
بغض النظر عن سيارة بنت الكومسير يف مدينة 
سطات،  ومآل القضية)..(، فقد تعزز »نادي سيارات 
بسيارة  الــربــاط،  العاصمة  يف  الفشوش«  اوالد 
العثماني،  الدين  سعد  حكومة  يف  الوزير«  »معالي 
الذي شوهد عدة مرات وهو يتجول بسيارة فاخرة 
من نوع »بنتلي« رباعية الدفع، قبيل ساعة اإلفطار 
يطرح  أن  يجب  الذي  والسؤال  الفضيل،  الشهر  هذا  يف 
من  التنقل، بل سؤال:  يتعلق برخص  ال  يف هذه احلالة 
أين لك هذا؟ وهل مت شراء هذا النوع من السيارات من 
املعني اشتهر بتباكيه  الوزير  وأن  الشعب؟ خاصة  أموال 

من ضيق احلال)..(.
مـدير النشر:

الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

الحكومة تسعى لتحويل المحامين كواليس
والموثقين والعدول إلى مخبرين  فرنسا تفقد حلفاءها تحت األضواء2

في المغرب والجزائر وتونس 5
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 المؤسس:

مصطفى العلوي

سري

وزارة الـداخلية
حاجيتك وماجيتك.. على

الضائعة الحقيقة  28ملف العدد الئحة ضحايا مجزرة 6
الصخيرات

هل تمهد التغيـيرات القضائية  
لحملة تطهير كبرى ؟

التفاصيل في ركن »بين السطور«

ربورتاج

متابعات

تحليل إخباري 11

24

14
تفاصيل حرب المغرب 

والجزائر حول تعيين 
مبعوث أممي

 في الصحراء

هل ينجح مشروع 
الحماية االجتماعية ؟

هل يؤثر نجوم مواقع 
االجتماعي  التواصل 
في الحياة العامة ؟

والسجل االجتماعي 
وهجرة األطباء

شهر المواجهات الدبلوماسية  بين التمويل والحكامة 

ظاهرة »المؤثرين«..
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كـواليـس األخبــار

العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 2021

إعـفاء مـدير 
»األنـابـيك«

الرباط. األسبوع

ــت مـــصـــادر مــطــلــعــة،  ــالـ قـ
ــر  وزي بنشعبون،  محمد  أن 
ــة، ووزيـــر  ــي ــال ــتــصــاد وامل االق
وقعا  أمــكــراز،  محمد  الشغل 
بإعفاء  يقضي  مــرســوم  على 
عبد املنعم املدني، املدير العالم 
لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة إلنــعــاش 

الشغل.
أن  املصادر،  ذات  وأوضحت 
أحد  يعد  الــذي  املدني،  إعفاء 
حزب  على  املحسوبة  الوجوه 
العدالة والتنمية، جاء بموافقة 
الدين  سعد  الحكومة  رئيس 
العثماني، وذلك بعد ظهور عدة 
اختالالت  وجــود  تؤكد  تقارير 
ــذه املــؤســســة  ــ ــر ه ــي ــدب ــي ت فـ

العمومية.
العامة  للمفتشية  وســبــق 
التابعة لوزارة الشغل واإلدماج 
منذ  بزيارة  قامت  أن  املهني، 
الــعــامــة  اإلدارة  ملــقــر  ــر،  شــه

ــة الــوطــنــيــة  ــوكــال ــل ل
وذلك  »األنــابــيــك«، 
ــوف عــلــى  ــوقـ ــلـ لـ
االخــــــــتــــــــالالت 
والــــتــــجــــاوزات 

تعرفها  التي 
املؤسسة.

بقلــم               الطيب العلوي

وماجيتك«.. »حاجيتك 
 على وزارة الداخلية

دور  يتجلى  الوطني،  للتراب  التنظيمية  الهياكل  حسب 
وزارة الداخلية في اإلشراف املباشر على العديد من القطاعات 
الحساسة واملهمة، كالنظام العام واألمن، والجماعات الترابية، 
والعماالت، إلى ما ال نهاية)...( من االختصاصات والصالحيات 
املوّسع  كالتنسيق  الحكومية)...(،  السلطة  هذه  إلى  املسندة 
التي  املستفيضة،  واألدوار  للبالد،  املسيرة  الهيئات  شّتى  مع 
تجعل منها العنصر الوحيد للدولة القادر على تزويد الحكومة 
في  أنه  هو  قوتها،  على  آخر  وكدليل  العامة)...(،  باملعلومات 
من  الداخلية،  بــوزارة  يشتغل  موظف  كل  املعاصرة،  ثقافتنا 
بعيد أو من قريب)...(، ولو مكلف »غير بالفوطوكوبي«، يصفه 

أقاربه وجيرانه وأصحابه وأحبابه... بـ»هاداك يّدو طويلة«.
كذلك  الحال  يكن  فلم  نفسه«،  يعيد  »التاريخ  أن  ُيقال  وإن 
القريب،  باألمس  املغاربة  عاش  حيث  الوزارات،  ألم  بالنسبة 
فترة تجاوزت مدتها الربع قرن، تحت جبروت وزير للداخلية 
وبات معظمهم  البصري،  إدريس  قيد حياته)...(  كان يسمى 
يقتصر في األخير على تسميته بـ»السي ادريس« وكأنه فرد 
من عائلتهم)...(، بكثرة ما صاروا يعرفونه، نظرا لحضوره 
مساء  كل  التلفاز  شاشة  عبر  بيوتهم  في  واليومي  املكثف 
قبل نومهم)...(، مؤكدا فظاظته، وقاطعا كل شك حول مدى 
هيمنته املستمرة على جّل مفاصل الدولة... حتى سافر بهم 
أي  بني  التمييز  على  قادرين  فيها  نعد  لم  أيام  إلى  الزمان 
خلفوه،  الذين  الداخلية  وزراء  أصــوات  كل  بني  من  صوت 
وقد أراهن على أن معظم املغاربة ليسوا قادرين اليوم على 
زمن  في  الداخلية..  في  الحالي  وزيرهم  يشبه  ِلمن  معرفة 
»بالك  وجهي  بني  التمييز  على  القدرة  في  عليهم  خوف  ال 

موصيبة« والخّراز !
بال شك، قد يتساءل البعض عن سبب ومناسبة التطرق لهذا 
املوضوع، والجواب يكمن، وبكل بساطة، في الظروف الحالية 
التي تعيشها البالد، إذ فور إعالن حالة الطوارئ بداية السنة 
الواجهة جد مرتقب،  الداخلية في  املاضية، كان حضور وزير 
تحت »بروجيكتورات« الندوات الصحفية، جنبا إلى جنب مع 
كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة.. نظرا للبعد »الداخلي« 
خالل  األضــواء  كل  باكتساح  فوجئوا  املغاربة  أن  إال  لألزمة، 
آنذاك،  أحد  بال  لم يخطر على  لدن وزير  املاضية، من  األشهر 
أال وهو وزير الخارجية! وفي وقت يحتاج فيه املواطنون ألكثر 
من توضيح حول الوضع الداخلي لبلدهم، نظرا لكل ما خلفته 
جائحة »كورونا« من حصد لألخضر واليابس)...(، وما يتعني 
جهته،  من  مساهمات  من  مثال  والتنسيق  اليقظة  مركز  على 
»مّرة  التابع  املركز  التحديات الجديدة واملعقدة.. هذا  ملواجهة 
املعنية  املصالح  كافة  يضم  والذي  الداخلية،  لــوزارة  أخرى« 
في حالة حصول كوارث طبيعية أو أحداث استثنائية، والذي 
هذه  بداية  منذ  واحدة  مّرة  ولو  اآلخر،  هو  باسمه  نسمع  لم 
»الوضع  أنها وضعت  اآلن  أحد  على  يخفى  ال  التي  الجائحة، 
الجبهات،  كل  وعلى  صعبة،  تحديات  أمام  للمملكة  الداخلي« 
والتي  املركز،  بهذا  العاملة  الّلجن  أن  يظن  بعضهم  كان  وإن 
يشتغل أطرها ومهندسوها وخبراؤها على مدار الساعة داخل 
ملراقبة  نــهــار)...(،  ليل  األضــواء  املشتعلة  مكاتبها  مختلف 
أوضاع الزالزل والفيضانات والبراكني فحسب، فإن األمر ليس 
راجع  تفاهم  سوء  يسود  حيث  املواطنني،  لكل  بالنسبة  كذلك 
بالتأكيد »مرة أخرى« لألزمة التواصلية بني اإلدارة واملواطن.

أخيرا، ومن باب التوضيح فقط، فهذا العمود ال يستهدف 
أي عنصر معني، وال حتى وزير الداخلية نفسه، السيد عبد 
بعمل جبار ال غبار على مهنيته،  يقوم  الذي  لفتيت،  الوافي 
تأدية  أثناء  الصحية  الوعكات  من  للعديد  تعرضه  رغــم 
مهامه »هلل يشافيه«، وإنما ينتقد )أقصد العمود( الجائحة 
ر الناس شيئا ما بالجانب  التواصلية للجهاز، التي بدأت تذكِّ
القاطن  املغربي  بدأ  طاملا  للحقبة)...(،  العريق  البوليسي 
صائبة،  كانت  ولو  بالده،  قــرارات  أن  يرى  »قرينة«،  أبعد  في 
حقا،  يجري  بما  علمه  دون  الظالم  جنح  تحت  أصبحت ُتتخذ 
»فيزيبل« محاورهم الرئيسي، الدكتور  خصوصا بعد احتراق 
مقبل على  املغرب  وأن  أكثر من سنة، ال سيما  منذ  العثماني، 
بدأت  ما  انتخابية سرعان  فترة  فيه  جديد سيعرف  بدء فصل 
بني  ليك«  نقطع  لّي  »شد  بسياسة  مطبوع  ساخن  على صفيح 
مختلف املحاوالت االنقالبية داخل األحزاب، وتلك التي ستكمل 

الحملة دون صقورها)...(، و»مازال العاطي يعطي«..
لذا، فنداؤنا للسيد لفتيت، من أجل َوأد خطايا املاضي)...(، 
وإن  ألنه  املغاربة،  ملحاورة  واألخــرى  الفينة  بني  والخروج 
)ص(:  هلل  ــول  رس بحديث  يقتدي  عمله  أســلــوب  فــي  كــان 
فاملغاربة  بالكتمان((،  حوائجكم  قضاء  على  ))استعينوا 

مهمومون بأحوال بلدهم، رغم مذهبهم املالكي)...(.

الرباط. األسبوع

تخوفهم  عــن  البرملانيني  بعض  عبر 
الذي صادقت عليه  القانون  من استغالل 
اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة 
بمكافحة  واملتعلق  ــواب،  ــن ال بمجلس 
غسيل األموال، التهام كل املغاربة بغسل 
أكدت  إعالمية،  مصادر  إن  بل  ــوال،  األم
إمكانية  إلى  نبهوا  البرملانيني  بعض  أن 
واملوثقني  املحاماة  مهن  وظائف  »تغيير 
والعدول، إلى مهن يمكنها أن تلعب دورا 
أثناء  الزبناء  عن  للتبليغ  استخباراتيا، 

أو  عقارات  بيع  أو  شــراء  عقود  تحرير 
أسهم شركات أو أصول أو سندات مالية، 
يكشفون  ال  املغاربة  أغلب  وأن  خاصة 
في  يشتغلون  ألنهم  أموالهم،  مصدر  عن 

قطاعات غير مهيكلة«.
ومن النقاشات الساخنة التي شهدتها 
هامش  عــلــى  والــتــشــريــع  ــعــدل  ال لجنة 
بعض  دعــوة  املــذكــور،  القانون  مناقشة 
مكافحة  هيئة  عمل  »فصل  إلــى  النواب 
غسيل األموال ومعالجة املعلومات املالية 
عن الحكومة«، باعتبارها ذات صالحيات 
وزير  لكن  الجديد،  القانون  في  كبيرة 
القادر،  بنعبد  محمد  والتشريع،  العدل 
رأى ضرورة ربط عملها بمؤسسة رئاسة 
الحكومة، ألن رئيس الحكومة هو رئيس 

املؤسسات العمومية.
املغرب  ورغبة  الــدولــي،  املناخ  ــان  وك
قد  الرمادية)..(،  املنطقة  الخروج من  في 
العدل  لجنة  مصادقة  تسريع  في  ساهم 
بمجلس  اإلنــســان  وحــقــوق  والتشريع 
 12.18 رقم  القانون  مشروع  على  النواب 
املتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون 
املتعلق   43.05 رقم  والقانون  الجنائي، 
قدمه  الـــذي  ــوال،  ــ األم غسيل  بمكافحة 

الوزير محمد بنعبد القادر.
ــذا الــقــانــون، في  ــنــدرج مــشــروع ه وي
إطار الجهود الرامية إلى مكافحة غسيل 
مع  واملالءمة  اإلرهــاب،  وتمويل  األمــوال 
الباب  هذا  في  املعتمدة  الدولية  املعايير 

من طرف مجموعة العمل املالي.

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

الحكومة تسعى 
المحامين  لتحويل 

والموثقين والعدول 
إلى مخبرين 

أين اختفى زعيم البوليساريو ؟

الرباط. األسبوع 

نقلت مصادر سياسية من 
البوليساريو،  جبهة  داخل 
التنظيم،  زعيم  غياب  أن 
ــدم  ــي، وعـ ــالـ إبـــراهـــيـــم غـ
طرح  باملخيمات،  ظهوره 

عدة تساؤالت.
املصادر،  نفس  وأضافت 
عــن  ــي  ــالـ غـ تـــــــواري  أن 
ــو الــعــاشــق  ــار، وهـ ــظـ األنـ
لــلــظــهــور أمـــام كــامــيــرات 
في  خصوصا  املصورين، 
للعملية  الــتــســويــق  ظــل 
ــة مـــن جــانــب  ــري ــســك ــع ال
فرضيتني:  طـــرح  ــد،  ــ واح

بإصابته  األولـــى  تتعلق 
فيما  »كــورونــا«،  بفيروس 
الثانية  الفرضية  تتعلق 
خالل  موكبه  باستهداف 
قصف قتل خالله قائد دركه، 
املكلف  »موندي«  وأصيب 
باالتصاالت واملرافق الدائم 

له، الشيء الذي يجعل هذا 
االحتمال أقرب إلى الواقع.
املــصــادر،  ذات  ــدت  ــ وأك
أمني  مــســؤول  عــن  نــقــال 
زعيم  أن  بالبوليساريو، 
بالجزائر  متواجد  الجبهة 

لـ»دواعي سرية«.

 بنعبد القادر

غالي

المدني

نقاشات على 
هامش قانون جديد





4

كـواليـس األخبــار

العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 2021

متضرر يسأل المستشار عزيمان:
 أين وصلت قضيتي ؟

الرباط. األسبوع

الزال املستثمر حسن العمراني، ينتظر تسوية 
كبير،  لظلم  تعرض  بعدما  سنوات  منذ  قضيته 
ينتظر  الوسيط، حيث  مؤسسة  في  مللفه  وتأخير 
اإلنصاف بعد أن وصل ملفه إلى الديوان وجرى 

االتصال معه)..(.
املستشار  إلى  رسالة  باألمر  املعني  وجه  وقد 
مآل  معرفة  فيها  يلتمس  عزيمان،  عمر  امللكي 
من  القصر  ــى  إل امللف  وصــل  أن  بعد  قضيته، 
على  يتوفر  أنه  موضحا  الوسيط،  مؤسسة  قبل 
عن  التعويض  منحه  ــى  إل تــدعــوان  توصيتني 
إنجاز  من  حرمانه  بسبب  به،  لحق  الذي  الضرر 

مشروعني هامني بمدينة فاس. 
ويأمل العمراني، من خالل رسالته إلى املستشار 
امللكي، أن تحل قضيته، ويتم إنصافه وتعويضه 
مآسي  في  له  وتسبب  به،  لحق  الذي  الضرر  عن 
ومشاكل نفسية ومادية وعائلية، بسبب الخسائر 

التي تكبدها عقب حرمانه من إنجاز مشروعيه.
من  هاتفيا  اتصاال  تلقى  أنه  العمراني  ويؤكد 
 ،2014 دجنبر  شهر  أواخــر  في  امللكي  القصر 
يطمئنه بأن قضيته ستتم تسويتها، ألن السلطات 
في  مسؤوال  أن  كما  الظلم،  هــذا  ترفض  العليا 
وأن  املعلومة،  نفس  له  أكــد  الوسيط،  مؤسسة 
الديوان امللكي سبق أن استفسر عن ملفه فيها.. 
لكن القضية ظلت تراوح مكانها، منذ أيام العمدة 
السابق ملدينة فاس، شباط، الذي رفض االعتراف 

بتوصيات مؤسسة الوسيط.

ملف التعاقد يكشف انفصام الشخصية السياسية عند نزار البركة
الرباط. األسبوع

أطلق نزار البركة، األمني العام 
تصريحات  االستقالل،  لحزب 
في  التعاقد  بإلغاء  فيها  يتعهد 

برئاسة  حزبه  فــاز  إذا  التعليم 
الحكومة في االنتخابات 

ــة  ــي ــع ــشــري ــت ال
ــة،  ــ ــل ــ ــب ــ ــق ــ امل
ــد  ــؤك مـــمـــا ي
نحو  سعيه 
تـــســـيـــيـــس 

ــداف  ــ ــغـــاللـــه ألهـ ــتـ ــف واسـ ــلـ املـ
انتخابية.

البركة  ــزار  ن نسي  فقد 
للمجلس  رئــاســتــه  فــتــرة 
واالجتماعي  االقتصادي 
والبيئي، عندما رفع تقريرا 
 ،2016 ســنــة  ــك  املــل إلـــى 
يــوصــي فــيــه بـــ»الــلــجــوء 
عن  األســاتــذة  توظيف  إلــى 
باعتباره  الــتــعــاقــد،  طــريــق 
خالل  استعجاليا  حال 
الدخول املدرسي 
-2016 ملوسم 

.»2017
وســـــبـــــق 

عهد  في  للمالية  وزيــرا  كان  أن  للبركة، 
نظام  أن  ويــعــلــم  كــيــران،  ــن  ب حــكــومــة 
حكومة  عهد  في  برز  بالتعاقد  التوظيف 
تعديالت  إجـــراء  بعد  الفاسي،  عباس 
نشرت  العمومية،  الوظيفة  قانون  في 
بتاريخ   ،2372 عدد  الرسمية  بالجريدة 
الذي  القانون  وهــو   ،2011 يوليوز   21
لتفعيل  كيران  بن  حكومة  إليه  لجأت 
على  البركة  عمل  فهل  التعاقد..  نظام 
قطاع  في  التعاقد  لنظام  تزكيته  إخفاء 
التعليم عند رئاسته للمجلس االقتصادي 
يريد  أنــه  أم  والــبــيــئــي،  واالجــتــمــاعــي 
املتعاقدين  األساتذة  ملف  على  الركوب 
مع  السياسية  الــحــســابــات  لتصفية 

خصومه السياسيني ؟ البركة

الرباط. األسبوع

االتصال  مكتب  مدير  كشف 
بيوض،  الرحيم  عبد  املغربي، 
ــن مــوعــد إطـــالق الــرحــالت  ع
والكيان  املغرب  بني  املباشرة 
صفحة  في  وقال  الصهيوني، 
بــالــعــربــيــة« على  ــل  ــي »إســرائ
االجتماعي  الــتــواصــل  موقع 

رمضان،  شهر  »بعد  »تويتر«: 
رحــالت  تسيير  على  سنعمل 

جوية مباشرة بني الدولتني«.
وأجرى بيوض لقاء مع وزير 
اإلسرائيلي  اإلقليمي  التعاون 
خالله  ناقشا  اكونيس،  أوفير 
اتفاق السالم والتعاون املوقع 
مع البلدين، وقال: »إن التقاليد 
من  يتجزأ  ال  جــزء  اليهودية 
متوقعا  املــغــربــيــة«،  الثقافة 
ــي الـــتـــعـــاون بني  »زيــــــادة فـ

البلدين«.

موعد إطالق الرحالت الجوية مع إسرائيل

الصحافة اإلسبانية تشرح الواضحات:

االعتراف بمغربية الصحراء مقابل
 فتح معبري سبتة ومليلية المحتـلتين

الرباط. األسبوع

أن  أفادت مصادر صحفية إسبانية، 
فتح املغرب للحدود مع سبتة ومليلية 
املحتلتني، مرتبط بمدى قبول إسبانيا 
أساسا  ترتكز  التي  مطالبه،  ببعض 
أقاليمه  على  بسيادته  االعتراف  على 
الجنوبية، باإلضافة إلى قضايا أخرى.
وقالت صحيفة »إيل إسبانيول«: »إن 
املغربيتني  املدينتني  مع  الرباط  خطة 
بالحكم  تتمتعان  اللتني  املحتلتني، 
اتباع  هي  إسبانيا،  قبل  من  الذاتي 
للنموذج الذي تم اعتماده مع الجزائر، 

بعد إغالق الحدود منذ عام 1994«.
املعابر  أن  الصحيفة  وأوضــحــت 
الحدودية بني املغرب وإسبانيا مغلقة 
منذ شهر مارس 2020، نتيجة انتشار 
الرباط  أن  معتبرة  »كــوفــيــد«،  وبــاء 
الستمرار  كذريعة  األمــر  هذا  تستغل 
إغالق املعابر مع االستمرار في تطوير 

املشاريع باملناطق الشمالية.
أعلنت  أن  سبق  إسبانيا  أن  يذكر 
املغرب،  مــع  حــدودهــا  فتح  قــرب  عــن 
املحتلتني  املدينتني  معبري  فيها  بما 
أن  إال  انصار«،  و»بني  سبتة«  »بــاب 
التي  املغربية  السلطات  بيد  ــر  األم
اإلعالم  أن  يبدو  لكن  باإلغالق،  قامت 
املغرب حتى يفتح  هدفه الضغط على 

حدوده معها.

أرباب الحمامات ساخطون على العثماني

الرباط. األسبوع

ــخــدمــات  ــي ال ــاول ــق اســتــنــكــر اتـــحـــاد م
تأخر  والعصرية،  التقليدية  بالحمامات 
الذي  الدعم  صــرف  في  العثماني  حكومة 
بالحمامات جراء  العاملني  لفائدة  به  وعدت 

األزمة التي يعاني منها القطاع.
العاملني  أن  لــالتــحــاد،  بـــالغ  ــح  وأوضــ
رغم  ــم  دع ــأي  ب يتوصلوا  لــم  بالحمامات 
والجهات  الحكومة  لرئيس  مراسلتهم 
مستخدمي  جل  أن  وحيث  بذلك،  املختصة 

منذ شهور  العمل  عن  توقفوا  قد  الحمامات 
كثيرة.

