيام  مع  مقارنة  يكثر  الفطائر  شراء 
النساء  إقبال  مع  خصوصا  العادية، 
هذه  شراء  على  والعامالت  املوظفات 

املنتجات الغذائية التقليدية.
رواجا  تعرف  التي  املهن  بني  ومن 
كثيرا خالل شهر رمضان، بائع »ورقة 
أبــرز  مــن  تعتبر  الــتــي  البسطيلة« 
عليها  يكثر  التي  الغذائية  املكونات 
تحضير  في  تستعمل  ألنها  اإلقــبــال، 
و»البسطيلة«  و»املعمر«  »البريوات« 
والشهيوات  الوصفات  من  وغيرها 
املغربية، يقول عزيز، أن تزايد اإلقبال 
على »الورقة« جعله يقرر عمل مشروع 
العمل  توقفه عن  بعد  بسيط إلعدادها 
يقبلن  النساء  ألن  املطاعم،  أحــد  في 
من  »الورقة«  اقتناء  على  ملفت  بشكل 

أجل إعداد الشهيوات الرمضانية.
قرر  العمل،  عن  عاطل  شــاب  سعيد، 
عصير  مثل  عربته،  فوق  العصائر  بيع 
عليه  يكثر  الــذي  و»الفريز«  البرتقال 
اإلقبال من طرف الناس، مفضال ممارسة 
»راس  الجلوس في  النشاط عوض  هذا 
يشكل  رمــضــان  أن  معتبرا  الــــدرب«، 
عن  والبحث  للعمل  للشباب  مناسبة 
الجلوس  عوض  بسيطة  بوسيلة  الرزق 
قرر كسر حاجز  آخر  بدون شغل. شاب 
ألن  الــبــلــدي«،  »الــجــن  وبــيــع  البطالة 
الصيام،  يزداد خالل شهر  اإلقبال عليه 
حيث يعتبر من املواد املفضلة في مائدة 

اإلفطار لدى الكثير من األسر. 
ملمارسة  يلجؤون  الناس  من  الكثير 
خالل  رواجا  تعرف  التي  املهن  بعض 
شــهــر رمـــضـــان، مــثــل بــيــع الــتــمــور، 
والكتب  واملــصــاحــف  ــســجــادات  وال
مقاومة  ألجــل  التقليدية،  واملــالبــس 

مصاريف الحياة الصعبة.

من الحجر الصحي إلى الحظر الليلي 

المقصيون والمحظوظون في رمضان 

يعد شهر رمضان شهر 
الغفران وتالوة القرآن، حيث 

تعم خالله األجواء الروحية 
يف البيت واملساجد، ويكرث 
التضامن املادي بني الناس 

خالل صالة الرتاويح، إال 
أن هذه السنة يأتي قرار 

املنع ليحرم فئة كبرية من 
املواطنني من أداء صالة 

الرتاويح يف املساجد، 
الشيء الذي سيكون له 

تأثري على فئة مهمشة، 
هم القراء وحفظة القرآن 
الذين يعملون فقط خالل 

شهر رمضان يف املساجد 
واملصليات، ويبدعون 

بأصواتهم يف ترتيل وجتويد 
القرآن، حيث يكرث اإلقبال 

على أداء الرتاويح من جميع 
األعمار، نساء ورجاال

َ



تحارب اململكة بجنودها األبطال على عدة جبهات 
ــاف،  ــ ــا« مــتــعــددة األوصـ ــورونــ عــشــشــت فــيــهــا جــائــحــة »كــ
ويــفــرض  يـــهـــددنـــا  زال  ــذي ال  ــ الـ  »19 »كـــوفـــيـــد  ــا  ــرهـ آخـ
علينا شروطه والتزاماته وكأنه من أصحاب الكراسي 
الــذيــن ال يستسلمون إال  الــنــاهــن،  والــنــفــوذ اآلمــريــن 
وبإرادته  اهلل  شاء  وإن  أبراجهم،  من  تسقطهم  بزوبعة 
سينتصر جنودنا األبرار يف معركة شرسة دخلت سنتها 
انتخابات  جائحة  مــع  لوجه  وجها  ليتركونا  الثانية، 
19«، واألشـــد  بــعــد »كــوفــيــد  2021، األولــــى مــن نــوعــهــا 
إذا لم نواجهها بالفكر العلمي  »فتكا« بالبالد والعباد 
العلم  بنور  إال  الذي لم يتراجع  الفيروس  نواجه  كما 

والتضحية وتقنية الرقمنة وإحياء روح املواطنة.
أرواحــنــا  سنسلمهم  ملــن  اختبار  هــي  فاالنتخابات 
وأمننا وأمالكنا وأموالنا وتفويضنا التام للتقرير يف 
نهائي على حرية تصرفنا  يهمنا، وهي حكم  ما  كل 
نائب  إلــى  ستمنح  ألنها  احتجاجنا،  أو  انتقادنا  أو 
محلي أو جهوي أو وطني ملدة معلومة، فنمنع بعدها 
اقــتــراح يخالف وجهات  أو  رأي  أي  عــن  التعبير  مــن 
نظر نوابنا.. أفليس هذا أقسى من وباء »كوفيد 19« 
الذي اكتفى ببضعة آالف من الضحايا، بينما نحن 
شعب يقارب الـ 40 مليون نسمة، صحتهم وراحتهم 
احملــلــي  يف  ســنــوات   5 ملـــدة  ســيــرهــنــوهــا  ومستقبلهم 
لــذلــك شبهنا االنــتــخــابــات  الــوطــنــي،  و6 ســنــوات يف 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت يف   2021 ــابـــات  ــتـــخـ انـ ــا«،  ــ ــورونـ ــ ـــ»كـ ــ بـ
حــاجــة مــاســة إلــى »أطــبــاء« لتشخيص الـــداء الــذي 
ــاء«  ــبـ ــؤالء »األطـ ــ ــبـــالد، ووصــــف الــــــدواء، وهـ يــنــخــر الـ
عليهم  فـ»تتخاطف«  ويتخصصون  ويــدربــون  يــكــّونــون 
املستشفيات واملصحات ملهاراتهم وقدراتهم على عالج 
يتسول  »متخصص«  على  العثور  فيستحيل  داء،  أي 
عـــمـــال، فــهــل نــطــمــع يف ظـــهـــور ظـــاهـــرة املــتــخــصــصــن 
الــنــاس؟  الــعــام حلــيــاة  املــقــتــدريــن للتسيير  املــنــاضــلــن 
فال يهم انتماءاتهم اإليديولوجية التي قاسينا منها، 
هي  ووطنيتهم  ونــضــالــهــم  وسمعتهم  تكوينهم  ولــكــن 
»متسولي«  مــن  ونحتاط  »الــنــائــب«،  عــن  البحث  هــدف 

ومحتريف االنتخابات.
بإمعان  ستدرس   ،»19 »كوفيد  وبــاء  بعد  فالعاصمة 
وضعية »كورونا انتخابات 21«، ومن يدري.. رمبا تتوفق 
يف إيجاد »لقاح« يف جرعتن: احمللية والوطنية، للحد 

من االستهتار بأصواتنا. 

شهادات من

الرواد
الندوة التكريمية للمرحوم الشيخ  في أعمال 
العالمة محمد املكي الناصري، بتاريخ ماي 1990، 
خالص،  أحمد  اللطيف  عبد  املرحوم  الرائد  شارك 
بمحاضرة قيمة نقتطف منها هذه الفقرة: )).. فهل 
بالعدوتني  العلمي  املجلس  عن  املسؤولون  يعلم 
يتبعون  املواطنني  بعض  أن  املجالس،  من  وغيره 
الشقيقة  ــدول  الـ بعض  قـــرار  الــهــالل  رؤيـــة  فــي 
والصديقة مع أن نهج اململكة املغربية في مراقبة 
العلمية  الناحيتني  مــن  طريقة  أحسن  الــهــالل 
والدينية؟ وهل يعلم املسؤولون عن هذه املجالس 
أن بعض املغاربة يصومون بينما مازال فيه غالبية 
املواطنني يعيشون اليوم أو اليومني األخيرين من 
إخوانهم  بينما  ويعّيدون  ويفطرون  شعبان،  شهر 

املواطنون مازالوا يصومون في رمضان؟
إنني ال أتكلم هنا عن الذين ال يصومون البتة.. 
التي  السلطات  إلى  بالطبع  أمرهم  يرجع  فهؤالء 
لصد  الالزمة  ــراءات  اإلجـ تتخذ  أن  عليها  يتعني 

أعمال هؤالء العصاة(( انتهى.
املكي  محمد  العالمة  الشيخ  )»فضيلة  املــرجــع: 
الناصري: جهاد الفكر والدين والتحرير« ص: 118(.

الضغط  الــقــلــب،  أمـــراض  السكري، 
الدموي، الغدة الدرقية، الضغوط النفسية، 
وغيرها،  والــرأس  للجسم  النصفي  الصداع 
أمراض انتشرت يف صفوف الرباطين دون 
الــتــوصــل لـــأســـبـــاب، فــهــل لــــ»اخلـــبـــز« الـــذي 
بدرهم  واحلــوانــيــت  األســــواق  مــن  نستهلكه 
باملوضوع؟  وعشرين سنتيما للخبزة عالقة 
أم شيء آخر كشف عنه  وهل هو فعال خبز 
ــازون واتــهــمــوا املــمــونــن بــالــغــش.. ثم  ــبـ اخلـ
ســكــت اجلــمــيــع، وصــمــت املــصــالــح املختصة 

آذانها مادام أن الضحايا لم يحتجوا؟

تبسيط املساطر سيحرم اجلماعة من 
 100 وقدرها  املدنية  احلالة  وثائق  مداخيل 
اإلمضاءات  تصديق  محاصيل  ومن  مليون، 
مليونا،   250 ومبلغها  بالتطابق  واإلشــهــاد 
ستطبق  التي  وبالرقمنة  بعد  عن  العمل  أما 
أكرية  نفقات  من  اجلماعة  فستعفى  قريبا، 
من  وحتــد  ميلونا،   400 وتــوفــر  الــبــنــايــات 
ومصاريف  السيارات  واستعمال  التوظيفات 

التنقالت وخصوصا أسفار »الشوبينغ«.

أمـــوال  مــن  »خيرية« متــولــهــا اجلــمــاعــة 
ــيــــاســــي يف  ــقــ الــــربــــاطــــيــــن، ضــــربــــت الـــــرقـــــم الــ
»االعــتــنــاء« بــنــظــافــة وصــحــة نــزالئــهــا الــفــقــراء 
الـــبـــؤســـاء، حــتــى أصــبــحــت أمــنــيــة كـــل ربــاطــي 
أن »ُيـــحـــشـــر« مــعــهــم لــالســتــفــادة مـــن »خـــدمـــة« 
ومــواد  السنة  يف  مليونا   320 وتكلف  النظافة، 
25 مــلــيــونــا، و- حاشى  هــذه الــنــظــافــة »تــبــتــلــع« 
املــســاكــن االستحمام يف  تــفــرض على  أن   - هلل 
»املجاري« أو من »غيث األمطار«، بل يستفيدون 
ــة  حــتــى مــن »الــتــدلــيــك« ورهـــن إشــارتــهــم األدويـ

املتنوعة بـ 65 مليونا.. ولكم التعليق.

ــر« الــــذي اعــتــنــق  ــي ــب ــك الــطــبــيــب »ال
مقاطعة  أول  وترأس   ،1983 سنة  السياسة 
ألول  رئيسا  أصبح  ومنها  املنصور  ليعقوب 
 ،1992 سنة  الرباط  يف  حضرية  مجموعة 
للمكتب  العام  املدير  الرئيس  وتولى منصب 
وزير  منصب  إلى  ليرتقي  للبترول  الشريف 
بعدة  للمملكة  سفير  ثم   ،1995 سنة  للبيئة 
منها  مشاريع  للعاصمة  حقق  وقــد  دول، 
النفق الرابط بني حي أكدال وحي الرياض، 
باب  وتوسيع  تادلة،  بشارع  الكائن  والنفق 
الرواح وغيره.. إنه الدكتور نور الدين بنعمر 

اإلنسان اخلدوم، ندعو له بالشفاء.

الرباط تستعد 
لجائحة االنتخابات 
 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي
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الربـاط أر شيف 

املقبلة،  االســتــحــقــاقــات  مــوعــد  قــرب  مــع 
الشعب  ــوات  بـــأن أصــ الــتــذكــيــر  مــن  ــد  ب ال 
الذين  املنتخبني  ملعظم  تمنح  صدقة  ليست 
من  املواطنني  أصوات  ويتوسلون  يتسولون 
أجل تزكيتهم في االنتخابات، من أجل ضمان 
عددا  عليهم  تــدر  ومناصب  مريحة  مقاعد 
يضمنونها  ما  بمجرد  التي  االمتيازات،  من 
حتى يديرون ظهورهم للذين صوتوا عليهم، 
دليل  خير  وتداعياتها  »كــورونــا«  وجائحة 
قبل  كــانــوا  الــذيــن  بهدلت  حتى  عــرت  ــد  وق
بـ»مناشيرهم«  علينا  يطوفون  سنوات   6
طموحاتهم  بها  ليزكوا  أصواتنا،  أجل  من 

السياسية)...(. 
انشغلوا  مبتغاهم،  املرشحون  انتزع  وملا 
وباء  آخرها  املصيرية،  قضايانا  وعن  عنا 
نفسي  تدمير  مــن  خلفه  ومــا   »19 »كوفيد 
مختصون  أنهم  على  فبرهنوا  واقتصادي، 
واملهرجانات  املــيــزانــيــات  تدبير  فــي  فقط 
والحفالت والسهرات والشراكات والشركات 
ــة، وحــضــور  ــادئ ــه ــعــاديــة وال ــواء ال ــ واألجـ
ــواق  ــاألب الــجــلــســات الــصــاخــبــة املــجــهــزة ب
مثل  كـــوارث  بنا  حلت  إذا  حتى  املزعجة، 
فيروس »كورونا«، تراجعوا إلى الخلف ولم 
يظهر لهم أثر إال بعد ظهور بالغات )ولو غير 

رسمية( عن االنتخابات والتزكيات، فتحركوا 
حمالت  في  وهناك  هنا  االجتماعات  لعقد 
انتخابية سابقة ألوانها، بينما الشعب يفكر 
قضت  التي  الجائحة  في  واحــد،  شــيء  في 
على مصدر عيش العديد من األسر وال زالت 
ــراءات  اإلجـ وتمديد  اإلغـــالق  استمرار  مــع 
في  وخاصة  الصحي،  والحجر  االحترازية 
من  العديد  يهدد  مما  الكريم،  رمضان  شهر 
املواطنني بالبطالة، ومن جهة أخرى، إرهاق 
املحلية  والسلطات  واألمنية  الطبية  الطواقم 
جراء التمديد بني الفترة والفترة، وقد أصبح 
الذين  هـــؤالء  بينما  هلل،  يــد  فــي  مصيرنا 
منحناهم أصواتنا ال حس وطني يوقظ فيهم 

روح الوطنية ملجابهة مخلفات الوباء..
فيمن  النظر  إلعـــادة  الــوقــت  حــان  لــذلــك 
زكاة  ليست  االنتخابات  ألن  عليهم،  نصوت 
في  يتوانون  ال  الذين  للمتسولني  نمنحها 
طلب املساعدة عند كل استحقاقات لـ»يقلبوا 
باملقاعد  ــم  ــوزه ف عــنــد  وجــوهــهــم«  علينا 
توزعون  الــذيــن  أيها  يــا  فمتى  املنتظرة.. 
وتنقبوا  تبحثوا  مرشحيكم،  على  التزكيات 
عن األكفاء وذوي الضمائر الحية واملقتدرين 

بكفاءاتهم واملعروفني بوطنيتهم؟
أمنية قد تتحقق بفضل وعي الشعب ويقظته.

أسـرارأصوات الشعب ليست صدقة تمنح للمنتخبـين
العاصمة

في الشهر الفضيل رمضان المبارك، نتذكر علماءنا األجالء ورسالتهم الدينية وجهادهم لترسيخ 
إيماننا على الثوابت اإلسالمية الصحيحة، وهذه صورة ألعضاء المجلس العلمي للعاصمة سنة 

1984، يتوسطهم العالمة الشيخ محمد المكي الناصري رئيسا، وعضوية العلماء: محمد حكم، 
إبراهيم حركات، محمد حجي، الحسن السايح وسكيرج، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته.

وعائلة سكيرج أندلسية أصلها وجذورها من المدينة المنورة، هاجرت إلى األندلس ثم إلى 
المملكة المغربية، ومنها تفرعت عائالت »األنصاري« و»الخراجي«.  

الرباط تشق طريقها نحو االقتصاد العالمي
الحالية،  الحكومية  الهيكلة  في  مرة  ألول 
وزارة  ســتــذوب  املقبلة،  حتى  شــك  ودون 
املالية  وزارة  هياكل  في  العمومية  الوظيفة 
أمام  مديرية  إلى  تتقلص  وقد  واالقتصاد، 
اإلجراءات  كل  وتبسيط  الرقمنة  نظام  زحف 
تدبيرها  وإسناد  أغلبها  إلغاء  مع  اإلداريــة 
الــذي  االصــطــنــاعــي،  ــذكــاء  ال منظومة  ــى  إل
قطعت فيه اململكة أشواطا مهمة وموفقة في 
درب التطور االقتصادي على مستوى القارة 

السمراء.
ولن تستمر الرباط عاصمة إدارية مادامت 
إداراتــهــا،  شــؤون  تدبير  ستتولى  الجهات 
من  اإلفريقي  االقتصاد  ستحتضن  ولكنها 
األعلى  سيكون  الذي  السادس،  محمد  برج 
الدول في هذه  55 طابقا عدد  بـ  إفريقيا  في 
القارة، وها هي األوراش على قدم وساق وقد 
سنة  املوعد  في  لتكون   30 الطابق  تجاوزت 
رقراق من جهة  أبي  وادي  2023 على ضفة 

جارتنا مدينة سال شمال العاصمة.
بشارع  الساحل،  على  جنوبها  فــي  أمــا 
مشاريع  ــدة  ع فتوجد  الــســايــح،  مصطفى 
اقتصادية على الطراز األمريكي في أهميتها 
ومستقبال  وتجهيزاتها،  واستثماراتها 
حاليا  تــجــاور  الــتــي  ــي  وه تسييرها،  فــي 
في  أمريكية  جديدة  تعليمية  مؤسسة  أكبر 

هيأت  االقتصادية  الــثــورة  وهــذه  اململكة، 
مدارس  عدة  العاصمة،  في  هنا  اململكة  لها 
من  النهل  وفي  والتسيير،  التدبير  في  عليا 
ولها  إفريقيا«،  بـ»ماما  تتعلق  مختلفة  علوم 
بساحة  املوضوع  في  متخصصة  مؤسسة 

الجوالن.
وها نحن نلمس تلقيحا في جسد عاصمة 
اإلدارة، لتكتسب مناعة وحصانة وقوة هادئة 
لقيادة قافلة االقتصاد الذكي، الذي سيصبح 
في القريب مبتغى لكل دول املعمور، كما لن 
كبار  اإليديولوجيات  وال  الحدود  ال  تغوي 
العالم، ولكنهم سيتعاملون مع الدول حسب 

مكانتها وقوتها االقتصادية.
 فــبــالـــــلــه عــلــيــكــم، وحــســب الــتــجــارب 
االنتخابية املاضية، هل عندنا منتخبني في 
فقط؟  سنتني  بعد  القادمة  املرحلة  مستوى 
بني  »رقصاتهم«  على  نتفرج  اليوم  ونحن 
مرور«  »جــواز  عن  بحثا  الهيئات  مختلف 
وقنن  أبوابه  أقفل  الذي  املألوف،  للفردوس 
الشؤون  في  األكفاء  لألتقياء  إليه  الدخول 
تفريخ  فــي  وليس  العاملية،  االقتصادية 
دورات  في  شقلب«  و»قلب  »الجوطيات«، 
فقط  املعارك  وخوض  واملقاطعات  املجالس 
والسيارات  التعويضات  ضمان  أجل  من 

والتوظيفات. 
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األسبوع الرياضي

أزعجتني كلمة »ارحل«
البوسني خاليلوزيتش

واش بغيتي يݣولوها ليك بالبوسنية؟

الجميع هنا في املغرب غير سعيد بفوز الجزائر بكأس 
إفريقيا

خاليلوزيتش
1976 بإثيوبيا،  فزنا بكأس إفريقيا قبل منهم، سنة 

وأنت مالك؟

التتويج  على  بـ»الكان«  الفوز  يفضل  منكم  البعض 
بكأس العالم

الناخب الوطني
هي غادي نفوزوا معاك بكأس العالم؟

لست مرتزقا في املغرب...
خاليلوزيتش
َتتكر غير بوحدك، حتى واحد ما نعتك باملرتزق.

مازلت أبحث عن تشكيلة قارة...
نفس الشخص
خذ وقتك، حتى كاع تسالي إقصائيات كأس العالم.

جربت 47 العبا ووجهت الدعوة لـ 50 العبا
الناخب الوطني
50 العبا.. واخا دابا حالة الطوارئ، راه عرس هذا!

أعترف بكوني لم أتواصل معكم منذ مدة
خاليلوزيتش
la P.J هاذ الشيء اللي عندك راه ماشي تواصل، راه

البطولة املغربية ليست األفضل في العالم
خاليلوزيتش

واش دابا هذا تواصل وال استفزاز؟

شاهدوا كم من هدف ضاع أمام بوروندي
الناخب الوطني
الكوت  وال  الكاميرون  ماشي  بوروندي،  غير  هاذيك 

ديفوار.

حققت أهدافي مع الجامعة
خاليلوزيتش

هاذي كاينة، ودور شوية عند اجلمهور.

العدد: 1556 من 15 إلى 21 أبريل 2021

أضواء على ندوة الناخب الوطني

على ماذا يبحث خاليلوزيتش؟

»البولــيــمـيـك«!! مــن  كـفــى 
أسبوعيات كريم إدبهي

خاص عن خرجة الناخب الوطني

كالسيكو الكون انطلق من مدينة الداخلة المغربيةهذا الخبرتحديات »المغربية لأللعاب والرياضة«
ــعــت الــجــمــاهــيــر  ــاب ت
الكروية في جميع أنحاء املعمور، 
مــســاء يـــوم الــســبــت 10 أبــريــل 
أو  ــون  ــك ال كالسيكو  الـــجـــاري، 
دار  والــذي  يلقبونه،  كما  األرض 
بني ريال مدريد ونادي برشلونة، 
أمام  وإيابا  ذهابا  استسلم  الذي 
رفاق الهداف الكبير كريم بنزيما.

هذا  أن  البعض،  يعرفه  ال  ما 
الكالسيكو الكبير، وقبل انطالقته 
مدريد،  اإلسبانية  العاصمة  من 
ارتأت »الليغا« اإلسبانية أن تبث 
الحدث  لهذا  دعائي  فيديو  شريط 
محبي  أنفاس  يشد  الذي  الكبير، 
وعــشــاق املــســتــديــرة، ولـــم تجد 

الرائعة،  الداخلة  مدينة  من  أحسن 
هذا  مــن  املشاهد  بعض  لتصوير 
من  املاليني  تتبعه  والذي  الشريط، 
كثب  عن  وقفوا  الذين  املشاهدين 
حباها  التي  الخالبة  الطبيعة  على 
على  الــعــزيــزة  املنطقة  لــهــذه  هلل 
قبلة  أصبحت  والتي  املغاربة،  كل 

يحجون  الــذيــن  األجــانــب  للسياح 
إليها من جميع بلدان العالم.

يــروق  لــن  الــرائــع  الفيديو  هــذا 
أعداء وحدتنا الترابية الغارقني في 
مشاكلهم، وفي الحراك الذي أصبح 
الجنراالت  نفوس  في  الرعب  يدخل 
خيرات  على  يستحوذون  الــذيــن 

اعتراف  بمثابة  أنــه  كما  الشعب، 
خاصة  الصحراء،  بمغربية  رسمي 
اإلفريقية  الـــدول  مــن  العديد  وأن 
الالتينية،  أمريكا  ومن  والعربية، 
باألقاليم  لها  قنصليات  افتتحت 
الجنوبية للمملكة بلغت 21 قنصلية، 

منها 10 بمدينة الداخلة.