بالحمامات  الــخــدمــات  مقاولو  وكــشــف 
من  مجموعة  أن  والــعــصــريــة،  التقليدية 
هذه  يجعل  مما  بعد،  تشتغل  لم  الحمامات 
مشاكل،  عدة  رمضان  في شهر  تعاني  الفئة 
عادت  التي  الحمامات  مدخول  أن  مؤكدين 
جد  هو  الوقائية،  التدابير  وفق  لالشتغال 

محدود.
وأكد أرباب الحمامات تمسكهم باالحتجاج 
الدعم  وصرف  مطالبهم،  تحقيق  غاية  إلى 
في  واملستخدمني  العاملني  لفئة  املخصص 

القطاع.
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كـواليـس األخبــار

بني  مــطــلــعــة  مـــصـــادر  ربطت 
ــرار اإلغــــاق الــجــوي  ــ ــرار ق ــم اســت
ــصــادرة  ــتــوقــعــات ال لــلــمــغــرب، وال
املغرب  تسلم  إمكانية  حول  مؤخرا 
ــني حــقــنــة مـــن لــقــاح  ــاي لــعــشــرة م
مخصصة  الصيني،  »سينوفارم« 
وسبق   ،»19 »كوفيد  وبــاء  ملواجهة 
أن  املغربي،  النواب  مجلس  لرئيس 
أكد قرب موعد الشروع في التسليم، 
ــد أيــضــا، أن املــغــرب قد  ــه أك بــل إن
نحو  للقاح  منتج  بلد  إلــى  يتحول 

الدول اإلفريقية)..(.

كما توقعت »األسبوع« في عددها 
شكيب  سقوط  بداية  حــول  السابق 
بنموسى، حيث بات السؤال مطروحا 
تنموي  نموذج  إلى  الحاجة  عن مدى 
القوانني  على  املغرب  صــادق  بينما 
نظام  تعميم  في  وشرع  االنتخابية، 
بعض  توقعت  االجتماعية..  الحماية 
استقالي«  »وجـــه  تعيني  املــصــادر 
سفير  منصب  فــي  ومــعــروف  كبير 
املنصب  وهــو  بــاريــس،  في  للمغرب 
الذي احتفظ به بنموسى رغم رئاسته 

للجنة النموذج التنموي.

ــاءة  اإلســ مـــحـــاوالت  تتوقف  لم 
حيث  الفلسطينية،  املغربية  للعاقات 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  ــت  أرســل
الطالب  القادر  للقاء عبد  فلسطني وفدا 
لجبهة  الــعــامــة  ــة  ــان األم عضو  عــمــر، 
الجزائر،  في  وممثلها  البوليساريو 
وخلص اللقاء إلى تبادل الدعم واعتبار 
هذا  طــرف  من  محتا«،  »بلدا  املغرب 

الفصيل الفلسطيني اليساري)..(.

العلمي  حفيظ  ــر  ــوزي ال قطع 
الشك باليقني وهو يعلن عدم إمكانية 
استفادة عمال املقاهي املشتغلني في 
»القطاع غير املهيكل« من املساعدات 
»كورونا«  بجائحة  الخاصة  املالية 
جلسة  في  أكد  أن  بعد  رمضان،  في 
ــر  بــرملــانــيــة، أن حــصــول هـــذا األم
املستفيدين،  لوائح  ضبط  يتطلب 
والتحقق ما إذا كانت حقيقية، فضا 
عن الدراسة املعمقة.. وهو ما يعني 

بالدارجة »سير ضيم«.

ممن  أممني،  موظفني  عدة  سبق 
اجتماع  ــحــيــاد،  ال فيهم  يــفــتــرض 
للصحراء،  املخصص  األمن  مجلس 
خصوم  مــع  ــقــاءات  ول بتصريحات 
للمفوضة  نــســب  حــيــث  ــرب،  ــغـ املـ
اإلنسان،  لحقوق  األممية  السامية 
ميشال باشليه، قولها خال اجتماع 
مع »مجموعة جنيف لدعم الصحراء 
الغربية«: »إننا منعنا من قبل بعض 
املجتمع  انتباه  لفت  مــن  األطـــراف 
حقوق  وضعية  بخصوص  الدولي 

اإلنسان في الصحراء الغربية«.

األوســـاط  تــحــرك  مــع  بالموازاة 
الدبلوماسية إلنعاش التقارب املغربي 
القضية  ــم  دع إعـــان  بعد  املــصــري، 
الوطنية من طرف الخارجية املصرية، 
للتقرب  التركية،  ــراف  األطـ تحركت 
حيث  السيسي،  الرئيس  نظام  مــن 
سيقطع  املصري  املغربي  التقارب  أن 
الــطــريــق عــلــى تــركــيــا، الــتــي دعمت 
يتم  أن  السيسي، قبل  »اإلخوان« ضد 
»تأسيس  إمكانية  عن  الحديث  اليوم 

نادي للصداقة بني تركيا ومصر«.

ما خفي

الرباط. األسبوع

ضد  الحملة  عــن  النظر  بغض 
العاقات  تعد  لــم  املــســلــمــني)..(، 
بني الدول املغاربية وفرنسا تسير 
الرئيس  اعترف  فقد  يرام،  ما  على 
ــات مع  ــعــاق ــكــون ال الــفــرنــســي ب
الجزائر لم تعد على ما يرام، وذلك 
على خلفية اتهام السفير الفرنسي 
السياسية  الشؤون  في  بالتدخل 
إيــمــانــويــل  إن  بـــل  ــاد)..(،  ــبـ ــلـ لـ
األخير  التصريح  وصف  ماكرون، 
الهاشمي  الجزائري،  العمل  لوزير 
فرنسا  »إن  فيه  قال  الذي  جعبوب، 
ــمــة«،  ــدائ وال التقليدية  عــدوتــنــا 
أن  مؤكدا  املقبول«،  بـ»غير  وصفه 
بني  الذاكرة  مصالحة  في  »الرغبة 
مشتركة  والجزائريني  الفرنسيني 
بقوله:  مستدركا  كبير«،  بشكل 

»لكنها تواجه بعض املقاومة«.
فرنسا  بـــني  الــعــاقــات  ــر  ــوت ت
املــيــدان،  يــوازيــه على  والــجــزائــر 
ــي الـــعـــاقـــات مع  ــر فـ ــ تـــوتـــر آخ
»قمة  تنظيم  تعثر  بعد  تــونــس، 
للفرنكفونية«،  الدولية  املنظمة 
))يتعرض  جزائري:  كاتب  ليكتب 
سعيد  قيس  التونسي  الــرئــيــس 
متنامية  لــضــغــوط  ــه،  وحــكــومــت
إيمانويل  الفرنسي  نظيره  مــن 
املنظمة  قمة  والــســبــب  ــرون،  ــاك م
من  التي  للفرنكفونية،  الــدولــيــة 
يومي  تونس  في  تنعقد  أن  املقرر 
أن  بعد  املقبل،  نوفمبر  و21   20
بسبب   2020 أكتوبر  من  تأجلت 
جائحة »كورونا«، لكن فرنسا ترى 
التحضير  في  تأخرت  تونس  أن 
ألن  للقمة،  واللوجستي  السياسي 
متحمس  غير  قيس سعيد  الرئيس 
هالة  ملنحها  األقــل،  على  أو  لها، 
سياسية  محطة  وجعلها  كــبــرى 
يريد  املــقــابــل،  فــي  استثنائية.. 
في  والفرنكفيليون  الفرنسيون 
القمة  تكون  أن  وخارجها،  فرنسا 
تصادف  ألنها  وخارقة،  استثنائية 
عــامــا(   50( ــذهــبــي  ال الــيــوبــيــل 

للمنظمة((.

األخيرة  األزمــة  اختصار  يمكن 
الكاتب  كتبه  ما  تونس، حسب  مع 
الجزائري توفيق رباحي كما يلي: 
))فحسب تقارير إخبارية فرنسية، 
في  سعيد  الرئيس  »ورط«  ــذي  ال
الباجي  سلفه  هــو  ــأزق،  ــ امل هــذا 
الرئيس  وعد  وقد  السبسي،  قايد 
رئاسته، باستضافة  أثناء  الراحل، 
يليق  مــا  بمنحها  والــتــزم  القمة 
قايد  وأراد  املناسبة،  هذه  في  بها 
السبسي من وراء ذلك، أن يكرم روح 
بورقيبة،  الحبيب  الراحل  قدوته، 
املنظمة  مؤسسي  أحــد  باعتباره 
الرئيس  جانب  إلى   )1970 )سنة 

السينغالي  واملثقف(  )الشاعر 
 )2001/1906( سنغور  ليوبولد 
ــورودوم  ــ ــ ــم كــمــبــوديــا، ن ــيـ وزعـ
لكن   ،)2012/1922( سيهانوك 
قايد السبسي، ومن حيث ال يدري، 
سياسي  مـــأزق  فــي  خلفه  وضــع 
أحد  الرجل!  يحتاجه  ما  آخر  هو 
اختيار  الفرنسي  الغضب  أسباب 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة جــزيــرة 
قدر  إذ  القمة،  الستضافة  جربة 
الفرنسيون أن الجزيرة السياحية 
اإلمـــكـــانـــيـــات  عـــلـــى  تـــتـــوفـــر  ال 
تؤهلها  الــتــي  الــدولــيــة  واملــكــانــة 
يوبيلها  فــي  الــقــمــة  الســتــضــافــة 
توقعات  مــع  خصوصا  الذهبي، 
الرؤساء  عشرات  يحضرها  بــأن 
طواقمهم  مــن  واملــئــات  ــوك،  ــل وامل
وأمــن  ومــســتــشــاريــن  وزراء  مــن 

ضيوف  عن  ناهيك  وبروتوكول، 
عديدة  دولية  منظمات  من  آخرين 
في  الفرنسيون  وقــرأ  ومتنوعة، 
اختيار جربة نية مبيتة للتقليل من 
الفرنكفونية  ومنظمة  القمة  شأن 
ليس  سعيد  أن  وتـــأكـــدوا  كــكــل، 
سيكون  وأنــه  تونس،  في  رجلهم 
في  الفرنسية  تراجع  أسباب  أحد 
متراجعة((. هي  مما  أكثر   تونس 
))األزمة تتفاعل منذ سنة وليست 
يونيو  شهر  خــال  اليوم،  وليدة 
نظيره  ماكرون  استضاف   ،2020
ثم  اإلليزيه،  قصر  في  التونسي 
تحدث  وبينما  فاخر،  عشاء  على 

ــراء« عن  ــبـ ــخـ ــون« و»الـ ــل ــحــل »امل
األمني  الثنائي  والتعاون  ليبيا 
أخرى  شوكة  كانت  واالقتصادي، 
قمة  اسمها  الــعــشــاء،  هــذا  تكدر 
ماكرون  دعا  الفرنكفونية:  منظمة 
العامة  األمينة  للعشاء،  أيــضــا 
للفرنكفونية،  الدولية  للمنظمة 
موشيكيوابو،  لويز  الــروانــديــة 
جائحة  بــدواعــي  اعــتــذرت  لكنها 
»كورونا«، غير أن مصادر فرنسية 
موشيكيوابو  إن  ــذاك  ــ آن قــالــت 
بأن  إحساسها  من  الغياب  فّضلت 
يــرام،  ما  على  يسير  لن  العشاء 
لم  وفعا،  القمة.  موضوع  بسبب 
وتأكد  كسمفونية،  العشاء  يمض 
الفرنسيون، مرة أخرى، أن تونس 
غير جاهزة للقمة، وأن رئيسها غير 
حسب  يكفي((،  بما  لها  متحمس 

نفس املصدر، الذي نشر مقاله على 
جريدة »القدس العربي«.

فيما  املغرب  ذكر  الكاتب،  نفس 
يتعلق بمستقبل فرنسا في شمال 
أن  ))أستبعد  قال:  حيث  إفريقيا، 
فرنسا الرسمية وأذرعها املتعددة، 
إفريقيا  شــمــال  دول  أن  تجهل 
العمق،  في  تتغير  ومجتمعاتها 
وتعيش  تكابر  هي  األرجــح  على 
على وهم أن شيئا ما سيكون في 
التغيرات  نتائج  فمن  صالحها، 
العميقة في  والثقافية  االجتماعية 
الفرنسية  أن  إفريقيا،  شمال  دول 
ولم  انتشارا،  األكثر  اللغة  تعد  لم 
الناس  أللسنة  األحــب  اللغة  تعد 
رغم إصرار بعض النخب الثقافية 
بها،  التمسك  على  والسياسية 
مسألة  تتراجع،  أنها  إنكار  وعلى 
وقت فقط، ويقضي طوفان التغيير 
التواصل  ومنصات  واألنترنيت 
في  الفرنسية  على  االجتماعي 
قضى  كما  إفريقيا  شــمــال  دول 
تونس  في  أخرى.  موروثات  على 
جديدة  أجيال  واملغرب  والجزائر 
على  وليس  هو  كما  العالم  تــرى 
أنه فرنسا فقط، مثلما توهم اآلباء 

واألجداد((.
توجد  تعد  لم  فرنسا  أن  يذكر 
فيما  حتى  مريحة  وضعية  فــي 
ذلك  املغرب،  مع  بعاقاتها  يتعلق 
املغاربة،  الذي يطرحه  السؤال  أن 
االعتراف  من  فرنسا  هي  أين  هو 
إذ  الصحراء؟  بمغربية  األمريكي 
كيف يعقل أن توصف فرنسا بأنها 
حليفة املغرب بينما هي ال تعترف 
على أرض الواقع رسميا بمغربية 
املــحــاولــة  أن  علما  ــصــحــراء،  ال
األخيرة إلظهار التعاطف الفرنسي 
خال  من  الوطنية،  القضية  مع 
الرئيس  إعــان عن حــزب  إصــدار 
ماكرون، يؤكد إمكانية افتتاح فرع 
له في الداخلة وأكادير، تبني أنها 
تنسجم  ال  لكونها  مناورة،  مجرد 
أكدته  الذي  الحكومي  التوجه  مع 
ــدرت عقب  ــاغــات مــعــاديــة، صـ ب
ــادرة املـــذكـــورة.. فهل  ــب إعـــان امل
فرنسا  ــني  ب الــتــوتــر  هـــذا  يــكــون 
وكافة بلدان شمال إفريقيا، مقدمة 

للتخلص منها)..( ؟

فرنسا تفقد حلفاءها 
في المغرب والجزائر وتونس

هل هي بداية  صحوة الدول 

المغاربية ضد ماكرون ؟

الرئيس ماكرون والرئيس التونسي قيس بن سعيد
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كثر الحديث مؤخرا، وبدرجة كبيرة، عن ضرورة فتح 
التحقيق في الصفقات العمومية، وخصوصا خالل 

جائحة »كورونا«، وبدأت بعض المطالب المنادية 
بضرورة التحقيق في صفقات بعض الوزارات، على 

رأسها وزارة الصحة، بما أن األمر يتعلق بصفقات 
بالمليارات، كما دخلت العديد من أحزاب المعارضة على 
الخط مطالبة بفتح تحقيق، وبدأ الضغط على المنتخبين 

المحليين من خالل عمليات االفتحاص التي يقوم بها 
قضاة المجلس األعلى للحسابات في ظل مطالب 
بتشديد المراقبة على المال العام، وبين الفينة 

واألخرى، نسمع عن عملية بحث في صفقات ومالية بعض 
المؤسسات العمومية.

وفي خضم هذه المطالب، قام الملك محمد السادس 
بتعيينات جديدة همت السلطة القضائية، وقد وصفت 

بالزلزال القضائي، وهو ما يوحي بوجود توجه جديد نحو 
تشديد المراقبة على المال العام.. فهل سيشهد المغرب 

حملة تطهير جديدة في صفوف المنتخبين المحليين 
وناهبي المال العام ؟ 

ومن هذا المنطلق، البد من استحضار حملة التطهير 
األولى بما لها وما عليها.

مجلس الوزراء أيام الملك الراحل الحسن الثاني

مشروع الحسن الثاني في عهد محمد السادس 

هل تمهد التغيـيرات القضائية لحملة تطهير كبرى ؟

تعيينات ملكية جديدة وتوجيهات 
بضرورة تشديد المراقبة العليا 

على المالية العمومية

املاضية،  القليلة  األيام  في  املغرب  شهد 
حركية كبيرة تهم املناصب العليا، بدء من 
السابق  الرئيس  الباكوري،  مصطفى  منع 
وكالة  ورئيس  واملعاصرة  األصالة  لحزب 
»مازن« للطاقة، من مغادرة التراب الوطني، 
مرتبط  ــك  ذل أن  إعالمية  مــصــادر  وقــالــت 
بتورط هذا األخير بالتخابر مع أملانيا حول 
مشاريع اململكة للطاقة الشمسية بالتزامن 
مع  الدبلوماسية  عالقاته  املغرب  قطع  مع 
جمهورية أملانيا االتحادية، وقد سبق ذلك 
بأيام، قيام امللك محمد السادس بتعيينات 
الــقــضــاء ومجلسي  ســلــك  هــمــت  ــدة  جــدي
الجسم  فبخصوص  واملنافسة،  املحاسبة 

النباوي  عبد  محمد  امللك  عني  القضائي، 
رئيسا أول ملحكمة النقض، وبهذه الصفة، 
القضائية  للسلطة  منتدبا  رئيسا  أصبح 
مصادر  وقالت  فــارس،  مصطفى  من  بدال 
تفاقم  بفعل  التغيير جاء  أن هذا  إعالمية، 
الــقــضــاة، وتغول  الــخــالف فــي صــفــوف 
يكن  لم  الحاالت، حيث  في بعض  بعضهم 
بالردع  يتعلق  فيما  كبير  للرئيس حضور 
)املصدر: األسبوع عدد 25 مارس 2021(، 
الجسم  مستوى  على  التغيير  وشــمــل 
وكيال  الداكي  الحسن  تعيني  القضائي، 
وبهذه  النقض،  محكمة  لدى  للملك  عاما 
أيضا  وتم  العامة،  للنيابة  رئيسا  الصفة 
املنافسة  رئيسا ملجلس  تعيني أحمد رحو 
رفع  بعد  ــك  وذل ــكــراوي،  ال إلدريــس  خلفا 
قبل  مــن  املكلفة  الخاصة  اللجنة  تقرير 
التحريات  بإجراء  السادس  محمد  امللك 
الناجم  الالزمة لتوضيح وضعية االرتباك 
املنافسة  ملجلس  املتضاربة  القرارات  عن 

في  محتملة  توافقات  وجود  مسألة  بشأن 
املذكرات  في  الـــواردة  املحروقات،  قطاع 
 23 في  امللك  إلى  رفعها  تم  التي  املتباينة 

و28 يوليوز 2020.
زينب  اليوم،  ذات  في  امللك  استقبل  كما 
العدوي، وعينها في منصب الرئيس األول 
إلدريس  خلفا  للحسابات  األعلى  للمجلس 
جطو، وذكر بيان الديوان امللكي أن العاهل 
الجديدة بتوجيهاته  الرئيسة  املغربي زود 
املؤسسة  هــذه  قيام  على  الــحــرص  قصد 
ممارسة  في  السيما  الدستورية،  بمهامها 
العمومية، وفي  املالية  العليا على  املراقبة 
مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة 

الجيدة والشفافية واملحاسبة.
وقد أكدت العديد من املصادر اإلعالمية، 
أن هذه التعديالت امللكية التي همت العدالة 
في املغرب، توحي بإرهاصات توجه جديد 
ال  امللفات،  معالجة  في  بالصرامة  متسم 
العدوي  زينب  الــوالــي  ترقية  بعد  سيما 

رئيسة  إلى  الداخلية  ــوزارة  ب مفتشة  من 
املجلس األعلى للحسابات، وهي ابنة الدار 
خاصة  وصغيرة،  كبيرة  كل  تعرف  التي 
خروقات  عن  كثيرة  ملفات  راكمت  وأنها 
املنتخبني، حيث تتوقع عدة مصادر حدوث 
في  املتورطني  باملنتخبني  سيلحق  زلــزال 
الخروقات، في زمن الجائحة وقبله، خاصة 
مع  تتزامن  القضائية  التغييرات  هذه  وأن 
التحضير ألكبر عملية انتخابية في تاريخ 
املغرب، ومن املرجح أن تساهم التغييرات 
للتنافس  أكبر  نجاح  ضمان  في  الجديدة 

بني املنتخبني )نفس املصدر(.
في  تلوح  األمر بحملة واسعة  يوحي هذا 
األفق في حق مبذري وناهبي املال العام، لذلك 
األولى  التطهير  بحملة  التذكير  من  بأس  ال 
الثاني  الحسن  امللك  عهد  على  وقعت  التي 
والتذكير  املاضي،  القرن  تسعينيات  أواسط 

وأهم  فيها  وقعت  التي  املشاكل  بأهم 
االختالالت التي ارتكبت أثناءها.
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ضرب سمعة المغرب وسمعة 
الملك وراء حملة التطهير

في بداية تسعينيات القرن املاضي، وجد 
عليه،  يحسد  ال  وضــع  في  نفسه  املغرب 
فعلى  واجتماعيا،  واقتصاديا  سياسيا 
الصعيد السياسي، كان املغرب يعاني أزمة 
أحداث  إلى  أدت  خانقة  داخلية  سياسية 
1990 بفاس وبعض مناطق املغرب، إضافة 
إلى استمرار الصراع السياسي بني أحزاب 
يخص  ففيما  وامللكية،  القوية  املعارضة 
تعاني  البالد  كانت  االجتماعية،  األوضاع 
املائة  في   20 إلى  وصلت  بطالة  أزمة  من 
الصعيد  على  أما  النشيطني،  السكان  من 
االقتصادي، فقد كانت سمعة املغرب دوليا 
على املحك، بسبب االنتقادات املوجهة إليه 
املغربي تطغى عليه  االقتصاد  أن  من كون 
تجارة التهريب التي كانت تضر باالقتصاد 
الخارجي،  املستوى  على  البالد  وسمعة 
وأصبح األمر يتم تداوله بشكل واسع على 

املستوى الدولي.
ولم يتوقف األمر عند االنتقادات املوجهة 
إن  بل  الدولية،  املنظمات  طرف  من  للدولة 
عددا من املسؤولني في عدة بلدان، أصبحوا 
يخبرون امللك الحسن الثاني بذلك مباشرة، 
الذي  فقد قيل إن امللك أخبر وزراءه باملآل 
أكد  حيث  املغرب،  في  األمور  عليه  صارت 
املصغرة،  الوزارية  االجتماعات  أحد  في 
عهد  على  الفرنسي  الجمارك  ))مدير  أن 
أن  أخبره  شيراك،  جاك  الفرنسي  الرئيس 
جهاز الجمارك في املغرب فاسد((، وأضاف 
امللك خالل نفس االجتماع، أن ))مسؤولي 
عدد من الدول يتحدثون عن مظاهر الفساد 

في دواليب اإلدارة املغربية((.
ومما زاد الطينة بلة، إقدام إحدى الجرائد 
اإلسبانية، وهي صحيفة »دياريو 16«، على 
تتهم من   ،1995 18 دجنبر  يوم  مقال  نشر 
في  بالتورط  الثاني  الحسن  امللك  خالله 
الــذي جعل  األمــر  املــخــدرات، وهو  تهريب 
امللك يقدم على رفع دعوى قضائية ضدها 
باملحاكم اإلسبانية، بتهمة املساس بشرف 

امللك.
وأمام استشعار امللك خطورة الوضع على 
بإجراءات  يقوم  أن  قرر  املغربي،  االقتصاد 
تهدف إلى وضع حد للفساد املستشري في 
البالد، كان أبرزها إصدار دورية بتاريخ 17 
دجنبر 1994، تدعو إلى وضع حد للتهريب 
تضم  لجنة  تشكيل  تــم  كما  وممتهنيه، 
والجمارك  العمومية  السلطات  عن  ممثلني 
ومصالح قمع الغش، غير أن األمر لم يلق 

أذانا صاغية.
بأن  اإلجــــراءات،  هــذه  فشل  عجل  ــد  وق
على  الثاني  الحسن  الــراحــل  امللك  يقدم 
بـ«حملة  سمي  فيما  تجلت  جديدة،  خطوة 
سنة  منتصف  لها  اختار  التي  التطهير« 
1995، وكان على امللك أن يختار من يقوم 
بهذه العملية، وقد وقع اختياره على الوزير 
األول عبد اللطيف الفياللي، خصوصا وأن 
هذا األخير سبق له أن حدث امللك بضرورة 
تجارة  وقــف  أجــل  مــن  ــإجــراءات  ب القيام 

التهريب. 
امللك  استقبل   1995 يونيو  شهر  وفــي 
األول  الوزير  بينهم  من  كان  وزراء،  أربعة 
عبد اللطيف الفياللي، وطلب منه أن يشرف 
األول  الــوزيــر  أن  إال  املــلــف،  على  بنفسه 
اعتذر، بداعي أن حالته الصحية ال تسمح 
إلى  بامللك  دفع  مما  املوضوع،  بمتابعة  له 
اإلشراف على العملية بشكل مباشر، قبل أن 
يكلف وزير الداخلية إدريس البصري، الذي 
السياسية  الشخصيات  أقوى  يعتبر  كان 
إلى  واختار  املرحلة،  تلك  في  املغرب  في 
وزير  القباج  ومحمد  جطو  إدريس  جانبه 
باإلعداد  ليقوموا  املرحلة،  تلك  في  املالية 
البصري  إدريس  أن  غير  للعملية،  التقني 

امللف،  هذا  في  تحكم  من  وأكثر  أقوى  كان 
بها  يتمتع  كان  التي  للصالحيات  بالنظر 

كوزير ألم الوزارات.