كريم بنزيما مسجل 
الهدف األول 
ضد برشلونة

إياكم وحجي فهو »ثروة وطنية«!!!
لم يترك البوسني خاليلوزيتش الفرصة 
تمر دون أن يحذر وسائل اإلعالم الوطنية 
مساعده  عن  باالبتعاد  املغربي،  والجمهور 
»املحظوظ« مصطفى حجي، وعدم انتقاده، 
بأنه العب  ــدح، و»ذكــرنــا«  امل له  كــال  حيث 

كبير، بل »ثروة وطنية«.
جيد  العــب  حجي  مصطفى  أن  صحيح 
وجعل  قميصه،  حمل  الذي  املغرب  بفضل 
مع  يلعب  لم  فلو  الكرة،  عالم  في  اسما  له 
مع  مغمورا  العبا  لبقي  الوطني  املنتخب 
في  يلعب  ومــازال  كان  الذي  نانسي  فريق 

القسم الثاني من البطولة الفرنسية.
نهائيات  في  مرتني  لعب  املغرب  فبفضل 
بالكرة  وفــاز  و1998،   1994 العالم  كــأس 
الذهبية اإلفريقية، بعد كل من فرس والزاكي 

والتيمومي.
فاملغرب  وطنية«،  بـــ»ثــروة  وصفه  أمــا 
بشرية  ــروات  ث على  يتوفر  الحمد،  ولـله 
أن  بعد  امليادين،  جميع  وفي  حجي،  قبل 
إلى  الفضاء، ووصلوا  وبناته  أبناؤه  غزى 
بأسره  والعالم  العلم،  في  متقدمة  درجات 

يشهد لهم بذلك.
خاليلوزيتش يأمركم بـ»ممنوع انتقاد 

مساعده مصطفى حجي«

حسنا ما فعلت الجامعة امللكية املغربية لكرة 
الناخب  »أمــرت«  حينما  نية،  حسن  عن  القدم، 
صحفية،  نــدوة  بعقد  خاليلوزيتش،  الوطني 
التي  التساؤالت  العديد من  أجاب خاللها على 
الظهور  بعد  املغربي،  الكروي  الشارع  طرحها 
الغير مقنع لألسود خالل املباراتني األخيرتني، 
نفوس  إلــى  والشك  الخوف  تسرب  أن  وبعد 
الجمهور املغربي الذي أصبح قلقا على منتخبه.
يكفر  أن  منه  ننتظر  كنا  الــذي  الوقت  ففي 
في  الحاضرين  الزمالء  يقنع  وأن  أخطائه،  عن 
هذه الندوة، بأسباب تواضع املنتخب الوطني، 
وأشياء أخرى، الحظنا أنه وجد الفرصة مواتية 
اإلعالم  مع  مباشر  وبشكل  حساباته،  لتصفية 
الوطني، الذي وصفه باملتحامل عليه، وأن هناك 
بعض الصحفيني الذين ينتقدونه مجانا، ألنهم 

ال يحبونه، فهو كذلك ال يحبهم...
البوسني خاليلوزيتش، صال وجال وأخرج 
كل ما في جعبته، وتحدث عن جميع املواضيع، 
بــال كل  ــذي يشغل  ال إال املــوضــوع األســاســي 
املغاربة، وهو املستوى الباهت لألسود، بالرغم 
من توفره على ترسانة من الالعبني »العامليني« 

الذين يتمنى كل مدرب أن يتوفر على مثلهم.
حينما  الحضور،  استفز  الوطني  الناخب 
بأنها  ووصفها  الوطنية  البطولة  عن  تحدث 
ليست هي األقوى في العالم حتى يختار منها 
العبي املنتخب الوطني، وحاول بشتى الوسائل 
نرفزة وسائل اإلعالم الحاضرة، بل إنه خرج عن 
بكأس  الجزائر  تتويج  بأن  قال  حينما  النص، 
إفريقيا األخيرة أغضب الجماهير املغربية بمن 
يرغب  لذلك  لقجع،  فوزي  الجامعة  رئيس  فيهم 
حد  في  وهذا  البطولة،  بهذه  الفوز  في  املغرب 
ذاته كذب وافتراء، خاصة وأن الجمهور املغربي 
النهائيات،  تلك  طيلة  الجزائر  املنتخب  ساند 

وهنأه على الفوز باللقب.
فليكن في علم السيد خاليلوزيتش، أن املغرب 
الجزائر،  قبل  البطولة  بهذه  فاز  أن  له  سبق 
بإثيوبيا(   1976 ســنــة  ــرب  ــغ )امل بــســنــوات 

)سنة  وبصعوبة  بلده،  في  بها  فاز  والجزائر 
تأهل  بلد  أول  كــان  املــغــرب  أن  كما   ،)1990
هذا  كل  فلماذا   ..)1970 )سنة  املونديال  إلى 
يهم  الذي  الرئيسي  املوضوع  بينما  االستفزاز 

الجميع، هو مستقبل املنتخب املغربي؟
ترى على ماذا يبحث هذا الرجل املثير للجدل؟
بلدان  كل  في  ــالم  واإلع الجمهور  حق  فمن 
املعمور، أن ينتقد مدرب املنتخب، ومن الواجب 
الجميع  ويقنع  يــبــرر  أن  األخــيــر  ــذا  ه على 

باختياراته، وهذه هي مهمته.
وجعت  التي  الــالذعــة  االنــتــقــادات  الحظنا 
ملدرب املنتخب الفرنسي مؤخرا ديديي دوشان، 
الفائز بكأس العالم بروسيا 2018، بعد تراجع 
مستوى املنتخب الفرنسي في اآلونة األخيرة، 
املدرب  به  واجــه  الــذي  الكبير  الهدوء  ورأينا 
األملاني لوف، بطل العالم سنة 2014، الصحافة 
في  تكن  لم  خاليلوزيتش،  يا  وأنت  األملانية... 
أو  ــا  أوروب وال  للعالم  بطال  ال  ــام  األي من  يــوم 
إفريقيا أو أمريكا الالتينية، كل ما تتوفر عليه 
املتعددة  لسانك  زالت  هو  الكروي،  سجلك  في 
التي تسببت لك في الطرد من منتخبات كانت 

العالم،  كــأس  نهائيات  لعب  إلــى  طريقها  في 
كمشاكلك مع منتخب كوت ديفوار سنة 2010، 
مع  لتعيدها  أخــطــائــك،  مــن  تستفد  لــم  حيث 
في  مسؤولوه  يتردد  لم  الذي  اليابان  منتخب 
إشهار الورقة الحمراء في وجهك قبيل مونديال 

روسيا.
وبكل  لك  نتمنى  ال  املــغــرب،  في  هنا  نحن 
الوقت  نفس  فــي  لكن  املصير،  نفس  صــدق، 
وعلى  علينا  بالتطاول  لغيرك  أو  لك  نسمح  ال 
مكتسباتنا، فاملغرب هو الذي أعطاك فرصة ال 
تعوض لتتجاوز كل زالتك، وتفوز في يوم من 

األيام بشيء ما...
في  أنــك عشت  ــذا،  ه يــا  ــرك  أم فــي  الغريب 
جنسيتها،  وتحمل  سنة،  أربعني  قرابة  فرنسا 
الزمة  وراء  دائما  وتختبئ  لغتها،  تتقن  وال 
اإلساءة ألحد«،  أقصد  و»لم  التعبير«،  »خانني 

فأشد السموم فتكا، سم اللسان...
الفرنسي  الشاعر  مقولة  هــو  الــكــالم  خير 

الكبير شارل بودلير:
جميلة  )كوني   »sois belle et tais toi«

واصمتي(. 

َ ْ

ــيــة  ــؤســســة »املــغــرب ــززت م ــ عـ
منصتها  ــة«  ــاض ــري وال لــأللــعــاب 
عليها  تــعــرف  الــتــي  »نــتــحــركــو« 
القناة  فــي  الــريــاضــي  الجمهور 
الثانية منذ سنة 2016، بكبسوالت 
جديدة عبر »نتحركو سيليبريتي«، 
هشام  فيها  يستضيف  ــي  ــت وال
الشخصيات  من  العديد  مسرار، 
الفاعلة واملعروفة لدى املشاهدين، 
والتي وجدت نفسها أمام تحديات 

رياضية متنوعة.
أســـمـــاء جـــديـــدة مـــن املــشــهــد 
الثقافي والفني، حيث تابع النظارة 
في  وهم  يوميا  املفضلني  نجومهم 
تحديات جديدة، ساعدتهم وال شك 

على الحركة وممارسة الرياضة.
هـــذه الـــبـــادرة الــتــي أقــدمــت 
لأللعاب  »املغربية  مؤسسة  عليها 
برنامج  خـــالل  ــن  م ــة«  ــاض ــري وال
انطلقت  سيليبريتي«،  »نتحركو 
غاية  إلــى  مــارس   22 اإلثنني  يــوم 
يوميا  الــجــاري  أبريل   9 الجمعة 

والــربــع  التاسعة  الــســاعــة  على 
مساء.

الحجر  وخـــالل  جــيــدا  نــتــذكــر 
لأللعاب  »املغربية  أن  الصحي، 
على  أقدمت  قد  كانت  والرياضة«، 
فالدار«،  »نتحركو  برنامج  إطالق 
املغربيات  من  اآلالف  ساعد  الــذي 
الرياضة  ممارسة  على  واملغاربة 
بشكل يومي ومتواصل، حيث تتبع 
الثانية  القناة  على  الوصلة  هذه 

قرابة 50 مليون مشاهد.
اإلنسانية  ــادرات  ــب امل هــذه  كــل 
»املغربية  أن  تؤكد  واالجتماعية، 
مؤسسة  والــريــاضــة«  لــأللــعــاب 
في  كبير  بشكل  تساهم  مواطنة 
الرياضية،  األنشطة  جميع  دعــم 
ومواكبة الرياضيني الذين يمثلون 
املــغــرب فــي جــمــيــع املــنــافــســات 
اهتماما  تولي  أنها  كما  العاملية، 
خاصا لذوي االحتياجات الخاصة 
والنساء والعالم القروي في جميع 

أنحاء اململكة.



يقول اإلعالميون، المدركون لقواعد المهنة: ))ليس خبرا إن كلبا قد عض رجال، ولكن الخبر هو أن رجال قد عض كلبا((، وتكاد تتكرر 
هذه القاعدة عند كافة األفواج التي تدرس مادة اإلعالم والصحافة، وقد انتشر مؤخرا خبر مقتل ما يسمى قائد سالح الدرك 

بجبهة البوليساريو، الداه البندير، بمنطقة تيفاريتي، ورغم أن ما يسمونها وكالة األنباء الصحراوية، حذفت الخبر مباشرة بعد 
نشره، فإن وسائل إعالم دولية ووطنية استمرت في استهالكه على نطاق واسع، خاصة بعدما وجد سند الرواية في تصريحات 

مسؤول في ميليشيات البوليساريو، لم يكشف عن اسمه، قال: ))إن البندير قتل في هجوم شنته طائرة مسيرة مغربية((، وأضاف أن 
))الداه البندير كان قد شارك لتوه في هجوم بمنطقة بير حلو ضد الجدار الرملي الذي يفصل بين المعسكرين ويمتد بطول يزيد عن 
ألف كيلومتر في الصحراء((، كما أوضح المسؤول في الجبهة أنه ))بعد ساعات قليلة، وعلى بعد نحو 100 كلم من موقع الهجوم 

على المغربيين، قتلت طائرة مسيرة قائد الدرك، في منطقة تيفاريتي((.

تحليل  إخباري
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إعداد : سعيد الريحاني

كيف نجا زعيم 
البوليساريو 

من ضربة عسكرية 
في الصحراء المغربية

إبراهيم غالي وفي اإلطار »البندير« قائد ما يسمى جهاز الدرك الذي قتل مؤخرا 

مقتل  هو  الخبر  يبدو  اآلن،  حتى 
تداوله  تم  الذي  الخبر  لكن  البندير، 
أن  دون  أنــبــاء،  قصاصات  عــدة  فــي 
يعطى له الحيز الالزم، هو خبر نجاة 
غالي،  إبراهيم  البوليساريو،  زعيم 
العملية  هذه  خالل  محقق  موت  من 
التي قتل فيها ما يسمى قائد الدرك، 
وحدها إحدى الصفحات املتخصصة 

املغربية  العسكرية  ــشــؤون  ال فــي 
كتبت إنه ))بعد عملية استخباراتية 
وعــســكــريــة دقــيــقــة، قــامــت الــقــوات 
املسلحة امللكية برصد وتتبع تحركات 
الــعــازلــة  املــنــاطــق  ــل  داخـ مشبوهة 
لقياديني من البوليساريو، من بينهم 
زعيم التنظيم اإلرهابي ومجموعة من 
))إنه تم  كبار معاونيه((، وأضافت: 

استهداف التحرك، ما أسفر عن مقتل 
عدة عناصر قيادية، من ضمنهم قائد 
ما يسمى بالدرك في التنظيم اإلرهابي 
األمني  غالي،  إبراهيم  املدعو  ونجاة 

العام لجبهة البوليساريو((.
إبراهيم غالي في هذا  قتل  لو  ماذا 
تلك  في  يفعل  كــان  ــاذا  وم الهجوم؟ 
معلومات،  أي  هناك  ليست  املنطقة؟ 

أن  شــك  وال  الجبهة،  لــدن  مــن  حتى 
إعالم  دفعت  التي  هي  الجزئية  هذه 
الخبر  ــذف  حـ ــى  إلـ الــبــولــيــســاريــو 
الغير  بالتسريبات  واالكتفاء  برمته، 
بات  التنظيم  هــذا  أن  علما  مقنعة، 
التصنيف  من  أدنى  أو  قوسني  قاب 

مطلب  وهذا  إرهابية،  كمنظمة 
عدة أصوات دولية..

إعادة ترتيب شمال إفريقيا
إخباريتحليل  بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

ّ
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القوات المسلحة الملكية تشهر 
ورقة »الردع« في مواجهة تحرشات 

المغربي  بالتراب  البوليساريو 
ليس  »الــخــبــر«  إن  ــول  ــق ال يمكن 
ذاتـــه،  حــد  ــي  ف الــبــنــديــر  مقتل  هــو 
من  الحرب  طبول  دق  مع  بالتزامن 
الخبر  ولــكــن  البوليساريو،  طــرف 
التي  الطريقة  عــن  التساؤل  يحتم 
درك  جهاز  يسمى  ما  قائد  بها  قتل 
روايــة  صدقنا  وإذا  البوليساريو، 
إعــان  عــن  تراجعت  التي  الجبهة، 
الخبر بشكل رسمي، فإن البندير قتل 
وهي  إسرائيلية«،  »مسيرة  بطائرة 
وسائل  عدة  تداولتها  التي  الرواية 
مركبة  ))عملية  عن  وتتحدث  إعام، 
مسلحة  غير  مسّيرة  طائرة  بواسطة 
إسرائيلية  ــغ«،  ــان »هــارف طـــراز  مــن 
بواسطة  الهدف  حــددت  التصميم، 
محدد »مدى ليزري«، ثم تولت طائرة 

مقاتلة تنفيذ الضربة..((. 
رسميا  يعلن  لم  املغرب  أن  ورغــم 
جوية  لقوة  امتاكه  سابق  وقت  في 
بعد،  عن  املسيرة  الطائرات  نوع  من 
العملية  هــذه  عــن  الــحــديــث  أن  إال 
الطائرة  عن  الحديث  للواجهة  أعاد 
هذه  فــي  مشاركتها  يحتمل  الــتــي 

قيل  التي  الطائرة  وهي  التحركات، 
أمريكية«،  إسرائيلية  »طائرة  إنها 
يعد  األمر  أن حصول مثل هذا  ورغم 
اتفاقيات  وجود  بسبب  عاديا،  أمرا 
وأمريكا،  املغرب  بني  املشترك  للدفاع 
اإلعــامــيــة  املـــصـــادر  بــعــض  أن  إال 
عن  للحديث  ارتياحها  عــدم  أبــدت 
منها  جـــديـــدة،  أســلــحــة  اســتــعــمــال 
أن  اعتبر  الــذي  »هسبريس«،  موقع 
))الترويج الستعمال املغرب لطائرات 
بدون طيار لضرب مواقع امليليشيات 
بمثابة  هــو  املسلحة،  االنفصالية 
تعاطف  كــســب  إلـــى  تــهــدف  خــطــوة 
مجلس األمن الدولي الذي يجتمع في 
التطورات  لدراسة  الجاري  أبريل   21
امليدانية بالصحراء املغربية، وزعمت 
لسان  عــلــى  الــبــولــيــســاريــو،  جبهة 
قائد  البندير،  الداه  مقتل  أن  قادتها، 
»دركــهــا الــوطــنــي«، كــان على أيــدي 
املغربية  امللكية  املسلحة  ــقــوات  ال
بطائرة مسيرة إسرائيلية - أمريكية، 
بشكل  روجتها  التي  الــروايــة  وهــي 
واسع وسائل إعام جزائرية، وتسعى 

جبهة البوليساريو، منذ تطهير معبر 
إلى   ،2020 نونبر   12 في  الكركرات 
يؤكد  رسمي  مغربي  موقف  انتزاع 
وجــود حــرب فــي الــصــحــراء، بعدما 
النار«  إطــاق  وقــف  »اتــفــاق  خرقت 
من  ألكثر  املتحدة  األمم  ترعاه  الذي 
تشبثه  املغرب  يؤكد  حني  في  مــرة، 
بمضامني هذا االتفاق، ويحتفظ بحق 
االنفصالية،  الجبهة  وتهدف  ــرد،  ال
املغرب  استعمال  ترويج  خــال  من 
أسلحة ثقيلة في رده على تحركاتها، 
مساءلة  موقف  في  اململكة  جعل  إلى 
اجتماع مجلس  دولية خال  قانونية 
ــن املــرتــقــب األســـبـــوع املــقــبــل،  ــ األم
بعثة  تفندها  املــزاعــم  هــذه  أن  غير 
خال  من  بالصحراء،  »املينورسو« 
معلومات  تتلقى  أنها  على  تأكيدها 
بني  متقطع  قــتــال  عــن  مــؤكــدة  غير 
)املصدر:  والبوليساريو((  املغرب 
هسبريس/ الثاثاء 13 أبريل 2021(.
ــراءات في  ــقـ تــعــدد الـــروايـــات والـ
أن  األكيد،  ولكن  البندير،  مقتل  خبر 
بــاردة  أعصاب  على  يحافظ  املغرب 
غير  االستفزازات)...(،  مواجهة  في 
روايــة  انتشار  من  يمنع  ال  ذلــك  أن 
أفريك«  »جون  أوردتها مجلة  أخرى، 
ــول: ))نــقــا  ــق ــي ت ــت الــفــرنــســيــة وال
فإن  ــاع«،  االطـ »مــصــادر جيدة  عــن 
قد  البندير  فيها  قتل  التي  العملية 
امللكية،  املسلحة  ــقــوات  ال نفذتها 
بالرغم من رفض السلطات املغربية، 
رسميا   - التعليق  وعسكرية،  مدنية 
استعملت  القضية،  على مابسات   -
طائرة  امللكية  املسلحة  القوات  فيها 
املسلحة  القوات  ورصدت   ،»16 »إف 
للقائد  مشبوهة  تــحــركــات  امللكية 

الطائرتان اللتان تم الحديث عنهما في عملية مقتل »البندير« »إف 16« وطائرة »Harfang« المسيرة بدون طيار

الحديث عن هذه العملية أعاد للواجهة الحديث 
عن الطائرة التي يحتمل مشاركتها في هذه 

التحركات، وهي الطائرة التي قيل إنها »طائرة 
إسرائيلية أمريكية«، ورغم أن حصول مثل هذا 

األمر يعد أمرا عاديا، بسبب وجود اتفاقيات 
للدفاع المشترك بين المغرب وأمريكا، إال أن بعض 
المصادر اإلعالمية أبدت عدم ارتياحها للحديث عن 

استعمال أسلحة جديدة

تعدد الروايات والقراءات 
يف خرب مقتل البندير، ولكن 

األكيد، أن املغرب يحافظ 
على أعصاب باردة يف 

مواجهة االستفزازات)...(، 
غري أن ذلك ال مينع من 

انتشار رواية أخرى، أوردتها 
جملة »جون أفريك« 

الفرنسية والتي تقول: 
نقال عن »مصادر جيدة 
االطالع«، فإن العملية 

التي قتل فيها البندير قد 
نفذتها القوات املسلحة 
امللكية، بالرغم من رفض 

السلطات املغربية، مدنية 
وعسكرية، التعليق – 

رسميا - على مالبسات 
القضية، استعملت فيها 
القوات املسلحة امللكية 

طائرة »إف 16«



تحليل  إخباري

العدد: 1556 من 15 إلى 21 أبريل 2021
16

منذ خطاب المسيرة األخير، تلقت البوليساريو ضربات كبرى، وتحرير 
معبر »الكركرات« ليس سوى واحدة من هذه الضربات، فال أحد 

كان يتوقع أن الخطاب الملكي الصارم سيتبعه تحرك أكثر صرامة 
للجيش المغربي في األقاليم الجنوبية، بناء على أوامر القائد 

األعلى للجيش، قبل الضربة الدبلوماسية الكبرى التي انتهت 
باعتراف الواليات المتحدة األمريكية بمغربية الصحراء، ولم 

يقف األمر عند هذا الحد، بل إن خصوم المغرب تلقوا ضربة كبرى 
باعتراف »الناتو« بخريطة المغرب كاملة

رفقة  البندير  االنفصالي  العسكري 
منت  على  العناصر،  مــن  مجموعة 
ومــدرعــات  الــدفــع  رباعية  ســيــارات 
مراقبة  ــرة  طــائ خـــال  مــن  خفيفة، 
طيار  بــدون   »Harfang« طــراز  من 
أن  قبل  العازل،  الرملي  الجدار  قرب 
تستهدفهم غارة جوية، نفذت بطائرة 
بالكامل((..  الهدف  ليتم تدمير   ،F16
»جون  نقلت  املوضوع،  على  وتعليقا 

أفريك« عن مسؤول »مغربي رفيع« 
في  ))لسنا  قــولــه:   - تسمه  لــم   -
خطوطا  هــنــاك  لكن  حــرب،  حــالــة 
هذه  تجاوزها..  عدم  يجب  حمراء 
عدائي  تدخل  أي  تحذير:  العملية 
فورية  استجابة  يستدعي  سوف 
نقا  مواقع  عدة  )املصدر:  منا(( 

عن جون أفريك(.
التعاليق  أقـــوى  أحــد  ويبقى 
كيان  قلبت  التي  العملية  على 
عن  صدر  ما  هو  البوليساريو، 
ــد ســيــدي  مــصــطــفــى ســلــمــى ولـ
مولود، املسؤول األمني السابق 
أن  قال  حيث  البوليساريو،  في 
))الجبهة املدعومة من الجزائر، 
زعيمها  تفقد  أن  الــيــوم  ــادت  ك
إبراهيم غالي، خال رد القوات 
على  املغربية  امللكية  املسلحة 
اســـتـــفـــزازات الــجــبــهــة شــرق 
ــي((، وأضـــاف:  ــن الــجــدار األم
الــواردة  املعلومات  ))حــســب 
فجر  نجا  فقد  املخيمات،  من 
البوليساريو  زعــيــم  ــوم  ــي ال
القصف  مــن  غــالــي  إبــراهــيــم 
من  وحــدة  لــه  تعرضت  ــذي  ال
كديم  منطقة  في  البوليساريو 
مرافقه  جــرح  وقــد  الشحم.. 
املكلف باالتصاالت الاسلكية 
ــة الــبــولــيــســاريــو  ــاس ــي رئ ف
بليغة  جــروحــا  )مـــونـــدي( 
وتــوفــي قــائــد الـــدرك الــداه 

البندير، وجرح آخرون((.
أشهر  ــرب  ــغ امل أن  ــذكــر  ي
ــة »الــحــزم« و»الـــردع«  ورق
استفزازات  مواجهة  فــي 
الــبــولــيــســاريــو رســمــيــا، 

ــي الـــورقـــة الـــتـــي تــأكــد  ــ وه
القائد  خطاب  منذ  ميدانيا  تفعيلها 
امللك  امللكية،  املسلحة  للقوات  األعلى 
محمد السادس، الذي قال في خطاب 
متزامن مع ذكرى املسيرة الخضراء، 
السبت 7 نونبر 2020، أن ))املغرب 
مع  بالتعاون  الصادق  التزامه  يؤكد 

معالي األمني العام لألمم املتحدة، في 
األمن..  مجلس  قرارات  احترام  إطار 
وهنا نؤكد رفضنا القاطع للممارسات 
املرفوضة، ملحاولة عرقلة حركة السير 
أو  املغرب وموريتانيا،  الطبيعي بني 
والتاريخي  القانوني  الوضع  لتغيير 
شرق الجدار األمني، أو أي استغال 
غير مشروع لثروات املنطقة، وسيبقى 
دائما،  كان  كما  إن شاء هلل،  املغرب، 
باملنطق  متشبثا 

بكل  سيتصدى،  ما  بقدر  والحكمة، 
تحاول  التي  للتجاوزات  وحزم،  قوة 
أقاليمه  واســتــقــرار  بسامة  ــس  امل
األمم  بأن  واثقون  وإننا  الجنوبية، 
سيواصلون  واملينورسو،  املتحدة 
وقف  حماية  فــي  بواجبهم  القيام 