هكذا أفسد إدريس البصري 
حملة التطهير

انطلقت حملة التطهير في صيف 1995، 
في  ــة  ــدول ال بها  تــقــوم  حملة  أكــبــر  وهــي 
الفساد  منابع  تجفيف  أجل  من  تاريخها 
والتهريب وتجارة املخدرات، بدأت بسلسلة 
اعتقاالت في صفوف التجار ورجال األعمال 
طيلة الستة األشهر األخيرة من هذه السنة.
على  عرضت   ،1996 سنة  بــدايــة  ومــع 
امللفات،  أول   ،1996 يناير   8 يوم  املحكمة 
عمر  درب  في  تاجرا   17 بـ  األمــر  ويتعلق 
أنفا  محكمة  تابعتهم  البيضاء،  بــالــدار 
بدون سند،  التالية: حيازة بضاعة  بالتهم 
بضاعة  واستيراد  مهربة،  بضائع  حيازة 

بدون ترخيص. 
بدايتها  على  يمض  لم  الحملة  أن  ورغم 
باملوازاة مع عرض  أنه  إال  إال ستة أشهر، 
تتعلق  واسعة  تفجرت ضجة  امللفات،  أول 
ومن  املحلية،  الــلــجــان  تــدخــل  بــأســلــوب 
تفتيش  إجراء  أثيرت،  التي  القضايا  أبرز 
املخازن ليال في غياب أصحابها، واعتقال 
التجار رغم تقديمهم وثائق تثبت حيازتهم 
التحقيقات  واستمرار  للسلع،  القانونية 
شروط  أبسط  غياب  في  متواصلة  ــام  ألي
بقوة  الحديث  تم  كما  العادلة،  املحاكمة 
النتزاع  التعذيب  وســائــل  استعمال  عــن 

االعترافات.
األصوات  من  العديد  دخلت  فقد  وهكذا، 
تــنــادي  ــدأت  ــ وب ــخــط،  ال عــلــى  الحقوقية 
تكد  لم  إذ  الحملة،  هذه  توقيف  بضرورة 
تمر سوى 20 يوما على عرض أول امللفات 
على املحكمة، حتى أرسلت املنظمة املغربية 
لحقوق اإلنسان يوم 26 يناير، رسالة إلى 
الخروقات  مختلف  تناولت  األول،  الوزير 
التي صاحبت عمليات التفتيش واالعتقال 

واملحاكمات وانتقدت تدبير هذا امللف.
الحكومة،  داخل  من  أصوات  كما ظهرت 
تدبير  كيفية  عــن  رضــاهــا  عــدم  عــن  تعبر 
امللف، وكذلك االنحرافات التي رافقت عمل 

زيان،  محمد  أبرزها  ولعل  املحلية،  اللجن 
الــذي  اإلنــســان،  لحقوق  املنتدب  الــوزيــر 
املباشر  على  استقالته  إعالن  إلى  اضطر 
في برنامج تلفزي، احتجاجا على الطريقة 
التي يسير بها وزير الداخلية ملف القضاء 

على التهريب. 

أحدثتها  التي  اإلعالمية  الضجة  ورغم 
حملة التطهير، إال أن وزير الداخلية إدريس 
الــرأي  أمــام  مــرة  ما  غير  خــرج  البصري، 
سيفرض  شيء  ال  أن  على  للتأكيد  العام، 
التجار  بمئات  أطاحت  التي  الحملة  وقف 
كذلك  معها  ت  وجــرّ واملتوسطني،  الصغار 
العام  املدير  ضمنها  من  بارزة  شخصيات 
للجمارك، علي عمور، واملدير العام السابق 
وممثل اإلدارة في اللجنة الوطنية ملحاربة 
التهريب، وقد وصل عدد املوقوفني في وقت 

قصير إلى أزيد من 1200 موقوف.
ألقاها  الــتــي  الــتــصــريــحــات  بــني  ومـــن 
ما  التطهيرية،  الحملة  خــالل  البصري 
بمناسبة  عقدها  ندوة صحافية  أثناء  قاله 
في  واملالية  الداخلية  لجنتي  مع  اجتماعه 
على  عازمة  ))الــدولــة  كــون  من  البرملان، 
السلع  تهريب  ضد  الحرب  في  االستمرار 
واملخدرات بال هوادة، وأن إجراءات البحث 
تحترم املساطر القانونية((، ولكي يضفي 
التطهيرية  حملته  على  الشرعية  البصري 
ويرد  الشعبي،  الدعم  من  مزيدا  ويكسبها 
قال  توقيفها،  ــضــرورة  ب املــنــاديــن  على 
متطرفون  هناك  كــان  ))إذا  للحاضرين: 
فأنا  اإلنسان،  حقوق  وفي  الليبرالية  في 

أتساءل: أين هي حقوق املستهلك؟((.

تدخل ملكي وعفو شامل 
عن رجال األعمال المعتقلين 

في حملة التطهير

ــرار حــمــلــة الــتــطــهــيــر، رغــم  ــم ــع اســت م
بدأ  فقد  شابتها،  التي  الكبيرة  االختالالت 
املسار  عن  خرجت  أنها  على  إليها  ينظر 
الذي رسم لها والهدف منها، مع األخذ بعني 
قبضته  أحكم  الداخلية  وزير  أن  االعتبار 

بشكل كلي على امللف.
امللك،  تدخل  الضروري  من  أصبح  وهنا 
دخلوا  املغاربة  األعمال  رجال  وأن  خاصة 
في مرحلة من الشك، وأصبحوا يرون أنهم 
األمر وصل  إن  بل  لحظة،  كل  في  مهددون 
إلى درجة شل حركة ميناء الدار البيضاء، 
عن  املغاربة  األعــمــال  رجــال  امتنع  حيث 
إدخال سلعهم خوفا من املصادرة، وكان من 

مداخيل  في  حاد  تراجع  ذلك،  نتائج 
امليناء.

رغم أن الحملة لم يمض 
على بدايتها إال ستة أشهر، 

إال أنه بالموازاة مع عرض 
أول الملفات، تفجرت ضجة 

واسعة تتعلق بأسلوب 
تدخل اللجان المحلية، 
ومن أبرز القضايا التي 

أثيرت، إجراء تفتيش 
المخازن ليال في غياب 

أصحابها، واعتقال التجار 
رغم تقديمهم وثائق تثبت 
حيازتهم القانونية للسلع، 
واستمرار التحقيقات أليام 
متواصلة في غياب أبسط 
شروط المحاكمة العادلة، 
كما تم الحديث بقوة عن 

استعمال وسائل التعذيب 
النتزاع االعترافات.

الملك محمد السادس أطلق مؤخرا سلسلة تغييرات على مستوى مواقع المسؤولية في القضاء
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العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 2021

ــاع  وملــواجــهــة مــا وصــلــت إلــيــه األوضـ
الراحل  امللك  استقبل  والعباد،  بالبالد 
الحسن الثاني، يوم 26 مارس 1996، وفدا 
العام ملقاوالت املغرب بالقصر  عن االتحاد 
امللكي بالرباط، ضم كال من رئيس االتحاد 
الرحيم  عبد  املــغــرب  ــاوالت  ــق مل املــغــربــي 
بنكيران،  من  كل  إلى  إضافة  الحجوجي، 
وسعد  عــمــراوي،  وعمر  الشامي،  وحسن 
بنجلون،  وكامل  العلمي،  وحسن  الكتاني، 
ومحمد عبد القادر بلعربي، ومحمد الحلو، 
ألقى امللك كلمة جاء فيها: ))وما استقبالنا 
ما  على  رضانا  على  دليل  إال  اليوم  لكم 
أنفسنا  نعتبر  كوننا  وعلى  منكم،  ننتظره 
الــرهــان،  لنربح  واحــد  طاقم  فــي  أعــضــاء 
فالرهان واحد، وهو رهان اقتصادي ورهان 
اجتماعي، رهان كرامة بالنسبة للمغرب((.
البالد  عاهل  أن  على  العبارات  هذه  تدل 
عمل على تلطيف األجواء مع رجال األعمال 
ترأس  أنه  ذلــك،  على  يدل  ومما  املغاربة، 
جلسة العمل هذه مع الوفد املذكور بحضور 
وأنـــدري  ــســالوي  ال ـــس  إدري مستشاريه 
البصري  إدريـــس  حــضــور  دون  أزوالي 

املسؤول األول عن امللف.
اإلشارة  على  الوقت  من  كثير  يمض  لم 
املغاربة،  األعمال  لرجال  املطمئنة  امللكية 
حملة  عن  ملكي  حديث  أول  أعقبها  حتى 
يوم  الثاني،  الحسن  أدلى  حيث  التطهير، 
التلفزية  للقناة  بحديث   ،1996 مــاي   2
الصحفي  وحاوره   ،»2 »فرانس  الفرنسية 
أالن دوهاميل، وكان من بني أهم املواضيع 
التي تم طرحها على عاهل املغرب السؤال 
واسعة  تطهير  حملة  في  »شرعتم  التالي: 
فهل  بحزمها،  الجميع  يشهد  الــنــطــاق 
مهما  أحدا  تستثني  ولن  الجميع  ستطال 
يكن مستواه االجتماعي ووضعه السياسي 
والحماية التي قد يكون يتمتع بها؟«، فكان 
))يجب االعتراف أن  جواب امللك كالتالي: 
الرشوة ليست وليدة اليوم، فهي موجودة 
منذ القدم، فالرشوة والتجارة غير املشروعة 
أن  يمكن  وال  نفسها  التجارة  قدم  قديمتان 
راشني،  وجود  دون  مرتشون  هناك  يكون 
أصبح  أن  لي  بالنسبة  الــوارد  غير  فمن 
يعدو  لن  ذلك  إن  كيشوط«،  »دون  بمثابة 
للوقت وصدمة للسكان،  أن يكون مضيعة 
إال أنه مع ذلك، يتعني من حني آلخر تذكير 
الناس بأن هناك قوانني وقواعد وسلوكا، 
غماره  نخوض  الذي  الرهان  وأن  السيما 
»الغات«  هو رهان املنافسة الحرة، ثم مع 
في  القانون  احترام  ورهان  الجودة  رهان 
املعامالت وفي التجارة، فال يمكننا التعامل 
تصرف  نتصرف  ونحن  الكبرى  الدول  مع 
الصغار((، لذلك يفهم من تعبير امللك، أن 
وأن  النهاية،  على  شارفت  التطهير  حملة 
األمر يتعلق بتذكير رجال األعمال بوجود 
املحور  أمــا  احترامها،  مــن  البــد  قــوانــني 
املــوازيــة  بالحملة  يتعلق  فكان  الثاني، 
املخدرات،  على  تشنها  الدولة  كانت  التي 
حيث طرح عليه املحاور سؤاال آخر قائال: 
حملة  هي  تشنونها،  أخرى  حملة  »هناك 
االنطباع  لديكم  فهل  املــخــدرات،  محاربة 
املضمار،  هذا  في  أهدافكم  تحققون  بأنكم 
وهل تستطيعون اآلن منع اإلنتاج املحلي 
بالتالي:  امللك  أجاب  وقد  املخدرات؟«،  من 
بالنسبة لإلنتاج املحلي، يتعني  ))ال، ألنه 
القيام بعملية تحويل، فنحن نبذل قصارى 
جهدنا في هذا الصدد، ونأمل أن تساعدنا 
أثــرنــا ذلك  فــي هــذا املسعى، وقــد  أوربـــا 
مرارا مع األوروبيني، وخاصة مع فرنسا، 
ولو  املخدرات،  ملروجي  حدا  وضعنا  لقد 
تشكلت شبكات أخرى، فسيكون لنا الوقت 
سؤال  أعقبه  ملواجهتها((،  أيضا  نحن 
على  القضاء  يتطلبه  الذي  بالوقت  يتعلق 
اإلنتاج املحلي، فأجاب امللك بأن ))األمر قد 
يتطلب ما بني سنتني إلى ثالث سنوات((، 

كما سأله صحفي »فرانس 2«: »هل يتطلب 
األمر مجهودا داخليا أم مساعدة أجنبية؟ 
مساعدة  يتطلب  ))األمر  أن  امللك  فأوضح 
نشاط  تحويل  يتطلب  األمر  ألن  خارجية، 

منطقة كاملة باململكة((.
املقتضب  التصريح  بهذا  امللك  يكتف  لم 
على  والـــحـــرب  الــتــطــهــيــر،  حملة  حـــول 
الحوار  من  تقريبا  شهر  فبعد  املخدرات، 
الحسن  خــص  ذكـــره،  السابق  الصحفي 
الثاني األجهزة اإلعالمية األملانية بحديث 
بني  ومــن   ،1996 مــاي   31 يــوم  مــطــول، 
القضايا التي أثيرت حملة التطهير، حيث 
طرح عليه السؤال اآلتي: »تقوم حكومتكم 
حاليا بحملة واسعة النطاق ضد الرشوة 
واملخدرات والتهريب، هل ترون أن النتائج 
الحملة  هـــذه  وهـــل  مــرضــيــة؟  املحصلة 
إشــارة  امللك  جــواب  فكان  ستتواصل؟«، 
قوية لرجال األعمال املغاربة بنهاية حملة 
كل  من  الغاية  ))إن  قال:  حيث  التطهير، 
هذه العمليات، ليست الزجر فقط، فمنطق 
اقتصادي  كل شيء  قبل  هو  التطهير  هذا 

في  نستمر  أن  يمكن  ال  ولكن  وأخــالقــي، 
الذي  ممكن،  غير  فهذا  كثيرة،  محاكمات 
يجب اآلن هو االنتقال إلى املرحلة الثانية، 
رجــال  على  يتعني  إذ  التهذيب،  مرحلة 
أو  كانوا  ببلدنا، صغارا  والتجار  األعمال 
الصناعة،  رجال  وعلى  ومتوسطني،  كبارا 
أن يدركوا أنه مع املنظمة العاملية للتجارة 
أوروبا،  وبني  بيننا  الشراكة  اتفاقية  ومع 
تتمثل  جديدة  لقواعد  خاضعني  سنكون 
األسعار  وحقيقة  والشفافية  التنافس  في 
موت  أو  حــيــاة  مسألة  إنــهــا  والــجــودة، 
االنتباه،  لفتنا  فقد  ولهذا  لنا،  بالنسبة 

واضحة  لحاالت  الشدة،  من  بشيء  ربما 
الطرف  غض  يصعب  كــان  صــارخ  بشكل 
نفس  في  قمنا  أننا  نعتقد  لكننا  عنها، 
يفهم  أن  ونأمل  بيداغوجي،  بعمل  الوقت 
استقبلت  فقد  حــال،  أيــة  وعلى  الجميع، 
وشرحت  األعمال  رجال  أوساط  مسؤولي 
لهم كل ذلك، وتحدثنا بكل صراحة وطلبت 
العمل  بهذا  القيام  على  مساعدتي  منهم 
ندخل  أن  يمكن  ال  ألنــنــا  البيداغوجي، 
املنافسة الدولية إذا لم نكن قادرين عليها، 
وإذا لم تكن لنا منتوجات ذات جودة وإذا 
لم نكن نتحلى بالشفافية، ويتعني من حني 
لينتبه  واســع،  نطاق  على  التحرك  آلخــر 

الناس وينضبطوا((.
ــوع املـــخـــدرات،  ــوضـ وبــخــصــوص مـ
ــراءات الــتــي مــن شــأن املــغــرب أن  ــ واإلجـ
امللك  جواب  كان  املجال،  هذا  في  يتخذها 
كالتالي: ))يتعني أن نتفق أوال على شيء، 
وهو أن املغرب ليس منتجا ملخدرات قوية، 
فنحن ال ننتج الكوكايني وال األفيون، وفيما 
يخص الكيف، فاملغرب ليس هو أول منتج 

املتحدة  فالواليات  العالم،  في  املادة  لهذه 
لها آالف الهكتارات املزروعة، ثم لو لم تكن 
ملا  بــأوروبــا  للكيف  مستهلكة  دول  هناك 
كان هناك إغراء إلنتاجه باملغرب، لكن إذا 
ما تم بيعه بحرية على بعد ثالث ساعات 
يكون  ــراء  اإلغ فإن  الرباط،  من  بالطائرة 
كبيرا جدا بالنسبة للمهربني، ويتعني إذن، 
مجال  في  أدنى  حد  على  نتفق جميعا  أن 
التشريع، ثم إننا قمنا مؤخرا بحملة مكثفة 
ضد املخدرات ونعتزم مواصلتها، لكننا ال 
يتعني  إذ  بمفردنا،  بذلك  القيام  نستطيع 
على  تساعدنا  أن  األوروبــيــة  ــدول  ال على 

اقترحت  وقد  طلبنا مساعدتها،  لهذا  ذلك، 
خالل  للغاية  مهما  مبلغا  رسميا  فرنسا 
تقوم  أن  وآمل  الفرنسية،  بالديار  مقامي 
الحسن  ثم تطرق  الشيء((،  أملانيا بنفس 
من  املغرب  به  قام  مهم  إجراء  إلى  الثاني 
املناطق  في  الكيف  ــة  زراع محاربة  أجــل 
تنمية  »وكــالــة  إحـــداث  وهــو  الشمالية، 
قال  حيث  منها،  املنتظر  والدور  الشمال« 
في هذا الصدد: ))إن وكالة تنمية الشمال 
التي أحدثت مؤخرا، ستمكن من استبدال 
زراعة الكيف في هذه املنطقة، ومن األكيد 
على  كبيرة  بسهولة  القضاء  يمكننا  أنه 
مع  املحادثات  تمكن  وقــد  الكيف،  ــة  زراع
من  شــك،  بــال  كـــول،  هيلموت  املستشار 
إمكانية  معه  الهدف، وسأثير  هذا  تحقيق 
مما  أملانيا،  إزاء  املغربي  الدين  تحويل 
سيساعدنا على إدخال زراعات بديلة حتى 
يتمكن من كان يزرع الكيف من زراعة شيء 
آخر سيمكننا من امتصاص ديننا وإدخال 

زراعات أخرى بديلة في شمال البالد((.
وهكذا.. فقد أخذ امللك من وزير الداخلية 
ملف حملة التطهير بعد االنزالقات الخطيرة 
التي طالته، ولم يستمر األمر طويال حتى 
نهائيا  امللف  بإغالق  الثاني  الحسن  قام 
يوم 16 أكتوبر 1997، عندما أصدر الديوان 
ملكيا  عفوا  خالله  من  أعلن  بالغا  امللكي 
أحيلوا  الذين  األشخاص  لفائدة  شامال 
التهريب،  قضايا  في  اململكة  محاكم  على 
املعتقلون والذين يوجدون في حالة سراح، 
وبــهــذا أســـدل الــســتــار على واحـــدة من 
تاريخ  في  جدال  التطهيرية  الحمالت  أكبر 
آخر،  طريق  لها  يراد  كان  فبعدما  املغرب، 
آخر  مسلكا  وأخذت  الداخلية  وزير  تدخل 

وهو تصفية حسابات شخصية.
مستوى  على  كذلك  امللف  طوي  وهكذا 
الجريدة  ضد  امللك  رفعها  التي  الدعوى 
اإلسبانية، فقد أصدرت املحكمة االبتدائية 
لصالح  حكما   ،1997 دجنبر  في  بمدريد 
امللك الحسن الثاني، حيث أدانت صحيفة 
بها  العاملني  والصحفيني   »16 »ديــاريــو 
امللك  بشرف  املشروع  غير  املساس  بتهمة 
الحسن الثاني، وقضت بأدائهم للتعويض 
للملك  حصل  ــذي  ال املعنوي  الضرر  عن 
الحسن الثاني، وأمرت بنشر النص الكامل 
تحديدها  سيتم  التي  الصحف  في  للحكم 

لدى التنفيذ.
هكذا إذن كان مآل حملة التطهير األولى.. 
تطهير  حملة  نشهد  أن  املمكن  من  فهل 

ثانية؟ وكيف سيكون مآلها ؟

ل الحملة التطهيرية إلى حسابات شخصية  إدريس البصري حوَّ

أخذ الملك من وزير الداخلية ملف حملة التطهير بعد 
االنزالقات الخطيرة التي طالته، ولم يستمر األمر طويال 

حتى قام الحسن الثاني بإغالق الملف نهائيا يوم 16 أكتوبر 
1997، عندما أصدر الديوان الملكي بالغا أعلن من خالله عفوا 

ملكيا شامال لفائدة األشخاص الذين أحيلوا على محاكم 
المملكة في قضايا التهريب، المعتقلون والذين يوجدون 
في حالة سراح، وبهذا أسدل الستار على واحدة من أكبر 
الحمالت التطهيرية جدال في تاريخ المغرب، فبعدما كان 

يراد لها طريق آخر، تدخل وزير الداخلية وأخذت مسلكا آخر 
وهو تصفية حسابات شخصية
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كواليس صحراوية
العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 2021

��ستثناء �ملغرب من حركية �سفر�ء �أمريكا يف �إفريقيا
خيبة أمل خصوم 
المغرب في بايدن

العيون. األسبوع
 

  
كشف مستشار األمن القومي السابق جون 
بولتون، املعروف بعدائه للمغرب، أن »الرئيس 
واشنطن  موقف  يغير  لن  بايدن  جو  األمريكي 

من االعتراف بمغربية الصحراء«.
ودعا خبراء خالل ملتقى أقيم في إطار ندوة 
افتراضية نظمها املركز األمريكي مؤخرا، إلى 
في  فعال  بشكل  املساهمة  على  الجزائر  حث 
جهود األمم املتحدة الهادفة إلى التوصل إلى 
الصحراء،  اإلقليمي حول  للنزاع  حل سياسي 
وتحمل مسؤوليتها كطرف حقيقي في النزاع.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس السابق 
لألمني  الخاص  واملمثل  »املينورسو«  لبعثة 
العام لألمم املتحدة للصحراء، إيريك جونسن، 
الصحراء  بمغربية  األمريكي  »االعتراف  أن 
الصحراء  حول  اإلقليمي  للنزاع  الحل  يعطي 
جميع  جعل  من خالل  وذلك  أمده،  طال  الذي 
وأضــاف:  الحقيقة«،  أمــام  املعنية  ــراف  األط
فقط،  والتفاهم  الواقعية  روح  وفــق  »إنــه 
سيتمكن  املتحدة،  الواليات  من  وبمساهمة 
من  البوليساريو  وجبهة  والجزائر  املغرب 
يزال  ما  الذي  النزاع،  لهذا  إيجاد حل سلمي 
اإلقليميني،  واألمـــن  للسالم  تهديدا  يشكل 
في  والتنمية  اإلقليمي  للتعاون  مكلفة  وعقبة 

املغرب العربي«.

عبد اهلل جداد. العيون 

 
  

حركة كبيرة في مناصب السفراء 
بها  قــامــت  بإفريقيا  األمريكيني 
العديد  وشملت  األمريكية  اإلدارة 
الرئيس  يعلن  لم  فيما  الدول،  من 
ترشيح  عن  بايدن،  األمريكي جو 
سفير  منصب  لشغل  ــم  اس أي 
في  األمريكية  املتحدة  الواليات 

اململكة املغربية بعد انتهاء 
فيشر  ديفيد  مهام 

فـــــي يـــنـــايـــر 
ــي،  ــ ــاض ــ امل
ــبـــاشـــرة  مـ
بــــــــعــــــــد 
ــارة  ــ ــزيـ ــ الـ
ــام  الــتــي ق
ــهــا رفــقــة  ب
ديــــفــــيــــد 

األمريكي  الخارجية  وزيــر  مساعد  شينكر، 
لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا ملدينة 
الداخلة، قصد معاينة مقر القنصلية األمريكية 

في املدينة، حيث من املرجح أن يتم 
اإلعالن عنه في الفترة 

تجسيدا  املقبلة 
العالقات  لقوة 
البلدين،  بــني 
التقارب  ــذا  وك
الـــكـــبـــيـــر بــني 

نتيجة  البلدين 
األمريكي  لإلعالن 

بمغربية  املــتــعــلــق 
الــصــحــراء، ذلــك الــذي 

قائما  ــزال  ي ال 
على الرغم 
مــــــــــــن 
ــج  ــروي ت
نــظــام 

اإلدارة  بأن  ذلك  لنقيض  بالجزائر  العسكر 
األمريكية الجديدة تتراجع عنه.

الدبلوماسية  أيضا  التعيينات  وشملت 
سفيرة  أوبــني،  مور  إليزابيث  األمريكية، 
للواليات املتحدة األمريكية بالجزائر، 
جــون  ــه،  ــام ــه م للمنتهية  خــلــفــا 
سفير  منصب  بأن  علما  ديروشر، 
في  األمريكية  املتحدة  للواليات 
الحساسية  بالغ  يعد  الــجــزائــر، 
تلعبه  الذي  الكبير  الدور  ظل  في 
ــي نـــزاع الــصــحــراء،  ــجــزائــر ف ال
وتجسيدها لعدائها الواضح تجاه 
تحركاتها  خــالل  من  املغرب 
خصوصا  املكشوفة، 
ما بعد االعتراف 
األمــــريــــكــــي 
بـــمـــغـــربـــيـــة 
الـــصـــحـــراء 
 10 فــــــــي 
ــر  ــ ــب ــ ــن ــ دج

املاضي.
فيشرترامب

بولتون

 إشهار السالح 
لتوقيف »مجرم« 

عنيف

العيون. األسبوع 

 
  

يعمل  شرطة  موظف  اضطر 
للشرطة  الــوالئــيــة  باملصلحة 
الــعــيــون،  بمدينة  القضائية 
إلشهار  املاضية،  الجمعة  يوم 
اللجوء  دون  الوظيفي  سالحه 
تدخل  خالل  وذلك  الستعماله، 
يبلغ  شخص  لتوقيف  أمــنــي 
ذوي  مــن  سنة،   21 العمر  مــن 
في  كــان  القضائية،  السوابق 
حــالــة انــدفــاع قــويــة وعــرض 
وعناصر  املــواطــنــني  ســالمــة 
بواسطة  جدي  لتهديد  الشرطة 

السالح األبيض.
قد  للشرطة  ــة  دوريـ وكــانــت 
فيه،  املشتبه  لتوقيف  تدخلت 
مذكرتي  موضوع  يشكل  الــذي 
الوطني  الصعيد  على  بحث 
باالختطاف  تتعلق  قضايا  في 
والجرح  والضرب  واالحتجاز 
ــه أبـــدى  ــ ــر أن ــة، غــي ــرقـ والـــسـ
مقاومة عنيفة بواسطة السالح 
األبيض، األمر الذي اضطر معه 
سالحه  إلشهار  الشرطة  مقدم 
الــوظــيــفــي بــشــكــل احــتــرازي 
أن  قبل  وذلــك  الخطر،  لتفادي 
عن  األمني  التدخل  هذا  يسفر 
وحجز  فيه  املشتبه  توقيف 

السكني.

الداخلة. األسبوع
 

 
  

الشخص  هو  فريسينيه،  كلود  الفرنسي  بات 
الذي اختاره حزب الرئيس الفرنسي »الجمهورية 

إلى اإلمام«، مندوبا للحزب بمدينة الداخلة.
في  وإفريقيا  العربي  قسم  املــغــرب  ــان  وك
وقت  في  أعلن  قد  الحاكم،  الفرنسي  الحزب 
سابق، عن إحداث ملحقتني في املغرب، في  كل 

من أكادير والداخلة.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  لحزب  سبق  وقد 
تعزيز  قرر  أن  األمــام«،  إلى  »الجمهورية  ماكرون 
خدمة  إفريقيا  وغرب  املغاربية  بالدول  تواجده 
بمناسبة  وذلــك  باملنطقة،  الفرنسية  للجالية 
أيام  بعد  ذلك  وجاء  لتأسيسه،  الخامسة  الذكرى 
فرنسا  سفارة  من  وفد  عقدها  التي  اللقاءات  من 
بالرباط برئاسة نائب السفير، وخاصة مع شيوخ 
قبائل الصحراء الذين اعتبروا فرنسا دولة شريكة 
أو  بالعيون  لها  قنصلية  افتتاح  وعليها  للمغرب 

الداخلة.  

البنك الشعبي يرافق زبناءه في انطالقته

ممثل حزب ماكرون في الداخلة

العيون. األسبوع 

 
  

التي  »كورونا«  جائحة  من  بالرغم 
أرخت بظاللها على املشهد االقتصادي 
ــمــاعــي، اســتــطــاع أحــمــد بن  واالجــت
اإلدارة  توليه  منذ  اإلدريسي،  بالفقيه 
باألقاليم  الشعبي  للبنك  الجهوية 

 34 يفوق  ما  يضخ  أن  الصحراوية، 
»الشعبي  برنامج  في  درهــم  مليون 
الخريجني  بدعم  الــخــاص  انــطــالق« 
الصغرى  املشاريع  وتمويل  الشباب، 
بناء  يأتي  والــذي  الذاتي،  للتشغيل 
ما  وهــو  امللكية،  التوجيهات  على 
يعادل 49 في املائة من مجموع نسبة 
العيون  بجهتي  اإلجــمــالــي  الــغــالف 
وادي  والــداخــلــة  الــحــمــراء  الساقية 
 625 الذهب، فيما تجاوز عدد امللفات 

من  ومنهم  استفاد  مــن  منهم  ملفا 
خلية  واستقبلت  ــدرس،  ال قيد  الزال 
حاملي  من   5890 يفوق  ما  »انطالق« 

املشاريع واملقاوالت الصغرى.
من  واحـــد  وهـــو  س(،  )م.  وأكـــد 
»الشعبي  برنامج  مــن  املستفيدين 
انطالق«، أنه بفضل هذا الدعم، أصبح 
له مشروع مقهى متكامل ويشغل عددا 
مدر  مشروع  وهــو  العاملة  اليد  من 

للدخل.  

إقبال على برامج قناة »العيون«
 في موريتانيا وتندوف

العيون. األسبوع

 
  

منذ أن انطلق بثها األرضي وعبر 
 ،2004 سنة  االصــطــنــاعــي  القمر 
استطاعت قناة »العيون« أن تتغلغل 
وحملت  تــنــدوف،  مخيمات  داخــل 
السياسية  الــرســائــل  مــن  الكثير 
والحقوقية، وأضحت منبرا إعالميا 

ال محيد عنه.
وحــقــقــت قــنــاة »الــعــيــون« نــســب 
شهر  ــة  ــداي ب مــنــذ  مهمة  مــشــاهــدة 
بالنسبة  خاصة  الــجــاري،  رمضان 
للبرامج التي تعنى بالتراث والثقافة 
الحسانية، إذ يحرص مشاهدوها من 
ساكنة األقاليم الجنوبية ومتابعوها 
بربوع اململكة وبالخارج وبمخيمات 
متابعة  على  وموريتانيا،  تندوف 
و»الجمل  القوافي«،  »سباق  برامج 
الفائز  يحصل  ــذي  الـ حــمــل«  بما 
برنامج  وأيضا  »جمل«،  على  فيه 
»حديث رمضان« و»جسر اإلحسان« 
ــريــك«، وتـــراثـــك لــك«  ــف ــي ل ــال ــي و»ل
والسيتكوم  نمدح«،  اله  هلل  و»بسم 
الكوميدي »أوطيل ديدي«، وبرنامج 
»ملسات  برنامج  ثم  الواجهة«،  »في 
و»أمنير«  الناس«  و»مــع  نسائية« 
و»حــزمــة رمــضــان«، والــتــي تسلط 
الثقافي  ــوروث  ــ املـ عــلــى  ــوء  ــض ال
للصحراء املغربية من شعر حساني 

وحكاية وأمثال شعبية حسانية.
منذ  البرامج  هذه  بث  ويتواصل 

برنامج  بث  انطلق  حيث  سنوات، 
 ،2006 سنة  منذ  القوافي«  »سباق 
املسابقات  بــرنــامــج  يــقــص  فيما 
شريط  حمل«  بما  »الجمل  التراثية 

موسمه الثالث عشر.
»سباق  برنامج  فــي  ويتنافس 
ــاب على  الـــقـــوافـــي« شـــعـــراء شــب
أمــام  حلقة  عــشــرة  اثنتي  امــتــداد 
شعراء  مــن  مكونة  تحكيم  لجنة 
وموريتانيا،  املغرب  من  حسانيني 
القوافي  »أمير  بلقب  للظفر  وذلــك 
نقدية  جــائــزة  ونــيــل  بــالــصــحــراء« 
البرامجية  الشبكة  وتتضمن  مهمة، 
لقناة »العيون« خالل شهر رمضان، 
وفنية  وثــقــافــيــة  ديــنــيــة  بـــرامـــج 
تحاول  متنوعة  وترفيهية  وصحية 
شرائح  جميع  ألذواق  االستجابة 
النسخة  أبــرزهــا  مــن  املشاهدين، 
وتجويد  حفظ  ملسابقة  الــعــاشــرة 
إلى  فيها  التي شارك  الكريم  القرآن 

حدود اليوم، 1100 مشارك.

اتفاق لترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان والبيئة

العيون. األسبوع 

اللجنة  ــيــس  رئ ــجــي،  ــردي ب تــوفــيــق  ــع  وقـ
العيون  بجهة  ــســان  اإلن لحقوق  الجهوية 
املدير  صــبــرات،  وعــلــي  الــحــمــراء،  الساقية 
شراكة يوم  بالعيون، اتفاقية  للبيئة  الجهوي 
التعاون  تعزيز  إلــى  تهدف  املاضي،  االثنني 
ثقافة  ترسيخ  فــي  للمساهمة  الطرفني  بــني 
والنهوض  والبيئة  اإلنــســان  حقوق  حماية 
وكذا  الحمراء،  الساقية  العيون  جهة  في  بها 
املجال  في  واملدنية  املؤسساتية  الجهود  دعم 

البيئي والتنمية املستدامة.
كما تهدف هذه االتفاقية أساسا، إلى تفعيل 
آليات حماية البيئة، عبر تعزيز ثقافة احترام 
حقوق اإلنسان والبيئة وبلورة برامج للتوعية 
حول  والترافع  القدرات  وتقوية  والتحسيس 
التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية  الحق في 
تحقيق  في  املساهمة  عن  ومستدامة، فضال 

األهداف الجهوية للتنمية املستدامة. 

لغضف
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الـــرأي

العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 2021

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

إسحاق الخاطبي

تــداولــت مــؤخــرا بعض وســائــل اإلعــام 
الرئيس  بأن  يفيد  خبرا  واألجنبية،  املحلية 
األمريكي جو بايدن، وضع جدول ترشيحات 
عــلــى وزارة  بــاالعــتــمــاد  ــك  ــراء، وذلـ ــســف ال
9 دبلوماسيني  الخارجية، حيث قام بتعيني 
محترفني في دول مختلفة من الصومال إلى 
جديدة  سفيرة  تعيني  اقترح  كما  السنغال، 
الدبلوماسية  وهــي  بالجزائر،  لواشنطن 
إليزابيث مور أوبني، خلفا لجون ديسروشر، 

الذي غادر منصبه قبل أشهر.
على  اإلعامية  املنابر  بعض  علقت  وقد 
الخبر بعناوين عريضة من قبيل »بايدن عني 
القارة السمراء ومن ضمنهم  سفراءه بدول 
استثنى  حني  في  الجزائر  الشرقية  الجارة 
املغرب«، لكن حقيقة األمر ليس كما يروج لها 
البعض، وذلك لعدة اعتبارات، نذكر أهمهما: 
الهاجس األمني للواليات املتحدة والجانب 
أساسيتان  ركــيــزتــان  وهما  االقــتــصــادي، 
قصوى،  أولوية  األمريكية  اإلدارة  توليهما 
حيث نجد بأن توجه هذه األخيرة في تعيني 
التي  الخارجية  سياستها  يوازي  سفرائها 
الــدول  مع  التعاون  دعائم  إرســاء  تعتمد 
كانت  التي  وتلك  االشتراكي  التوجه  ذات 
تعارضها في املاضي أو لها عاقات وطيدة 
)روسيا  سابقا  السوفياتي  االتــحــاد  مــع 
االتحادية حاليا(، والهدف من كل ذلك، هو 
محاولة استمالة هذه الدول لتغيير مواقفها 
وسياساتها، حتى يتسنى لها غزو أسواقها 
وبالتالي  ثقافتها،  ونشر  ومؤسساتها 
بني  من  نجد  فمثا  بها،  الروسي  املد  وقف 
األخيرة،  التعيينات  شملتها  التي  الــدول 
االشتراكي،  التوجه  ذات  الجزائر،  ــة  دول
لروسيا  استراتيجية  حليفة  تعتبر  والتي 
األبيض  البحر  وحوض  إفريقيا  شمال  في 
مهد  للصني  بالنسبة  األمر  كذلك  املتوسط، 
الشيوعية، والتي تعتبرها الواليات املتحدة 
هي األخرى ذات أولوية في تعيني السفراء، 
حيث اعتمدت نيكوالس بيرنز، الدبلوماسي 
بحث  بعد  وذلك  هناك،  لها  كسفير  املحنك، 
الذين  املرشحني  الئحة  في  ودقيق  طويل 
يمكنهم أن يشغلوا هذا املنصب الحساس، 
خاصة وأن األمر يتعلق بجمهورية »التنني 
مضجعها  تقض  أصبحت  التي  األحــمــر« 
وتسابقها  االقتصاد  في  بقوة  وتنافسها 
من  نجد  أننا  كما  األســـواق،  اكتساح  في 
باهتمام  حظيت  الــتــي  التعيينات  بــني 
اإلفريقية  الــدول  بعض  األمريكية،  اإلدارة 
واآلسيوية التي تشهد حروبا أهلية أو عدم 
استقرار سياسي، أو ربما قد تكون ثرواتها 
محط أطماع الروس كما هو األمر بالنسبة 
والسنغال  وليسوتو  والفيتنام،  ألنغوال 

والكونغو والكاميرون والصومال...
اململكة  استثناء  أن  يتبني  عليه،  وبناء 
من هذه التعيينات، هو في الحقيقة إشارة 
إيجابية، وانطباع يطمئن على أن العاقات 
بألف  هي  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع 
خير، وتحظى بالوضع املتقدم، على اعتبار 
كما  إفريقيا،  في  رئيسي  حليف  املغرب  أن 
أمر  هو  بالرباط  سفير  تعيني  مسألة  أن 
لم  بايدن  جو  الرئيس  مــادام  ألوانــه  سابق 
مناصب  التي ستشغل  األسماء  بعد  يرشح 
السفراء لدى الدول الحليفة والصديقة، أما 
بخصوص مغادرة السفير األمريكي األسبق 
في  باملغرب،  واشنطن  سفارة  فيشر،  ديفيد 
رئيسا،  بايدن  تنصيب  بعد  املاضي،  يناير 
املمارسة  مــع  ويتماشى  طبيعي  فــاألمــر 
املعينني  األمــريــكــيــني  للسفراء  املــعــتــادة 
سياسيا، حيث ينهون مهامهم الدبلوماسية 

عند بداية كل إدارة رئاسية جديدة.

هل فعال استـثنى جو بايدن 
المغرب من تعيـيناته 

األخيرة للسفراء ؟
العرب  عند  رمــضــان  شهر  عــن  تحدثنا  أن  سبق 
الديني  والسلوك  العبادات  أن  على  وأكدنا  املسلمني 
يوم صاة  ترون  أنتم  وها  موسميا،  يكون  أن  يجب  ال 
األرصفة  يتخذون  الذين  املصلني  عدد  يتكاثر  الجمعة، 
على  الوافدين  هؤالء  هل  أتساءل  لذلك  للصاة،  مكانا 
املساجد في هذا الشهر الفضيل يأتون للقيام بالواجب 
الديني املفروض على كل مسلم، أم أنهم يطبقون شعار 
وهناك  واألعــيــاد«؟  الجمعة  نهار  تجي  القياد  »صــاة 
ظاهرة أخطر في هذا الشهر، وهي تلك التي تتجلى في 
على  املدمنني  يفضح  الصيام  ألن  السير،  حوادث  كثرة 
الناس،  مع  وتعاملهم  سلوكهم  يتغير  حيث  التدخني، 
حياتهم  على  السجائر  تأثير  يخفوا  أن  يمكن  ال  ألنهم 

يكن جلهم  لم  إن  نرى بعضهم  املدينة، حيث  أو  الحي  أو  األسرة  داخل  سواء 
ينفجرون غضبا ألتفه األسباب، وما يعانيه أصحاب السجائر أخف وطأة على 
من  فهناك  أصنافها،  بجميع  واملخدرات  الحشيش  مستعملي  من  الطبقة  هذه 
يزاوج بني تناول السجائر واملخدرات، وهناك طبقات أخرى تتعاطى الكوكايني، 
وإذا تسلقنا طبقات املجتمع نحو األعلى، نجد من تمكنهم ثرواتهم من تخدير 
عن  الحلقة سنتحدث  هذه  وغيرها، وخال  الهيروين  طريق حقن  عن  أنفسهم 

بعض خصوصيات شهر الصيام.
هو شهر معروف باإلكثار من الصدقات وفعل الخير حيث جاء في القرآن الكريم: 
))يريد هلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر((، كما أن للصائم فرحتني: فرحته عند 
الحلقة  هذه  خصصنا  ملاذا  القارئ  يتساءل  وقد  ربه،  لقاء  عند  وفرحته  إفطاره 
ما  إلى  باإلضافة  اإلسام،  أركان  من  ركن  لكونه  والجواب،  الصيام؟  عن  للحديث 
فيه من منافع صحية لجسم اإلنسان، حيث جاء في الحديث: ))صومو تصّحوا(( 
الشهر يمتاز بالصدقات وأعمال  أن هذا  و))داووا مرضاكم بالصدقة((، ومعلوم 

الخير حيث كان املسلمون معروفون بالكرم والجود والسخاء.
خطوات  وبعد  »دراهم«،   3 وبجيبه  خرج  الذي  املصطفى،  بالرسول  ولنبدأ 
كان  مما  واحدا  درهما  فأعطاها  الصدقة  تطلب  عجوز  امرأة  سبيله  اعترضت 
يصل  ولم  الثاني،  الدرهم  فأعطاه  يده  يمد  عجوزا  وجد  خطوات،  وبعد  معه، 
الدرهم  وأعطاه  صغيرا  طفا  وجد  ألنه  بجيبه،  كان  ما  نفذ  وقد  إال  السوق 
املثل  الصدد  هذا  في  لكم  ونسوق  الوفاض،  خاوي  بيته  إلى  فرجع  الثالث، 

بعثمان بن عفان، الذي خصص جميع ثرواته لتزويد جيوش 
املسلمني باألسلحة واملأكل وامللبس، كما أنه خامس من آمن 
ثم  وعلي  الــزهــراء  وفاطمة  خديجة  بعد  الرسول  برسالة 
عائشة، كما أنه أغنى خلفاء الرسول على اإلطاق وكان أول 
الخوارج  استشاط  لذلك  منزله،  فوق  األول  الطابق  بنى  من 
غضبا فقتلوه، ألنهم لم يكونوا يؤمنون بتوريث الخافة، بل 

كانوا يقولون البقاء لألصلح.
الذين  وهم  قوية  قبيلة  كانوا  الذين  الخوارج  أمر  غريب 
فمن  وعلي،  عثمان  عمر،  للرسول:  الثاثة  الخلفاء  قتلوا 
بسيطة  يعيشون حياة  كانوا  ألنهم  األفكار؟  بهذه  أتوا  أين 
عمر  سيدنا  الفاروق  قاله  بما  نذكر  أن  بد  ال  وهنا  وبدوية، 
حني طعنه مجرم بخنجر مسموم، فطلب ممن كانوا حوله أن 

يوفروا له محاكمة عادلة مبنية على اإلنصاف.
والنساء  املال  على  لاستياء  طاحنة  بحروب  تقوم  العربية  القبائل  كانت 
بناء  في  الشروع  هي  )ص(،  الرسول  بها  قام  مهمة  أول  كانت  لذلك  والجاه، 
أسس الدولة مختارا في ذلك املوقع الذي سمي بـ»مبرك الناقة«، ناقة الرسول، 
قواعد  ويؤسس  ينظم  أن  حاول  أنه  كما  قباء،  مسجد  وهو  مسجد  أول  لبناء 
األمة اإلسامية، فأخذ أوال يبحث عن الحلفاء من بني القبائل الغير مسلمة، كما 
لبثوا أن نكتوا عهدهم  قام بمفاوضات مع يهود بني قريضة، ولكن هؤالء ما 
الهجومات،  هذه  بصد  النبي  فأمرهم  املسلمني،  املجاهدين  يهاجمون  وأخذوا 
ومن هنا بدأت الفتوحات اإلسامية، حيث نصحهم الرسول بمقاتلتهم مثل ما 
قاتلوهم، ونصحهم بأن ال يقتلوا امرأة أو عجوزا أو طفا، أو اجتثاث الشجر 