)املصدر:  باملنطقة((  النار  إطــاق 
محمد  للملك  املسيرة  ذكــرى  خطاب 

السادس(.
املسيرة  خطاب  ومنذ  إذن،  هكذا   
ضربات  البوليساريو  تلقت  األخير، 
»الكركرات«  معبر  وتحرير  كبرى، 
ليس سوى واحدة من هذه الضربات، 
الخطاب  أن  يتوقع  كــان  أحــد  فــا 
أكثر  تحرك  سيتبعه  الصارم  امللكي 
األقاليم  في  املغربي  للجيش  صرامة 
الجنوبية، 

على  بناء 
قبل  للجيش،  األعلى  القائد  ــر  أوام
التي  الكبرى  الدبلوماسية  الضربة 
املتحدة  الــواليــات  باعتراف  انتهت 
ولم  الصحراء،  بمغربية  األمريكية 
يقف األمر عند هذا الحد، بل إن خصوم 

باعتراف  كبرى  ضربة  تلقوا  املغرب 
فقد  كاملة،  املغرب  بخريطة  »الناتو« 
الترابية  الــوحــدة  خصوم  ))تلقى 
وهذه  جديدة،  مدوية  للمغرب صفعة 
شمال  )حلف  الناتو  حلف  من  املرة 
موقعه  على  نشر  الــذي  األطلسي(، 
اإللكتروني، الخريطة الكاملة للمغرب 
قد  يكون  وبذلك  صحرائه،  بتر  دون 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  التحق 
على  املغرب  بسيادة  اعترفت  التي 
حلف  أظهر  وقد  الجنوبية،  أقاليمه 
الكاملة  املــغــرب  خريطة  الناتو 
بموقعه الرسمي ضمن برنامج 
التابع  الــدفــاع  تعليم  تعزيز 
تــأتــي  حــيــث   ،)Deep( لـــه 
قائل  أيــام  بعد  الخطوة  هــذه 
املتحدة  الواليات  اعتراف  من 
الصحراء((  بمغربية  األمريكية 
)املصدر: االتحاد االشتراكي/ 4 

يناير 2021(..
ــاذا يــعــنــي الــتــحــالــف بني  ــ م
األمريكية  املــتــحــدة  الـــواليـــات 
ــغــرب وإســرائــيــل فــي إطــار  وامل
عليه  تطلق  الـــذي  »الــنــاتــو«، 
ــوى حلف  ــ »أق ــم  الــصــحــافــة اسـ
وما  ــم«)..(؟  ــال ــع ال فــي  عسكري 
جديد«  »ناتو  عن  الحديث  معنى 
عن  الحديث  عــودة  مع  بالتزامن 
أمريكية  عسكرية  قاعدة  إنشاء 
))فعلى  املغربية؟  الصحراء  في 
مغادرته  من  معدودة  أيام  مسافة 
الرئيس  خطا  الــرئــاســة،  منصب 
دونالد  واليته،  املنتهية  األمريكي 
بنقل  استراتيجية  خطوة  ترامب، 
إسرائيل من منطقة عمليات القيادة 
أي من حلف  أوروبا،  األمريكية في 
شمال األطلسي »الناتو« إلى منطقة 
املركزية  األمريكية  القيادة  عمليات 
قطر..  ومقرها  »سنتكوم«  الوسطى 
يعني  ومآله  واقعه  في  القرار  وهذا 
إسرائيل  وليس  الــعــرب،  بــاد  نقل 
فقط، من منطقة أمن الغرب األطلسي 
من  املمتدة  آسيا  غــرب  منطقة  إلــى 
املتوسط  األبــيــض  البحر  شــواطــئ 
ــى شــواطــئ بــحــر قــزويــن  ــا إلـ ــرب غ
ناتو  الــواقــع  فــي  يشكل  مــا  شــرقــا، 
الغرب األطلسي  لناتو  توأما  إقليميا 
جو  فاعتماد  األوروبي..   – األمريكي 
كورونا  )مواجهة  الخيار  هذا  بايدن 
في  االستمرار  من  يمنعه  لن  أوال(، 
ــود  ــل وج ــي ــث إســرائ ــوري مــخــطــط ت
املنطقة،  في  وجوهه  بمعظم  أمريكا 
بمثابة  لتصبح  بتسليحها  واالرتقاء 
تنوب  أن  على  قادرة  صغرى  أمريكا 
وحماية  مصالحها  صون  في  عنها 
حلفائها، وما نقل إسرائيل من منطقة 
عمليات القيادة األمريكية في أوروبا 
إلى منطقة عمليات القيادة األمريكية 
إال  الخليج،  في  الوسطى  املركزية 
»الناتو  وظيفة  على  الساطع  الدليل 
اإلقليمي الجديد«، وتكامله مع توأمه 
 – األمريكي  األطلسي  الغرب  »ناتو 
اللبناني  الكاتب  )عن  ــي«((  األوروب
 )2021 يناير   17 نــعــمــان/  عــصــام 
»األسبوع«/  عدد  في  أكثر  )تفاصيل 

28 يناير 2021(.

»األسبوع« سبق أن توقعت تغييرات كبيرة عسكرية في الصحراء بعد توقيع اتفاقيات الدفاع المشترك مع أمريكا 
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الطبخ المغربي يسافر
 إلى جاكرتا خالل شهر رمضان

ــي  ــربـ ــغـ ــخ املـ ــ ــب ــ ــط ــ فـــــن ال
شهر  خــال  حــاضــرا  سيكون 
العاصمة  في  املبارك  رمضان 
ــا، في  ــرت ــاك األنــدونــيــســيــة ج
املخصصة  الطبخ  ــام  أي ــار  إط
ــدة عبر  ــائ الكــتــشــاف فــنــون امل

العالم.
متنوعة  باقة  عرض  وسيتم 
املغربي  املــطــبــخ  ــاق  ــب أط ــن  م
وسمعته  نكهاته  بلذة  املعروف 
الفنادق  أرقى  الدولية، في أحد 
األندونيسية،  العاصمة  فــي 
املحليني  ــان  ــســك ال لــتــعــريــف 
اآلسيويني،  الزوار  من  وغيرهم 
بــمــمــيــزات وخــصــوصــيــات فن 
وروافـــده  اململكة  فــي  الطبخ 

الحضارية املختلفة.
تحضير  عــلــى  وســيــشــرف 
كبار  من  اثنان  األطــبــاق،  هــذه 
الطهاة املتخصصني في الطبخ 
سيقدمان  والــلــذيــن  املــغــربــي، 
الخاصة  الوجبات  قائمة  ضمن 
املبارك،  باإلفطار خال رمضان 
والبسطيلة،  الكسكس،  أطباق 
ــرة،  ــ ــري ــحــ ــ ــني، وال ــ ــاج ــ ــط ــ وال
الشاي  جانب  إلى  والشباكية، 

بالنعناع.
وتهدف هذه التظاهرة، التي 
ســفــارة  ــع  م بــالــتــعــاون  تنظم 
ــا، والــتــي  ــي جــاكــرت ــرب ف ــغ امل
ستمتد ملدة أسبوع، إلى توطيد 

الروابط بني ثقافات البلدين.

تمـديد بـث اإلذاعتـين الجهويـتين »طـنجة« و»فـاس«
 إلـى المستـرسـل 24/24 سـاعة

أعطت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، 
البث  انطاقة  الجاري،  رمضان  فاتح  في 
الجهويتني  لإلذاعتني  ساعة   24 املتواصل 
للتوجيهات  تجسيدا  و»فـــاس«،  »طنجة« 
الرئيس  العرايشي،  لفيصل  االستراتيجية 
لــإلذاعــة  الوطنية  للشركة  الــعــام  املــديــر 
أداء  تطوير  بمواصلة  واملتعلقة  والتلفزة، 
الفاعل  بوصفها  الوطنية  الشركة  خدمات 
املجال،  فــي  الوطني  العمومي  املرجعي 
وسعيا منها إلى مواصلة تجسيد األهداف 
العامة للخدمة العمومية اإلعامية، وبلورة 
ببرمجة تتسم  يتميز  عرض عمومي متنوع 
بالقرب ومتجذرة محليا، مع توخي التجديد 
جــودة  تحسني  على  والــحــرص  ــداع  ــ واإلب

املضامني.
مع  أيضا  املنسجم  القرار،  هذا  وبفضل 
الوطنية  للشركة  القانونية  االلــتــزامــات 
ــات  ــ ــة والــتــلــفــزة، حـــول بــث اإلذاع ــإلذاع ل
 24 مــدار  على  يوميا  برامجها  الجهوية 

الوطنية  الشركة  تفتح  اليوم،  في  ساعة 
جديدا  أفقا  التاريخيتني،  اإلذاعتني  لهاتني 
في مجال املساهمة الفضلى في االستجابة 
ميادين  فــي  املغربي  املــواطــن  لحاجيات 
ودعم  والترفيه،  والتربية  والثقافة  األخبار 
وتعزيز الجهوية والتنوع املجالي وسياسة 
ــرب والــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة وحــريــة  ــق ال
املبادرة واملقاولة والتنافس الحر والنزيه، 
والتنمية البشرية املستدامة والحفاظ على 

البيئة والثروات الطبيعية الوطنية.
وتجدر اإلشارة إلى أن تمديد البث على 
تحول  عملية  ضمن  يندرج  الــيــوم،  ــدار  م
إذاعــات  إلــى  لــإلذاعــة  الجهوية  املحطات 
بذاتها، تبث كل واحدة على  قائمة  جهوية 
موجة خاصة بها، وقد سبق أن عرفت سبع 
اإلذاعي  البث  تمديد  إذاعات جهوية عملية 
األمر  ويتعلق  اليوم،  مــدار  على  الجهوي 
وأكادير  ومراكش  البيضاء  الدار  بإذاعات 

والداخلة والعيون ومكناس ووجدة.

الكاتب المغربي عبد المجيد سباطة ضمن قائمة 
الجائزة العالمية للرواية »البوكر«

العربية  للرواية  العاملية  الجائزة  أعلنت 
للقائمة  املرشحة  الروايات  عن  »البوكر«، 
والتي  عشر،  الرابعة  دورتها  في  القصيرة 

تضمنت رواية لكاتب مغربي.
وحسب بيان للقائمني على الجائزة، فإن 
منها »امللف  روايــات  ست  تتضمن  القائمة 
سباطة  املجيد  عبد  املغربي  للكاتب   »42

والصادرة عن املركز الثقافي العربي.
وكان الروائي املغربي قد كشف في حوار 
الــروايــة  فكرة  أن  الــجــائــزة،  موقع  نشره 
عندما   ،2017 أكتوبر  شهر  خــال  ــه  راودت
شبكة  على  مقال  في  أسطر  بضعة  صادف 
»الــزيــوت  قضية  عــن  تتحدث  األنترنيت، 
املسمومة« التي عرفها املغرب سنوات قليلة 
بعد استقاله، قبل أن يعقد العزم على نفض 
وتعريف  املنسي،  املوضوع  هذا  عن  الغبار 

أبناء جيله بتفاصيله.
لإلشارة، يحصل كل من املرشحني الستة 

في القائمة القصيرة، على عشرة آالف دوالر، 
خمسني  على  بالجائزة  الفائز  يحصل  كما 

عن  اإلعــان  وسيجري  إضافية،  دوالر  ألف 
الرواية الفائزة بالجائزة في 25 ماي املقبل.

الثقافة األمازيغية
 في »متحف الدكتورة ليلى 

مزيان بنجلون« 

يفتتح  أن  املرتقب  من  زهاء سنتني،  مرور  بعد 
بشارع  بنجلون«  مزيان  ليلى  الدكتورة  »متحف 
ضمن  االقتصادية،  العاصمة  في  يوسف  موالي 
سفليني،  وطــابــقــني  طــوابــق  ــعــة  أرب مــن  مبنى 

بمساحة إجمالية قدرها 4700 متر مربع.
سيسلط  للمؤسسة،  بــاغ  حسب  فاملتحف، 
الضوء على ثراء وتنوع الثقافة املغربية، وخاصة 
خاصة  مجموعات  بفضل  األمازيغية،  الثقافة 
املتحف  يستقبل  أن  املقرر  من  إذ  بثمن،  تقدر  ال 
حلي  مجموعات  بطاتها  ومؤقتة  دائمة  معارض 
املغرب،  مــدن  مختلف  من  مطرزة  ومنسوجات 
خزفية  وقطعا  ومنحوتات  ولــوحــات  وقفاطني 

وأسلحة للزينة.
الدولية  املعايير  ألفضل  وفقا  املبنى  وصمم 
ــي مــجــال هــنــدســة املــتــاحــف، وســيــضــم قاعة  ف
درجة   360 على  بإطالة  ومطعما  للمحاضرات 
يطل على حديقة جامعة الدول العربية، وستؤثث 
بتقنية  مجهزة  مــركــبــات  املتحف  زائـــر  جــولــة 
مواضيعية  وثائقية  وأشرطة  املتعددة  الوسائط 

وشاشات تفاعلية.

»غياب وحضور، شظايا بين اليد والعقل«
للمعهد  التابع  الكــروا«،  »دو  رواق  يحتضن 
بــاأللــوان  طافحا  معرضا  بطنجة،  الفرنسي 
للفنان متعدد املواهب، مو باعا، بعنوان »غياب 

وحضور، شظايا بني اليد والعقل«.
ويقدم املعرض، الذي سيتواصل إلى غاية 31 

ماي املقبل، ملحة عن أعمال مو باعا، التي يصعب 
باستكشاف  يقوم  لكونه  وتصنيفها،  وصفها 
والنحت  الغرافيتي  ويمزج  واألشكال،  األلــوان 
ويصقلها  الفوتوغرافي،  والتصوير  وامللصقات 

أحيانا في عمل واحد ينفرد بجمالية خاصة.
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كواليس جهوية
ما يجري  

ويدور

قضية ساخنة أمام عدالة مراكش في المدن
تهمة تبديد أموال عمومية تطارد المسؤولين عن تنظيم الـ»كوب 22«

مراكش

عين على الشمال

إعداد: زهير البوحاطي

شـــــمـالــية
مـــــختصرات

صفوف  يف  كبير  وامتعاض  استنكار 
يدعي  شخص  أقــدم  بعدما  طنجة،  ساكنة 
انتماءه للعمل اجلمعوي، األسبوع املاضي، 
عقليا  مختل  شخص  على  االعــتــداء  على 
عصا،  بواسطة  الــعــام  بالشارع  يجلس  كــان 
نتجت عنه عدة إصابات بليغة على مستوى 
ــدمــــن، نـــقـــل عــلــى  ــقــ الـــظـــهـــر والـــيـــديـــن والــ
إثــرهــا إلـــى املــســتــشــفــى لــتــلــقــي اإلســعــافــات 

الضرورية.
الــعــديــد مــن رواد مــواقــع التواصل  وتـــداول 
ــتـــداء  االجــتــمــاعــي فــيــديــو يـــوثـــق حلــظــة االعـ
ــن طــــــرف هـــذا  ــ ــؤول مـ ــ ــســ ــ ــمـــجـــي وغــــيــــر املــ ــهـ الـ
ــفــــروض عــلــيــه  الــبــلــطــجــي، الـــــذي كــــان مـــن املــ
ــل هـــــــؤالء املـــرضـــى  ــثـ ــدة ملـ ــاعــ ــســ ــقــــدمي يــــد املــ تــ
ــن مــوقــعــه كــفــاعــل جـــمـــعـــوي، كما  انـــطـــاقـــا مـ
يدعي، بحي منطقة بنديبان مبدينة البوغاز.

التطوانيني جراء  العديد من  يعاني 
بسبب  املنازل،  سطوح  فوق  الكالب  تربية 
النباح املتكرر واملزعج، هذه الظاهرة أخذت 
أن  كما  األخــيــرة،  ــام  األي التزايد خــالل  يف 
تربية الكالب أصبحت مصدر قلق وتخوف، 
التي  الضالة  الكالب  انتشار  مع  خصوصا 
جتوب شوارع املدينة وجتتمع على نباح هذه 

الكالب داخل األحياء السكنية.
بعدما  احمللية  السلطة  الساكنة  وتناشد 
العاجل  للتدخل  الصحة،  حفظ  قسم  غاب 
ووضع حد لهذه الظاهرة التي تزعج راحة 
تخلق  وقــد  املرضى،  خصوصا  املواطنني، 

مشاكل بني اجليران.

انتقادات واسعة تتجه إلى احملافظن 
الــعــقــاريــن بــجــهــة الــشــمــال، بــســبــب حتفيظ 
لصالح  علمهم  دون  املواطنن  بعض  أراضــي 
بــعــض اجلــهــات الــنــافــذة، وســبــق لــلــعــديــد من 
وتظلمات  بــشــكــايــات  تــقــدمــوا  أن  املــتــضــرريــن 
إلدارة احملافظة العقارية، بسبب خروقات يف 
عملية التحفيظ ونهب أراضيهم وحتفيظها 
بأسماء أشخاص آخرين، لكن لم تتم معاجلة 
املوضوع، مما  شكايتهم ولم يتلقوا أي رد يف 
عجل بتنقيل احملافظ العقاري حملافظة بني 
مــكــادة بطنجة، حــيــث أصـــدر احملــافــظ الــعــام 
إلى مدينة سيدي  قــرارا بتنقيل هذا األخير 
عدة  رجحتها  التي  األســبــاب  ذكــر  دون  قاسم 
مصادر بكونها متعلقة بخروقات يف حتفيظ 

عقارات وأراضي مواطنن دون علمهم. 
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تحولت  رمــضــان،  شهر  بداية  مع 
الشمالية  باملدن  الشوارع  من  العديد 
العمومي  امللك  الحتالل  مسرح  إلــى 
ــن اســتــعــمــال  ومـــنـــع املـــواطـــنـــن مـ
الـــذي يخلق  األرصـــفـــة، هـــذا األمـــر 
السير  فــي  والــعــشــوائــيــة  الــفــوضــى 
والجوالن واستفادة املواطنن من حق 
املرور، بسبب عدم كفاية شرطة املرور 
وازدحام املواطنن مع السيارات، مما 
باستمرار  سير  حــوادث  في  يتسبب 

وتأخر سيارات اإلسعاف.
وتخفيف  رمضان  شهر  قدوم  ومع 
إجــراءاتــهــا  مــن  املعنية  الــســلــطــات 
العمومي،  امللك  احتالل  ظاهرة  حول 
ــعــي  ــائ ــب ــا بــالــنــســبــة ل ــوصـ ــصـ خـ
بهذا  املتعلقة  والحلويات  »الشباكية« 
املواطنن  حــق  مــراعــاة  دون  الشهر 
متسعا  يجدون  ال  والذين  املــرور  في 
ترخيص  دون  املحتلة  األرصــفــة  من 
لتطوان،  الترابية  الجماعة  طرف  من 

التغطية،  ــارج  خ بــدورهــا  هــي  التي 
لها  التابعة  اإلداريــة  الشرطة  أن  كما 
الذي  اإلكراميات  طابع  عليها  يغلب 
يحول دون إنجاز محاضر املخالفات، 
املواطنن  مــن  الــعــديــد  ــإن  ف ــذا،  ــه ول
الوقت  في  الظاهرة  هــذه  استنكروا 
البوادي  نساء  محاربة  فيه  تتم  الذي 

عرض  من  ومنعهم  املجاورة،  والقرى 
في  املحلية  الفالحية  منتوجاتهم 
الــشــوارع، وفــي بعض األحــيــان تتم 

مصادرتها.
وعبد  املـــأمـــون  ــا  ــارع ش ــرف  ــع وي
فوضى  األيام،  هذه  الخطابي  الكريم 
عن  ناتجة  لها  مثيل  ال  وعشوائية 

صار  الــذي  العمومي  امللك  احــتــالل 
التزاحم  مجال  في  املثل  به  يضرب 
االحتالل  مــصــدره  ــذي  ال واالكــتــظــاظ 
يجعل  مما  لألرصفة،  املسبوق  غير 
ــن: في  ــريـ ــعــانــون األمـ ــن ي ــن ــواط امل
السيارات  مع  الشارع  وسط  التنقل 
والشاحنات، وفي األرصفة التي تغص 
كـ»الشباكية«  رمضان  حلويات  بباعة 
وغــيــرهــا والــتــمــور املــعــروضــة أمــام 

املحالت التجارية.
وفي نفس السياق، فقد بدأت أثمان 
املواد الغذائية األساسية في االرتفاع 
ويحدث  الفضيل،  الشهر  بداية  مع 
طرف  من  املراقبة  غياب  بسبب  هــذا 
الطرف  تغض  التي  املعنية  الجهات 
باألسواق  سواء  األسعار،  مراقبة  عن 
صارت  حيث  التجارية،  باملحالت  أو 
وقع  على  تعيش  ــام  األي هــذه  املدينة 
الفوضى والعشوائية بكل مقاييسها.

تدوينة رئيس  املغاربة مع  كبير من  تفاعل عدد 
الحسيمة،  إقليم  بعمالة  لوطا  الترابية  الجماعة 
بالتجول  الجماعة  لسكان  بالسماح  واملتعلقة 
وارتياد املقاهي بعد اإلفطار إلى الساعة الحادية 

عشر ليال داخل النطاق الترابي للجماعة.
رئيس  نشرها  الــتــي  الــتــدويــنــة  ــذه  ه وكــانــت 
الجماعة على حسابه عبر »الفايسبوك«، قد أيدها 
عدد كبير من رواد هذا املوقع، وجاء فيها: ))سكان 
رئيسا  بصفتي  والعزيزات،  األعزاء  لوطا  جماعة 
حسب  ــة  اإلداري للشرطة  وضابطا  لوطا  لجماعة 
هو  وهذا  ـ  العمل  بها  الجاري  واألنظمة  القوانن 
األصل ـ أرخص لكم بالتجوال بتراب جماعة لوطا 
ليال   11 الساعة  إلى  الفطور  من  املقاهي  وارتياد 
خالل شهر رمضان، مع االلتزام ببعض اإلجراءات 
الحكومة  وبن  وبيننا  الضرورية..  االحترازية 

املحكمة اإلدارية املختصة((.
الجماعة  رئيس  تلقى  وربما  لحظات،  بعد  لكن 
هرول  ما،  جهة  من  ضغوطات  أو  هاتفيا  اتصاال 
مسرعا من أجل تفنيد هذه التدوينة بأخرى قدم من 
))كنعتذر  كالتالي:  نصها  وكان  االعتذار،  خاللها 
املنشور  على  وامللك  والحكومة  الكرام  للمتتبعن 
اللي لحت قبيلة.. راني كنت كالس مع واحد املقدم 
ودار ليا زيت الكيف فأتاي وأنا نترفع ومبقيتش 

عارف شنو كنكتب(( )تتوفر »األسبوع« على هذه 
التدوينات(.

االبتدائية  باملحكمة  العامة  النيابة  أن  غير 
جماعة  رئيس  كتبه  بما  علمت  عندما  بالحسيمة، 
املوضوع  لوطا، فتحت تحقيقا وبحثا مفصال في 
امللكي  للدرك  القضائي  املركز  إلى  بإنجازه  عهد 
وتحرك   ،2021 أبريل   8 الخميس  يوم  بالحسيمة 
موقع  على  التدوينة  هــذه  إثــر  على  امللك  وكيل 
»فيسبوك«، معلال ذلك بأن ))رئيس جماعة قروية 
يجرمه  التدوينة  في  قاله  ما  وأن  القانون،  خالف 
مخالفة  على  الغير  تحريض  في  ويتمثل  القانون، 
قرارات السلطات العمومية املتخذة في إطار حالة 
العامة  النيابة  بالغ  حسب  الصحية((،  الطوارئ 

)حصلت »األسبوع« على نسخة منه(.
الجدل  على  أســدل  قــد  الستار  يــكــون  وبــهــذا 
فئة  بن  لوطا  جماعة  رئيس  فتحه  الذي  الواسع 
الحقوقين  من  بالعديد  ودفع  املغاربة،  من  كبيرة 
ورجال القانون ملراجعة القوانن والبحث عن مدى 

صحة أقوال رئيس هذه الجماعة.
ورغم هذا البالغ، خرج املكي الحنودي، بتدوينة 
في  بالجميع  يرحب  أنه  خاللها  من  يؤكد  أخرى 
جماعته، وأن العمل جار على قدم وساق من أجل 
الدور  وبعض  املتوفرة  االجتماعية  املراكز  تجهيز 

من  املغاربة  استقبال  قصد  الخاصة،  السكنية 
هذه  زيارة  في  الراغبن  وكل  طنجة،  إلى  الكويرة 
سكانها  وباسم  والكريمة،  املتواضعة  الجماعة 

رحب رئيس الجماعة بالقول »ألف مرحبا«.
قال  العامة،  النيابة  بالغ  على  الرد  وفي سياق 
الحنودي في تدوينة أخرى بعدما رحب بالجميع: 
وال  البحث  يخيفني  ال  املــكــي،  عزيزكم  ))نــحــن 
التحقيق، أحترم النيابة العامة والقضاء، وسوف 
أجيب بكل وضوح وأريحية((، وأضاف في نفس 
ديمقراطية  مدنية  ــة  دول في  ))نحن  التدوينة: 
تضمن حق االختالف والتعبير عنه، وحق مناقشة 
القضايا  وطــرح  واإلداريـــة  القانونية  اإلشكاالت 
في  حقنا  ــى  إل إضــافــة  جـــرأة،  بكل  املجتمعية 
»التنفيس« عن األوضاع العصيبة التي تمر منها 
 19 الفئات املجتمعية بسبب جائحة كوفيد  جميع 
وتداعياتها((، ليختم رئيس جماعة لوطا تدوينته 
األول  الضامن  هو  امللك  جاللة  ))ويبقى  بالقول: 

للحريات العامة والحقوق((.
زمــالئــه،  مــن  أي  الــرئــيــس  مــع  يتضامن  ولــم 
رواد  بعض  إال  الحزب،  في  أو  املهنة  في  ســواء 
»الفيسبوك«، الذي اتخذه الحنودي منبرا للتعبير 
وحده  يغرد  جعله  مما  الرسمي،  غير  قــراره  عن 

خارج السرب.

مبروك رمضان.. عودة ظاهرة ارتفاع األسعار واحتالل الملك العام
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العام  ــرأي  ال بــال  تشغل  التي  القضايا  من 
املحلي،  بالشأن  املهتمون  املراكشي ومن خالله 
املال  وحماة  الحقوقية  الهيئات  األخص  وعلى 
بتدبير  املرتبطة  تلك  الحمراء،  باملدينة  العام 
املراكشية  والذاكرة  العام،  املال  في  والتصرف 
للجدل  املثيرة  القضايا  تلك  تحفظ مجموعة من 
وأخرى لم يسدل عنها ستار العدالة بعد، نذكر 
فندق  »كــازيــنــو  بقضية  يعرف  بــات  مــا  منها 
السعدي«، والتي كان من املقرر إجراء أول جلسة 
إلى  تؤجل  أن  قبل  املنصرم  مارس   26 بتاريخ 
غاية 30 أبريل الجاري،  ملحاكمة العربي بلقايد 
يونس  األول  ونائبه  الحالي،  مراكش  عمدة 
أموال  تبديد  في  املشاركة  بتهمة  بنسليمان، 
عامة واملرتبطة بالصفقات التفاوضية بمناسبة 
 »22 ــوب  ـــ»ك ال للمناخ  ــدولــي  ال املؤتمر  عقد 
و18   07 بن  ما  مراكش  مدينة  احتضنته  الذي 

الصفقات  كلفة هذه  ناهزت  2016، حيث  نونبر 
هذه  بشريط  بإيجاز  نذكر  سنتيم،  مليار   22
شكاية  بوضع  انطالقتها  كانت  التي  القضية، 
لدى الوكيل العام بمحكمة االستئناف بمراكش، 

املجلس  رئيس  طاطوش،  اإللــه  عبد  طــرف  من 
حقوق  عن  للدفاع  الوطنية  للجمعية  الوطني 
بفتح  خاللها  مــن  مطالبا  باملغرب،  اإلنــســان 
تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من 

طرف عمدة مراكش ونائبه األول، وتمت إحالة 
الشرطة  على  العام  الوكيل  طرف  من  الشكاية 
تالية،  مرحلة  وفي  ملراكش،  القضائية  الوالئية 
الوطنية  الفرقة  على  الشكاية  نفس  أحيلت 
البيضاء،  الــدار  بمدينة  القضائية  للشرطة 
الزيتوني،  يوسف  مكتب  إلى  ذلك  بعد  لتصل 
قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة املكلفة بجرائم 
األموال بمحكمة االستئناف بمراكش، والذي قام 
العربي  محمد  العمدة  مع  تفصيلية  بتحقيقات 
 22 بتاريخ  بنسليمان،  يونس  ونائبه  بلقايد 
شابت  التي  الشبهات  بشأن  املنصرم،  فبراير 
املسؤوالن  يتابع  حيث  التفاوضية،  الصفقات 
تنظمها  صفة  »استعمال  بتهم  الجماعيان 
الالزمة«  الشروط  على  التوفر  دون  السلطات 
في  عمومية«..  أمــوال  تبديد  في  و»املشاركة 
شك  ال  التي  املحاكمة،  جلسات  بداية  انتظار 
متابعة  مع  يكفي،  ما  الوقت  من  ستأخذ  أنها 
لهذا  الحقوقية  الهيئات  طــرف  مــن  واســعــة 
الذي يجري في مرحة حساسة، حيث ال  امللف 
تفصلنا عن موعد االستحقاقات االنتخابية إال 

شهور قليلة.
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الضبط  كتابة  مبصلحة  تعرض مسؤول 
بــاحملــكــمــة االبــتــدائــيــة بـــإنـــزكـــان، يـــوم األربـــعـــاء 
املـــاضـــي، العـــتـــداء لــفــظــي وجــســدي مــن طــرف 
موظفة بــذات احملكمة، وقــد بــدت أثــار اجلــروح 
بــاديــة على  بــأظــافــرهــا  املــعــتــديــة  الــتــي سببتها 
وجـــهـــه، األمــــر الــــذي وصــفــتــه مـــصـــادر محلية 
أن  مــا يجب  مــع  املتنايف  الهمجي،  بـــ»االعــتــداء 
يــتــحــلــى بــه كــافــة املــوظــفــن مــن قــيــم أخــاقــيــة 
فــضــا عــن الــتــزامــهــم بــالــقــانــون«، وخــلــف هــذا 
الـــوضـــع اســـتـــيـــاء عـــارمـــا يف نـــفـــوس املــوظــفــن 
ــقــــن، خــــاصــــة وأن  ــفــ ــرتــ واحملـــــامـــــن وحــــتــــى املــ
املوظفة التي توصف بـ»املدللة« تفوهت بكلمات 
مــخــلــة بــاحلــيــاء أمــــام املــــأ، وهــــو األمــــر الـــذي 

ميس بقدسية املؤسسة القضائية.

ابن  ــادت مــصــادر مــن داخــل جامعة  أفـ
كلية  أمام  املعتصمني  الثالثة  الطلبة  أن  زهر، 
نقل  جــرى  قد  ــوم،  ي  200 حوالي  منذ  العلوم 
اثنني منهم مساء يوم األربعاء 7 أبريل اجلاري، 
املستشفى  إلـــى  لــإســعــاف  عــلــى مــن ســيــارة 
بعد  ــك  وذل بــأكــاديــر،  الثاني  احلسن  اجلــهــوي 
رفقة  دخــال  حيث  الصحي،  وضعهما  تــدهــور 
رفيقهما الثالث يف إضراب إنذاري عن الطعام 
منذ يوم اإلثنني 5 أبريل 2021، مرفوق باملبيت 
يف العراء، بعدما أخرجتهم السلطات العمومية 

بالقوة من بناية رئاسة اجلامعة.
كلية  من  طردوا  قد  املذكورون  الطلبة  وكان 
 2020 سنة  زهــر  ابــن  جلامعة  التابعة  العلوم 
بقرار نهائي، بسبب ما قيل أنه راجع لألنشطة 

النقابية الطالبية التي كان ميارسها ثالثتهم.

تــعــرف مــصــلــحــة الــتــشــخــيــص الــقــضــائــي 
ــة أيـــــت بـــاهـــا،  ــوكـ ــتـ ــرى بـــإقـــلـــيـــم اشـ ــوكـ ــيـ بـــأمـــن بـ
اكــتــظــاظــا مــنــقــطــع الــنــظــيــر، إضــافــة إلـــى ســوء 
وضيق  املــرتــفــقــن،  لــطــوابــيــر  املــوظــفــن  تسيير 
تلتفت  فمتى  للمصلحة..  املخصص  الفضاء 
املصلحة  لــهــذه  الوطني  لــأمــن  العامة  اإلدارة 
من أجل توفير فضاء مازم للمنطقة األمنية 

ببيوكرى على غرار باقي األقاليم باململكة؟

كشفت شركة »الفارج هولسيم املغرب« 
الرائدة يف مجال مواد البناء وأول رسملة سوق 
صناعية يف بورصة الدار البيضاء، يوم الثالثاء 
سوس  بجهة  اجلــديــد  مصنعها  عــن  املــاضــي، 
مبصنع  أكــاديــر  مدينة  سيعزز  والــذي  ماسة، 
اإلجمالية  كلفته  تصل  اإلسمنت  إلنتاج  ضخم 
أشهر، ثالثة  بعد  به  العمل  وسيبدأ  ماليير،   3 
كما سيمكن هذا املصنع من مواكبة تنمية جهة 
التي  للمملكة  اجلنوبية  واألقاليم  ماسة  سوس 
املستوى االقتصادي  كبيرا على  ازدهارا  تعرف 

واالجتماعي.

العدد: 1556 من 15 إلى 21 أبريل 2021

داء
أص

ســـوسية
شكيب جالل 

والبرملانية  الجماعية  االنتخابات  قرب  مع   
االنتقاالت  وتيرة  تــزداد  أن  املنتظر  من  املقبلة، 
حيث  السياسي،  الترحال  ظاهرة  أو  االنتخابية 
أيضا،  والعكس  يساري  إلــى  اليميني  يتحول 
وخير  له،  انتماء  ال  مفضوح  انتخابي  نفاق  في 
الوجوه  أحد  السماللي،  زكرياء  ذلك،  على  مثال 
عبد  الدستوري  االتحاد  مؤسس  ونجل  املعروفة 
بتأييد  يحظى  كــان  ــذي  ال السماللي،  اللطيف 
االتحاد  إلى  االنتقال  قرر  والذي  الثاني،  الحسن 
إلى  بوعبيد  املعطي  حــزب  ليغادر  االشتراكي، 
حزب عبد الرحيم بوعبيد، بعدما قضى 6 سنوات 
تحت جناح حزب عالل الفاسي، ليصبح بالتالي، 

»رحالة سياسي« من كثرة تنقله بني األحزاب.
فقد طبق زكرياء السماللي املثل املغربي الذي 
يتبعها«،  عكبة  شي  بوه  ليه  خّلى  »اللي  يقول 
االتحاد  تأسيس  قبل  الراحل  ــده  وال أن  بحيث 
الدستوري، كان عضوا نشيطا في حزب االتحاد 

إلى  ينقسم  أن  قبل  الشعبية،  للقوات  الوطني 
دفع  مما  واالستقالل،  االشتراكي  االتحاد  حزبي 
بالحزبني.  االلتحاق  إلــى  الوجوه  من  بالعديد 
األسماء  مع  بــدأت  السياسي  الترحال  فظاهرة 

عصرنا  حتى  ومستمرة  ــة،  ــوازن ال السياسية 
هذا، إذ من املنتظر أن تشرع العديد من الوجوه 
في  أخــرى  أحــزاب  إلى  االنتقال  في  االنتخابية 

إطار سباق الحصول على التزكية.

األسبوع
   

سكنية  ــة  ــ وداديـ مــنــخــرطــو  ــرج  خـ
ــام مقر  ــارع لــالحــتــجــاج أمـ ــش إلـــى ال
املكتب  ضد  الصخيرات،  تمارة  عمالة 
االختالالت  بسبب  للودادية،  املسير 

والخروقات التي ارتكبها.
من  غضبهم  عن  املنخرطون  وعبر 
عليهم  للودادية  املسير  املكتب  تحايل 
التصريح  وثيقة  بتوقيع  وإلــزامــهــم 
من  مجموعة  على  وإشــهــاد  بالشرف 

العمليات املالية التي قام بها.
الوقفة  أن  الضحايا،  أحــد  وصــرح 
تصرفات  بسبب  جــاءت  االحتجاجية 
املكتب  بها  يقوم  التي  والــخــروقــات 
املسير للودادية، منها عدم عقد الجموع 
من   2010 سنة  تأسيسها  منذ  العامة 

أجل كشف الحسابات املالية.
على  فــــرض  ــب  ــت ــك امل أن  وأضــــــاف 
شيكات  وضــع  واملنخرطات  املنخرطني 
متفق  غير  بزيادات  الضمان،  سبيل  على 
عليها فوق األثمنة التي كانت محددة أثناء 
مطالبني  املشروع،  بداية  خالل  التعاقد 
للخروقات  حد  لوضع  بالتدخل  العامل 
التي تعرفها مكاتب الوداديات في اإلقليم 

والتي تخلق احتقانا اجتماعيا.

موظفون يحتجون ضد 
ودادية سكنية في تمارة

الصويرة تمارة

دفن مشروع »الحزام األخضر« يحتم التحقيق في الفضيحة

حفيظ صادق

الصويرة  مدينة  غابة  تعتبر 
ثروة وطنية، لكنها أصبحت خارج 
دائرة االهتمام من قبل املسؤولني، 
املمارسات  لكل  فضاء  وأصبحت 
ــة لــأخــشــاب  املــشــيــنــة، مــن ســرق
والجمال،  األبقار  ورعي  والحديد، 
وتعاطي املخدرات والسكر العلني، 
وأشياء أخرى، في غياب تام لأمن 
وحماية  مراقبة  عن  وللمسؤولني 
ــذي أصبح  »الــحــزام األخــضــر« ال

مجرد وهم.

ــحــزام األخــضــر«  فــمــشــروع »ال
بني  اتفاقية  بشأنه  وقعت  الــذي 
والسلطات،  الجماعي  املجلس 
الفرنسية  ــال«  ــوطـ »طـ وشــركــة 
التوسع  مــن  للحد   ،2010 سنة 
للتنزه  فضاء  وخلق  العمراني 
أصبح  الساكنة،  لفائدة  والترفيه 
التزام  عدم  بسبب  كــان،  خبر  في 
األشغال  بإنجاز  البلدي  املجلس 
عليها،  وقــع  التي  واإلصــالحــات 
مما أضاع »الحزام األخضر« الذي 
بعدما  لها،  يرثى  حالة  في  أصبح 
مليون   140 منها  مــاليــني  كلف 

سنتيم مساهمة شركة »طوطال«.
ــزام  ــ ــح ــ ــروع »ال ــشــ ــ ــشــل م ــف ف

الكثير  األخضر« بالصويرة يطرح 
من التساؤالت، حول غياب حراس 
للمياه  الجهوية  واملديرية  الغابة 
هذا  وضــع  تم  بعدما  والــغــابــات، 
غياب  في  الغابة  وســط  املشروع 
تام لوسائل املراقبة، بعدما شابته 
اختالالت وخروقات متعددة تتمثل 
واألســالك  األخــشــاب  اختفاء  فــي 
ليبقى  املعدات،  وبعض  الشائكة، 

السؤال املطروح: أين املحاسبة؟
يدخل  الصويرة  لغابة  وقع  فما 
السياسية  الــجــريــمــة  ــار  إطـ ــي  ف
من  ألن  التقادم،  يطالها  ال  التي 
املحلي  الشأن  تسيير  مهام  تقلد 
سياسي،  هــو  الــبــلــدي  للمجلس 
والسياسي يجب أن يحاسب على 
إتــالف  عــن  أو تغاض  إخــالل  كــل 
املالية  من  ممولة  تنموية  مشاريع 

العمومية ومن ميزانية الدولة.
مساءلة  تقتضي  فاملسألة  لهذا، 
مهامهم  انتهت  لو  حتى  املسؤولني 
ومرت عليها عقود على الصفقة، وفق 
مبدأ املساءلة واملحاسبة الذي تعتمده 
»الحزام  فمنتزه  الديمقراطية،  الدول 
األخضر« أصبح في خبر كان، بعدما 
منه  لكي تستفيد  مهمة  ميزانية  كلف 
مجرد  كــان  أنــه  يبدو  لكن  الساكنة، 
وإبرام  العام  باملال  للتالعب  مشروع 
صفقات للمصلحة الخاصة، في غياب 

الضمير واملسؤولية.

أزمور

من شبه أباه فما ظلم

الترحال السياسي بين االتحاد االشتراكي واالتحاد الدستوري

الجديدة

األسبوع
 

الوكالة املستقلة لتوزيع  إدارة  نفت 
)راديـــج(،  بالجديدة  والكهرباء  املــاء 
تحديد  فــي  عشوائية  طريقة  وجـــود 
والكهرباء،  للماء  الشهري  االستهالك 
بعدما اشتكى السكان من غالء الفواتير 
في مقال نشر في عدد 25 مارس 2021.
أن  لها  بــيــان  فــي  الــوكــالــة  وقــالــت 
بها،  تــقــوم  الــتــي  الــفــوتــرة  »عمليات 

ملؤشرات  الفعلية  القراءة  على  تعتمد 

االستهالك، وهي العملية التي تتم وفق 
احترام  تراعي  مدروسة  زمنية  جدولة 

نظام األشطر املعمول به«.
وأوضحت »راديج«، أن أكثر من 60 
استهالكا  سجلوا  الزبناء  من  باملائة 
حقيقيا أقل من معدل االستهالك املسجل 
في السنة املاضية، وبأن حوالي 77 في 
املائة من مجموع الزبناء لم تتعد قيمة 
فواتير استهالكهم للكهرباء مبلغ 200 

درهم.
الـــوكـــاالت  اإلدارة أن  ــت  ــافـ وأضـ
إجبارية  بتعليق  قامت  لها  التابعة 
ومنح  واحــدة،  دفعة  املستحقات  أداء 
تسهيالت للمواطنني في األداء إلى غاية 
بمعالجة  وقامت  شهرية،  أقساط  ستة 

املعروضة  الشكايات  مــن  باملائة   98

خصصت  أنــهــا  إلــى  مشيرة  عليها، 
االستفسارات  الستقبال  قنوات  عــدة 
املاء  فواتير  بقيمة  املتعلقة  والشكايات 

والكهرباء.
استيائهم، عبر  عن  مواطنون  وعبر 
»راديـــج«  لوكالة  الرسمية  الصفحة 
بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
العديد  تسوية  عــدم  من  »فايسبوك«، 

العدادات  أخذ  »عدم  منها  األمــور،  من 
التوقيت من كل شهر«، حيث  في نفس 
طالب  أيت  عسو  املواطنني  أحد  كتب 
أن  للوكالة،  اإللكترونية  الصفحة  في 
الفوترة،  في  كبيرة  عشوائية  »هناك 

أخذ العدادات ال يتم في نفس التوقيت 

أمــام  الــبــاب  يفتح  مما  شهر،  كــل  مــن 
الفوترة على الشطر الثالث والرابع في 
بعض الشهور التي تراكم أكبر عدد من 

األيام«.
من  تطالب  تعليقا  مواطنة  وكتبت 
املسجلة  شكايتها  بمعالجة  خــاللــه 
على  أشهر   3 منذ   A-029- 557 برقم
غالء فاتورة االستهالك ومازالت تنتظر 
يدعى  آخر  مشتكي  قال  فيما  الجواب، 
أشهر  عــدة  منذ  ينتظر  أنــه  مصطفى، 
عن  فيها  املــبــالــغ  تــســويــة »الــفــاتــورة 
استهالك شهري يوليوز وغشت«، بينما 
تخصيص  آخــر مــن  مــواطــن  اشــتــكــى 
الكيشيات   7« ــال:  ــائ ق واحـــد  شــبــاك 

والناس مزاحمة على كيشي واحد«. 

»راديج« تنفي غالء الفواتير ومواطنون يشتكون عبر صفحتها »الفايسبوكية«

عبد اللطيف السمالليزكرياء السماللي
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كواليس جهوية

مطالب بفتح تحقيق 
حول تعطل مشاريع 

جهة بني مالل

األسبوع
  

التجمعية  الشبيبة  منظمة  انتقدت 
»العشوائية  الطريقة  مالل،  بني  بمدينة 
واالرتجالية« التي يعرفها تسيير مجلس 
تنزيل  تأخير  في  تسببت  والتي  الجهة، 
املكتب  مطالبة  بالجهة،  تنموية  برامج 
تدبير  طريقة  في  تحقيق  بفتح  الجهوي، 

هذه املشاريع.
من  استيائها  عــن  الشبيبة  وعــبــرت 
الجمود الذي تعرفه عدة برامج ومشاريع 
الذي  الشيء  الجهة،  مجلس  في  تنموية 
أسس  ويضرب  املجالية  الفوارق  يعمق 
تحويل  مستغربة  املوسعة،  الجهوية 
مؤسسة الجهة إلى منصة لخدمة مصالح 

خاصة واستغالل مواردها املالية.
في  تحقيق  بفتح  الشبيبة  وطالبت 
وتفعيل  الجهة،  مشاريع  تدبير  طريقة 
تعزيز  ــى  إل داعــيــة  املختصة،  الــرقــابــة 
االنتخابية  اللوائح  في  الشابات  حضور 

املقبلة.

العدد: 1556 من 15 إلى 21 أبريل 2021

بني مالل

األسبوع 

صالح  بن  الفقيه  ساكنة  تنتظر 
املقبلة،  املحلية  االنتخابات  موعد 
ألجل اختيار وجوه انتخابية جديدة، 
تدبير  مسؤولية  عاتقها  على  تحمل 
سنوات  عاش  الــذي  املحلي  الشأن 

الفساد  لوبي  تحكم  بسبب  عجاف، 
في  الخاصة  واملصالح  والصفقات 

تدبير املجالس املنتخبة.
تعيش  التي  األحياء  هي  كثيرة 
بن  الفقيه  مدينة  في  مزريا  وضعا 
صالح، بسبب غياب سياسة تنموية 
لدى املجلس البلدي، الذي يهتم فقط 
تنفع  ال  التي  واألمور  باملهرجانات 
مهرجان  مثل  شــيء،  في  الساكنة 
ــذي تصرف  ــرس« ال »ألــف فــرس وف
أجل  من  السنتيمات  ماليني  عليه 

فرحة عابرة تمتد على مدى حوالي 
من  الساكنة  تعاني  بينما  أسبوع، 
التحتية  والبنية  واألزبال  األوساخ 

املنعدمة.
بالرغم  صالح  بن  الفقيه  فمدينة 
طبيعية  ــوارد  مـ على  توفرها  مــن 
األحياء  من  عــددا  أن  إال  وفالحية، 
التنمية،  خـــارج  تعيش  السكنية 
ــى تــبــخــر الــوعــود  واعـــتـــادت عــل
كل  خــالل  تظهر  التي  االنتخابية 
خــارج  تعيش  جعلها  مــا  محطة، 

لها  رصــدت  التي  التنمية  مشاريع 
إطــار  فــي  ســـواء  املــاليــيــر،  اململكة 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
الحكومية،  املشاريع  خالل  من  أو 
لم تستفد املدينة من أي برنامج  إذ 
جديدة،  تنموية  آفاقا  يخلق  وطني 
البطالة  ــرة  ــاه ظ تــنــامــي  ظــل  ــي  ف
وانتشار  التشغيل،  فرص  وانعدام 
والتعاطي  واالنـــحـــراف  اإلجــــرام 

للمخدرات في صفوف الشباب.
الــذي  البلدي  املجلس  يــقــدم  لــم 
منجزات  أي  مبديع  محمد  يرأسه 
الزالت  املاضية، حيث  الوالية  خالل 
البنية  هشاشة  من  تعاني  الساكنة 
أو  حيوية  مرافق  وغياب  التحتية، 
ظاهرة  انتشرت  كما  ثقافية،  مراكز 
فشل مشروع  بعد  املتجولني  الباعة 
ماليني  كلف  الذي  التجاري  املركب 
التطهير  ومــشــروع  السنتيمات، 
تقارير  ظهور  جانب  إلى  الصحي، 
كبيرة  اختالالت  وجود  عن  تتحدث 
املجلس، وإبرام صفقات  في تسيير 

خارج املساطر القانونية.
سكانها  يــعــانــي  ــاء  ــي أح ــعــدة  ف
في  البلدي  املجلس  فشل  بسبب 
ــن األمــــور، مثل  تــدبــيــر الــعــديــد م
تعاني  التي  العادمة  املياه  ظاهرة 
منها ساكنة دوار »شنيولة«، بحيث 
انتشار  مع  املواطنني  معاناة  تزداد 
ــذبـــاب خـــالل فصل  الــبــعــوض والـ
الصيف،  فصل  أثــنــاء  أو  الشتاء 
ما  الكريهة،  الــروائــح  تشتد  حيث 

يحول حياة الناس إلى جحيم.