والنخل وكل ما يفيد البشر.
وبالعودة إلى حوادث السير في بادنا، فهذا سائق بحث عن علبة سجائر فلم 
يجدها، وخال هذه الهفوة يتسبب في اصطدام كل ما يوجد أمامه من سيارات 
غير  حالة  في  كان  أنه  يجيب  فعله،  عما  يسأل  وحني  ناقات،  أو  حافات  أو 
طبيعية ألنه لم يدخن سيجارته منذ أن خرج من بيته كما تعود على فعل ذلك، 
وهكذا يتحول شهر البركات والخيرات إلى مقبرة يدفن فيها الضحايا األبرياء.
أو  ناقص«  ــان  »ك كقولهم  املدمنون  يستعملها  وتعابير  كلمات  وهناك 
تحرم  أن  ليا،  الخروج  منع  إلى  باإلضافة  الدولة  على  يجب  فهل  »مقطوع«، 

استعمال السجائر في هذا الشهر الكريم؟

يسجل التاريخ الحديث، ال سيما 
في شقيه الوثائقي والطبوغرافي، 
بشمال  االستعمارية  القوى  تدخل 
إفريقيا في العشرينيات من القرن 
طائرات  قيام  في  تمثلت  املاضي، 
شمال  مناطق  بقنَبلة  إسبانية 
السام،  الــخــردل  بــغــازات  املــغــرب 
على  الفرنسية  السلطات  وإقــدام 
تفجير قنابل نووية، في محاوالت 
املــقــاومــة  شــوكــة  لكسر  مــتــكــررة 
املغرب  البلدين:  كا  في  الشعبية 
ــى إبـــان حــرب  ــ والــجــزائــر، األول
القوات  إمطار  في  تمثلت  الريف، 

غاز  من  بوابل  املغرب  بشمال  مناطق  اإلسبانية 
نووية  ونفايات  تجارب  والثانية  السام،  الخردل 
جنوب  بمناطق  الفرنسي  املستعمر  عليها  أقــدم 
الجزائر، وما ترتب عنهما من تداعيات صحية، ما 
زال سكان املنطقتني يعانون منها حتى اآلن، سواء 
من  عنها  نجم  وما  السامة  بالغازات  األمر  تعلق 
الريف  الرئوي بمناطق  السرطان  استفحال حاالت 
شمال املغرب، أو النفايات النووية التي كانت لها 
الخلقية  التشوهات  على  خطيرة  جد  مضاعفات 
الجزائرية،  أرقــان  بمناطق  السكان  أصابت  التي 
على  ســواء  البعيد،  املــدى  على  أثارها  عن  فضا 

الغطاء النباتي أو الحيواني.
ومعلوم أن القوى االستعمارية الفرنسية، بأرض 
الجزائر، دشنت دخولها النووي بتجريبها ألسلحة 
باليستية  ونووية وصواريخ  كيميائية  دمار شامل 
استمرت  الباد،  بجنوب  مواقع  عدة  في  بها  قامت 
فرنسا  وكانت   ،1966 سنة  االستقال  بعد  ما  إلى 
وإسرائيل، املتعاونتان على صنع أول قنبلة نووية، 
تدركان أن سكان منطقة التفجير )أرقان( سيعانون 
لفترة تزيد عن 4500 سنة من وقع إشعاعات نووية 
تأتي على اإلنسان والحيوان والنبات، وإلدراك مدى 
املثال  سبيل  على  نسوق  التفجيرات،  هذه  مفعول 
 ،1961/04/25 بتاريخ  األخضر«  »اليربوع  قنبلة 
 127 إلــى  النووية  تفجيراتها  قــوة  بلغت  والتي 

كيلوطن، كما صرح بذلك الجنرال فاو.

أثار صحية ما زالت مستشرية

لقد مضت عشرات العقود على القصف اإلسباني 
السام ملناطق الريف شمال املغرب، وكذا التفجيرات 

النووية الفرنسية وما خلفته من 
إشــعــاعــات، ومــع كــل هــذا اإلرث 
زالت  ما  البغيض،  االستعماري 
في  ممثلة  االستعمارية،  القوى 
هذه  تتجاهل  وإسبانيا،  فرنسا 
ذهب  التي  الاإنسانية  التركة 
 60 من  أكثر  اآلن  ضحيتها حتى 
ألف مواطن بني مرضى السرطان 
بتشوهات  ومصابني  ــرئــوي،  ال
خلقية، رغم املساعي املسجلة من 
بمطالبة  الجمعيات،  بعض  طرف 
اعتذار  بإصدار  إسبانيا  الجارة 

رسمي وجبر الضرر.

نشاط دبلوماسي جزائري محموم

شهدت العاقات الجزائرية الفرنسية في اآلونة 
األخيرة، تدهورا ملحوظا، من خال تلكؤ السلطات 
الفرنسية عن االستجابة ملطالب األطراف الجزائرية 
بالكشف عن أرشيف االستعمار الفرنسي بالجزائر 
الجزائرية،  املقاومة  اقترفتها بحق  التي  والجرائم 
الجزائر  تمكني  إلى  باريس  دعوة  واحد،  آن  وفي 
الصلة  ذات  النووية  الطبوغرافية  الخرائط  من 
استقاله  غــداة  شهد  الــذي  الجزائري  بالجنوب 
لها  كــانــت  ــوات،  مــدى ســن نــوويــة على  تــجــارب 
من  واسعة  مناطق  زالت  ما  خطيرة،  جد  تداعيات 

الجنوب تعاني من وياتها حتى اآلن.
كما يرى مراقبون، أن الجزائر، وأمام مطالبتها 
فرنسا بالتعويضات الناجمة عن نفاياتها النووية 
البترول  بورقة  تلوح  أن  بإمكانها  أرضها،  على 
والغاز في وجه فرنسا )450 ألف برميل يوميا + 2 
طن من الغاز الطبيعي( إذا هي أصرت على تعنتها 

ولم ترضخ ملطالب الجزائر.

المغرب في موقع قوة

كان املغرب باألمس القريب، ومن خال مفاوضاته 
تربطه  التي  والشراكات  االتفاقيات  بخصوص 
الصيد  )وخاصة  بإسبانيا  أو  األوروبي  باالتحاد 
البحري(، في وضعية منعزلة ال سند له، وبالتالي، 
التي  حوامضه  على  عاوة  ضئيلة  مكاسبه  كانت 
جمعيات  قبل  من  باملصادرة  أحيانا  تقابل  كانت 
فاحية أوروبية، وعلى رأسها إسبانيا، لكن اليوم، 

يتصدرها  راهنة  سياسية  متغيرات  ضــوء  وفــي 
األمريكي  واالعتراف  اإلسرائيلي  املغربي  التطبيع 
بمغربية الصحراء، صار للمغرب وزن دولي وموقع 
تفاوضي قوي، حتى إن دول االتحاد األوروبي لّينت 
بأنها  املغرب  إلى مطالب  تنظر  وباتت  موقفها  من 
التوازن السياسي في  مشروعة، حرصا منها على 
اتفاقياتها  مكاسب  منها  تضيع  ال  وحتى  املنطقة، 

املبرمة مع اململكة.
ومعلوم، في التاريخ السياسي، أن إسبانيا ومنذ 
أكثر من ستة قرون، تحتل املدينتني السليبتني سبتة 
ومليلية، إضافة إلى ثغور باألبيض املتوسط، ولها 
مواقف عدائية تجاه املغرب، حتى إن استثماراتها 
داخل املغرب جد ضئيلة بقياسها مع حجم تبادله 
الكيميائي  الجرم  عن  فضا  فرنسا،  مع  التجاري 
سكان  حق  في  االستعمارية  قواتها  ارتكبته  الذي 
طائراتها  وقيام  الريف،  حرب  غداة  املغرب  شمال 
بغارات على مناطق وقصفها بغاز الخردل السام، 
زال  ما  خطيرة،  وبائية  تداعيات  له  كانت  والــذي 
تفاقم  جراء  اآلن  حتى  منها  يعانون  الريف  سكان 

حاالت اإلصابة بالسرطان.

المناخ الدولي يحتم مد جسور التعاون بين البلدين

السياسية  والــتــحــديــات  األوضـــاع  ــذه  ه أمـــام 
واالقتصادية التي يعاني منها البلدان، وبالنظر إلى 
حجم االستيراد الذي يربط سوق االتحاد األوروبي 
والفوسفاط  والغاز  )البترول  الجارتني  بالدولتني 
عن  فضا  املــعــادن(،  وبعض  السمكية  والــثــروات 
اللذين  النووية  والنفايات  السامة  الغازات  ملفي 
يثقان كاهلي فرنسا وإسبانيا، في ضوء كل هذه 
أصبحت  الجيوسياسية،  واملتغيرات  التحديات 
والجزائر  املغرب  بني  والــتــآزر  التعاون  ضــرورة 
الخافات  نبذ  مع  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  ملحة 
العوائد واملكاسب  تقاس بحجم  التي ال  الهامشية 
بناء  ــادة  وإع بينهما،  التعاون  تجسير  حــال  في 
العسكرية  العقيدة  العادة  في  تروق  ال  التي  الثقة 
أمد  منذ  الجزائري  القرار  مواقع  على  تجثم  التي 
في  الحكومية  بالسلطات  يجدر  كما  املغرب،  تجاه 
ــدروس  ال استخاص  ــربــاط،  وال الجزائر  من  كل 
االتحاد  في  كما  والدولية،  القارية  االتحادات  من 
االقتصادي  الرواج  ظل  في  أمكنه،  الذي  األوروبي 
الخافية  السياسية  النقاط  كل  تذويب  والتجاري، 

بني دوله، كمسألة رسم الحدود والسيادة.

تـداعيـات  »الـتـرمضـينـة«

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

جرائم فرنسية في طريق التصالح بين المغرب والجزائر 

عبد اللطيف مجدوب
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الرباط. األسبوع

اعــتــبــر مــحــمــد بــنــشــعــبــون، وزيـــر 
الحماية  مشروع  أن  واملالية،  االقتصاد 
اجتماعية  ــورة  ث »يشكل  االجتماعية 
حقيقية، ملا سيكون له من أثار مباشرة 
عيش  ظــروف  تحسني  فــي  وملموسة 
ــة جميع  ــرام ك ــني، وصــيــانــة  ــن ــواط امل
الهشة،  الــفــئــات  وتحصني  املــغــاربــة، 
السيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم 
من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية«، 
املجتمعي  املــشــروع  ــذا  ه أن  مضيفا 
يشكل رافعة إلدماج القطاع غير املهيكل 
بما  الــوطــنــي،  االقــتــصــاد  نسيج  فــي 
ويصون  العاملة  للطبقة  الحماية  يوفر 
مسار  في  حاسما  ومنعطفا  حقوقها، 
والعدالة  املــتــوازنــة  التنمية  تحقيق 
االجتماعية واملجالية تحت قيادة امللك.

املشروع  هذا  تنزيل  أن  الوزير  وأكد 
الجوانب  تطوير  يتطلب  املجتمعي 
الضمان  هيئات  وحكامة  التدبيرية، 
ــداث هيئة  ــي أفـــق إحــ االجــتــمــاعــي، ف
موحدة للتنسيق واإلشراف على أنظمة 

الحماية االجتماعية.
ــمــشــروع الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة  ف
مــايــني   3 حـــوالـــي  مــنــه  سيستفيد 
الخدمات  ومقدمي  التجار،  من  منخرط 
ومهنيي  ــني،  ــي ــحــرف وال املــســتــقــلــني، 
ــفــاحــني،  الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة، وال
التأمني  مــن  أســرهــم،  ــى  إل بــاإلضــافــة 
ــاري األســاســي عــن املـــرض، أي  اإلجــب
الــذيــن  أن عـــدد املــواطــنــني املــعــنــيــني 
سيبلغ  التأمني  هذا  من  سيستفيدون 
ــن، وهـــو ما  ــواط ــي 9 مــايــني م حــوال
الشرائح  من  باملائة   83 حوالي  يمثل 
والعمال  املهنيني  فئات  لدى  املستهدفة 
األجــراء  غير  واألشــخــاص  املستقلني 
كما  خــاصــا،  نشاطا  ــون  ــزاول ي الــذيــن 
11 مليون مواطن من  سيشمل املشروع 
التأمني  من  وأسرهم  املستقلني  العمال 
خال  املــرض  عن  األساسي  اإلجــبــاري 
سنة 2021، مشيرا إلى أنه سيتم العمل 
على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكني 
الفقيرة  الفئات  من  مواطن  مليون   11
نظام  فــي  حاليا  املنخرطة  والــهــشــة 
املساعدة الطبية »الراميد«، من الشروع 
اإلجباري  التأمني  من  االستفادة  في 
سنة  من  ابتداء  املــرض  عن  األساسي 
شخص  مليون   22 فحوالي   .2022
سنتي  خــال  سيستفيدون  إضــافــي، 
املرض  عن  التأمني  من  و2022،   2021
التي  العاجات  سلة  نفس  يشمل  الذي 
للضمان  الوطني  الصندوق  يغطيها 
القطاع  ألجـــراء  بالنسبة  االجتماعي 
الخدمات  إلــى  الولوج  وكــذا  الخاص، 
التي يوفرها القطاعان الخاص والعام.

إشكالية التمويل والحكامة

يتطلب  االجتماعية  الحماية  مشروع 
والتي  إلنجاحه  مهمة  مالية  ــوارد  مـ
تحتاج إلى تمويل مستمر، حيث كشف 
البرنامج  هذا  تدبير  أن  املالية،  وزيــر 
إجماليا  مبلغا  سيتطلب   ،2025 لغاية 
منها  درهــم،  مليار   51 بـ  يقدر  سنويا 
امليزانية  من  تمويلها  سيتم  مليارا   23
العامة للدولة، بينما سيساهم املهنيون 
التأمني  إطار  في  والتجار  والفاحون 

اإلجباري األساسي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد يونس 
الكونفدرالية  بمكتب  عضو  فيراشني، 
الديمقراطية للشغل، أن مشروع تعميم 
مهم  مشروع  هو  االجتماعية  الحماية 
الدولة  بناء  في  أساسي  وورش  جــدا 
االجتماعية، لكن البد من ضمان شروط 
مضيفا  الكبير،  الـــورش  ــذا  ه نــجــاح 
من  مجموعة  قدمت  الكونفدرالية  أن 
املاحظات حول مشروع القانون اإلطار، 
االجتماعية  الحماية  منظومة  أوال 
تتضمن اثنني من املكونات فيها التأمني 
خدمات  أربع  يشمل  الذي  االجتماعي، 
)تعميم التغطية الصحية، التعويضات 
عن  التعويضات  التقاعد،  العائلية، 
املساعدة  بــرامــج  ثــم  الشغل(،  فــقــدان 
 140 يــتــضــمــن  ــذي  ــ الـ ــة  ــي ــاع ــم االجــت
برنامجا، ويعرف عدة متدخلني وغياب 
النجاعة،  غياب  يبرز  مما  االنتقائية، 
واملفروض  العام  للمال  هدر  فيه  وهذا 
هو توحيد هذه املشاريع وتكوين هيئة 
يتم  لم  لكن  عليها،  لــإشــراف  واحــدة 

األخذ بهذا املقترح. 
وأوضح فيراشني، أن إشكال التمويل 
ألن  عنه،  تجيب  أن  الدولة  من  يتطلب 
في  جــاءت  كما  االجتماعية  الحماية 
ديباجة القانون اإلطار، وحسب »اتفاقية 
الدولية، و»توصية  العمل  102« ملنظمة 
202«، تتحدث عن ضمان الديمومة ألي 
مرتبطة  االجتماعية  للحماية  منظومة 
التي عاشها  اإلشكالية  بالتمويل، وهي 
برنامج »الراميد«، مشددا على ضرورة 
ويكون  مسؤوليتها  الدولة  تتحمل  أن 
األدنى  الحد  من  بنسبة  التزام  لديها 
االجتماعية،  الحماية  منظومة  لتمويل 
املخصصة  باملائة   5 نسبة  وأن  خاصة 
قليلة  االجتماعية  الحماية  ملنظومة 
تخصص  محيطنا  في  دول  مع  مقارنة 
أخرى  ودول  باملائة،   10 لـ  تصل  نسبة 
تصرف ما بني 15 حتى 20 باملائة على 
من  بد  ال  لهذا،  االجتماعية،  الحماية 

مجهود مالي أكبر للدولة. 
التضامن  توسيع  أهمية  على  وأكــد 

الطبقة  عــلــى  فــقــط  االقــتــصــار  ولــيــس 
إذ  املــشــروع،  هــذا  لتمويل  املتوسطة 
واألغنياء  األثرياء  مساهمة  من  بد  ال 
في  النظر  إعــادة  عبر  بآخر،  أو  بشكل 
ــن خــال خلق  الــنــظــام الــضــريــبــي، وم
على  الضريبة  مثل  جــديــدة  ضــرائــب 
يمكن  التي  أخــرى،  ضرائب  أو  الثروة 
الحماية  لــتــمــويــل  ــوردا  ــ م تــكــون  أن 
املشروع  أن  إلــى  مشيرا  االجتماعية، 
للقطع  الجيدة  الحكامة  إلــى  يحتاج 
كانت  التي  املمارسات  من  مع مجموعة 
إشراك  وتستوجب  املاضي،  في  سائدة 
وممثلي  الــنــقــابــات  مــن  املعنيني  كــل 
املهنيني والفاحني، في مراقبة األموال 
تعم  حتى  بها،  يساهمون  سوف  التي 
األمـــوال،  هــذه  تــدبــيــر  فــي  الشفافية 
عرفها  فساد  قضية  أكبر  وأن  السيما 
الضمان  صــنــدوق  قضية  هــي  املــغــرب 
صناديق  مــن  يعد  ــذي  ال االجتماعي، 
وبالتالي  االجتماعية،  الحماية  تدبير 
البد من حكامة جيدة مواكبة، وعدم ترك 

الباب مشرعا أمام كثرة املتدخلني، لكي 
تكون النجاعة وعدم هدر املال العام.

 السجل االجتماعي
 ومراجعة القوانين

ــمــاعــي املـــوحـــد هو  الــســجــل االجــت
املنطلق إلحصاء الفئات الفقيرة والهشة 
في  الدعم  على  الحصول  تستحق  التي 
الحماية االجتماعية، لكن هناك مخاوف 
إلقصاء  وعمليات  اختاالت  من حصول 
في  التسجيل  عملية  خــال  مواطنني 
السجل االجتماعي، مما يتطلب منهجية 
دقيقة وقاعدة معلوماتية، لتمكني جميع 
املواطنني املنحدرين من الطبقات الهشة 
االجتماعي،  السجل  في  التسجيل  من 
السلطات  أو  للجماعات  املهمة  ترك  ألن 
قد يؤدي إلى اختاالت وعمليات إقصاء 
وبالتالي،  الناس،  من  كبيرة  فئة  لفائدة 
التسجيل  من  االستفادة  من  حرمانهم 
االجتماعية، مثل ما حصل  الحماية  في 
العديد  عرف  الذي  »الراميد«  نظام  في 
تم  حيث  والتجاوزات،  الخروقات  من 
منحه ألشخاص يتوفرون على مشاريع 
وأناس من طبقة ميسورة، بحيث كشفت 
توصل  عن  الجائحة  خال  الدعم  فترة 
وأصحاب  وتجار  ميسورين  أشخاص 
باملساعدة  تجارية  ومحات  مشاريع 

املادية من صندوق »كوفيد«.
يقول النقابي يونس فيراشني، أن نظام 
اإلشكاالت،  من  العديد  شهد  »الراميد« 
فئتني:  يستهدف  البرنامج  كان  بحيث 
يوجد  واليوم  والهشة،  الفقيرة  الطبقة 
الــذي  االجتماعي  السجل  يسمى  مــا 
يعتبر آلية الستهداف الناس املحتاجني 
سيطرح  لــكــنــه  الــصــحــيــة،  للتغطية 
تساهم،  سوف  فئات  هناك  ألن  إشكاال، 
والفاحني،  واملهنيني  الحرفيني  مثل 
الدولة  عنهم  تؤدي  سوف  فئات  وهناك 
الشخص  ســيــكــون  لــكــن  املــســاهــمــة، 
جزء  بتأدية  مطالبا  املؤمن،  املستفيد 
مجانا،  يكون  لن  املستشفى  ألن  مادي، 
أن  يمكن  االجتماعي  السجل  أن  مبرزا 
املشكلة  لكن  االستهداف،  مشكل  يحل 
للصحة  التحتية  البنيات  فــي  تكمن 
فيها  االستثمار  يجب  التي  العمومية، 
 22 الستقبال  الازمة  البنيات  لتوفير 

مليون مواطن.
اإلطــار  أن  النقابي،  نفس  وأوضـــح 
يناقش  أن  ــروض  ــف امل مــن  كـــان  ــذي  الـ
هو  االجتماعية،  الحماية  مشروع  فيه 
اإلطار  القانون  لكن  االجتماعي،  الحوار 
مما  النقابات،  مع  نقاش  ــدون  ب خــرج 

من  مجموعة  في  النظر  إعــادة  يتطلب 
املتعلق   65.00 قانون  القوانني، خاصة 
 72 بمدونة التغطية الصحية، والظهير 
االجتماعي،  الضمان  بصندوق  املتعلق 
تعديلها  سيتم  قوانني  إلــى  باإلضافة 
من  الحوار  طاولة  على  طرحها  ويجب 
رؤية  إلى  للوصول  فيها،  النقاش  أجل 

توافقية حول هذا املشروع.
من  التحتية  البنيات  مسألة  تبقى 
القطاع  منها  يعاني  التي  املشاكل  بني 
ضعف  بسبب  ــرب،  ــغ امل ــي  ف الــصــحــي 
االستشفائية  ــز  ــراك وامل املستشفيات 
الطبية،  واملعدات  التجهيزات  وغياب 
إلى جانب قلة املوارد البشرية، فبالرغم 
البنيات  تعزيز  عن  الوزير  حديث  من 
في  األجنبي  االستثمار  باب  فتح  عبر 
القطاع الصحي، إال أن الواقع يؤكد أن 
القطاع الخاص ال يساهم في التضامن 
مع املنظومة الطبية العمومية، واألشهر 
الــســابــقــة مـــن الــجــائــحــة كــشــفــت أن 
املرضى  على  أثمنة  فرضت  املصحات 

خال األزمة.