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

دكاكين تحولت
 إلى مطارح للنفايات 
نظيفة  دكـــاكـــني  ــت  ــان ك بــعــدمــا 
خياطة  فــي  املختصني  للخياطني 
عبد  سيدي  بــاب  تزين  ــبــاش«،  »ال
الوهاب وسط مدينة وجدة، تحولت 
السلطات،  طــرف  مــن  هدمها  بعد 
حيث  النفايات،  ملختلف  مطرح  إلى 
بفعل  بــامــتــيــاز،  مــزبــلــة  أصــبــحــت 
ــارســات الــالمــســؤولــة  ــم بــعــض امل
يعمدون  الذين  األشخاص،  لبعض 
النفايات  رمــي  إلــى  ــم  دائ وبشكل 
وقضاء حاجاتهم البيولوجية فيها، 
ــذه الــدكــاكــني مــوجــودة  ــم أن ه رغ

وسط املدينة.
ــد تـــم هـــدم هــذه  ــق لـــإشـــارة، ف
إلى خطر  لتتحول  سابقا،  الدكاكني 
صحي على التجار، وأماكن لتجمع 
الضالة  والــحــيــوانــات  الــنــفــايــات 
الجهات  غياب  ظل  في  والحشرات، 
املعنية عن استكمال عملية الهدم.   
الدكاكني املهجورة  وتحولت هذه 
ومــطــارح  للمنحرفني  أوكـــار  ــى  إل
وقــلــق«،  ــب  رع ــان  و»مــك للنفايات 
بسبب  املساء،  فترة  في  خصوصا 
تجمع العديد من »الشمكارة« ذكورا 
من  عنهم  يصدر  وما  فيها،  وإناثا 
إزعاجات للمارة، فضال عن تلفظهم 
خصوصا  البذيئة،  األلفاظ  ببعض 

وأن مواقعها في قلب املدينة.

المستشفى اإلقليمي بتاوريرت يعيش وضعا مزريا بسبب االكتظاظ 
والتوليد  الــنــســاء  قــســم  يعيش 
لــتــاوريــرت،  اإلقليمي  باملستشفى 
إيفاد  بسبب  مدة،  منذ  مزريا  وضعا 
املستشفى  من  إليه  الحرجة  الحاالت 
يعيش  الـــذي  لجرسيف،  اإلقليمي 

بدوره على وقع غياب ثالثة أطباء.
مشاكل  إلــى  ــك،  ذل سبب  ويــرجــع 
إدارية من داخل املستشفى اإلقليمي 
لجرسيف، والتي عجلت بغياب أطباء 
الذي  األمــر  والتوليد،  النساء  قسم 
الحل  اعتماد  إلــى  املسؤولني  دفــع 
الحوامل  النساء  إرسال  أي  األسهل، 
لتاوريرت،  اإلقليمي  املستشفى  إلى 

األطقم  كواهل  إثقال  إلــى  أدى  مما 
والتوليد  النساء  قسم  داخل  الطبية 

باإلضافة إلى مشكل االكتظاظ. 
داخــل  مــن  مــصــادر طبية  وقــالــت 
أن  بتاوريرت،  اإلقليمي  املستشفى 
الكثيرة  املــشــاكــل  بــني  مــن  واحـــدة 
بعد  فيها  نتخبط  »أصبحنا  التي 
تزامن  حالة  في  أنه  هو  القرار،  هذا 
ــال حــالــة حــرجــة مــن جرسيف  إرسـ
تــاوريــرت،  من  أخــرى  حالة  بوجود 
فإننا نضطر إلى إرسال إحداهن إلى 
تفاقم  في  يساهم  قد  ما  وهو  وجدة، 

وضعها الصحي«.

أعمدة  باستبدال  ازغــنــغــان  جماعة  قامت 
الخامس  محمد  بــشــارع  العمومية  ــارة  ــ اإلن
تأهيل  إعــادة  عملية  إطار  في  جديدة،  بأخرى 
مظهرها  يتناسق  حتى  املدينة  شــوارع  بعض 
الناظور، وهو ما استحسنته  مع باقي شوارع 
ساكنة جماعة ازغنغان عموما، غير أن ما يبعث 
القديمة  األعمدة  اختفاء  هو  االستغراب،  على 
ألحد  سبق  ــد  وق نهائيا،  البلدية  تـــراب  مــن 
عن  استفسر  أن  البلدي،  باملجلس  املستشارين 
املسؤول  املهندس  فأجابه  األعمدة،  تلك  مصير 
سلوان  بلدة  إلى  نقلت  املعنية  »األعمدة  بأن 

قصد صباغتها«. 
مضي  فبعد  محلية،  إعالمية  مصادر  ووفق 

أكثر من سنتني على ذلك، ال زالت هذه األعمدة 
مختفية وال زال سكان املدينة ينتظرون إرجاعها 
إلنارة بعض شوارعهم الغارقة في الظالم، لكن 
تم  األعمدة  هذه  ألن  ال شك سيطول،  انتظارهم 
»العمران«  تجزئة  وأزقــة  شــوارع  في  نصبها 

بسلوان. 
عن  بالجماعة،  املستشارين  أحد  وتساءل 
وما  »العمران«،  لشركة  األعمدة  هذه  تسليم 
مقابل  الجماعة  منه  استفادت  الذي  املقابل 
لتلك  اإلجمالية  القيمة  أن  علمنا  إذا  ــك،  ذل
مليون   300 يقارب   ،176 وعــددهــا  األعــمــدة 
األمر؟  هذا  من  الجماعة  موقف  وما  سنتيم؟ 

يضيف ذات املصادر.

مـواطـنون 
لثورة  يتطلعون 
انتخابية ضد مبديع 

الفقيه بن صالح

اختفاء أعمدة اإلنارة بازغنغان يثير تساؤالت عن مصيرها 

الراشيدية
توقف غامض لمشروع ترميم قصر »العبادلة« 

بوطيب الفياللي

ال حديث لسكان الجماعة القروية 
الراشيدية  إلقليم  التابعة  ملعاضيد 
إال عن أشغال ترميم قصر »العبادلة« 
معرفة  دون  مدة  منذ  توقفت  التي 

التوقف،  لهذا  الحقيقية  األسباب 
من  الكثير  تلقي  األلسن  الذي جعل 
للسلطات  تام  االحتماالت في غياب 
مــجــاراة  عــن  واملنتخبة  املحلية 
األسباب  وإعــطــاء  األلــســن  حديث 
الترميم  أشغال  لتوقف  الحقيقية 
)انظر الصورة(، والتي أثرت سلبا 
وكذا  القصر  سكان  تحركات  على 
يستغلون  ما  غالبا  الذين  زائريه، 

معلمته الدينية املتمثلة في مسجده 
إلقامة شعائرهم،  والجميل  الضخم 
عامل  مــن  ينتظر  فالجميع  لــهــذا 
ال  الــذي   - الراشيدية  إقليم  عمالة 
شك أنه مر بجوار قصر »العبادلة« 
الرابطة  الرئيسية  للطريق  املجاور 
كلم(   73( ــود  وأرف الراشيدية  بني 
قصد   - املــعــاضــيــد  عــبــر  ــرورا  ــ مـ
التدخل ملعرفة أسباب توقف أشغال 

يلزم  بما  القيام  وبالتالي  الترميم، 
قصد إتمام العملية التي ترمي إلى 
التراث  مظاهر  أحــد  على  الحفاظ 
املجال  ميز  الــذي  األصيل  املغربي 
وساهم  والـــواحـــي،  الــصــحــراوي 
فــي بــنــاء جــزء مــن تــاريــخ املغرب 
يتجزأ  ال  جــزء  باعتباره  األقصى، 
املغربية  ــذاكــرة  وال الحضارة  مــن 

التليدة.
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كواليس جهوية
العدد: 1556 من 15 إلى 21 أبريل 2021من 19 إلى 25 نونبر 2020

الناظور

مجالس الناظور تتجاهل 
مطالب ملحة للسكان

األسبوع

من  بالناظور،  تاويمة  حي  ساكنة  تعاني 
املنتخبني،  قبل  مــن  كبير  وحيف  تهميش 
السنوات  في  السكانية  الكثافة  تزايد  رغم 
األخيرة، إال أن الحي يفتقد للمرافق الحيوية 

الضرورية، وتنعدم فيه آفاق التنمية.
مزرية  وضعية  في  يوجد  تاويمة  فحي 
وجمعيات  الساكنة  مطالب  تجاهل  بسبب 
إنجاز  فــي  واملتمثلة  ــي،  ــدن امل املجتمع 
مشاريع تنموية، مثل مالعب القرب ومراكز 
مؤسسات  أو  الــشــبــاب،  دار  أو  ثقافية 
املطالب  هــذه  تصطدم  حيث  تعليمية، 
بالرفض من قبل املجالس املنتخبة، بحجة 
ملكية  فــي  القريبة  الــعــقــارات  جميع  أن 

املؤسسة العسكرية.
ــدم تــجــاوب  وتـــســـاءل املــواطــنــون عــن عـ
إشكالية  وتسوية  مطالبهم،  مع  املسؤولني 
األراضي من خالل التفويت أو الشراء لتشييد 
وفق  الساكنة  لفائدة  فوقها،  عمومية  مشاريع 
يفتقد  الحي  وأن  خاصة  القانونية،  املساطر 
لقطع  التالميذ  يضطر  حيث  ثانوية،  ملدرسة 

مسافات طويلة من أجل الدراسة.
الجماعة،  مسؤولي  السكان  ويطالب 
الذي  والتهميش  اإلقصاء  برفع  بالقيام 
بدورهم  والقيام  الحي،  ساكنة  منه  تعاني 
وخلق  املــديــنــة  ــاء  أحــي تنمية  أجـــل  ــن  م
مشاريع ذات منفعة عامة، وتسوية مشكل 
الذي يشكل خطرا على سكان حي  الوادي 

تاويمة خالل فصل الشتاء.
ــى عامل  إلـ ــداء  ــ ن الــســاكــنــة  ووجــهــت 
املشاريع  تشييد  قصد  للتدخل  اإلقليم 
على  والضغط  الساكنة،  تحتاجها  التي 
وتنمية  ــظــروف،  ال لتحسني  املنتخبني، 
تامة  عزلة  تعيش  التي  الهامشية  األحياء 

منذ عدة سنوات.

ورزازات

الجديدة

األسبوع

هلل  عبد  مـــوالي  منطقة  تحولت 
حقيقي  جحيم  إلى  بالجديدة،  أمغار 
الشعبية  األحــيــاء  لسكان  بالنسبة 

الروائح  كثرة  بسبب  منها،  القريبة 
ــرة نــتــيــجــة حــرق  ــضـ ــهــة واملـ ــري ــك ال
املطرح  فــي  يــومــي  بشكل  النفايات 

العمومي لألزبال.
وخلقت هذه الروائح الكريهة أضرارا 
الشعبية  ــاء  األحــي لساكنة  ومــأســاة 
القاطنة  والساكنة  الجديدة  بمدينة 
حيث  أمغار،  هلل  عبد  مــوالي  بمنطقة 

املسؤولني  إلى  شكايات  بعدة  تقدمت 
ملف  معالجة  أجــل  مــن  واملنتخبني، 

املطرح العمومي، لكن دون استجابة.
بيئية  قنبلة  إلى  املطرح  وتحول 
مما  صحية،  كارثة  بحصول  ينذر 
املــســؤولــة  ــجــهــات  ال مــن  يتطلب 
ــراع فــي إيــجــاد حــل لألضرار  اإلسـ
األحياء  ساكنة  منها  تعاني  التي 

الشعبية القريبة منه.
االتفاقية  تفعيل  الساكنة  وتنتظر 
ــني الــجــمــاعــات الــقــرويــة  املــوقــعــة ب
لتدبير  الجديدة،  بإقليم  والحضرية 
مطرح النفايات وإحداث مطرح جديد 
البيئية،  الشروط  تحترم  بمواصفات 
وبالتالي  املنزلية،  النفايات  ومعالجة 
رفع الضرر الذي تعاني منه الساكنة.

مطرح نفايات يغضب موالي عبد اهلل أمغار 

تجار ورزازات يرفضون الضريبة المهنية الموحدة

 األسبوع

رفضهم  عــن  ورزازات  مدينة  تــجــار  عبر 
أصدرتها  التي  املــوحــدة  املهنية  للضريبة 
املديرية العامة للضرائب، والتي تلزمهم بأداء 
الرسوم  جميع  تضم  وشاملة  موحدة  ضريبة 
التأمني  وواجــب  املهني  بالنشاط  الخاصة 

الصحي.
واملهنيون على ضرورة  التجار  وأكد هؤالء 
اعتماد عدالة ضريبية تراعي األوضاع الصعبة 
املنافسة  االعتبار  بعني  تأخذ  وأيضا  للتجار، 
من  املهيكل،  غير  القطاع  لهذا  املتكافئة  غير 
السيما  الكبرى،  التجارية  املساحات  قبيل 
الراهنة  الصحية  الظروف  تداعيات  ظل  في 

الناتجة عن تفشي جائحة »كوفيد 19«.
رفضهم  عن  ورزازات  ومهنيو  تجار  وعبر 
في  املوحدة  املهنية  املساهمة  لنظام  املطلق 
الدين  سعد  حكومة  مطالبني  الحالي،  شكله 
النظر فيه بشقيه الضريبي  العثماني، بإعادة 

والتكميلي بمنطق يتناسب مع إمكانياتهم.

الحالية  الوضعية  أن  إلى  التجار  وأشــار 
املبكر،  واإلغــالق  الصحية  الــطــوارئ  وحالة 
إلى  وأدت  التجارية،  بالحركة  كثيرا  أضــرت 
تــراجــع املــداخــيــل، ووضــعــت الــعــديــد منهم 
قضية  بمعالجة  مطالبني  مالية،  ضائقة  في 
الظروف  تراعي  مقاربة  وفق  املهنية  الضريبة 

الحالية.

صعبا  اقتصاديا  وضعا  ورزازات  وتعيش 
تــراجــع  بسبب  »كـــورونـــا«،  جــائــحــة  خـــالل 
القطاع السياحي وتوقف العديد من املشاريع 
تستضيفها  املدينة  كانت  التي  السينمائية 
السياحة  وغياب  املاضية،  السنوات  خــالل 
التجار  أثر كثيرا على  الذي  الشيء  الداخلية، 

واملهنيني والصناع التقليديني في املدينة.

أيدت غرفة الجنايات االستئنافية المختصة في 
جرائم األموال بمحكمة االستئناف بمراكش، مؤخرا، 

الحكم االبتدائي الصادر في حق النائب البرلماني 
ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم األسبق، عبد 
الرحيم الكامل، المتابع من أجل جناية االرتشاء، 

وجاء هذا الحكم ليزكي قرار غرفة الجنايات 
االبتدائية، التي قضت منتصف يوليوز المنصرم، 

بإدانة النائب البرلماني عن حزب األصالة والمعاصرة، 
والمتابع في حالة اعتقال من أجل جناية االرتشاء، 

بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ستمائة 
ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية 
لحقوق اإلنسان فرع المنارة مراكش، بعد تنصيب 

الفرع نفسه كطرف مدني.

تلــــكس

أخبارأزمـــــــــــــور

إحـــــدى  أن  املـــــــصـــــــادر،  بــــعــــض  أفــــــــــادت 
مهرجان  تنظيم  تعتزم  احلديثة  اجلمعيات 
كناوة مبدينة أزمور بعد نهاية شهر رمضان 
املبارك، وعند انتهاء احلجر الصحي بعدما 
يتم رفع املنع عن املهرجانات الوطنية، حيث 
من املنتظر أن يشهد هذا املهرجان مشاركة 
إلى  املغربية،  املــدن  كــنــاوة مــن مختلف  فــرق 
معارض  مثل  مــوازيــة  أنشطة  تنظيم  جانب 
الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة يـــشـــارك فــيــهــا صــنــاع 

تقليديون من مختلف اجلهات.
وتعد هذه املبادرة خطوة محمودة إلعادة 
أزمــور،  مدينة  يف  والفنية  الثقافية  احلركة 

بعدما أصابها جمود كلي بسبب اجلائحة.

ــور على  ــ ــق املــجــلــس الــبــلــدي ألزم وافـ
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  منح 
الذي  الشيء  عددهم،  حتديد  دون  أكشاكا 
أين  الــتــســاؤالت، منها  مــن  الــعــديــد  يــطــرح 
بعدما مت هدم  األكــشــاك  هــذه  وضــع  سيتم 

تشويه  بــدعــوى  ألصحابها  أخــرى  أكــشــاك 
العمومية؟ وما هي نوعية األنشطة  املمرات 
التجارية التي ستقام يف األكشاك اجلديدة؟ 
ذوي  من  أزمور  أبناء  جميع  سيستفيد  وهل 
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة مــن هــذه األكــشــاك 

الغير معروف عددها؟

تقوم بعض جمعيات األحياء الشعبية 
املــواطــنــن،  تــبــرعــات  أزمـــور بجمع  يف مدينة 
وهــــي عـــبـــارة عـــن مـــــواد غـــذائـــيـــة وحــاجــيــات 
املــديــنــة، بحيث  الفقيرة يف  الــفــئــات  لــفــائــدة 
حتظى هذه البادرة بإشادة من الناس، ألنها 

بعيدة كل البعد عن أية أهداف انتخابية.

شهد  للمسرح،  العاملي  باليوم  احتفاء 
اجلديدة،  مبدينة  البرتغالي  احلــي  مسرح 
ربيع  لــفــرقــة  ــه«  ــري ــورت »ب مسرحية  عـــرض 
اإلبداع بدون جمهور، باستثناء فئة قليلة من 
الفنانني واملبدعني من أبناء املدينة من بينهم 

القاص شكيب عبد احلميد، واملسرحية من 
إعداد وإخراج محمد الرباني.

عــرفــت احملــطــة الــســيــاحــيــة »مـــازاغـــان« 
حفل تدشن واحدة من أهم مراكز التكوين 
ــيـــاحـــي بـــــأزمـــــور، حتــــت إشــــــــراف عــامــل  الـــسـ
ــو مــؤشــر  ــروج، وهـ ــكـ اإلقــلــيــم مــحــمــد أمـــن الـ
عــلــى أهــمــيــة املـــديـــنـــة الـــذكـــيـــة الـــتـــي هـــي يف 
طــور الــبــنــاء، والــتــي تــعــد الــقــطــب احلــضــري 
لـ»مازاغان« وسيكون لها دور كبير يف حتريك 

اقتصاد وسياحة املنطقة.

املقر  مصير  عن  األزمــوريــون  يتساءل 
بناؤه  املزمع  املدنية،  الوقاية  لثكنة  اجلديد 
ــذي سيعوض  وال بــأزمــور  املسيرة  شــارع  يف 
مقر الثكنة القدمية، التي لم تعد تتسع ألطر 
السيما  املدنية،  الوقاية  ومــعــدات  وآلــيــات 
وأنها مسؤولة عن تغطية العديد من املناطق 
سيدي  جماعات  منها  ــور،  أزمـ جانب  إلــى 

رحمون،  أوالد  احلوزية،  حمدوش،  بن  علي 
أصبحت  حيث  الساحل،  املــهــارزة  اشتوكة، 
الضرورة تقتضي توفير أطر وآليات إضافية 

تغطي الكثافة السكانية.

من احملتمل أن يتكون املجلس البلدي 
ألزمـــــور خــــال االســتــحــقــاقــات املــقــبــلــة، من 
أغلبية مشكلة من أحزاب االحتاد االشتراكي 
أي  واالستقال،  لألحرار  الوطني  والتجمع 
أن سيرت  لها  الــتــي سبق  الــوجــوه  مــن نفس 
يف  مختلفة،  حزبية  بألوان  البلدي  املجلس 
تقمص بديع ملختلف األلوان احلزبية خال 
كـــل مــحــطــة انــتــخــابــيــة، فــبــعــض املــنــتــخــبــن 
لتحقيق  ــزبـــي  احلـ ــون  ــلـ الـ تــغــيــيــر  ــوا يف  ــرعـ بـ
املصلحة اخلاصة، حيث أن بعضهم اشتهروا 
يف بيع ممتلكات املدينة والنهب واالختاالت 
واملفروض أن يكون مكانهم وراء القضبان ال 
أن يعودوا للمشاركة يف تسيير شؤون املدينة، 
واســتــغــال الــفــئــات احملــتــاجــة لــتــوزيــع القفة 

الــفــقــراء مبناسبة  إعـــانـــة  بـــدعـــوى  املــلــغــومــة 
حلول شهر رمضان الفضيل.

حلزب  السياسي  الديوان  عضو  سيكون 
لبريني،  الدكتور مصطفى  واالشتراكية،  التقدم 
االنتخابية  االستحقاقات  الغائبني عن  أكبر  من 
إنعاش كل ما  الفضل يف  له  بعدما كان  املقبلة، 
ترأسه  خــال  مــن  املدينة  يف  وفني  ثقايف  هــو 
عضويته  خـــال  مـــن  أو  ــب«  ــصـ »املـ جلــمــعــيــة 
التي  أزمـــور«  »أصــدقــاء  جمعية  يف  النشيطة 
للحزب  العام  واألمــني  السابق  الوزير  يرأسها 
نبيل بنعبد اهلل، والذي بفضل مساهمته، كانت 
خال  من  دولــي  إعامي  اهتمام  موقع  أزمــور 
»أصدقاء   جمعية  تنظمه  الذي  أزمور  مهرجان 
أزمور«، والذي شهد مشاركة فنانني من املغرب 
وشخصيات  وضيوف  والغربية  العربية  والدول 
ملعرض  تنظيم اجلمعية  إلى  باإلضافة  مختلفة، 
للصناعة التقليدية واألعمال التشكيلية لفنانني 

مغاربة ومن مختلف األقطار.

أكادير
إلقاء القبض على مواطن فرنسي من أصول جزائرية 

األسبوع

أمــن  ــة  ــوالي ب الــشــرطــة  عــنــاصــر  تمكنت 
توقيف  من  املاضية،  الجمعة  يــوم  أكــاديــر، 
كان  جــزائــريــة  أصــول  مــن  فرنسي  مــواطــن 
القبض  بإلقاء  ــي  دول أمــر  مــوضــوع  يشكل 
الفرنسية،  القضائية  السلطات  عن  صــادر 
تتعلق  في قضايا  تورطه  في  وذلك لالشتباه 

وإخفاء  صفة  وانتحال  واالحتيال  بالنصب 
عمليات  مــن  متحصلة  إجــرامــيــة  ــدات  عــائ

السرقة.
أكادير،  بمدينة  فيه  املشتبه  توقيف  وتم 
بقاعدة  تنقيطه  عملية  أوضــحــت  بــعــدمــا 
الجنائية  للشرطة  الدولية  املنظمة  بيانات 
الصعيد  على  عنه  مبحوث  أنه  »أنتيربول«، 
من  بطلب  حــمــراء  نــشــرة  بموجب  الــدولــي 
ــك  الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الــفــرنــســيــة، وذل
نصب  عمليات  لعدة  ارتكابه  في  لالشتباه 
واحتيال وانتحال صفة وإخفاء املسروق في 

عدة مدن فرنسية.
تدابير  تحت  فيه  باملشتبه  االحتفاظ  تم  وقد 
التسليم،  مسطرة  ذمــة  على  النظرية  الحراسة 
وذلك باملوازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا 

التوقيف، قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم.
سياق  فــي  ــه  ب املشتبه  تــوقــيــف  ــي  ــأت وي
في  وكــذا  الــدولــي،  األمني  التعاون  عالقات 
األمنية  املصالح  تبذلها  التي  الجهود  إطار 
عنهم  املبحوث  األشخاص  ملالحقة  املغربية 
الجريمة  قضايا  في  الدولي  الصعيد  على 

العابرة للحدود الوطنية.
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الزالت االنتخابات باملغرب، سواء التشريعية 
منها أو الترابية، تطرح سؤاال جد مهم من لدن 
املواطنني من جهة، ومراكز األبحاث والدراسات 
األمية  مسألة  بخصوص  وذلك  ثانية،  جهة  من 
داخل املجالس املنتخبة، خاصة في ظل الصمت 
الرهيب الذي يمارسه زعماء األحزاب السياسية 
أعضاء  بعض  يشرع  وكيف  املسألة،  هذه  حول 
يقرر  وكيف  التشريعية،  املؤسسة  مجالس 
التنمية  مصير  في  املنتخبة  املجالس  أعضاء 
التنظيمية  الــقــوانــني  أن  علما  بجماعاتهم، 
مؤخرا،  البرملان  عليها  صوت  التي  االنتخابية 
أن  رغــم  العلمية،  الــشــروط  مــن  خالية  جــاءت 
بعض األحزاب كانت قد تقدمت بهذا الشرط في 

مذكراتها، لكن لم يتم األخذ به.
وقد كان حزب الخضر املغربي قد اشترط في 
االنتخابية  االستحقاقات  بخصوص  مذكرته 
قد   ،2021 صيف  في  بالدنا  ستشهدها  التي 
للمجالس  بالنسبة  البكالوريا  بشهادة  طالب 
مستوى  وشهادة  والجهوية  املحلية  املنتخبة 
املجال  داخــل  وذلــك  املجالس،  لنفس  التاسعة 
البرملانية،  االنتخابات  بخصوص  أما  القروي، 
سنتني  مذكرته  في  الحزب  نفس  اشترط  فقد 
اليسار  فيدرالية  أن مذكرة  البكالوريا، كما  بعد 
اعتماد  بضرورة  نادت  قد  كانت  الديمقراطي، 
لالنتخابات  للترشح  كشرط  البكالوريا  شهادة 
في  املطلوبة  الشروط  هذه  أن  غير  التشريعية، 
أعضاء  وخــاصــة  املنتخبة  املجالس  أعــضــاء 
البرملان، وذلك يرجع ملا يلعبه أعضائه من دور 
وكذلك  الحكومة،  أعمال  ومراقبة  التشريع  في 
دورهم الكبير في الدبلوماسية البرملانية، والتي 

تتطلب الكفاءة، لم يتم األخذ بها.