هجرة األطباء تترك الخصاص 

ــن هــجــرة  ــدة تــقــاريــر عـ ــ كــشــفــت ع
األطــبــاء ومــهــنــيــي الــصــحــة املــغــاربــة 
وأملانيا  فرنسا  مثل  أخــرى  بلدان  إلى 
كبيرا  فراغا  يترك  مما  وبلجيكا،  وكندا 
داخــل  الصحية  ــر  األط فــي  وخصاصا 
في  واإلقليمية  الجامعية  املستشفيات 

املدن الكبرى والصغرى، 
للمجلس  ســابــقــة  ــة  ــ دراس وحــســب 
بفرنسا،  األطـــبـــاء  لــنــقــابــة  ــوطــنــي  ال
في  املولودين  للمهنة  املمارسني  فــإن 
مجموعة  أكبر  ثاني  يمثلون  املــغــرب، 
املجموع  في  الفرنسية  املؤسسات  في 

بحوالي 7 آالف طبيب مغربي.
ــة  ــارب ــغ ــدد األطـــبـــاء امل ــ ــل ع ــشــك وي
نسبة  فرنسا  في  الطب  ملهنة  املمارسني 
األطباء  مجموع  من  باملائة   10 مهمة، 
باملائة   15 منهم  البلد،  بهذا  املتواجدين 
و11  العامة،  الجراحة  في  متخصصون 
و7  واإلنــعــاش،  التخدير  فــي  بــاملــائــة 
النساء  باملائة متخصصون في أمراض 

والوالدة.
الهجرة  حــجــم  تــبــرز  األرقــــام  هـــذه 
التي  العالية،  الصحية  لألطر  الكبيرة 
املغرب، سواء  تترك خصاصا كبيرا في 
املراكز  أو  العمومية  املستشفيات  في 
بحيث  ــوادي،  ــب وال املــدن  في  الصحية 
املغرب  تكلف  األطباء  هــؤالء  هجرة  أن 
خسارة ما بني مليار و100 مليون درهم 
ومليارين و767 مليون درهم في السنة.

بين التمويل والحكامة والسجل االجتماعي وهجرة األطباء

هل ينجح مشروع 
الحماية االجتماعية ؟

الوزير بنشعبون: 
مشروع احلماية 

االجتماعية يشكل ثورة 
اجتماعية حقيقية، 

ملا سيكون له من أثار 
مباشرة وملموسة 
يف حتسني ظروف 

عيش املواطنني، 
وصيانة كرامة جميع 

املغاربة، وحتصني 
الفئات الهشة، السيما 

يف سياق ما أصبح 
يعرفه العامل من تقلبات 

اقتصادية وخماطر 
صحية

يعد مشروع تعميم الحماية االجتماعية من المشاريع التي أطلقتها 
الدولة بهدف النهوض بالقطاع االجتماعي والصحي، بعد فشل 

البرامج السابقة التي عرفت العديد من االختالالت مثل برنامج 
»الراميد«، الذي كلف ميزانية مالية كبيرة دون أن يصل إلى شريحة 
كبيرة من الفئات الهشة، بسبب الزبونية والمحسوبية التي رافقته.

ولكي ينجح مشروع الحماية االجتماعية، حسب وزير المالية، يتطلب 
األمر تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، وإطالق 

مجموعة من اإلصالحات الهيكلية تتعلق بتأهيل المنظومة الصحية، 
ومعالجة االختالالت على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم 

موازاة مع تفعيل السجل االجتماعي الموحد، الذي يجب أن يفتح 
أمام جميع الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، وأن يخضع إلحصاء 

محكم ورقابة حتى ال يتم التالعب فيه من قبل جهة ما.
وحسب المشروع، فإن المرحلة األولى سيستفيد منها الفالحون 

وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو 
الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة 
ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية 

فئات أخرى من الطبقة الهشة، في أفق التعميم الفعلي للحماية 
االجتماعية لجميع المغاربة.. فهل ينجح مشروع الحماية االجتماعية 
في ظل ضعف البنيات التحتية الصحية؟ وكيف يمكن تفادي التجاوزات 

واالختالالت التي حصلت في برنامج »الراميد«؟ وكيف سيتم تعميم 
المشروع في ظل عدم وضوح السجل االجتماعي الموحد؟ 



إجــراء عــادي داخلي  انسحاب أي حزبي مــن حزبه هــو 
القانون املؤسس  بني األحزاب ومنخرطيها، وحق يضمنه 
والناخبني،  املنتخبني  للجمعيات، لكن األمر يختلف بني 
الناخب  املشرع لضبط حقوق  إهمال  املؤسف هو  والواقع 
الناخب  »أمانة«  استعمال  وفــرض حــدود يف  املنتخب  على 
داخــل إطــار ال ميكن بــأي حــال من األحــوال »اخــتــراقــه« أو 
»إهــانــتــه«.. فــوعــود أمــام شهود وباحلجة والــبــرهــان، متنح 
للمواطنني فيؤمن بها من يؤمن ويسلم تفويضه للمرشح 
تلك  ديباجة  تتحمل مسؤولية  املضمون من هيئة حزبية 
الــوعــود يف وثــائــق رســمــيــة للضامن احلــزبــي، ممــا يجعله 

شريكا ملتزما بها ومسؤوال عن حتقيقها.
ومــا إن ميــر املــرشــح مــن »صــــراط« احلــمــلــة االنتخابية 
عاليا  ويحلق  بها  »ينتفخ«  حتى  الــنــاس،  أصـــوات  وينتزع 
منتفعا وحده بالغنيمة )املنصب(، فيقطع صلته مع الذين 
»الضامن«،  مع  حتى  األحيان  بعض  ويف  ببرنامجه  آمنوا 
5 و6 سنوات وهذا »الضامن« يبحث عن »املضمون«،  ومتر 
فما بالكم باحمللقني بعيدا وعالقاتهم بأصحاب األصوات 
إبــداء  يف  حتى  ــم،  آراؤهــ واملهمشة  انــتــظــاراتــهــم  املهضومة 
رأي حول تغيير اللون احلزبي للمؤمتن على األمانة دون 
اعتبار واجب صون كرامة الناخب الذي يفقد من سمعته 
حــســن االخــتــيــار األمــثــل ملــن ميــثــلــه ويــنــوب عــن مــديــنــتــه، 
ويــقــرر ويــســيــر ويــفــرض الــضــرائــب واســتــخــالصــهــا، ويــدبــر  
شؤون عاصمة حسب النص التشريعي انطالقا من وعوده.

انتظار  إلــى فضاء  املضمونني  ترحال  أننا يف موسم  ومبــا 
عــــروض ضــامــنــني جـــدد يــضــمــنــون أحــســن ويــعــطــون احلــريــة 
أكثر، وال يسألون عن املنتقل حديثا وال عن ماضيه، بل كل 
»تنقازه«،  بعد  هــزات جيوبه  من  األرض  ما ستلتقطه  همهم 
ومــداخــيــل دعــم فــوزه وربــح املــنــاصــب.. فبعد الــوبــاء الــذي ال 
االحــتــراز  مــع  األمــل  هــو  والتلقيح  يــزال متغلغال يف حياتنا 
على  االتــكــال  فينا  غــيــروا  الــصــحــيــة،  بالتعليمات  وااللـــتـــزام 
الــتــزام كتابي لكل  إذن، من  بد  بــدون شــروط، فال  منتخبينا 
حتت  فيه  يلتزم  املقاطعات،  أو  املجالس  أو  للبرملان  مرشح 
يف  االنتخابي  برنامجه  بتنفيذ  زكــاه،  الــذي  احلــزب  مراقبة 
ذلـــك، يستقيل مــع متابعته  اســتــحــالــة  مـــدة مــحــددة، وعــنــد 
ــاء، كـــمـــا يــخــضــع قـــبـــل االنـــســـحـــاب مــــن مــهــامــه  ــ ــوفـ ــ ــدم الـ ــعـ بـ
طرف  من  اإلجبارية  للمحاسبة  كــان،  سبب  ألي  االنتدابية، 
الضابطة القضائية التي ترفعه إلى اجلهة التي ترعى شؤون 
الناخبني، إلقرار املتعني يف إبراء ذمته أو وفائه بالتزاماته، أو 

ال قدر اهلل متابعته بخيانة األمانة.

شهادات من
الرواد
الراحل  املحنك  الوطني  الكبير  الرائد  كتب 
أحمد بالفريج، رحمه هلل، مقاال في مجلة »مغرب« 
عدد 2 غشت 1932، تحت عنوان: »السياسة املغربية 
التالية:  الفقرة  منه  نقتطف  إلسبانيا«  واإلسالمية 
))لنا تاريخ مشرق، ولن ننساه، ونحن نعرف جيدا 
أن الشعوب ال تموت إال عندما تتوقف عن التذكر، وإن 
الظروف،  إذا هي أحسنت استغالل  إسبانيا مدعوة 
أن تلعب دورا كبيرا في العالم اإلسالمي، فحاضرها 
وماضيها يؤهالنها للقيام بهذه املهمة النبيلة، وهي 
ليست في حاجة إلى استعباد عدد كبير من املسلمني 
إسالمية  فإسبانيا  اإلسالمية،  القوة  صفة  لتكسب 
من  مشتق  معجمها  ربع  وأن  وتقاليدها،  بماضيها 
التذكارية  املخلفات  يتركوا  لم  واملسلمون  العربية، 
واملآثر العظيمة فقط، بل تركوا ثقافة قوية بآثارها، 
ويقول الكونت دي كيزرلني: كل مزايا اإلسباني تكمن 
في القيم األخالقية، أي في الخلق، إنه هو اإلفريقي 
األبدي باملعنى النبيل للكلمة، وعليه أن يبقى كذلك، 
جميع  في  كذلك  فسيبقى  بروحه  يحتفظ  دام  فما 

الظروف(( انتهى.
مجلة  في  بالفريج«  أحمد  »مقاالت  كتاب  املصدر: 

»مغرب«/ منشورات جمعية رباط الفتح ص: 42.  

الــمــتــطــوعــون احلــــزبــــيــــون خلـــدمـــة 
ــتـــطـــوع أوال إلنـــقـــاذ  الـ ــنــــني، عــلــيــهــم  املــــواطــ
ــهـــم،  ــائـ ــاة املــــرضــــى بـــقـــطـــرة دم مــــن دمـ ــيــ حــ
ــزاب عــلــى كــل مترشح  ــ فــــإذا اشــتــرطــت األحـ
يفيد  مبا  اإلدالء  العاصمة  يف  لالنتخابات 
ــالــــدم، فــــإن بــنــك الـــــدم ســتــنــتــعــش  تــبــرعــه بــ
 6000 خزينته بشكل غير مسبوق، بحوالي 
كــيــس مــن تــبــرع 6000 مــتــرشــح مــنــتــظــر يف 
التطوع  هو  فهذا  القادمة..  االستحقاقات 

يف سبيل االنتخابات. 

فينا  غيرت  قــد  اجلائحة  كانت  إذا 
تؤثر  فلعلها  والدنيوية،  الدينية  عاداتنا  جل 
منذ  تتغير  لم  التي  االنتخابية  احلمالت  يف 
هنا  األمية  محاربة  زمن  منذ  أي  سنة،   60
حملاربة  وفية  وظلت  الثقافة،  عاصمة  يف 
والرشوة  و»اجلوطيات«  و»البراريك«  األزبال 
اليوم  فأما  الــزيــت«،  و»ســـراق  و»الــنــامــوس« 
والدنيا »مشقلبة« نتيجة الطوارئ واألزمات، 
فــال تــقــبــل إال احلــمــالت عــلــى االقــتــصــاد 
واالستثمار والثقافة والصحة، والباقي تكلف 

به املشروع امللكي منذ سنة 2014.

رحــم الــلــه املــنــاضــل األســـتـــاذ محمد 
عاشور، وكان منتخبا مدافعا حاميا حلومة 
وفاته أصبحت احلومة  ديور اجلامع، وبعد 
هي  ال  وشـــاردة،  ومهمشة  يتيمة  التاريخية 
تــابــعــة حلـــي احملـــيـــط وال حلـــي الــقــبــيــبــات، 
وجتهيزات،  إصالحات  من  استفادا  اللذين 
ــا أغـــضـــب ســـكـــانـــهـــا وجتـــــارهـــــا، فـــرفـــعـــوا  ممــ
العمالة  إلــى   2017 سنة  منذ  شكايات  عــدة 
ــة واملـــقـــاطـــعـــة، يــســتــغــيــثــون فــيــهــا  ــاعـ ــمـ واجلـ
فاطمة  بــشــوارع  العتيق  حيهم  تــدهــور  مــن 

الفهرية وطونكان والقاضي عياض.  

يف  جاء  ما  كل  البلدي  املجلس  رفض 
طرف  من  الكهرباء  واستغالل  تدبير  عقد 
أسعارا  ففرضت  لتوزيعه،  ترشحت  شركة 
خــيــالــيــة، ممــا يــحــرم الــســاكــنــة مــن خدمة 
املنتخبون  فصوت  اجتماعي،  وحق  جماعية 
بإلغائه، وقرروا باملقابل تشييد محطة لتوليد 
باملواطنني  رأفة  البلدية  ميزانية  من  الطاقة 
سحب  إلــى  سارعت  التي  للشركة  وصفعة 
العقد، وتلبية رغبات املجلس بتطبيق أسعار 
اجتماعية.. وقد كان هذا يف سنة 2016 مع 

    .»S.M.D« شركة

الحساب
 قبل االنسحاب
 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 122021

الرباط ياحسرة

 

الربـاط أر شيف 

أســابــيــع و»يــفــســخ« الــعــقــد الــرابــط بني 
الناخبني واملنتخبني الستيفاء مدته، وفي يوم 
والثانية،  والدقيقة  بالساعة  محدود  واحــد 
ستعود سلطات الرباطيني إليهم ليقرروا بكل 
سلطاتهم  سيسلمون  ملن  وبمسؤولية،  حرية 
يختارون  مــن  ــى  إل ــرى،  أخـ 6 ســنــوات  ــدة  مل
لقيادة عاصمة الثقافة والدبلوماسية واإلدارة 
القطبية  بعدها  وما  اململكة  عاصمة  وقبلها 

الصحية واالقتصادية في القارة اإلفريقية.
الجسيمة  املسؤوليات  من  ثقيلة  وحمولة 
اختيارات  من  القادمني  املنتخبني  تنتظر 
من  بالرباط  لــإقــالع  الناخبني  املواطنني 
ثقافتها  لنشر  العاملية،  إلى  املحلية  مكانتها 
وطبها  وعلومها  وإدارتها  ودبلوماسيتها 
وبرامج اقتصادها.. إذا أخذنا بعني االعتبار 
للعيان واملتمثل في  الذي برز  الذريع  الفشل 
التصدي  على  منتخبينا  بعض  قــدرة  عــدم 
للطوارئ، سواء كانت فيضانات أو وباء أو 
باملاء  التزود  أو  الكهربائي  للتيار  انقطاعا 

وما جائحة »كورونا« إال أبلغ نموذج.
املرتقب  االختيار  في  مسؤولياتنا  وتكبر 
للظرفية  سابق،  اختيار  أي  يشبه  لن  والذي 

ندوبا  ستترك  والتي  نعيشها  التي  الحرجة 
وننصب  نتطفل  ولــن  حياتنا،  فــي  عميقة 
املنتهية  املنتخبني  فترة  على  أنفسنا حكاما 
طيلة  أعباءها  تحملنا  مهمة  صالحيتهم، 
لضمائر  النهائي  الحكم  ويبقى  سنوات،   6
فاستفاقت  الوباء  زعزعها  التي  الناخبني 
من سباتها وتراخيها وكأنها كانت مخدرة، 
ما  هول  استيعاب  عن  عاجزة  نفسها  لتجد 
ترتب  ما  أو  االنتخابية،  أصواتهم  صنعت 
عن  الدفاع  واجــب  تحمل  عن  ابتعادهم  عن 
وإذا  وممتلكاتهم،  أبناؤهم  وفيها  عاصمتهم 
على  رأسا  حياتنا  قلبت  قد  الجائحة  كانت 
مراجعة  ضــرورة  إلــى  نبهتنا  فإنها  عقب، 
بيتنا  وفي  أنفسنا  في  هلل  واتقاء  أنفسنا 
سقفه  تحت  نجتمع  الــذي  الــربــاط،  الكبير: 

فيقينا من كل اآلفات.
ــن الـــدروس الــتــي ال زالــت »كــورونــا«  وم
صالة  منع  إلــى  باإلضافة  علينا  تفرضها 
التراويح، غياب »النفار« إليقاظنا من النوم، 
فالجائحة فرضت علينا االعتماد على أنفسنا 
الوجبات  مع  مواعيدنا  لضبط  رمضان  في 

الرمضانية والواجبات الوطنية.

ال زالت دروس »كورونا« مستمرة..

»النفار« ينسحب لنعتمد على أنفسنا 
أسـرار

العاصمة

مرت سنة على رحيل الفقيدة
 ربيعة المريني، وقد كانت صوت المرأة 

المسؤولة عن ضمان استقرار األسرة، فحققت 
رحمها الله ترسانة من التفاهم والتقارب 

بين المرأة والرجل لبناء أسرة مغربية قوية 
متفاهمة ومسؤولة عن رعاية أجيال الغد.
وكانت رحمها الله رئيسة منتدبة لالتحاد 
النسوي المغربي، والرباط تتذكرها في 

هذا الشهر الفضيل راجية منه تعالى 
أن يسكنها فسيح جناته مع األولياء 

والصالحين.  

ترديد  فــي  نستمر  أن  املــجــدي  غير  مــن 
واملنتخبني«،  الحكومة  يحاسب  »الشعب 
فهذا تمويه وهروب من الحقيقة، ألن اململكة 
وكل  الشعب،  صلب  مــن  مؤسسات  ــة  دول
في  املتعمقة  اختصاصاتها  لها  مؤسسة 
جذوره وخباياه واملسندة إلى متخصصني، 
إلى  مباشرة  املنتخبون  يتقدم  وعندما 
الجارية  باالنتخابات  ملحاكمتهم  الشعب 
بعض  فيها  يشارك  والتي  حاليا  حمالتها 
»املحاكمة«  فهذه  الشعب،  مــن  الناخبني 
التي  الــشــفــويــة  الــحــمــالت  عــلــى  تعتمد 
أو  أحزابهم  أمــام  إمــا  املرشحون  ينظمها 
إلى  االستناد  وبدون  الناخبني،  أنظار  أمام 
تشهد  املختصة  املؤسسة  من  رسمي  حكم 
والتسيير  املالي  التدبير  حسن  على  فيه 
أو  املجلس  لهذا  بالواجب  والقيام  اإلداري 
ذاك، وبالتالي يكون أعضاؤه كلهم مشهود 
يتمكن  لم   - هلل  قدر  ال   - أو  بالكفاءة،  لهم 
أمام  ذمته  ــراء  إب من  ذاك  أو  املجلس  ذلــك 
حسب  بها  ونعني  الدستورية،  املؤسسة 
كل جهة: املجلس الجهوي للحسابات، فهو 
تدبير  إدانــة  أو  ذمة  إلبــراء  املؤهل  الوحيد 
»حملة«  فإن  منتخبة،  جماعية  مؤسسة  أي 

بالوثائق  مــبــررة  تكون  أن  ينبغي  املرشحني 
الرسمية وليس بالكالم.

التي  الوحيدة  املدينة  الرباط، وربما ألنها  في 
مجالسها  في  ويــدور  يجري  بما  سكانها  يهتم 
فإن  »األسبوع«،  الصحفي  منبرهم  عبر  املنتخبة 
كل الناخبني واعون بمسؤولية اختيار ممثليهم، 
كل  تحاسب  أن  نقترح  الــوعــي،  هــذا  ولتعزيز 
االنتخابات،  موعد  حلول  قبل  العاصمة  مجالس 
ونشر  للحسابات،  الجهوي  املجلس  طرف  من 
عليه  ليعتمد  ــالم،  اإلع في  نفقتها  على  تقريره 
حمالت  دون  وحتى  تصويتهم،  في  الناخبون 
منها  سئم  التي  الرنانة  والــوعــود  ــزرود«  ــ »ال

املواطنون.
أسس  على  بنوها  والرباطيون  تغيرت  فالرباط 
الثقافة والعلوم والنضال والذكاء، لذلك، فالعاصمة 
املعتادين  بهرجة  بــدون  ذكية  انتخابات  تستحق 
عليها، وعندما انسلخت من جلد الجهل واملحسوبية 
والشعبوية، انعكس ذلك على الرباطيني الذي يشهد 
الفكري والنظر السديد وحب  لهم الجميع بالتفوق 
رباطهم وسيؤكدون هذه  تغير  مع  فتغيروا  الوطن، 

الصحوة في االنتخابات املقبلة.
من  الطرق  بناء  لطريقة  املرفقة هي  والصورة 

منتخبني يحاسبهم املختصون بذلك.  

إبراء ذمة المنتخبين في العاصمة ينبغي أن تسند
 إلى المجلس الجهوي للحسابات



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع الرياضي

املوهبة وحدها ال تكفي
الناخب الوطني خاليلوزيتش
املوهبة، خرج  الوقت، ها  كل مرة عندك أعذار، ها 

ليها كود وبال فلسفة..

لعبنا بنظام جديد ألول مرة
نايف أكرد، العب المنتخب الوطني

ما شفنا حتى نظام، غير ضرب وهرب!!

أشكر زمالئي واملدرب والجامعة، يا لها من تجربة رائعة
ماسينا، العب المنتخب المغربي الجديد الحامل للجنسية اإليطالية

حمدا هلل، كون راك باقي تتسنى الطاليان.

الناخب الوطني خاليلوزيتش يغير شاكلة اللعب ضد 
بوروندي

المنتخب
تسالي  حتى  يسالي  ما  كيغير،  وهــو  جا  نهار  من 

العالم. كأس  إقصائيات 

عبد السالم وادو يدعم خاليلوزيتش ويطلب الصبر عليه
مواقع
احنا  وبلماضي،  زطشي  غير  دعم  عليك،  باراكا 

»طرانكيل«. عليك  خلينا 

»ما بغيتش نخلي الفراغ«
مدرب الرجاء المستقيل، جمال السالمي

حتى هذا نظر!!

الجامعة تقرر االستغناء عن خدمات خاليلوزيتش
األخبار

الفتنة... التي تخلق  الكاذبة  باراكا من األخبار 

ال أقبل اإلمالءات
البلجيكي فاندربروك، مدرب الجيش الملكي

واقيال عندك غير مع »اإلنشاءات«.

أسفي يستنجد بالفوسفاط
الصباح

ال حول وال قوة إال باهلل، واش فهمتوا شي حاجة؟

العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 2021

تغييرات كبيرة داخل اإلدارة التقنية

تــلــقــيــنــا بــبــالــغ 
ــزن  ــ ــى واحلـ ــ ــ األس
وفــاة  نبأ  العميق، 
ــة  ــي احلــــاجــــة رق
املقاوم  حرم  زيــاد، 
ــوم احلـــاج  ــ ــرح ــ امل
مــحــمــد زغـــلـــول، 
وعكة  بعد  وذلــك 
متهلها  لــم  صحية 

طويال.
املناسبة  وبهذه 
نتقدم  ــيــمــة،  األل
ــر الــتــعــازي  ــأحـ بـ
ــى  واملــــــواســــــاة إلـ

ــدة،  ــي ــق ــف أبـــنـــاء ال
البروفيسور خالد زغلول، وأخينا وصديقنا سعيد 
زغلول، وإبراهيم ومنعم، وإلى بناتها سعاد، أمينة، 
وأصهارها،  وحفيداتها  أحفادها  ولكل  ونــاديــة، 
طالبني من اهلل عز وجل أن يسكنها فسيح جناته 

وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

فرصـة جديـدة لألطـر الوطـنية
أسبوعيات كريم إدبهي لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  قامت   ...  