األمية بالمجالس المنتخبة.. 
أرقام صادمة وأفواه صامتة

باملجالس  األمية  حول  املعطيات  آخر  حسب 
نائب   100 يــوجــد  ــه  أن ــى  إل تشير  املنتخبة، 
برملاني بمجلس النواب ال يتوفرون على شهادة 
باملجلس،  عضوا   395 أصــل  مــن  البكالوريا 
إلى  الــولــوج  لهم  يسبق  لــم  أعــضــاء   5 مقابل 

الوالية  املدرسة، وذلك خالل 
التشريعية 2016 - 2021.

الجماعات  مستوى  وعلى 
يوجد  فإنه  الثالث،  الترابية 
يتوفرون  ال  عضوا   4739
دراســي،  مستوى  أي  على 
 30663 ــل  أصــ مـــن  وذلــــك 
الترابية،  بالجماعات  عضوا 
عضوا   8792 بينهم  ــن  م
ابتدائي  الدراسي  مستواهم 
ــى مــســتــوى  فــقــط، أمـــا عــل
واألقاليم،  العماالت  مجالس 
فــاألرقــام تشير إلــى أنــه من 

53 بدون أي مستوى  1363 عضوا يوجد  أصل 
دراسي.

املنظمة  التنظيمية  القوانني  إلى  وبالرجوع 
تعرف  نجدها  باملغرب،  االنتخابية  للعملية 
فراغا من حيث الشروط العلمية لكل من يرغب 
فــي خــوض غــمــار االنــتــخــابــات، وذلـــك راجــع 
باألساس إلى وجود نسبة كبيرة داخل البرملان، 
هذه النسبة هي التي تعرقل مثل هذه الشروط، 
ألنها هي التي تشرع القوانني، وذلك خوفا من 
خارج  العلمية  الشواهد  رياح  بها  تعصف  أن 
سباق الولوج إلى مقاعد البرملان أو الجماعات 

الترابية بمختلف أصنافها.

العلم والمعرفة ذخيرة بشرية 
مهمة داخل البرلمان 

الراحل  امللك  وجه   ،1984 دجنبر   10 بتاريخ 
الحسن الثاني، خطابا إلى أعضاء البرملان، وذلك 
بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 1984 – 1985، 
والذي وجه فيه مجموعة من الرسائل إلى ممثلي 
األمة، خاصة من حيث التكوين الدراسي، حيث 
أكد امللك في خطابه أن التجربة وحدها ال تكفي، 
والشهادات وحدها ال تكفي، ولكن رصيد العلم 
ذخيرة  البرملان  هذا  في  منكم  يكون  واملعرفة 
بشرية مهمة جدا.. مطالبا في خطابه بضرورة 
تجديد النخبة، وإعطاء الفرصة للشباب، إذ أكد 
على أنه ))سينبثق خالل هذه الوالية، مجموعة 

قد  كــانــوا  الــذيــن  الشباب  مــن 
أظهروا حنكتهم خارج البرملان، 
داخله،  مقدرتهم  على  وبرهنوا 
ألن  مؤهلني  أصبحوا  وبــذلــك 
في  سبقهم  مــن  يستخلفوا 
وتحمل  الــبــالد  خــدمــة  مــيــدان 
على  والـــســـهـــر  املــســؤولــيــة 
والعموم  الخصوص  مصالح 
نفس  وهــو  مــســاء..((،  صباح 
أكـــد عــلــيــه امللك  الـــذي  األمـــر 
مجموعة  في  الــســادس  محمد 
مــن خــطــابــاتــه، حــول ضــرورة 
تجديد النخبة وفتح الباب أمام 

النخبة الشابة.

فكيف يشرعون.. وكيف يقررون؟

من  التشريعية  النصوص  صياغة  تعتبر 
البرملان  أعضاء  تواجه  التي  العراقيل  أصعب 
ملسطرة  تــخــضــع  وأنــهــا  خــاصــة  بــغــرفــتــيــه، 
يسائل  الـــذي  األمـــر  ــو  وه مــعــقــدة،  تشريعية 
صياغتهم  طريقة  حــول  الغرفة  هــذه  أعــضــاء 
فيه  الزالت  برملان  وسط  التشريعية  للنصوص 
حتى  أنه  كما  عالية،  جد  بنسبة  تتجول  األمية 
خاصة  الحكومة،  أعمال  على  البرملانية  الرقابة 
الشروط،  من  ملجموعة  تخضع  فهي  األسئلة، 
وهو ما جعل نسبة كبيرة من أعضاء البرملان ال 

يطرحون األسئلة على أعضاء الحكومة.
تختلط  الزالت  املنتخبني،  بعض  هناك  أن  كما 
واملفاهيم  املصطلحات  مــن  مجموعة  عليهم 
مبدأ  جعل  مــا  وهــو  والقانونية،  الدستورية 
دستور  به  جاء  الــذي  التشاركية  الديمقراطية 
2011، بعيدا كل البعد عن مجموعة من املجالس 
الجماعية، مما جعل هذه األخيرة تعيش التهميش 
أعضاء  وجــود  ظل  في  التنمية،  في  والتأخير 
القانونية،  النصوص  خارج  ويغردون  يقررون 
للوجوه  السياسية  األحزاب  تزكية  وذلك في ظل 
وأصحاب  املــال  بأصحاب  وتشبثها  القديمة، 
القديمة  النخب  تشبث  وكذلك  للقبيلة،  ــوالء  ال

بـ»حقها« التاريخي داخل املؤسسات.

هشام عميري

كيف يمكن إسناد المجالس المنتخبة والتشريع لألميين؟
اآلراء المفروضة في دنيا 

المفكرين األحرار مرفوضة

بندريس عمراوي الطيب

يعترف  أن  مغرور  أي  على  الصعب  من 
بــأخــطــائــه، خــصــوصــا إذا كــان مــن وســط 
ومصابا  والترف،  البذخ  في  ومتجذر  راقي 
أفكاره  الثراء، فهو يعمل على فرض  بهوس 
وأصدقائه  أقاربه  من  العقول  بسطاء  على 
التي  والسلبيات  األخطاء  رغــم  وجيرانه، 
تزخر بها تلك األفكار، كما أنه ينفق األموال 
بكل سخاء للحصول على أصوات املناصرين 
له، ويجتهد إلغالق كل األبواب واملنافذ أمام 
الديني  اتجاهه  الناقد واملعارض كيفما كان 
روح  يــبــدي  وال  واالجــتــمــاعــي،  والــثــقــافــي 

املناقشة..
املتعصب  يمارسه  الذي  األسلوب  هذا  إن 
املعرفية  الخطابات  عن  بعيد  أسلوب  لرأيه، 
وعن الشرعية الثقافية.. لقد نسي أن األفكار 
تــوضــع على بساط  ومــكــان  زمـــان  كــل  فــي 
املناقشة، وبمعيار الضمير والعقل يفرق بني 
والضار،  النافع  وبني  وطالحها،  صالحها 
مقاصدها  فــي  والسلبي  اإليــجــابــي  ــني  وب
في  ينعدم  لألسف،  الواقع،  وهذا  وأهدافها، 
عالم تعمه الفوضى وتسود فيه ظاهرة بيع 
للبسطاء من  األنصار، بحيث أصبح  وشراء 
سوق  لألفكار  وأصبح  وثمن،  سعر  الناس 
لشراء  األثرياء  ميادينه  في  يتنافس  تجاري 

اآلراء واألقالم..
يقبلون  ال  الذين  أنصح  املنبر،  هذا  ومن 
أفكار غيرهم ويتنكرون لها، بنصيحة اإلمام 

الشافعي: 
ال تعطنّي الرأي ملن يريده

فال أنت محمود وال الرأي نافعه 

من رمضان إلى متغيرات الجائحة
ــان إلـــــى رمـــضـــان  ــ ــض ــ ــن رم ــ م
الوبائية  الوضعية  ومــتــغــيــرات 
باقية وتمتد بالتناقض، ومن باحة 
نستحضر  حني  السمحة  التفكير 
جوامع  خطب  فــي  الصيام  شهر 
يتحدثون  األئمة  أن  نجد  الجمعة، 
عـــن األجــــر والـــثـــواب فـــي شهر 
التي  الــحــســنــات  وعـــن  الــصــيــام، 
من  املضاعفة  بالتعبئة  نلتقطها 
املؤكدة،  والسنن  الفروض  عبادات 
نتزايد  ولن  األمــر  في  نختلف  فلن 
عليه، فالتقوى هي الفاصل واملحدد، 
وبال  الوصفية  املالحظات  من  لكن 
تعميم، فكل الخطب التي حضرتها 
ال تتحدث عن الصعاب في تحصيل 
البسيط  املواطن  عند  العيش  لقمة 
مصاريف  وتزايد  الجائحة  ظل  في 
شهر الصيام، ال تتحدث عن املوارد 
بفعل  الجافة  للفقراء  الحياتية 
تقاعس فرص الشغل، وكيفية الدعم 
االجتماعي، ال تتحدث عمن لم يجد 
ما يسد به رمق عيشه بأدنى حدود 

الكرامة وتجنب مد اليد لإلحسان.
هـــو شــهــر الـــصـــيـــام الــفــضــل 
التعبد  فــي  بــامــتــيــاز  ــفــضــل  وامل
ــتــقــرب إلـــى هلل، هــو رمــضــان  وال
الثاني في ظل الجائحة، هو الركن 
الديني الذي نتمثل فيه أثر الجوع 
ــان والــصــبــر،  ــحــرم والــعــطــش وال
ــارات الــتــضــامــن  ــهـ واكــتــســاب مـ
رمضان  هو  االجتماعي،  والــتــآزر 
الذي تحول عند البعض إلى تفاخر 

اإلفطار،  موائد  عروض  في  وتكاثر 
في  والترف  البذخ  صور  وتنميط 

املواقع االجتماعية. 
تماثلها  التعبدية  رمضان  قيمة 
التضامنية  االجتماعية  القيم  بقوة 

العون  يد  مد  تماثلها  واألخالقية، 
بصمت وخفية ملن يحتاج املساعدة 
رياء  بدون  العون  والسند،  والدعم 
تنظيمات  وال  خلفيات سياسية  وال 
حزبية، فمن املالحظات التي وقفت 
عندها في مسجد الحي، فمنذ شهر 
بخطب  يمطرنا  ــام  ــ واإلم تقريبا 
الجمعة املعيارية عن كيفية تحصيل 
وترك  الصيام  شهر  في  الحسنات 
يمطرنا  الصيام،  ومفاسد  السيئات 
الجمعة«  »خطب  كتاب  من  بخطب 
باللغة العربية الفصحى اإلنشائية، 
التفسير  عناء  نفسه  يكلف  أن  دون 
من  املــضــامــني  ونــقــل  والتبسيط 
اإلجرائية،  األفــعــال  إلــى  األحــكــام 
حفظناها  بأدعية  حتما  يمطرنا 
نــردد  ونحن  قلب،  ظهر  عــن  بعده 

وراء إمام مسجدنا »آمني« فقط. 
وال  للتعقيب  لــيــســت  حــقــيــقــة 
للتنقيص وال للتعميم، ملا تكون كل 
عبادات،  الحي  مسجد  إمام  خطب 
خطبه  كل  ملا  املعاملة؟  الدين  فأين 
ونار  القبر  عــذاب  عن  عميق  تمثل 
ضد  أدعيته  كل  ملا  والبالء؟  جهنم 
خطبه  كل  ملا  واملــارقــني؟  الكافرين 
وفية  وتبقى  املاضي  من  تتحدث 
وال  الحاضر  يغيب  ملــا  للماضي؟ 
الدنيا  عــذاب  ذكر  عن  عناء  يجري 
والعيش بال كرامة؟ ملا إمام مسجد 
عناء  نفسه  يوما  يكلف  لم  الحي 
الكريم،  بالعيش  للفقراء  الــدعــاء 

واملناصفة في فضل السعادة؟ 

كــنــت أنــتــظــر مــنــه خــطــبــة في 
فصول  وفي  اإلنسانية  املعامالت 
جميعا  ترشدنا  الدستور،  تضامن 
بالكالم املبسط السلس إلى العناية 
قبل  حياته  في  باإلنسان  الفضلى 
خطبة  من  أنتظر  حقا  كنت  مماته، 
ما  تتبع  حــق  تــنــال  أن  الجمعة 
راقية  أحــداث  من  املدينة  في  يقع 
بالتثمني، وأخرى مشينة باملعالجة 
أنتظر  كنت  والقانونية،  الدينية 
مــنــه الــدعــوة إلـــى الــتــصــالــح مع 
الذات واآلخر، وأن نضع خالفاتنا 
واالجتماعية  والثقافية  السياسية 
جانبا ونتحد ضد الفقر والحاجة. 
ظل  في  الثاني  رمضان  هو  وها 
فاللهم  »كورونا«،  زمن  في  الحظر 
أعنا على صيامه وقيامه، أعنا على 

مساندة إخوان لنا بالعون والعناية 
خفية  أيدينا  وجه  اللهم  األخالقية، 
بما قل من الدعم أو كثر ملن يحتاج 
وغيره  الصيام  شهر  فــي  السند 
لنا  حصل  اللهم  السنة،  شهور  من 
وأن  الصدقات،  خير  من  حسنات 
والتقرب  التعبد  حسنات  تماثل 
إليك صيامنا، اللهم ال تحملنا ما ال 
يقدر  به من ذنوب جار ال  لنا  طاقة 
على تحمل مصاريف شهر الصيام، 
الــلــهــم أعــنــا عــلــى قــضــاء حــوائــج 
الخفي،  والفضل  بالحسنى  الناس 
ــســن الــســوء  الــلــهــم خــفــف مــن أل
من  قاموسا  وأمــددنــا  والخصام، 
لكل  والداعم  النظيف  اللني  القول 
فقير محتاج أو مريض يحتاج إلى 

دعواتنا بابتهال ودعم مالزم له.

محسن األكرمين

قيمة رمضان التعبدية 
تماثلها بقوة القيم 

التضامنية  االجتماعية 
واألخالقية، تماثلها مد يد 
العون بصمت وخفية لمن 
يحتاج المساعدة والدعم 
والسند، العون بدون رياء 

وال خلفيات سياسية وال 
تنظيمات حزبية
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في لحظة جنون 

المهاجري فؤاد 

يف حلظة جنون
صارحتها بحبي العارم

ويف اللحظة املوالية
هجرتني لألبد

ال لسبب غير أني
لم أطبع على خدها

ما عجز لساني عن ذكره
وقلبي عن وصفه

فحزنت لبرهة
وتهت لفترة

ثم عثرت على حبي الثاني
ويف حلظة جرأة

اعترفت لها بحبي املجنون
فصفعتني على وجهي بقوة

متعللة أني لم أطبع على
خدها األمين ما ال يذكر
ويعجز لساني عن وصفه

حلالوته وشدة عذوبته
وأهدتني ديوانا شعريا

لنزار قباني وألبوما
لكاظم الساهر وأخبرتني

عندما تتعلم الغزل منهما
فمكانك محفوظ يف قلبي

ودع عنك احلياء
فليس مقبوال أن يكون فيك

وأنت من الرجال
وإمنا احلياء خلق ليكون
من صفات وشيم النساء

عندما يفكر  الشعب  مكان الحكومة 
املقاهي  إغالق  قرار  خلف 
خالل شهر رمضان الفضيل، 
ومن  متباينة،  أفعال  ردود 
بهذا  املرتبطة  اإلكــراهــات 
الجانب  يطرحه  ما  الــقــرار، 

االجتماعي.
ومعهم  املــقــاهــي  ــاب  ــ أرب
إلى  النادل  من  املستخدمون 
والطلبيات  القهوة  محضر 
وعامالت النظافة.. كل أولئك 
القرار  هذا  عليهم  سينعكس 
محالة  ال  وســيــؤثــر  ســلــبــا 
وعلى  اليومي  معيشهم  على 

أهمية  يولي  بلد  املغرب  إن  وحيث  أسرهم، 
تشهد  ما  وهو  االجتماعي،  للجانب  كبيرة 

املبادرات  عليه مجموعة من 
املجال  يتسع  ال  والبرامج 
ــا، فـــكـــان حــريــا  ــحــصــره ل
بالحكومة أن تفكر في تنزيل 
هذا القرار بغير ضرر يلحق 
فئة  وأن  خاصة  الفئة،  هذه 
كبيرة منهم ال يتوفرون على 

الضمان االجتماعي.
عــمــلــيــة الــتــفــكــيــر هـــذه، 
ــشــعــب،  ــت مـــن ال ــق ــل ــط ان
سديد  اقتراح  في  وتجلت 
وسائط  عبر  العموم  تناقله 
ــمــاعــي  ــل االجــت ــتـــواصـ الـ
فتح  إلى  داعــن  الثقافي«،  »املقهى  مفاده 
الطلبة  أمام  الكريم  رمضان  نهار  املقاهي 

قصد استغاللها في املراجعة وفي تحضير 
وأمــام  لالمتحانات،  والتهييء  ــدروس  الـ
في  الراغبن  املواطنن  عموم  من  املثقفن 
قضاء سويعات في قراءة الكتب والروايات، 
العنكبوتية  الشبكة  على  يعتمد  من  وأمام 
في بحوثه ودراسته، وذلك مقابل ثمن رمزي 

»5 دراهم«.
املضمون  ليس  االقــتــراح،  هــذا  في  املثير 
عنه  ينم  الذي  التحول  وإنما  ذاتــه،  حد  في 
يدل  سلوك  العامة،  صفوف  في  التفكير  هذا 
وانخراطه  بقضاياه،  الشعب  اهتمام  على 
املجتمع  أن  بمعنى  البدائل،  عن  البحث  في 
غاية  هي  وتلك  التدبير،  عملية  يمارس  أخذ 
إليها  أشــار  التي  التشاركية  الديمقراطية 

دستور 2011 بن فصوله.

يونس شهيم

ودفاعه  املتهم  تجد  ما  عادة  املحاكمة  في 
االقتضاء،  عند  والشهود  ونائبه،  والضحية 
السنن  في  أصبحت  التي  االقتناع  وأدوات 
الذي  الخبير  دور  إثارة  دون  نادرة،  األخيرة 

تركه جانبا كل من له عالقة باملسطرة.
وحن  متهمة،  ملؤازرة  مؤخرا  حضرت  لقد 
جاء دور القضية، نادى القاضي على موكلتي 
وأغفلني عن غير قصد، وحن تقدمت نحوه، 
أنه  فأيقنت  القضية؟  في  أنــوب  هل  سألني 
لم  إنــه  بل  ملفه،  دراســة  دون  الجلسة  عقد 
مؤازرتي  بينها  من  محتوياته  على  يطلع 
الصريحة، وهي آخر وثيقة وضعها مساعدي 
بكتابة الضبط قبل انعقاد الجلسة بأيام، وقد 
يعزى هذا الخلل في التدبير إلى عدد امللفات 
التي تدرج في كل جلسة بالعشرات، وقد نجد 
له تبريرا حن يتعلق األمر بالقضايا املدنية 
تكون  ما  عادة  التي  املسطرة  طبيعة  بدعوى 
جلسة  من  الجلسة  قاعة  فتتحول  بالكتابة، 
املحامي  فيها  ينتظر  قاعة  إلــى  للمحاكمة 
لــإدالء  إمــا  ساعات،  وأحيانا  لساعة  دوره 
بمذكرة، أو سماع قرار يقضي بالتأخير لعدم 
نفس  يتكرر  وقد  النزاع،  أطراف  أحد  توصل 
القرار عدة مرات دون بحث أو استفسار عن 
ينطبق  وما  باالستدعاء  التوصل  عدم  سبب 
على  أيضا  ينطبق  املدنية  القضايا  على 
تعقيدا  األمر  يزداد  بل  الجنائية،  املحاكمات 
فيه  املشتبه  وضع  االتهام  قاضي  يقرر  حن 
معرفا  األخير  هــذا  فيصبح  االعتقال،  رهــن 
وهي  املحكمة،  ورقــم  االعتقال  رقم  برقمن: 

إداريـــة  صبغة  ذات  ــراءات  ــ إج نــظــري  فــي 
الرتباطها  قضائية،  قرارات  تصبح  أن  قبل 
البحث  قبل  والتنظيم  الترتيب  بمتطلبات 
املثارة.  القانونية  الوسائل  في  التنقيب  أو 
نتساءل:  أن  لنا  يحق  األســاس،  هذا  وعلى 
أن  قبل  ــة  إداري بمهمة  مكلف  القاضي  هل 
في  تنحصر  اإلدارة  أن  أم  قضائية،  تكون 
اختالف  على  القضائية  املؤسسات  رئيس 
ــدوره  ب يعتبر  القاضي  أن  أم  درجــاتــهــا، 
بالتدبير  مؤسسة قضائية، وبالتالي، مكلفا 
هي  اإلدارة  وهــل  القضائي؟  قبل  اإلداري 
الرئيس واملكاتب واملصالح واألقسام وكثرة 
املوظفن املساعدين، أم لها ارتباط بامللفات 
وباألطراف املرتبطة بها من محامن وخبراء 
يرأسهم  قضائين  ومفوضن  ضبط  وكتاب 
فوجب  القرار،  صاحب  باعتباره  القاضي 
وذلك  املتدخلن،  جميع  على  إيقاعه  فرض 
تدخل  التي  املهام  توزيع  على  بــاإلشــراف 
التقصير،  وعند  اإلداري،  العمل  صميم  في 
مكامن  عــن  البحث  على  الــحــرص  وجــب 
زمن  لهدر  تفاديا  املسؤولية  وتحديد  الخلل 
سير  حسن  مبدأ  مع  وانسجاما  التقاضي 

العدالة؟ 
يذكرني هذا النوع من التسيير بالقاضي 
ورئيسا  قاضيا  كــان  الــذي  لــديــدي،  محمد 
للمحكمة في الثمانينيات من القرن املاضي، 
فقد كان الرجل، وليسمح لي بهذا الوصف، 
إذ  بالرباط،  االبتدائية  املحكمة  »دينامو« 
بإمعان  منصتا  صباحا  التاسعة  في  تجده 

ملرافعات املحامن في القضايا االستعجالية 
التاسعة  وفـــي  تــأخــيــر،  أو  ــوادة  ــ ه دون 
رحاب  في  ببذلته  يتجول  تــراه  والنصف 
الجلسات،  سير  بعد  عن  مراقبا  املحكمة 
كاتب  على  ينادي  القاضي،  يتأخر  وحــن 
الضبط فيحل محله دون تردد، ضاربا بذلك 
وبعد  املواعيد،  ضبط  على  الحرص  مثال 
والتنفيذ  التبليغ  مكاتب  بتفقد  يقوم  ذلك، 
ملل  وال  كلل  ودون  يوميا  كثب  عن  مراقبا 
كل ما يجري بداخلها، وفي الساعة الحادية 
وفي  واملتقاضن،  املحامن  يستقبل  عشر، 
الثانية عشر، يبت في القضايا االستعجالية 
ترن  الصباح  مرافعات  صدى  تزال  ال  التي 
ــيــك، وليست من  دوال ــه.. وهــكــذا  ــي أذن فــي 
القاضي  بصمات  لكن  التشخيص،  عادتي 
حية  ترجمة  تعتبر  الــنــمــوذج،  والرئيس 
لتداخل عالم اإلدارة بمجال القضاء، حيث ال 
يمكن دراسة القضايا وإصدار األحكام دون 
إشــراف  دون  وبالتالي  تنظيم،  أو  ترتيب 
وتتبع ومراقبة سير اإلجراءات من أي نوع 
كانت مع جميع األطراف املعنية قبل انعقاد 

الجلسة.
التطبيع  أصــبــح  األخــيــرة،  السنن  ففي 
»تأخير  عــوض  الجلسة«  »تأخير  عبارة  مع 
املحاكمة«.. فهل للقاضي حق اإلشراف وتتبع 
ومراقبة جميع األطراف التي لها صلة بامللف 
التقاضي  زمن  لهدر  تفاديا  يديه،  بن  الــذي 

وضمانا لحسن سير العدالة؟

هــل للقــاضي دور إداري؟

ذ. عبد الصمد المرابط*

  *محامي بهيئة الرباط

في المحاكمة عادة ما 
تجد المتهم ودفاعه 

والضحية ونائبه، 
والشهود عند االقتضاء، 

وأدوات االقتناع التي 
أصبحت في السنين 

األخيرة نادرة، دون إثارة 
دور الخبير الذي تركه 
جانبا كل من له عالقة 

بالمسطرة.
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يعد المغرب من بين البلدان األكثر مراقبة لحركة األشخاص عبر 
المطارات وفي شبكة األنترنيت، وذلك عبر توظيف آليات تكنولوجية 
حديثة تمكن من تحديد هوية األفراد، وتتبع حركات األفراد سواء 

القادمين من الدول األجنبية، أو المواطنين الذين لهم ارتباطات 
بالجماعات الدينية أو بالعصابات اإلجرامية ومافيا االتجار في 

المخدرات، وذلك في إطار مكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب 
وشبكات الهجرة والتهريب وتبييض األموال، لكن بالمقابل، هناك 

انتقادات للرقابة األمنية على األنترنيت ومراقبة مواقع التواصل 
االجتماعي وتدوينات الحقوقيين والصحفيين، وحتى اآلراء المخالفة 

لقرارات الحكومة خالل جائحة »كورونا«.