كبير  بتغيير  لقجع،  فــوزي  برئاسة  القدم، 
داخل اإلدارة التقنية الوطنية، التي لم تعط 
الويلزي  تعيني  منذ  منها  منتظرا  كان  ما 
روبرت أوشن على رأسها، الذي اعتمد على 
عن  أبانت  التي  األجنبية  األطر  من  العديد 
محدوديتها وضعف مستواها التقني، حيث 

الوطنية  الفئات  جميع  تجرعت 
من  واإلقصاء  الهزائم  مــرارة 

مختلف املنافسات.
لــهــذه األســـبـــاب، وضــع 
امللكية  الــجــامــعــة  رئــيــس 
ثقته  القدم،  لكرة  املغربية 
الكبيرة في األطر الوطنية 

ــن أجــل  املـــجـــربـــة، مـ
ــالح  الــعــمــل وإصـ

ــن  ــكـ ــمـ مــــــــا يـ
قبل  إصــالحــه 
االستحقاقات 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ الـ
والـــدولـــيـــة 

القادمة.
اإلطــــــــــــار 
الوطني فتحي 
جمال، صاحب 
ــارب  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــطــــويــــلــــة 
ــن  ــكــوي ــت ــي ال ــ ف
ــر،  ــ ــي ــ ــأط ــ ــت ــ وال
مهمة  له  أسندت 
ــي  ــدة، وه ــ ــدي جــ
على  اإلشــــــراف 
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ املـ
 13 الوطنية من 

إلى 18 سنة.
فــتــحــي جــمــال 
راكم تجربة فاقت 

عقدين من الزمن، كما أنه يتوفر على العديد 
من الشواهد العليا، من بينها شهادة خبير 
خبر  كما  اإلفريقي،  االتحاد  لدى  ومحاضر 
مختلف  درب  التي  الوطنية  املنتخبات  كل 
العوامل ستساعده  العمرية، كل هذه  فئاتها 
في مهمته الجديدة، وسيكون، وال شك، قادرا 
على وضع املدرب املناسب في املكان املناسب.
بادو  اإلطارين  على  ينطبق  الشيء  نفس 
أسندت  اللذين  الطاوسي،  الزاكي ورشيد 
اإلدارة  ــل  داخـ ــدة  جــدي مــهــمــات  لهما 

التقنية.
عــمــوتــة، وبعد  الــحــســني  ــدرب  ــ امل
ببطولة  املحليني  منتخب  رفقة  فوزه 

مؤخرا  نظمت  الــتــي  »الــشــان« 
ــرون،  ــيـ ــامـ ــكـ ــالـ بـ
الجامعة  ارتــأت 
فيه،  تفرط  أال 
ضاعفت  بــل 
مهامه،  من 
أن  ــد  ــ ــعـ ــ بـ
أســــــنــــــدت 
ــه تـــدريـــب  ــ لـ
املــــنــــتــــخــــب 

املطالب  األوملبي، 
التأهل  ورقة  بكسب 

باريس  أوملــبــيــاد  إلــى 
.2024

ــة رجــل  ــوت ــم ــحــســني ع ال
التحديات، له من اإلمكانات 
له  ل  تــخــوِّ مــا  والتجربة 

مهمة  كـــل  فـــي  ــجــاح  ــن ال
هو  أنــه  فيكفيه  إليه،  تسند 

اإلطار املغربي الوحيد الحائز 
األبــطــال  عصبة  كــأس  على 
ــادي  ن ــع  م البطلة  لــأنــديــة 

على  عالوة  الرياضي،  الوداد 
فاز  التي  األلقاب  من  العديد 

بها مع فريق الفتح الرباطي، وأيضا رفقة 
العديد من األندية الخليجية.

مع  دولــيــة  مواعيد  كذلك  تنتظره  عموتة 
كأس  فــي  سيشارك  ــذي  ال املحلي،  املنتخب 
السنة  نهاية  خالل  بقطر  للمنتخبات  العرب 

الحالية.
كرة  جامعة  بها  قامت  التي  التغييرات 
البساط من األطر  القدم، تعتبر بمثابة سحب 
األجنبية التي أبانت عن فشلها 
الكبير، وفي نفس الوقت، هي 
فرصة جديدة لأطر الوطنية 
وأحقيتها  كفاءتها  إلظهار 
فــــي اإلشــــــــــراف عــلــى 
املنتخبات  تدريب 

الوطنية.

ثالثة أجيال من ذهب، ولغة واحدةحديث الصورة
ــذه الـــصـــورة الــرائــعــة،  هـ
التسعينات،  بداية  إلى  تعود 
ــاة  ــ وبـــالـــضـــبـــط قــبــيــل وف
املرحوم  السوداء،  الجوهرة 

الحاج العربي بن مبارك.
بمركب  الــتــقــطــت  صـــورة 
مــحــمــد الـــخـــامـــس بـــالـــدار 
تكريم  بمناسبة  البيضاء، 
ــر، الــفــنــان  ــي ــب ــك ــب ال ــالعـ الـ
ونجم  ــي  ــدول ال واملـــوهـــوب، 
ــاء الــســابــق، املــرحــوم  ــرج ال
يتواجد  ــذي  ال بهيج،  حميد 
املرحومني  بني  الصورة  في 
العربي بن مبارك وعبد املجيد 
جميعا  هلل  تغمدهم  ظلمي، 

بواسع رحمته.
ــال  ــعــل، ثـــالثـــة أجــي ــف ــال ب
تجمعهم لغة واحدة، هي لغة 

الفن واإلبداع.
الجوهرة  عن  تحدثنا  فإذا 
بن  العربي  الحاج  السوداء، 
إلـــى فترة  ــارك، ســنــعــود  ــب م
حيث  األربعينات،  منتصف 
صال وجال باملالعب األوربية، 
وكان حلم كل األندية العاملية 
استقطابه،  وراء  جرت  التي 
سطاد  أندية  ذلك  في  لتنجح 
مارسيليا  وأوملبيك  فرانسي، 
إلى  انتقل  ذلك  بعد  بفرنسا، 
أتلتيكو مدريد الذي رفعه إلى 
الجوهرة  وبفضل  األعــالــي، 
الفريق  هذا  أصبح  السوداء، 
لريال  املخيف  الشبح  بمثابة 
ريــال  مــا  أدراك  ــا  وم مــدريــد 
مدريد آنذاك بنجومه العامليني 

بقيادة الهنغاري بوسكاس.
ــبــاقــي(  ــا الــثــنــائــي )ال أمـ

فلم  وظــلــمــي،  بهيج  حميد 
 - ــف  ــأس ول  - لهما  يكتب 
أعلى  على  واللعب  االحتراف 
الجميع  تنبؤ  رغم  مستوى، 
كبيرة،  كروية  بمسيرة  لهما 
أرض  يـــغـــادرا  لــم  لكنهما 
الوطن، لظروفهما الشخصية 

املختلفة.
في  شــكــل  بــهــيــج،  فحميد 
الــرجــاء مــع كــل مــن ابهيجة 
داخل  الرعب  ثالثي  وموسى 

لعب  كما  الوطنية،  البطولة 
مصطفى  ــودادي  ال مع  حميد 
داخــل  )مصطيفي(  هــريــرة 
ــي وكــانــا  ــن ــوط املــنــتــخــب ال
ــرز نــجــومــه فــي فترة  مــن أبـ
الستينات، كما كانا حاضرين 
مــعــا مـــع املــجــمــوعــة الــتــي 
إسبانيا  منتخب  واجــهــت 
سنة  ــابــا  وإي ذهــابــا  العتيد 
كأس  إقصائيات  برسم   1961

العالم )1962(.

املجيد ظلمي، فهو  أما عبد 
غني عن كل تعريف، فقد لعب 
هو اآلخر بجانب عباقرة الكرة 
الــوطــنــيــة، خــاصــة فــي فترة 
السبعينات، كفرس، أحرضان، 
بنيني، بتي عمر، كما  الهزاز، 
شكل ثنائيا نموذجيا لسنوات 
وابن  ــه  درب رفيق  مع  طويلة 

حيه، جواد األندلسي.
 150 من  أكثر  لعب  ظلمي 
املنتخب  مــع  دولــيــة  مــبــاراة 
ــأول  الــوطــنــي، وفـــاز مــعــه ب
وآخر كأس إفريقيا لأمم سنة 
1976، كما شارك في مونديال 

مكسيكو 1986.
مــنــاســبــة هـــذه الـــصـــورة، 
للنجم  التكريمية  املباراة  هي 
بهيج،  حميد  املرحوم  الكبير 
الذي لم يأخذ حقه ال مع فريقه 
املنتخب  مع  وال  الرجاء،  األم 
التكريمية  فاملباراة  الوطني، 
ــان  الــتــي نــظــمــت آنــــــذاك، ك
وراءهــا فقط أصــدقــاؤه، على 
جواد  السابق  الدولي  رأسهم 
حاليا  املــتــواجــد  األنــدلــســي 
كان  ــذي  وال الكندية،  بالديار 
دائما وراء العديد من املبادرات 
النبيلة التي أعادت للعديد من 
الالعبني املغاربة الذين طواهم 

النسيان اعتبارهم.
فــمــا أحــوجــنــا حــالــيــا إلــى 
مثل هذه املبادرات، وإلى مثل 
هؤالء الرجال من طينة الدولي 
األسبق واإلطار الوطني جواد 
لــم تستفد  الـــذي  األنــدلــســي، 
الوطنية من خبرته  القدم  كرة 

الطويلة..

فتحي جمالعموتة

...

ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُهْم  ِإَذا  الَِّذيَن  اِبِريَن  الّصَ ِر  )َوَبّشِ
ِإلَْيِه َراِجُعوَن( ا  َوِإّنَ لِلَِّه  ا  ِإّنَ َقالُوا 

الله العظيم  صدق 



منذ سنتين تقريبا، استقال المبعوث األممي هورست كوهلر، من منصبه كمبعوث شخصي لألمين العام لألمم المتحدة في الصحراء، 
ومنذ ذلك الوقت لم تنجح األمم المتحدة في تعيين مبعوث آخر، وبغض النظر عن األهداف »الخفية والمعلنة« من هذه االستقالة، إال 

أن »البلوكاج« ظل هو سيد الموقف، ذلك أن الجزائر  لم تتوقف عن التحرك إلفشال أي مقترح محايد، بحيث رفضت الدولة المحتضنة 
لجماعة البوليساريو، كافة أسماء الشخصيات التي تم اقتراحها من لدن األمين العام لألمم المتحدة على امتداد السنتين األخيرتين، 

آخرها المقترح الذي تقدم به أنطونيو غوتيريس بخصوص تعيين مواطنه، وزير الخارجية البرتغالي األسبق، لويس أمادو.
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إعداد : سعيد الريحاني

بعثة »المينورسو« في العيون

املتحدة،  لألمم  العام  األمني  فشل 
في تعيني مبعوث له في الصحراء، 
يوازيه تأكيد من طرف املغرب على 
الدور الجزائري في إفشال مهام األمم 
استبق  وقد  الصحراء،  في  املتحدة 
شأنه  األمن  مجلس  اجتماع  املغرب 
شأن األطراف األخرى، ليشتكي في 
األمن  مجلس  إلــى  مرفوعة  رسالة 
واملماطلة،  والعقبات،  العراقيل،  من 

التي تضعها الجزائر والبوليساريو 
السياسي  املسلسل  استئناف  أمام 
لألمم املتحدة، وأكد السفير، املمثل 
املتحدة،  األمم  لدى  للمغرب  الدائم 
بشكل  وافق،  املغرب  أن  هالل،  عمر 
العام  األمني  مقترحات  على  فوري، 
مبعوث  تعيني  بشأن  املتحدة  لألمم 
ــصــحــراء املــغــربــيــة،  ــل شــخــصــي ل
املتمثل في رئيس الوزراء الروماني 

دجنبر  في  رومان،  بيتري  السابق، 
الخارجية  الشؤون  ووزيــر   ،2020

البرتغالي، لويس أمادو الحقا.
عمر هالل قال أيضا: ))إن املغرب، 
من خالل ردوده اإليجابية والجادة 
تأكيد  يجدد  املقترحات،  هذه  على 
الحصرية  الجهود  بدعم  التزامه 
الــنــزاع،  هــذا  لحل  املتحدة  لــألمــم 
لقرارات مجلس  احترامه  فضال عن 

))هــذه  أن  يؤكد  أن  قبل  األمـــن((، 
الجزائر(،  عن  )الــصــادرة  العرقلة 
العام،  األمــني  لسلطة  إهانة  تشكل 
األمن.. بل  لقرارات مجلس  وازدراء 
إنها تكشف ازدواجية الخطاب بني 
الجزائر والبوليساريو، فمن ناحية، 
أعلى مستوى،  علنا، وعلى  يدعوان 
ــعــوث شــخــصــي،  ــب ــى تــعــيــني م ــ إل

واستئناف العملية السياسية، 

إخباريتحليل  تفاصيل حرب المغرب 
والجزائر حول تعيـين 

مبعوث أممي في الصحراء

شهر المواجهات الدبلوماسية



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

تحليل  إخباري
15 العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 2021

بل والتجرؤ على انتقاد األمني العام 
أخرى،  ناحية  ومن  مبعوث،  لغياب 
رفضا جميع املرشحني ذوي الكفاءة 
واملكانة، واملقترحني من قبل األمني 

العام((.
ــة املــــغــــرب.. في  ــه هــــذا مـــن ج
تتزعم  مفارقة،  من  لها  ويا  املقابل، 
عالقة  ال  أنــه  تقول  التي  الجزائر 
وزير  طريق  عن  بالبوليساريو،  لها 
بني  ــام  ت تناقض  فــي  خارجيتها، 
به،  يصرح  وما  الواقع  في  يقع  ما 
في  حل  ألي  املعرقلة  الــدول  محور 
أن  علنا  تــدعــي  حيث  الــصــحــراء، 
تعيني  تعثر  وراء  يقف  ))املــغــرب 
أممي  عشرة أسماء ملنصب مبعوث 

للصحراء((..
إال  قصير،  الكذب  حبل  أن  ورغــم 
حاولت  البوليساريو  جبهة  أن 
األخيرة  الساعات  في  بيان  تدبيج 
األمن،  مجلس  اجتماع  سبقت  التي 
تعيني  تعارض  لم  أنها  فيه،  لتقول 
الصحراء،  إلــى  أمميني  مبعوثني 
الــواقــعــة  تــتــحــدث عــن  ــدل أن  ــ وب
في  واملتمثلة  وامللموسة،  األخيرة 
مبعوثا  أمادو  لويس  تعيني  عرقلة 
ــارت الــعــودة  فــي الــصــحــراء، اخــت

الجبهة:  قالت  حيث  املاضي،  إلــى 
باالعتراض  يقم  لــم  املــغــرب  ))إن 
ملنصب  املرشحني  من  العديد  على 
إنه  بل  الشخصي فحسب،  املبعوث 
العملية  على  التأثير  أيضا  حــاول 
الــشــروط  مــن  مجموعة  خــالل  مــن 
بشكل  تستبعد  ــي  ــت ال املــســبــقــة 
من  مــجــمــوعــة  مــواطــنــي  تعسفي 
الدول األعضاء في األمم املتحدة من 
ملنصب  املحتملني  املرشحني  قائمة 

املبعوث الشخصي((.
كذبت وصدقت  البوليساريو  وألن 
ــكــذبــة، فــاملــبــعــوث املــحــايــد، في  ال
نظرها، يجب أن يكون من أملانيا أو 
سويسرا أو هولندا.. والكل يعلم أن 
هذه الدول ليست محايدة بالتأكيد، 
عالقته  مؤخرا  علق  املغرب،  إن  بل 
بسبب  أملــانــيــا،  مــع  الدبلوماسية 
إلى  الوهم،  جمهورية  مع  تماهيها 
داخل  علمها  برفع  السماح  درجــة 
يقال  أن  يمكن  األمر  ونفس  أملانيا، 
ــي تــحــولــت في  ــت ــدا، ال ــن ــول عــن ه
محتضنة  إلــى  األخــيــرة  السنوات 
وصل  حد  إلى  االنفصاليني،  ألفكار 

للدعاية لجمهورية وهمية جديدة..
القيادي  البقالي،  هلل  عبد  يقول 

الناطق  ))إن  االستقالل:  حزب  في 
لألمم  العام  األمــني  باسم  الرسمي 
ــحــدة، مــطــالــب بــالــحــديــث في  ــت امل
تصريحاته الصحفية شبه اليومية، 
التأخر  الحقيقية وراء  األسباب  عن 
الحاصل في تعيني مبعوث شخصي 
الصحراء  في  العام  لألمني  جديد 
كوهلر،  لــألملــانــي  خلفا  املــغــربــيــة 
الجميع  ألن  منصبه،  من  املستقيل 
غوتيريس  ــام  ــع ال األمـــني  يــحــمــل 
أن  بيد  التأخير،  هــذا  مسؤولية 
أن  تــدعــي  معينة  ــرى  أخـ أطــرافــا 
تعيني هذا  يرفض  الذي  املغرب هو 

املسؤول األممي الجديد((.
ركنه  فــي  يوضح  املــصــدر،  نفس 
بجريدة »العلم« تحت عنوان »حديث 
باسم  الرسمي  ))الناطق  اليوم«: 
ملزم  املتحدة،  لألمم  العام  األمــني 
غوتيريس  بأن  العام  الرأي  بإفادة 
يعرفها  جــديــدة  شخصية  اقــتــرح 
وتحظى  معها،  العمل  وخبر  جيدا، 
مبعوثه  مــنــصــب  لــشــغــل  بــثــقــتــه، 
املغربية،  الصحراء  في  الشخصي 
على  وافقت  املغربية  السلطات  وأن 
هذا االقتراح، كما لم تعارضه جميع 
الدول الدائمة العضوية في مجلس 
التي  الجزائر،  لكن  الدولي،  األمن 
النزاع  بهذا  لها  عالقة  ال  أن  تدعي 
هي  املغربية،  الصحراء  في  املفتعل 
التي رفضت هذا االقتراح، وعارضته 
هذا  تعيني  معه  تعذر  مما  بشدة، 
حكام  ألن  الجديد،  األممي  املسؤول 
بالخصوص،  العسكر  من  الجزائر، 
شخصي  مبعوث  تعيني  يــريــدون 
باقتراح  الصحراء  العام في  لألمني 
بالضرورة  يكون  أن  ويجب  منهم، 
الوهمية،  للجمهورية  مــســانــدا 
الذي  االستفتاء  بتنظيم  ومتشبثا 
أممية،  بــقــرارات  متجاوزا  أصبح 

الدولي،  األمــن  مجلس  عن  صــادرة 
لذلك، فالناطق الرسمي باسم األمني 
الخروج  عليه  املتحدة،  لألمم  العام 
ــرأي الــعــام  ــل إلـــى الــعــلــن لــيــؤكــد ل
الذين  الجزائر هم  أن حكام  الدولي 
يتسببون في تأخير تعيني املبعوث 
الــشــخــصــي، وهـــم بــذلــك يــؤكــدون 
النزاع  هــذا  فــي  املباشر  تورطهم 
البوليساريو،  جبهة  أما  املفتعل، 
فهي مجرد صنيعة لتصريف أحقاد 
يقول  ــرب..((  ــغ امل تجاه  تاريخية 

البقالي.
ــرب في  ــغ ــروط امل ــاتــت شــ ــد ب وقـ
معروفة  الصحراء  قضية  تطورات 
ومنشورة  الــدولــي،  املجتمع  لــدى 
ــحــدة، وهــي  ــت ــي مــوقــع األمـــم امل ف
السيادة  ))أوال:  ــروط:  شـ أربــعــة 

صحرائه  على  للمغرب  الكاملة 

ناصر بوريطة في تدشين قنصلية اإلمارات بالعيون

يقول عبد اهلل البقالي، القيادي في حزب االستقالل: ))إن 
الناطق الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة، مطالب 
بالحديث في تصريحاته الصحفية شبه اليومية، عن األسباب 

الحقيقية وراء التأخر الحاصل في تعيين مبعوث شخصي 
جديد لألمين العام في الصحراء المغربية خلفا لأللماني 
كوهلر، المستقيل من منصبه، ألن الجميع يحمل األمين 

العام غوتيريس مسؤولية هذا التأخير، بيد أن أطرافا 
أخرى معينة تدعي أن المغرب هو الذي يرفض تعيين هذا 

المسؤول األممي الجديد((.