املــغــرب مــن بــن الـــدول التي 
أمنيا  معلوماتيا  نظاما  تعتمد 
جــوازات  استخدام  بعد  حديثا، 
الــســفــر الــبــيــومــتــريــة وبــطــائــق 
تحتوي  التي  الرقمية،  الهوية 
املتعلقة  املعلومات  جميع  على 
أن  يرى  من  فهناك  مواطن،  بكل 
الشخصية  املعلومات  تحديث 
الجديدة  البطائق  فــي  للناس 
املــواطــن،  مصلحة  فــي  تــصــب 
عن  اإلداريـــة  الخدمات  لتسهيل 
املعلومات  لضبط  وأيضا  بعد، 
وحماية املعطيات الشخصية لكل 
والتزوير  االختراق  من  شخص 
ــيــب  ــي أســال واســتــخــدامــهــا فـ

إجرامية متعددة.
ــؤســســة  ــب دراســــــــة مل ــسـ حـ
مقرها  ــي  ــت ال »كــومــبــاريــتــيــك« 
ــرب يــوجــد  ــغ ــامل بــبــريــطــانــيــا، ف
في  األولـــى   15 ـــ  ال الـــدول  ضمن 
البيومترية  البيانات  استخدام 
خالل  من  أو  األشــخــاص،  لهوية 
عبر  أو  ــطــارات  وامل التأشيرات 
املصرفية  الــحــســابــات  مــراقــبــة 
لجمع البيانات، حيث أن الدراسة 
البيانات  استخدام  عــن  كشفت 
املعلومات عن األشخاص،  وجمع 
املــراقــبــة، وخاصة  ورفــع درجــة 
»كورونا«،  جائحة  ظرفية  خالل 
حيث تحتل الصن املرتبة األولى 
وتنقالت  تــحــركــات  مــراقــبــة  فــي 

مواطنيها وزوارها.
العديد  أن  الــدراســة،  وتضيف 
الــبــيــانــات  تجمع  ــدان  ــل ــب ال ــن  م
غالبا  املسافرين،  عن  البيومترية 
وعمليات  التأشيرات  خــالل  من 
كما  السفر،  جوازات  من  التحقق 
تعتمد غالبية الدول التي تطرقت 
الحسابات  على  الدراسة،  إليها 
املصرفية للتأكد من هوية األفراد، 
أو عبر األنترنيت، مشيرة إلى أن 
العديد من الدول تستخدم التقنية 
البصمات،  وحتى  البيومترية 
ــا إيـــــــران والـــســـعـــوديـــة  ــه ــن م

وكوستاريكا واإلمارات.
ــة، فــقــد جــاء  ــدراســ ــ ــق ال ووفــ
إلى  عامليا   11 املرتبة  في  املغرب 
جانب كندا وبلجيكا ضمن الئحة 
البلدان األكثر استخداما للبيانات 

يبرز  الــذي  الشيء  البيومترية، 
التكنولوجيا  استخدام  أهمية 
وبطائق  الجوازات  في  الحديثة 

الهوية.

التكنولوجيا 
والحكامة األمنية 

لكريني،  إدريس  الدكتور  يرى  
ومدير  الدولية  العالقات  أستاذ 
الــدولــيــة  ــات  ــدراسـ الـ مجموعة 
املــغــرب  أن  ــات،  ــ األزمـ وتحليل 
استوعب منذ مدة أهمية الحكامة 
األمنية التي تقتضي املوازنة بن 
التقليدي  بمفهومه  األمن  تحقيق 
من حيث السبق إلى النظام العام 
ومكافحة  ــرار  ــق االســت ــاء  ــ وإرس
الجريمة من جهة، واحترام حقوق 

اإلنسان وتوفير الخدمات الجيدة 
واالنــفــتــاح،  السالسة  مــن  بقدر 
واملساهمة في تحقيق التنمية من 
جهة ثانية، مبرزا أهمية استمرار 
على  الــحــديــثــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
بمفهومه  األمــن  إرســاء  مستوى 
عليه  يصطلح  مــا  أو  الــشــامــل 
اعتبار  على  اإلنساني«،  »األمــن 
تدعم  الحديثة  التكنولوجيا  أن 
شفافية املعامالت، وتدعم سياسة 
الجريمة  مكافحة  وأيضا  القرب 
أصبحت  والــتــي  أشكالها  بكل 
بدورها متطورة وعابرة للحدود، 
سواء تعلق األمر بجرائم اإلرهاب 

أو التهريب وغيرها. 
ــومــات  املــعــل أن  ــى  ــل ع ــد  ــ وأكـ
البطائق  ــذه  هـ فــي  املــتــضــمــنــة 
صالح  في  هي  الرقمية،  الوطنية 

أنها  اعتبار  على  نفسه،  املواطن 
وتوفر  الــتــدبــيــر،  حكامة  تــدعــم 
بتيسير  يتعلق  فيما  السالسة 
مجموعة من املعامالت والحصول 
التي  الوثائق  من  مجموعة  على 
يحتاجها املواطن، دون أن يضطر 
أو  املناطق  بعض  ــى  إل للتنقل 
ناحية  ومــن  البعيدة،  اإلدارات 
الجائحة  ظـــروف  حتى  ــرى،  أخـ
العالم، تبرز مدى  التي يمر منها 
أهــمــيــة اســتــحــضــار املــعــامــالت 
ــة وتــوظــيــف  ــن ــم عـــن بــعــد، ورق
لتيسير  الحديثة  التكنولوجيا 
البطائق  فيها  بما  املــعــامــالت، 
الوثائق  مــن  وغيرها  الوطنية 
الرسمية، مستبعدا وجود مخاطر 
الشخصية  املعلومات  هذه  على 
تأخذ  ــة  ــدول ال ألن  للمواطنن، 
شروط مقومات سالمة املعلومات 
الشخصية، وعلى اعتبار أن هذه 
املوازنة  من  نوع  فيها  املعلومات 
املرتبطة  املصالح  تحقيق  بــن 
باملواطن في شتى معامالت، وفي 
الوقت املساهمة في حماية  نفس 
مجموعة  وضــبــط  الــعــام،  األمـــن 
من املعامالت التي من شأنها أن 

تمس بالضوابط القانونية.
الجوازات  أن  لكريني،  وأضاف 
من  العديد  تعتمدها  البيومترية 
دول العالم لدواعي تقنية مرتبطة 

للمعايير  االنضباط  بسالمة 

هل تحول المغرب إلى دولة متشددة
في المراقبة اإللكترونية للمواطنين ؟

إدريس لكريني: المغرب استوعب منذ مدة أهمية الحكامة 
األمنية التي تقتضي الموازنة بين تحقيق األمن بمفهومه 

التقليدي من حيث السبق إلى النظام العام وإرساء 
االستقرار ومكافحة الجريمة، واحترام حقوق اإلنسان 
وتوفير الخدمات الجيدة بقدر من السالسة واالنفتاح، 

والمساهمة في تحقيق التنمية

األمن المعلوماتي والتكنولوجيا الحديثة
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الطيران  منظمة  تضعها  التي 
املطارات،  بأمن  املتعلقة  املدني 
للمطارات  الولوج  تيسير  وأيضا 
وعدم الدخول في إجراءات معقدة 
وتعطل  الناس  مصالح  تعطل  قد 
من  للكثير  باإلضافة  الــرحــات، 
اعتمادها  يتم  الــتــي  الــتــدابــيــر 
والتي  الدولية  املــطــارات  داخــل 
ــور  ــار األمـ ــب ــت ــأخــذ بــعــن االع ت
ــداث  أح بعد  األمــنــيــة، وخــاصــة 
منظمة  دفعت  التي  شتنبر،   11
املعايير  لتوحيد  املدني  الطيران 
مراقبة  بضوابط  تتعلق  الــتــي 
بعدما  ــن،  األم وتعزيز  املــطــارات 
والتقنيات  السبل  بعض  ظهرت 
بالجرائم  يتعلق  فيما  املستجدة 
اإلرهـــابـــيـــة، لــذلــك، فــاملــطــارات 
وتقنيات  آليات  تعتمد  الدولية 
بمراقبة  يتعلق  فيما  مــوحــدة 
املــطــارات ومراقبة  داخــل  ــرور  امل
في  إدخالها  أن  بحكم  الجوازات 
التعرف  يتيح  املعلومات  بنوك 
املبحوث  األشخاص  بعض  على 
»األنتيربول«،  مذكرات  من  عنهم 
بما يسهم في تعزيز السلم واألمن 
بدوره  املغرب  أن  الدولي، مشيرا 
الدولي  األمن  تعزيز  في  منخرط 
ــاب،  ــ فـــي ســبــيــل تــطــويــق اإلرهـ
ومرتبط بمجموعة من االتفاقيات 
بدعمه  يبهر  واملــغــرب  الدولية، 
الجهود  سبيل  فــي  وانضمامه 
وهذا  اإلرهــاب،  ملكافحة  الدولية 
محاصرة  في  يوجد  كذلك  األمــر 

اإلرهاب على مستوى الدولي.
الرقمنة  اعتماد  أن  وأوضـــح 
اإلدارة  أداء  في  الحكامة  وإرساء 
يقتصر  ال  عــام،  بشكل  املغربية 
عــلــى تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا، 
بحيث ناحظ أن هناك مقتضيات 
ــة تــدعــم الـــولـــوج إلــى  ــوري دســت
الجيل  حقوق  تتضمن  املعلومة 
الجديد لحقوق اإلنسان، كالولوج 
وتحقيق  والتمكن  املعلومة،  إلى 
عاوة  املتطور،  بمفهومه  األمــن 
ــادئ دســتــوريــة  ــب ــود م عــلــى وجـ
تدعم ربط املسؤولية وباملحاسبة 
ــان  ــسـ ــوق اإلنـ ــقـ ــرام حـ ــ ــتـ ــ واحـ
هذه  فاعتماد  وبالتالي،  وغيرها، 
األداء  مستوى  على  التكنولوجيا 
األمني،  املستوى  وعلى  اإلداري 
ضمن  يندرج  وإنما  معزوال  ليس 
املبادئ  من  مجموعة  استحضار 
ــدرج ضــمــن مــا يسمى  ــن الــتــي ت
الجانب  فيها  الــتــي  الــحــكــامــة 
االستراتيجي  بالبعد  املتعلق 
وتوظيف التكنولوجيا والشفافية 

في املعامات، إلى غير ذلك.

تكنولوجيا لمراقبة 
المواطنين

تستخدم الوسائل التكنولوجية 
الجرائم  تتبع ورصد مختلف  في 
لكنها  ــرهــا،  وغــي اإللــكــتــرونــيــة 
تستعمل  الـــوقـــت،  ــس  ــف ن ــي  فـ
والصحفين  السياسين  لتتبع 
ــي الــعــديــد من  والــحــقــوقــيــن، ف
فــقــد أصــبــحــت حرية  ــدان،  ــل ــب ال
التعبير مقيدة بسبب هذه الرقابة 
اإللكترونية التي تعتمدها العديد 
جميع  أضحت  بحيث  الدول،  من 
تحت  التواصل  ووسائل  املواقع 

املجهر األمني الرقابي.
ــذا الـــســـيـــاق، يــقــول  ــ ــي ه ــ وف
ــد املـــنـــاصـــفـــي، الــخــبــيــر  ــيـ رشـ

»األمن  أن  واالجتماعي،  األمني 
يراقب  املــغــرب  فــي  املعلوماتي 
املــواطــنــن ويــراقــب كــل شخص 
سياسة  عــن  يتحدث  أو  ينتقد 
الحدود  يراقب  أن  الدولة، عوض 
تجار  وكبار  البيدوفيليا  وظاهرة 
ومافيا  واإلرهــابــيــن،  املــخــدرات 
ــضــاء اإلنــســان  ــي أع االتـــجـــار ف
أن  ويضيف  ــعــقــار«.  ال ومــافــيــا 
بالبطاقة  ليست  الوطن  »حماية 
الوطنية الرقمية، بل يجب حماية 
أخرى،  وطرق  بأساليب  الحدود 
فالهدف  الجديدة،  البطاقة  أمــا 
متابعة خطوات  هو  إنجازها  من 
فهي  املقهور،  املغربي  املــواطــن 
بل  الــوطــن،  صــالــح  ــي  ف ليست 
ألننا  األمنية،  األجهزة  ملصلحة 
ال نتوفر على حكومة للحوار، بل 
املواطن  مراقبة  هو  لديها  األهــم 

باستمرار«.
واعتبر املناصفي، أن »توظيف 
هو  الناس،  ملراقبة  التكنولوجيا 
التي  والقوانن  االتفاقيات  عكس 
العالم،  دول  مع  املغرب  وقعها 
اإلنــســان،  حــقــوق  تضمن  الــتــي 
التنقل  وحرية  التعبير  كحرية 
هذه  لكن  الحقوق،  من  وغيرها 
على  حبر  مجرد  تظل  االتفاقيات 
ورق، ألننا في املغرب نسير ضد 
مبادئ حقوق اإلنسان، بحيث تم 
املتعاقدين  األساتذة  قمع  مؤخرا 
ــرة املــعــطــلــن، وقــدمــاء  ــات ــدك وال
الــعــســكــريــن املــحــاربــن الــذيــن 
الصحراء،  فــي  أعمارهم  أفــنــوا 
ليست لدينا لغة الحوار واحترام 
سياسة  وانتقد  اإلنسان«.  حقوق 
حاجة  »أي  ــائــا:  ق املــســؤولــن 
الباد  في  املسؤولون  بها  يقوم 
وعي  إغــاق  منها  ويــريــدون  إال 
ــســان املــغــربــي، ومــحــاصــرة  اإلن
الفكر ومراقبته حتى ال يخرج أي 
شخص عن السياق، أما بالنسبة 
سيتم  كــيــف  الـــوطـــن..  لحماية 
ثغرات  فيها  والــحــدود  حمايته 
بحيث أن أي شخص يريد العبور 

درهم   100 أو   50 للبعض  يدفع 
ويدخل ما يريد«. 

املراقبة  قانون  أن  على  ــد  وأك
التواصل  مواقع  في  اإللكترونية 
الجدل  أثــار  الــذي  االجتماعي، 
يشمل  أن  يــجــب  ــان  كـ ــقــا،  ســاب
مــواقــع وقـــنـــوات الــتــفــاهــة في 
تنشر  الــتــي  الــتــواصــل  شبكات 
ــاء الــســلــبــيــة واملــســيــئــة  ــيـ األشـ
قنوات  مثل  املغربي،  للمجتمع 
»روتـــيـــنـــي الـــيـــومـــي« وبــعــض 
تنشر  التي  »اليوتيوب«  قنوات 
وتسيء  والنابي،  الساقط  الكام 
معتبرا  واملجتمع،  الباد  لسمعة 
أن »املراقبة يجب أيضا أن تتجه 
ينهبون  الذين  األشخاص  ملراقبة 
إلى  األموال  العام ويهربون  املال 
الخارج، هم الذين يجب أن يطبق 

عليهم القانون«.
وبخصوص اإلجراءات الرقابية 
الــصــن على  تــفــرضــهــا  الــتــي 
مواطنيها، أوضح أن الصن قوة 
وال  العالم،  في  كبيرة  اقتصادية 
اقتصاديا  ال  معها  املقارنة  يمكن 
وال  اجتماعيا  وال  سياسيا  وال 
وتاريخ  أخــرى،  مجاالت  عدة  في 
الصن العريق من خال خوضها 
التاريخية،  الحروب  من  الكثير 
بتلك  شــعــبــهــا  تـــراقـــب  جــعــلــهــا 
تراقب  ال  أنها  مــبــرزا  الطريقة، 
شعبها بنفس املفهوم الذي تراقب 
به الحكومة والدول العربية، هي 
كبيرا  شعبا  لديها  ألن  تــراقــب 

وعليها أن تنظمه وتضبطه.

»الفايسبوك« تحت الرقابة

ــر »شــفــافــيــة  ــريـ ــقـ ــف تـ ــشـ كـ
الفيسبوك«، أنه رفض طلبات من 
وذلك  العربية،  الحكومات  أغلب 
استخدام  فــي  تشكيكه  بسبب 
الكثيرين  أن  إال  البيانات،  هــذه 
مصداقية  مـــدى  ــي  ف يــشــكــكــون 
خاصة  العاملية،  الشركات  تقارير 
بأن  شائعا  اعتقادا  هناك  وأن 

االجتماعي  الــتــواصــل  شبكات 
تسريب  فــي  مــا  بشكل  متورطة 
عن  شخصية  وبيانات  معلومات 
بعض األشخاص للحكومات، وما 
هي  الشائعات،  هذه  نظرية  يعزز 
قرصنة حسابات ماين املواطنن 
 18 في »الفايسبوك«، حيث بلغت 
و198 حسابا،  ألفا  و939  مليونا 
الحسابات  جميع  أن  يرجح  ما 
من  املستعملة  »الفيسبوكية« 
لهذا  تــعــرضــت  املــغــاربــة  طـــرف 

االختراق والتسريب.
ــر لــشــركــة  ــري ــق ــمــا تــحــدث ت ك
تعد  العربية  الــدول  أن  »غوغل«، 
لشبكات  مراقبة  الــدول  أكثر  من 
التواصل االجتماعي، وخصوصا 
نــشــاط املــجــمــوعــات والــحــركــات 
ــل عبر  ــواص ــت تــنــشــط وت ــي  ــت ال
»الفايسبوك« و»تويتر«، مبرزا أن 
املغرب يمتلك أجهزة جد متطورة، 
للتجسس  وفرنسية،  أمريكية 
اإللكتروني  البريد  حسابات  على 
مشيرا  »الفايسبوك«،  وحسابات 
املغربية  الحكومة  أن  إلى  أيضا 
بمراقبة  األمـــر  يتعلق  عــنــدمــا 
وصحفين  حــقــوقــيــن  نــشــطــاء 
برامج  على  تراهن  وسياسين، 
ــهــاتــف في  خــاصــة بــمــراقــبــة ال
الغالب تكون انطاقا من شركات 
االتصال في املغرب، وكذلك برامج 

مراقبة شبكة األنترنيت.
ــد مــــن الــنــشــطــاء  ــديـ ــعـ ــالـ فـ
وجدوا  القضاة،  أو  والصحفين 
أنفسهم أمام متابعات ومساءالت، 
ــم  ــه آرائ أو  تــدويــنــات  بــســبــب 
في  بنشرها  قاموا  الشخصية، 
»الفايسبوك«،  بموقع  حساباتهم 
رواد  غالبية  أصبحت  فقد  لهذا 
االجتماعي  ــتــواصــل  ال ــع  ــواق م
يقومون بتطبيق رقابة ذاتية على 
أو  مساءلة  ألي  تفاديا  أنفسهم، 

ماحقة قضائية أو أمنية.

يعد المغرب من بين 
البلدان األكثر مراقبة 
لحركة األشخاص عبر 

المطارات وفي شبكة 
األنترنيت، وذلك عبر 

توظيف آليات تكنولوجية 
حديثة تمكن من تحديد 

هوية األفراد، وتتبع 
حركات األفراد سواء 

القادمين من الدول 
األجنبية، أو المواطنين 

الذين لهم ارتباطات 
بالجماعات الدينية أو 
بالعصابات اإلجرامية 

ومافيا االتجار في 
المخدرات، وذلك في إطار 
مكافحة الجريمة المنظمة 
واإلرهاب وشبكات الهجرة 

والتهريب وتبييض 
األموال، لكن بالمقابل، 

هناك انتقادات للرقابة 
األمنية على األنترنيت 

ومراقبة مواقع التواصل 
االجتماعي وتدوينات 

الحقوقيين والصحفيين، 
وحتى اآلراء المخالفة 

لقرارات الحكومة خالل 
جائحة »كورونا«.



سري

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

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

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

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

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

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

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

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28

14

8

5

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

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

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة(..).

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..
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زازات اجلزائر يف منطقة »العرجة« 
بالتزامن مع استف

النخيل  ت 
واحا ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  د 

بع

بعض  تتحدث  فكيك)..(،  قرب  يرعونها  كانوا 
التي 

أن  حيث  املــيــاه،  لورقة  املغرب  حتريك 
عن  صــادر 

املــ

احلسن  عهد  من  املوروثة  ه 
سياست يف  املغرب  ر 

استمرا

ض األودية 
ي إلى قطع بع

ء السدود، سيؤد
الثاني، يف بنا

بعض  أصبح  ذلــك،  من  وأكثر  اجلــزائــر،  يف  تصب  كانت 
التي 

للعطش  بكاملها  مــدن  ض 
تعر عــن  يتحدثون  اجلــزائــريــني 

»بناء  بأن  الساخرين  بعض  وعلق  املغربي،  التصرف  نتيجة 

من  اجلزائرية  االجتماعي  التواصل  مواقع  سيمنع  السدود 

ن املنطقة 
ل إلى اجلزائر عبر وديا

ت املغرب تص
القول بأن نفايا

مم املتحدة)..(.
الشرقية«، وهو ما كان موضوع شكايات لأل
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »ب

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

لنور الدين الرياحي

صغيرة  زاوية  واخترت  باردة  ليلة  في  الحب  عيد  ليلة  مضت 
الذي  اإليطالي  املطعم  ذلك  شبه  إلى  ألحولها  الغرف  إحدى  من 
أكن  ولم  »كــورونــا«..  قبل  ما  فالنتان«  »سان  فيه  نقضي  كنا 
وحطب  والشموع  البسيطة  الديكورات  لبعض  إال  حاجة  في 
املدفأة والعشاء على موسيقى خوليو، وتلقيت تهنئة مفاجئة 
البقاء  على  واعتذرت  الحديقة  في  تركتها  التي  جاكلني،  من 
الذي  موريس  إلى  الذهاب  تريد  كانت  ألنها  انتظاري،  في 
هديتها  على  فشكرتها  الجنة،  مسالك  أحد  في  ينتظرها  كان 
في  مستجاب  الجميالت  أرواح  دعاء  إن  لها:  وقلت  الجميلة 
عملية  تمر  أن  قلت:  لك؟  أدعو  وبماذا  فسألتني:  اآلخر،  العالم 
علمت عن طريق  وقد  الظروف،  أحسن  في  »كورونا«  اللقاح ضد 
الهاتف أن دوري قريب ولم يبق إال تحديد اليوم، أما املكان، فيكتب 
لك في علبة الرسائل بمجرد الضغط على زر الهاتف، ثم قالت لي: 
بتنظيم  العملية  نظمت هذه  التي  البلدان  أول  من  بلدكم  أن  يظهر 
على  املواطنني  مع  والتعامل  والنجاعة  السرعة  في  وبراعة  محكم 
حد سواء، وقد قرأت عن تاريخكم وعلمت أنكم أول دولة اعترفت 
الجميل  إليكم  لترد  قرونا  نفسها  أمريكا  ولزم  أمريكا،  باستقالل 
جلبت  كيف  أعرف  أني  كما  الصحراء،  على  بسيادتكم  وتعترف 
وحسد  بغض  والصحية  الدبلوماسية  االنتصارات  هذه  عليكم 
القريب من جهنم عندنا،  البعض منهم  أنه حتى  البعض.. تصور 
أنه  أتعلم  قالت:  ثم  النجاح،  هذا  على  وحسدا  غيضا  يديه  يفرك 
يوجد  والقريبة  عندنا  األولــى  الصفوف  وفي  جهنم  طوابير  في 
الحاسدون والظاملون واملاكرون - والعياذ بالـله - بعض الحاقدين 
سوف أكلمك عنهم عندما نلتقي في مناسبة قادمة، ثم قالت: ال عليك، 
لقد أطلت عليك، سوف أعكر صفو عيد الحب على »أم ورودك« بهذه 
املكاملة، هل يمكن أن أترك فرسي الجميل في حديقتكم، ألن أرواحنا 
تسافر إلى العالم اآلخر بدون وسائل نقل؟ سألتني، ألجيبها: شكرا 
سيدتي جاكلني، ولم يمر علي اسم موريس عاديا.. لقد تلقفته أذني 

وقررت في لقائي معها أن أسألها عنه.
من  قطرات  منعتني  وقــد  السنة،  هــذه  جميل  شتاء  مر  لقد 
للقاء  الحديقة  إلى  الخروج  من  النافذة  زجاج  من  تظهر  املطر 
عن  تسأل  نادتني  فقد  تنس،  لم  جاكلني  أن  غير  منهم،  البعض 
فرسها وتعتذر عن اللقاء مرة أخرى، لكنها فضلت مكاملة هاتفية 
عملية  مرت  كيف  بالسؤال:  وبادرتني  هناك  الجميل  عاملها  من 
التلقيح، هل حفظك هلل من املضاعفات التي كانوا يحذرون منها؟ 
فقلت لها: الحمد لـله، كل شيء مر بسالم، الطبيب كان في غاية 
باللثام  مغطاة  وجوههن  كانت  الجميالت  واملمرضات  الطيبوبة 
الواقي مما حرمنا من ابتسامتهن الجميلة، وأعوان السلطة في 

غاية األدب والتعامل الحسن.
ففي عملية التلقيح، ال يعرف اإلنسان إال برقم بطاقته الوطنية، 
في  املعلومات  جميع  يدخلون  امللقحني،  من  أحد  أي  بني  فرق  ال 
مجند  فالكل  اللقاح،  إعادة  أجل  من  موعدا  ويعطونك  الكمبيوتر 
إلنجاح هذه العملية، والكل مطمئن، ألن عاهل البالد يسهر عليها 

بصفة شخصية.
املفكرين  أساتذتي  أحد  من  مكاملة  اطمئناني،  من  زاد  ومما 
بتلك  يفسره  لم  ما  بطبيب،  ليس  وهو  لي  فسر  عندما  والعلماء، 
اللقاح  مزايا  حول  أصدقائي  األطباء  كبار  البسيطة  الطريقة 
العملية  هذه  وأن  خصوصا  ونجاعته،  وتجربته  صنعه  وطريقة 
كبيرا  مجهودا  وتتطلب  اإلنسانية،  تاريخ  في  مرة  ألول  تقام 
واستباق  الحلة  هذه  في  ليخرجوه  والباحثني  األطباء  طرف  من 
إيجاد  أجل  من  نهار  ليل  يسهرون  وهم  سنة  كلف  الذي  الوقت 
حيث   ،»19 »كوفيد  فيروس  جائحة  هذه  من  لإلنسانية  مخرج 
وعطل  طموحاتها،  كل  واحدة،  لحظة  في  بسيط،  فيروس  أوقف 
جديدة  سالالت  ظهور  بعد  خصوصا  العالم،  وغير  اقتصاداتها 
أبت وزارة الصحة إال أن تحذر املواطنني من جديد إلى ضرورة 

أخذ املزيد من االحتياطات الالزمة.

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

يتبع

أسماء لمنور: لن نقبل باعتذار الكوميديين الجزائريين 
بلدها،  يمس  ما  كل  عن  الدفاع  في  كعادتها 
دخلت الفنانة أسماء ملنور، على خط الضجة التي 
الذين  الجزائريني  »الكوميديني«  فيديو  أثارها 
أهانوا أطفاال بمدينة مراكش، معربة عن غضبها 

من التصرف املسيء واملهني الصادر عنهم.
الكوميديني  ــذار  اعــت أن  ــى  إل ــارت  أشـ ملــنــور 
أحمر  خط  األطفال  وأن  مقبول،  غير  الجزائريني 
قائلة  إليهم،  اإلســاءة  وال  بهم  املساس  يجوز  ال 
مغربية،  أما  »بصفتي  الواقعة:  على  تعليقها  في 

أطفالنا وكرامة أمهاتهم خط أحمر«.
ظهر  للجدل،  املثير  الفيديو  فإن  وللتذكير، 
الجزائريان،  الفرنسيان  الكوميديان  فيه 
باإلضافة  شنافة،  بو  وإيدي  بوهليل  إبراهيم 
إلى الكوميدي الفرنسي من أصل مغربي امللقب 

بـ»زبار بوكينغ«، وإلى جانبهم أطفال قالوا 
إنهم  الفرنسية،  باللغة  عنهم 

شرعية،  غير  عالقات  نتاج 
العامة  النيابة  فأمرت 

باملحكمة االبتدائية 
بفتح  بمراكش، 

قضائي  بحث 
من  ــه،  ــشــأن ب
تحديد  أجــل 
ت  ليا ملسؤو ا

ووقـــــــــــــــــف 
مـــــثـــــل هـــــذه 

التصرفات.

المغنية 
يارا  اللبنانية 
توجه رسالة 
حب للشعب 
المغربي

اللبنانية  النجمة  وجهت 
يارا، رسالة حب إلى الشعب 
ــر حــســابــهــا  املــغــربــي عــب
ــرســمــي بــمــوقــع تــبــادل  ال

الصور والفيديوهات.
ــدى  ــن مـ ــ وأعـــــربـــــت عـ
سعادتها، كونها أول فنانة 
تتر  بغناء  تــقــوم  لبنانية 
»والد  املــغــربــي  املسلسل 
خالل  يعرض  الــذي  العم«، 
على  الفضيل  رمضان  شهر 

.MBC5 قناة
))أقـــدم  ــارا:  يـ وكتبت 
لكم آخر إصدار لي، أغنية 

»اه عاملكتوب«، تتر املسلسل 
في  سيبث  ــذي  الـ املــغــربــي 
والد  املــبــارك،  رمضان  شهر 
 vip ــى شـــاهـــد  ــل ع ــم،  ــعـ الـ
وقناة  MBC5((، وأضافت: 
ــي  ــزاف أن ــ ــة بـ ــانـ ــرحـ ))فـ
لبنانية  فنانة  أول  نكون 
باللهجة  تــغــنــي  عــربــيــة 
ملسلسل  ــر  ــت ت ــة  ــي ــرب ــغ امل
مغربي، لي كانقدمو كهدية 
الحبيب،  املغربي  للشعب 
الشكر  كل  بزاف،  كنبغيكم 
على  اشتغل  اللي  للطاقم 

األغنية((.

الضحك يجمعنا في زمان »كورونا«
والفن  الثقافة  جمعية  تنظم 
الثاني  الحسن  جامعة  ألصدقاء 
في  بــعــد،  عــن  البيضاء  ــدار  ــال ب
أبــريــل   19 إلـــى   15 ــن  م الــفــتــرة 
الجاري، الدورة 16 ملهرجان الدار 
للضحك في  ــي  ــدول ال الــبــيــضــاء 
تحت  وذلك  الكريم،  رمضان  شهر 
شعار: »الضحك يجمعنا في زمان 

كورونا«. 
أن  البيضاء  الـــدار  ــادت  واعــت
الفكاهي في  العرس  بهذا  تحتفي 
 ،1994 سنة  منذ  مغايرة  ظــروف 
التي  االحــتــرازيــة  الــظــروف  لكن 
إلى  دفعت  حاليا،  العالم  يعيشها 
منصات  عبر  بعد،  عــن  تنظيمه 

رقمية وطنية ودولية مختلفة.
بعد،  عن  ــدورة  ال هذه  وتعتبر 
الفني  املشروع  لهذا  »استمرارية 
والثقافي والتواصلي بني شعوب 

العالم وتالقي الثقافات.

وهكذا، ستعيش الدار البيضاء 
إيقاع  على  ــام،  أيـ خمسة  طيلة 
يزيد  وفني بما  كوميدي  عــرس 
يوميا يؤديها  عروض  ثالثة  عن 
ــرات الــفــنــانــني ومــئــات مــن  ــش ع
الــطــاقــات الــشــابــة الــواعــدة فــي 
ــن  ــ ــذي ــ فــــن الـــكـــومـــيـــديـــا، وال
مختصة.  لجنة  أمام   سيتبارون 
وســيــشــارك فــي هـــذا املــهــرجــان 
نجوم الكوميديا املألوفني ووجوه 
أخــرى جــديــدة مــن املــغــرب ومن 
بلجيكا،  بينها  من  مشاركة،  دول 
فرنسا،  السينغال،  الكاميرون، 
فضال  ومصر،  جورجيا،  روسيا، 
عن مشاركة فرقة »مسرح الضحك 
لــلــجــمــيــع« مــن روســيــا وفــرقــة 
الدمى« من جورجيا،  لفن  »باخفا 
مغاربة  فنانني  تكريم  سيتم  كما 

وأجانب.
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المتورطون في انقالب الصخيرات

الثكنات  وأدخلهم  الفرنسية،  الجيوش 
في  منهم  عدد  نبوغ  ليظهر  العسكرية، 
الحروب التي خاضتها فرنسا في الحرب 
الفيتنام،  حرب  وفي  والثانية،  األولــى 
رتبا  يحملون  األمـــازيـــغ  أوالد  ــاد  وعـ
وإسبانية،  فرنسية  عسكرية،  ونياشني 
العوامل  هذه  أن  يتبني  التعمق،  وعند 
الصخيرات،  هجوم  وراء  الكامنة  هي 
كلهم  واملــدبــرون  املهاجمون  كــان  حيث 
معروفا  ملكا  هاجموا  الجذور  أمازيغيو 

بأنه من ساللة الرسول.
كاتب  أي  املستحيل على  قد يكون من 
ذلك  في  جــرت  كما  األحــداث  يسجل  أن 
 ،1971 يوليوز  عاشر  من  الحزين  املساء 
تتسع  كانت  التي  بالوقائع  يلم  وأن 
في  سالت  التي  الــدمــاء  ــأن  وك رقعتها 
مصيف الصخيرات تحولت إلى سيل من 
الزيت تزداد دائرتها اتساعا كل لحظة..

ألقت  كلما  تشل  األعصاب  كانت  لقد 
ــداث  األح مسرح  على  نــظــرات  العيون 
تبقى  من  أخذ  أن  بعد  خصوصا  نفسه، 
جثث  يــجــرون  ــحــراس  وال الجنود  مــن 
للمصيف،  الخارجي  الباب  إلى  األموات 
انتظارا  البيضاء  باألردية  ويغطونها 
مستشفى  إلى  تنقلها  التي  للشاحنات 

ابن سينا بالرباط.
وكان  كبيرا،  والرزء  كثيرا  العدد  كان 
أي واحد عاجزا عن إطالة النظر إلى أي 
خصوصا  املــجــزرة،  جوانب  من  جانب 
بعد أن أخذ الظالم يحفها، ورعشة املوت 

تهيمن عليها.
جنود  على  كان  الرباط،  شوارع  وفي 
يواجهوا  أن  الــســريــع  الــتــدخــل  قـــوات 
الهاربني،  التمرد  جنود  من  مئات  عدة 
واملحتلني  الــعــمــارات،  فــي  وامللتجئني 
واملهددين  الداخلية،  ــوزارة  ول لإلذاعة 

بشيء ال يعرفه أحد.
ــد اشــتــكــوا هــذا  ــاس ق ــن ــل ال ــان ك وكـ
الطبيعية، ومن  الظروف  تقلب  العام من 
جوان،  شهر  حتى  املطر  نزول  استمرار 
السماء  يكسو  ــذي  ال الغمام  هــذا  ومــن 

حتى في شهر يوليوز.
الثالثاء  يــوم  من  الصباح  ذلــك  وفــي 
الطبيعة  تكن  لــم  يوليوز،  عشر  ثالث 
األيام األخرى، ولكن  بأكثر انشراحا من 
األمــر  مـــادام  إليها  يلتفتوا  لــم  الــنــاس 
متجهة  العقول  ومادامت  عاديا،  أصبح 
الذي  الرابع  اليوم  هذا  في  فأكثر  أكثر 
مــاذا  ــى  إل الــصــخــيــرات  مذبحة  يعقب 

يجري وماذا جرى، وماذا سيجري؟
لم  الذي  املساء  ذلك  في  التجار  وباع 
أكبر  يجري،  مــاذا  فيه  يعرف  أحد  يكن 
ــو، ونــفــذت من  ــرادي عــدد مــن أجــهــزة ال
في  كانت  التي  البطاريات  كل  األســواق 
الوجوم،  وعم  الشوارع  وخلت  املتاجر، 
وأسلم  الرعب،  وهيمن  الخوف،  وســاد 

الناس أنفسهم للصمت.. ولالنتظار.
الثامنة  الساعة  إذاعة طنجة حتى  إن 
املدنية  سلطاته  سلم  املــلــك  أن  تــؤكــد 
وإذاعــة  أوفقير،  للجنرال  والعسكرية 
الثورة  جيش  أن  تؤكد  ــت  الزال الــربــاط 
منتصف  وعند  الــوضــع،  على  مسيطر 
اإلذاعــة  إلــى  تسربت  الثامنة،  الساعة 
مسيطرا  بوبري  الكولونيل  كــان  حيث 

الــوضــع،  عــلــى  ــورة  ــث ال مجلس  بــاســم 
الكوماندو  مــن  خــاصــة  فــرقــة  تسربت 
إلى  الــســريــع،  التدخل  لــقــوات  التابع 
بلباس  واملكاتب  االستوديوهات  داخل 
وبشارة صغيرة خاصة  الثوار،  الجنود 
الكوماندو،  ــك  ذل ــراد  أفـ إال  يعرفها  ال 
وأخذوا  املتمردين  بالجنود  واختلطوا 
يعطون األوامر مثلهم، ويضربون الناس 
الفرصة  لهم  ظــهــرت  أن  ــى  إل مثلهم.. 
على  فائق  بدهاء  فانقضوا  السانحة، 
داخل  في  الــثــوار  الجنود  من  كــان  من 
االستسالم،  عمليات  وبـــدأت  اإلذاعـــة، 
أسرع  النظامية  القوات  رصاص  وكان 

كان  وعندما  الثوار،  الجنود  تنقالت  من 
باإلذاعة،  األخبار  تحرير  رئيس  صوت 
الثوري  البيان  يذيع  ددوش،  بن  محمد 
على  إرغــامــه  الــثــوار  استطاع  أن  بعد 
التاسعة،  الــســاعــة  ــي  وحــوال ــه،  ــت إذاع
نصف  ــي  ف ددوش  ــن  ب صـــوت  انــقــطــع 
البيان.. وساد صمت في أجهزة الراديو، 
وتساءل الناس، ثم عادت اإلذاعة للعمل، 
أول  أذيــع  ثم  الوطني،  النشيد  ــع  وأذي
امللك  جــاللــة  ــأن  ب يــقــول  حكومي  بــيــان 
سيذيع  وأنــه  األمـــور،  دفــة  يسير  الزال 
سيذاع  وإنــمــا  ــو..  ه يلقيه  لــن  خطابا 
االرتياب،  وزاد  الغموض  وزاد  باسمه، 
وأذاعت محطات فرنسا أن امللك سيذيع 
مع  تكلم  أنه  وأذاعــت  الخطاب،  بنفسه 
وتأكد  بالتلفون،  بنفسه  ــات  اإلذاع تلك 
الجميع أن امللك حي، ولم يتأكد الجميع 
من أي شيء آخر.. وكانت عناصر الثوار 
الذين احتلوا اإلذاعة قد حاولوا تشغيل 
السادسة  الساعة  حــوالــي  التلفزيون 
بإذاعة بعض القطع املوسيقية العسكرية 
وبعض صور املدافع، ولكن التلفزيون لم 

يشتغل إال بضع دقائق تعطل بعدها مرة 
الليلة  تلك  في  أبدا  يشتغل  ولم  واحدة، 

من عاشر يوليوز.
بعد  الوطني  النشيد  انطلق  وعندما 
الخطاب  عــن  وأعــلــن  الــلــيــل،  منتصف 
تلهف  زاد  بنفسه،  امللك  سيلقيه  الــذي 
الناس  سمع  أن  إلى  وفضولهم،  الناس 
بيانه  يذيع  بنفسه  الثاني  الحسن  امللك 
يروي  وكان  متأثرا،  حزينا  كان  األول.. 
يتذكرها..  وكما  ــا..  رآهـ كما  ــداث  األحـ
يديه  رافعا  كان  حينما  املعجزة  ووصف 
أنه  الــثــوار، وظــن  الجنود  ــاداه أحــد  ون
سيعدمه، ولكنه أخبره أن قائدهم عبابو 

غرر بهم، وقال لهم أن امللك في خطر وأن 
عليهم أن يدخلوا لحمايته.. وأعلن امللك 
االنقالب،  قائد  هو  املذبوح  الجنرال  أن 
ــى،  األول االنــقــالب  مفاجأة  تلك  وكــانــت 
مشاركو  هــم  ضــبــاط  عــشــرة  أن  ــال  وقـ

املذبوح في االنقالب.
وما  امللك..  صــوت  على  الناس  ونــام 
أن  على  بقادر  الليلة  تلك  في  أحد  كان 
يسلم جفونه للسبات العميق، خصوصا 
كان  حيث  الرباط،  العاصمة  وسط  في 

الرصاص يلعلع إلى منتصف الليل.
الراقية  األحياء  في  الناس  لقد شوهد 
عائالت  وشــوهــدت  بيوتهم،  يــفــرغــون 
في  البيوت  مفاتيح  تتخاطف  الــوزراء 
حــســان«،  ــل  ــي و»أوت هيلتون«  »أوتــيــل 
وكانت أغلب البيوت محجوزة للمدعوين 
األجانب الذين جاؤوا للمشاركة في عيد 
من  الهاربون  الناس  ونام  امللك،  ميالد 
خوفا  األوتيالت  صالونات  في  بيوتهم 
تلك  عنه  تسفر  قد  جديد  شــيء  أي  من 

الليلة الليالء.
كهربائي  كتيار  الشائعات  سرت  لقد 

ــان الجميع  املــواطــنــني، وك فــي أوســـاط 
هناك  وأن  ينته،  لم  شيء  كل  أن  موقنا 
اإلذاعــة،  عنهم  أخفتها  كثيرة  تفاصيل 
بيان  تذيع  الزالت  ليبيا  إذاعة  هي  وها 
لم  شيء  كل  إن  الثورة..  ونجاح  الثورة 
بشيء  الناس  سيفاجأ  وغدا  بعد،  ينته 
جديد وخيم الصمت على شوارع الرباط.
يوليوز  عاشر  السبت  يــوم  كــان  إذا 
يوما للثوار، فإن نهار األحد الذي أعقبه، 
امتألت  لقد  عليهم،  وإنما  لهم  يكن  لم 
باملتطلعني  الصباح  ذلــك  في  الــشــوارع 
جــرى..  مــاذا  ليروا  خرجوا  الباحثني، 
تحتل  الدبابات  وكانت  سيجري..  وماذا 

شوارع العاصمة وتواجه عماراتها.
عن  ــارة  عــب ــة  ــ اإلذاع منطقة  وكــانــت 
محطة  ساحة  من  تمتد  حــرب..  منطقة 
إلى  الــخــامــس  محمد  بــشــارع  الــقــطــار 
»المارن«  بشوارع  مارة  الداخلية  وزارة 
الجنود  مهمة  وكانت  بــالن«،  ــان  و»أورب
الجنود  فلول  اصطياد  هي  النظاميني 
بيوت  في  ليلتهم  قضوا  الذين  الثوار، 
التي  املرتعشة  العائالت  ومــع  الناس 

أطعمتهم وآوتهم تحت تهديد السالح.
ــم في  ــراه ــالت ت ــائ ــع ــت تــلــك ال ــان وك
لباسهم  ويغيرون  يتنكرون  الصباح 
ويبحثون عن شعور اصطناعية لوضعها 
اإلذاعــة  بجانب  وكانت  رؤوسهم،  فوق 
ظروف  صادفتهن  بالسيدات  مليئة  دار 
السبت في حفلة زفاف، مرتديات ألجمل 
هاجمتهم  وقد  حليهن،  وأغلى  ثيابهن 
شباب  وأغلبهم  الثوار  الجنود  حشود 
النظامي  الجيش  على  وكان  متعطشون، 
بتلك  املعتصمني  أولــئــك  مــع  يدخل  أن 

الدار في معركة ضارية.
الجنود  بعض  تصرفات  كــانــت  لقد 
ــثــوار األخــالقــيــة أبــعــد مــا تــكــون عن  ال
هتكت  فقد  ــالح،  ــ اإلص وروح  اللياقة 
أمتعة،  وسرقت  بيوتا،  ونهبت  أعراضا 
فيها  كان  التي  اللحظات  في  خصوصا 
أي  ولكن  للهروب،  يستعدون  الــثــوار 
لهم  يجند  الــرصــاص  كــان  لقد  ــروب؟  ه
الذين كانوا مصطفني على  أمام األطفال 

جوانب الطريق يتفرجون.
ــارك  ــع ــدون امل ــاه ــش ــال ي ــفـ كـــان األطـ
والقتل  االصطياد  وعمليات  العسكرية 
وكأنهم يعيشون في قاعة سينما، كانوا 
مات  وهــكــذا  يهربون،  وال  يخافون،  ال 
فضولهم  دفعهم  الذين  األطــفــال  بعض 
بساحة  ومات  االقتراب،  من  املزيد  إلى 
جامع السنة أحد املارة ممن كان ال يأبه 
كاملطر  يدوي  الرصاص  وكان  يجري،  ملا 
حتى الساعة الثانية عشر من زوال يوم 
منعرجات  وفــي  السطوح  فــوق  األحــد 

األزقة وفي أبواب املتاجر.
للجنود  بالنسبة  شيء  كل  انتهى  لقد 
ومــات  قادتهم  أغلب  واعتقل  ــثــوار،  ال
رؤساؤهم.. ولم يتحرك أي أحد لتأييدهم 

وال إلنقاذهم.
للناس،  بالنسبة  األحــداث  وأصبحت 
لحركة  أكثر  وال  أقل  ال  فرحة  عن  عبارة 
التدخل  جنود  يمارسها  بشري  صيد 

السريع ضد الجنود الثوار.

الدقة التي أطلق بها مهاجمو  بنفس 
اإلعالم  باشر  رشاشاتهم،  وابل  القصر 
امللك  من  شخصي  بتوجيه  الرسمي، 
الحسن الثاني، إقبار األخبار والحقائق 
قدمتها  التي  املجموعة  حول  والظروف 
عاشر  غداة  املغرب  في  اإلعــالم  أجهزة 
يوليوز 1971 الدامي، على أنها املسؤولة 
عن مذبحة الصخيرات، وأعلنت رسميا 
ولكن  بــالــرصــاص،  رميا  إعدامها  عــن 
نظر  بوجهة  مقتنعا  يكن  لم  واحــد  أي 
خاصة  رأيها،  بصواب  وال  الحكومة، 
بدون  تم  الذي  السريع  اإلعدام  هذا  في 

محاكمة سابقة.
لتصدر  األنــبــاء  وزارة  ســارعــت  ــذا  ل
))حكم اإلعدام صدر  بالغا تقول فيه أن 
االنقالب  ليلة  العشرة  الضباط  حق  في 
في  انعقدت  خاصة  محكمة  وأن  نفسه، 
حكمها  حقهم  في  وأصدرت  الصخيرات 
أعقبت  التي  ــام  األي ولكن  ــدام((،  ــاإلع ب
أن  على  أخــرى  أدلــة  أعــطــت  العاصفة 
املسؤولني عن االنقالب لم يكونوا عشرة، 
وربما أن عددا من بني الذين تم إعدامهم 
بسيطة  عــالقــة  ذوي  أو  أبــريــاء  كــانــوا 
من  ذلــك  على  أدل  ولــيــس  بــاالنــقــالب، 
التي  الخاصة  العسكرية  املحكمة  كون 
كانت  الصخيرات،  عقب حوادث  تشكلت 
وثالثمائة  ألف  ملف  بحث  على  منكبة 
متهم، بينهم تسعمائة من طالب مدرسة 
الصخيرات،  فاجؤوا  الذين  أهرمومو 
تم  الدرجات،  وأربعمائة ضابط مختلفي 

اعتقالهم عقب الحوادث أو أثناءها.
التفكير  وبديهي أن تحديد مسؤولية 
ــداد االنــقــالب أو  ــالب، أو إعـ ــق فــي االن
ــطــرف عن  املــشــاركــة فــيــه، أو غــض ال
عملية ترتيب االنقالب، أو تسهيل مهمة 
صعبة  عملية  هي  باالنقالب،  القائمني 
عن  للباحث  بالنسبة  خصوصا  جــدا، 
يده  في  اللهب  ضئيلة  بشمعة  الحقيقة 
يده  في  واألغـــالل  والسالسل  اليمنى 
كاملغرب،  بلد  في  خصوصا  اليسرى، 
ــول  ــل دخـ ــب ــال وحـــتـــى ق ــون أصــ ــك ــت م
التكوين  متباعدة  قبائل  من  اإلســالم، 
مختلفة اللغات، وأشراف واكبوا الفتح 
املولى  الفاتح  مع  حضروا  اإلسالمي، 
عليه  محمد  الرسول  ساللة  من  إدريس 
ــســالم، وامــتــزجــوا وأصــبــحــوا أمة  ال
واحدة، إلى أن جاء االستعمار الفرنسي 
بخلق  مرتبطا  بقاءه  ليجد   ،1912 سنة 
تسد،  فرق  إطــار  في  داخلية  صراعات 
في  األمازيغية  القبائل  أوالد  وجند 

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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