قال عمر هالل: 
))إن املغرب، من خالل 

ردوده اإليجابية واجلادة 
على هذه املقرتحات، 

يجدد تأكيد التزامه بدعم 
اجلهود احلصرية لألمم 

املتحدة حلل هذا النزاع، 
فضال عن احرتامه لقرارات 

جملس األمن((، قبل أن 
يؤكد أن ))هذه العرقلة 
)الصادرة عن اجلزائر(، 

تشكل إهانة لسلطة 
األمني العام، وازدراء 

لقرارات جملس األمن.. 
بل إنها تكشف ازدواجية 

اخلطاب بني اجلزائر 
والبوليساريو، فمن ناحية، 

يدعوان علنا، وعلى أعلى 
مستوى، إىل تعيني مبعوث 

شخصي، واستئناف 
العملية السياسية، بل 

والتجرؤ على انتقاد األمني 
العام لغياب مبعوث، ومن 
ناحية أخرى، رفضا جميع 
املرشحني ذوي الكفاءة 

واملكانة، واملقرتحني من 
قبل األمني العام((.
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وحيد  كحل  الذاتي  الحكم  ومبادرة 
لحل النزاع املفتعل. ثانيا: املشاركة 
البحث  في  األطراف  لجميع  الكاملة 
عن حل نهائي لهذا النزاع املفتعل. 
للمبادئ  ــتــام  ال االحــتــرام  ثــالــثــا: 
واملعايير التي كّرسها مجلس األمن 
قراراته منذ سنة 2007،  في جميع 
يمكن  ال  الــحــل  أن  فــي  واملتمثلة 
وواقــعــيــا  سياسيا  يــكــون  أن  إال 
أساس  على  ومبنيا  ودائما  وعمليا 
اقتراح  أي  رفض  ورابعا:  التوافق. 
العام  األمــن  أكــد  ــذي  وال متجاَوز، 
منذ  األمن،  ومجلس  املتحدة  لألمم 
عــشــريــن ســنــة، بطالنه  مــن  أكــثــر 
والهادف  للتطبيق،  قابليته  وعــدم 
السياسي  املسلسل  ــراج  إخـ ــى  إل
التي  املرجعية  املعايير  الحالي عن 

حددها مجلس األمن((.
مــعــركــة تــعــيــن مــبــعــوث أمــمــي 
سبقت  معركة  هي  الصحراء،  في 
اجتماع مجلس األمن، الذي يجتمع 
ملناقشة  خصيصا  األســبــوع  هــذه 
سياق  في  تأتي  الصحراء،  قضية 
املتحدة  الــواليــات  باعتراف  يتسم 
الصحراء، حيث  بمغربية  األمريكية 
األمريكي  الرئيس  ــع  وق أن  سبق 
مرسوما  ترامب،  دونالد  السابق، 
بسيادة  أمريكا  باعتراف  يقضي 
املغربية،  الصحراء  على  املــغــرب 
تغريداته  اإلعالم  وسائل  وتداولت 
اليوم  وقعت  ))لقد  فيها:  قال  التي 
املغربية  بالسيادة  يعترف  إعالنا 
واقتراح  الغربية،  الصحراء  على 
للحكم  ــجــاد  وال الــواقــعــي  املــغــرب 
لحل  الوحيد  األســاس  هو  الذاتي 
الدائم  السالم  لتحقيق  ودائم  عادل 
واالزدهار((، وبالتزامن مع تغريدة 
ترامب، ذكر البيت األبيض، في بيان 
باتت  املتحدة  ــات  ــوالي ))ال أن  لــه، 
اعتبارا من اليوم، تعترف بالسيادة 
املغربية على كامل أراضي الصحراء 
تؤكد  املتحدة  الواليات  املغربية.. 
كما ذكرت اإلدارات السابقة، دعمها 
ــذاتــي  ال للحكم  ــرب  ــغ امل القــتــراح 
لحل  الــوحــيــد  ــاس  األسـ باعتباره 
أراضــي  على  للنزاع  ودائــم  ــادل  ع

الصحراء((.
ــتـــراف األمــريــكــي  مــعــطــيــات االعـ
من  جعلت  الــصــحــراء،  بمغربية 
اجتماعا  األمـــن  مجلس  اجــتــمــاع 
البلد  هــذا  لقوة  نظرا  استثنائيا، 
العمليات  فــي  تــجــاوزه  وصعوبة 
األمن،  مجلس  في  ودوره  الدولية، 
األوراق  صياغة  مستوى  وعــلــى 

املتعلقة بالصحراء..
كما ساهم تحرير معبر »الكركرات« 
األمــن  مجلس  اجــتــمــاع  جعل  فــي 
عن  وفضال  استثنائيا،  اجتماعا 
كون العملية كانت عبارة عن تدخل 
امللكي  الجيش  طــرف  مــن  سلمي 
املغربي، فقد تناقلت املواقع الدولية 
الدين  سعد  الحكومة  رئيس  تدخل 
أعمال  ))إن  قــال:  الــذي  العثماني، 
بها  قامت  التي  االستقرار  زعزعة 
أي  يؤيدها  لم  البوليساريو،  جبهة 
بلد في العالم باستثناء الجزائر((، 
مضيفا أن ))هذه الحملة املفترضة، 

ــواؤهــا  يــتــم الــتــصــدي لــهــا واحــت
والجهاز  الوطنية  الصحافة  عبر 
الدبلوماسي املغربي((، وأشار إلى 
واصلت  البوليساريو  ))جبهة  أن 
استفزازاتها على مقربة من الجدار 
األمني بعد أن حررت القوات امللكية 
ولفت  وأمنته((،  الكركرات  معبر 
 75 من  ))أكــثــر  أن  إلــى  العثماني 
العالم،  مناطق  مختلف  من  ــة  دول
قامت  التي  السلمية  العملية  ثمنت 
كما  امللكية،  املسلحة  القوات  بها 
الكركرات  معبر  فتح  إعــادة  ثمنت 
والتجارية((  املدنية  الحركة  أمام 

)املصدر: عدة وكاالت(.
عملية  هــي  ــركــرات«  ــك »ال عملية 
سلمية، لكن تورط البوليساريو في 
النار«،  إطــالق  وقــف  »اتفاق  خــرق 
املغالطات،  لبعض  ــروج  ت جعلها 
لالدعاء بنسف املسلسل السياسي، 

ــي  ــائ ــرب ــح ــر الـــلـــعـــب ال ــم ــت ــس وي
الجارة  تــحــاول  حيث  الــجــزائــري، 
محايد  كــطــرف  الظهور  الشرقية 
مباشر  ــوار  حـ إلـــى  الــدعــوة  عــبــر 
لكن  والبوليساريو،  املــغــرب  بــن 
األمر ال يخلو  أن  املتتبعن يعرفون 
البوليساريو  فخرق  مناورات،  من 
النار« جعلها  إطالق  وقف  لـ»اتفاق 
ــم  ــع األم ــي مــواجــهــة مــبــاشــرة م ف
الــدولــي،  األمــن  ومجلس  املتحدة 
للحيلولة  الجزائر  تدخل  أن  كما 
لألمم  شخصي  مبعوث  تعين  دون 
تعين  تريد  ال  أنها  يؤكد  املتحدة، 
التي  املعايير  شخصية  تعمل وفق 

حددتها األمم املتحدة..
ــن  األم مجلس  جلسة  أن  يــذكــر 
التي  اللقاءات  بعض  تنظيم  سبقها 
تحاول استعمال بعض الشخصيات 
قيام  إلمكانية  الــدعــايــة  ــل  أج مــن 

وقد  الــصــحــراء،  فــي  وهمية  دولــة 
اللقاءات،  هذه  في  للمشاركة  انبرى 
كشفوا  سابقون  أمميون  موظفون 
والنموذج  الحقيقي،  وجههم  عن 
أبدى  الــذي  روس،  كريستوفر  من 
ــو، في  ــســاري ــي ــول ــب ــال ب إعـــجـــابـــه 
للمحامن  جمعية  لــه  دعــت  لــقــاء 
العزف  إلى  عاد  حيث  األمريكين، 
على األسطوانة القديمة لالستفتاء، 
وهو ما تحلم البوليساريو بتنظيمه 

في الصحراء..
مهاجمي  جوقة  إلــى  انضم  كما 
القومي  األمــن  مستشار  املــغــرب، 
السابق، عدو املغرب، جون بولتون، 
تطرده  أن  قبل  ترامب،  طرده  الذي 
ال  اآلخر  أراضيها، وهو  من  روسيا 
يمل من انتقاد األمم املتحدة وبعثة 
الذي  القدر  بنفس  »املينورسو«، 

يدعو فيه إلى االستفتاء.

معطيات االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء، جعلت من 
اجتماع مجلس األمن اجتماعا استثنائيا، نظرا لقوة هذا البلد 

وصعوبة تجاوزه في العمليات الدولية، ودوره في مجلس 
األمن، وعلى مستوى صياغة األوراق المتعلقة بالصحراء..
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منظمة »اإليسيسكو« 
و»قصيدة عام المرأة 2021«

العالم  منظمة  أطــلــقــت 
والعلوم  للتربية  اإلسالمي 
ــثــقــافــة )إيــســيــســكــو(،  وال
النسائي:  للشعر  جائزتها 
 ،»2021 املرأة  عام  »قصيدة 
لثالث  منحها  سيتم  التي 
أفضل  طباعة  مع  فــائــزات، 
ــد املـــشـــاركـــة في  ــقــصــائ ال
شعري  ديــوان  في  املسابقة 

خاص.
ــه  ــالغ أصــدرت وحــســب بـ
الجائزة  هــذه  فــإن  املنظمة، 
حضور  »تعزيز  إلــى  تهدف 
املبدعات،  الشاعرات  النساء 
األوساط  في  لهن  والترويج 
الفرصة  ــاحــة  وإت األدبــيــة، 
والتعريف  للتنافس  أمامهن 

في  ــن  وأدوارهـ بمنجزاتهن 
النهوض باملجتمع من خالل 

األدب«.
القصائد  تقييم  وسيتم 
املــشــاركــة فــي الــجــائــزة من 
من  متخصصة  لجنة  قبل 
ــو« وشــعــراء  ــســك ــســي »اإلي
ــن، الخــتــيــار ثــالث  ــوق ــرم م
الــفــائــزة  تحصل  فـــائـــزات، 
ألفي  على  األولـــى  بــاملــركــز 
والثانية  أمــريــكــي،  دوالر 
دوالر،  وخمسمائة  ألف  على 
دوالر،  ــف  أل على  والثالثة 
إلى منحهن شهادات  إضافة 
تقدير، على أن تقوم املنظمة 
القصائد  أفــضــل  بــطــبــاعــة 

املشاركة.

 - واملواقع  للمعالم  الدولي  املجلس  يحتفل 
املغرب )إيكوموس-املغرب(، ومؤسسة املحافظة 
تترأسها  التي  للرباط،  الثقافي  التراث  على 
حسناء،  لــال  األمــيــرة  امللكي  السمو  صاحبة 
باليوم العاملي للمباني التاريخية واملواقع، من 
خالل برمجة أنشطة للتوعية والتحسيس حول 

القيم التاريخية للرباط.
للمباني  العاملي  باليوم  االحتفال  ويتم 
املجلس  أحدثه  الذي  واملواقع،  التاريخية 
)إيكوموس( سنة  واملواقع  للمعالم  الدولي 
تم  وقد  سنة،  كل  من  أبريل   18 يوم   ،1982
مستقبل  معقد،  »مــاض  موضوع  اختيار 

متنوع« شعارا الحتفالية هذا العام.

اعتمادا على املوضوع  املنظمون،  ويرغب 
تعريف  في  العام،  لهذا  اختياره  تم  الــذي 
الرباط  ملدينة  الغني  باملاضي  الجمهور 
قائم  جديد  بمنظور  املستقبل  إلى  والتطلع 
بالقيم  ــراف  واالعــت اإلنسانية  القيم  على 

العاملية للتراث الثقافي.
وأوضحوا في بالغ لهم، أن املجلس نظم 
ابتداء من اإلثنن املاضي )19 أبريل(، حملة 
توعية بمدارس الرباط بشراكة مع األكاديمية 
الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال 
تهدف  املبادرة  هذه  أن  مبرزين  القنيطرة، 
إشــراف  تحت  ــدارس،  املـ تالميذ  جعل  إلــى 
معلميهم، يكتشفون أهمية إدراج الرباط في 

وتوعيتهم  لليونسكو،  العاملي  التراث  قائمة 
بقيمتها العاملية املتميزة.

وأضاف نفس املصدر، أنه إلى جانب هذا 
للشباب،  املوجه  بالتراث  الخاص  االهتمام 
تقرر عقد ندوة عبر تقنية »الفيديو« موجهة 
للعموم يوم 29 أبريل حول نفس املوضوع، 
والتي ستناقش ألف سنة من تاريخ الرباط 
ومحيطها، من العصور القديمة إلى الوقت 
القيمة  تــنــاول  ــى  إل بــاإلضــافــة  الــحــاضــر، 
تراثا  املصنفة  للرباط،  املتميزة  العاملية 
الحفاظ  وكيفية   ،2012 سنة  منذ  عامليا 
إلى  ونقلها  عليها  اإلبقاء  أجل  من  عليها 

أجيال املستقبل.

الرباط تحتفل باليوم العالمي 
للمباني التاريخية 

المركز المغربي 
للتسامح وحوار األديان 
يخلد ذكرى وفاة الملك 

محمد الخامس

بمناسبة الذكرى 62 لوفاة بطل الحرية 
الخامس  محمد  له  املغفور  واالستقالل، 
املغربي  ــز  ــرك امل ينظم  ــراه،  ــ ث هلل  طــيــب 
للتسامح وحوار األديان، منتدى التسامح 
افتراضيا،  رمضانيا  وإفــطــارا  الــدولــي 
وذلك يومه الخميس 22 أبريل 2021 على 
وسوف  املغرب،  بتوقيت  مساء   7 الساعة 
شبكات  وعلى  »زوم«  تطبيق  عبر  يبث 
ضيف  وسيكون  االجتماعي،  التواصل 
شرف املنتدى، ميغيل أنخيل موراتينوس، 
املمثل السامي لتحالف الحضارات التابع 

لألمم املتحدة.
قيادات  املنتدى،  هــذا  فــي  وستشارك 
األديــان  مختلف  من  عاملية  وشخصيات 

السماوية ومن عدة دول.

المتحف الوطني بمدريد يستقبل   أول معرض للفن المغربي المعاصر 
واملتحف  املاضي،  مارس   31 منذ 
)امللكة  صــوفــيــا«  ــا  ــن »ري الــوطــنــي 
وألول  يحتضن،  بمدريد،  صوفيا( 
املعاصر  املغربي  للفن  معرضا  مرة، 
املغربية  »الــثــالثــيــة  عــنــوان  تحت 
إلى  والذي سيستمر   ،»2020-1950

غاية 27 شتنبر املقبل.
الوطنية  للمؤسسة  بــالغ  ــق  ووف
عمل   200 من  أزيــد  فإن  للمتاحف، 
العقود  خــالل  معاصرين  لفنانن 
املــســار  تشكل  األخـــيـــرة،  السبعة 
يروم  الذي  للمعرض  الكرونولوجي 
تمكن الجمهور اإلسباني من معرفة 
واإلبداعي  الحيوي  بالطابع  أفضل 

الذي يميز الساحة الفنية املغربية.
هذا  أن  املــصــدر،  نفس  وأضـــاف 
املعرض ينظم في إطار برنامج تعاون 

في  وإســبــانــيــا  املــغــرب  بــن  ثقافي 
مجاالت املتاحف، من طرف املؤسسة 
الثقافة  ووزارة  للمتاحف  الوطنية 
واملتحف  اإلســبــانــيــة،  ــريــاضــة  وال

ويشرف  صوفيا«،  »ريــنــا  الوطني 
مانويل بورغا فيليل،  القيمان  عليه 

مدير متحف الفن، وعبد هلل كروم.
ــة  ــي ــالث ــث ــعـــرض »ال ويــعــيــش مـ

نجاحا   »2020-1950 املــغــربــيــة 
كتبت  حــيــث  بــإســبــانــيــا،  إعــالمــيــا 
وزيرة الشؤون الخارجية اإلسبانية، 
تغريدة  في  اليا،  غونزاليس  أرانشا 
زيارتها  بعد  »تويتر«  موقع  على 
استعادي  معرض  ــه  »إن للمعرض: 
وهو  املغربي،  املعاصر  للفن  رائــع 
ثمرة تنسيق بن متحف رينا صوفيا 

واملؤسسة الوطنية للمتاحف«.
معرضا  أن  إلــى  البالغ  وخلص 
ــوان »عـــن أعــمــدة  ثــانــيــا تــحــت عــن
من   2022 سنة  سينظم  هــرقــل«، 
للمتاحف  الوطنية  املؤسسة  طرف 
بمدريد،  األركــيــولــوجــيــا  ومتحف 
التاريخية  العالقة  وسيستعرض 
على  املطلن  البلدين  تجمع  التي 

البحر األبيض املتوسط.

المهرجان الدولي للسينما المتوسطية لتطوان يعقد دورته الـ 26 بشكل رقمي
من   26 ـــ  ــ ال ــنــســخــة  ال تــنــظــم 
البحر  لسينما  الــدولــي  املهرجان 
ــض املــتــوســط لــتــطــوان في  ــي األب
القادم، حيث أكد بالغ  شهر يونيو 
بتطوان،  السينما  أصدقاء  لجمعية 
أن فعاليات هذه الدورة ستجري في 
الفترة ما بن 4 و10 يونيو القادم، 

بصيغة مختصرة وافتراضية.
جمعية  أن  الـــبـــالغ،  وأوضــــح 
إجــراء  قــررت  السينما،  أصــدقــاء 

الــــــدورة الـــجـــديـــدة لــلــمــهــرجــان 
االفتراضية،  الرقمية  بالصيغة 
تفاديا لكل تأجيل أو تأخير، بسبب 
تداعيات الوضع الوبائي العام كما 

حصل السنة املنصرمة.
الدولي  املهرجان  دورة  وكانت 
لــتــطــوان،  املــتــوســطــيــة  للسينما 
مــارس   28 ــى  إل  21 مــن  ستجري 
يتخذ  أن  قبل  املاضية،  السنة  من 

املنظمون قرار التأجيل.
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ويدور
منتجو الشمندر السكري بدكالة عبدة يطالبون بتدخل الجهات العليا في المدن

الزمامرة

عين على الشمال
إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

رغــم املــســيــرة االحــتــجــاجــيــة بــواســطــة 
الـــدراجـــات الــنــاريــة والـــســـيـــارات الــتــي جــابــت 
احملتلة،  سبتة  مبدينة  األحــيــاء  مــن  العديد 
بــدايــة شــهــر رمــضــان، مــن أجـــل الــســمــاح لهم 
أن  إال  الـــتـــراويـــح،  صـــاة  بــتــأديــة  للمسلمني 
االجـــتـــمـــاع الـــــذي عـــقـــده عـــمـــدة املـــديـــنـــة مــع 
مندوب املفوضية اإلسامية بسبتة، حال دون 
ذلك، ليستمر قرار املنع ساري املفعول، ورغم 
للمسلمني  سمحت  اإلســبــانــيــة  احلــكــومــة  أن 
سبتة  حكومة  أن  إال  التراويح،  صاة  بتأدية 
مــدعــومــة مبـــنـــدوب هــــذه املــفــوضــيــة، رفــضــت 
الكنائس  بإغاق جميع  وأمــرت  الطلب،  هذا 
واملـــعـــابـــد، ومــنــع الــقــيــام مبــخــتــلــف الــشــعــائــر 
والهندوسية  واليهودية  كاملسيحية  الدينية 

وليس اإلسام فقط.

يف  لتطوان  الترابية  اجلماعة  فشلت 
تسديد مستحقات املوظفني وكذا حل مشاكل 
داخل  االحتقان  من  جوا  خلق  مما  الترقية، 
إلــى حلبة  ــذي حتــول هــذه األيــام  ال املجلس 
املنتمي  املجلس  رئيس  طلب  ورغم  للصراع، 
الداخلية،  وزارة  من  الدعم  األغلبي،  للحزب 
وحل  املوظفني  مستحقات  صــرف  أجــل  من 
أن  إال  بــاجلــمــاعــة،  العالقة  املــشــاكــل  بعض 
مراسلة  عبر  ذلك  دون  حالت  تطوان  عمالة 
مما  اجلــمــاعــة،  دعــم  ملنع  الــداخــلــيــة  وزارة 
اعتبرته ساكنة تطوان مبثابة »احلرب الباردة 
منها  تتضرر  والتي  واجلماعة  العمالة  بني 

الساكنة واملدينة بصفة عامة«.

مبدينة  املواطنني  من  العديد  استبشر 
الفنيدق خيرا، بعدما اتصل بهم أعوان السلطة 
مؤخرا، لالتحاق مبدينة مارتيل، على خلفية 
أنــهــا تــوفــر لــهــم فــرص شــغــل بــعــد إغـــاق املعبر 
بعملية  فوجئوا  لكنهم  سبتة«،  »باب  احلــدودي 
السباحة من  الشباب يف مجال  الختبار بعض 
أجل تشغيلهم كمنقذين موسميني خال هذا 
الصيف، وهذا ما وصفه العديد من املواطنني 

بـ»الضحك على الذقون«. 

فوضى الحقل الديني في إسبانيا.. األداء مقابل الصالة

ــد مـــن املــواطــنــن  ــدي ــع خـــرج ال
في  املــاضــي،  األســبــوع  بالشمال، 
العديد من األحياء،  مسيرات جابت 
بعد  املساجد  إغالق  على  احتجاجا 
صلوات  إقامة  ومنع  املغرب  صالة 
كما  والصبح،  والتراويح  العشاء 
أمنيا  تدخال  املسيرات  هذه  عرفت 
من أجل تفريقها، وتم اعتقال العديد 
خرق  خلفية  على  األشــخــاص  مــن 
الجزئي  الصحي  الحجر  إجــراءات 

وتنظيم مسيرات دون ترخيص.
ــرات  ــيـ ــسـ ــت هـــــذه املـ ــقـ ــلـ ــطـ وانـ
االحتجاجية من مدينة البوغاز، حيث 
منها  أحــيــاء  عــدة  املحتجون  جــاب 
 15 الخميس  بني مكادة، وذلك مساء 
الثاني  اليوم  في  أي  الجاري،  أبريل 
من رمضان، كما شهدت هذه املسيرة 
سيارة  زجــاج  وكــســر  شغب  أعــمــال 

رئيس املنطقة األمنية ببني مكادة.
وهذا االحتجاج كانت الغاية منه 

العشاء  صــالة  منع  قــرار  كسر  هو 
والتراويح والصبح، كما تم اعتقال 
صالة  إقامة  حاولوا  أشخاص   10
بنفس  الجيراري  بمنطقة  التراويح 
كبير  عدد  توقيف  تم  فيما  املدينة، 
العناصر  طرف  من  األشخاص  من 
التي  العمومية  والــقــوات  األمنية 
انتشرت بشكل كبير بأحياء طنجة.

وشهدت كذلك مدينة املضيق نفس 
املسيرة التي جابت عدة أحياء مطالبة 
بفتح املساجد في وجه املصلن، حيث 
اســتــنــفــرت هـــذه املــســيــرة األجــهــزة 
األمنية من أجل السيطرة على الوضع 
وإعادة فرض الحجر الصحي الجزئي 
شهر  خــالل  الحكومة  أقــرتــه  ــذي  الـ
رمضان، فيما تم استنفار أمني بحي 
خرق  بسبب  وزان،  بمدينة  القشرين 
طرف  مــن  الصحية  ــطــوارئ  ال حالة 
أمام  التراويح  صالة  أقاموا  مصلن 

مسجد حليمة السعدية.
رفعت  التي  الشعارات  بن  ومن 
خالل هذه املسيرات: »هذا عيب هذا 

عار، اإلسالم في خطر« و»ما دخلنشي 
ومامشينشي«.

السيطرة  عن  بإسبانيا  الديني  الحقل  خرج 
يعيش  رمضان  شهر  بداية  خالل  أصبح  حتى 
وتــصــادم  والعشوائية،  الفوضى  ــع  وق على 
وممثلي  اإلسالمية  املفوضية  بن  اآلراء  في 
أكدته  ما  هذا  األخــرى،  اإلسالمية  الجمعيات 

البالغات الصادرة عنهم. 
ــت املــفــوضــيــة اإلســالمــيــة  ــرج فــبــعــدمــا خ
املحسوبة على بعض الجهات بإسبانيا، ببالغ 
من  تؤكد  الجاري،  أبريل   11 األحد  يوم  صباح 
خالله أن أول أيام رمضان هو يوم الثالثاء 13 
رغم  العربي  الخليج  دول  لبعض  تبعا  أبريل 
اإلسباني، في خالف صريح  التراب  بعدها عن 
الدينية  بالشعائر  يتعلق  فيما  املــغــرب  مــع 
والجزائر  موريتانيا  من  األئمة  واستقطاب 
ظهرت  الــقــرار(  هــذا  )بعد  اململكة،  على  ضــدا 

جماعة إسالمية أخرى تعارض املفوضية، عبر 
إصدارها لبالغ يوم اإلثنن 13 أبريل، تؤكد فيه 
أن أول أيام رمضان هو يوم األربعاء 14 أبريل 
هذا  لكن  املغرب،  في  الهالل  رؤية  مع  التزاما 
القرار لم تتقبله العديد من الجهات التي تعمل 
جاهدة من أجل فك االرتباط الديني مع اململكة.

التي  ــى  األول ــام  األي خــالل  إسبانيا  وعرفت 
الستقبال  يستعدون  إسبانيا  مسلمو  فيها  كان 
على  املشرفن  بــن  انقساما  رمــضــان،  شهر 
املساجد، حيث انتشرت فيديوهات عبر تطبيق 
االجتماعي  التواصل  ومــواقــع  »الــواتــســاب« 
يريد  من  بطلب  هــؤالء  قيام  توضح  األخـــرى، 
مبالغ  بتأدية  والتراويح  العشاء  صالة  تأدية 
خلق  مما  باملسجد،  تؤدى  صالة  كل  عن  مالية 
كما  املساجد،  هذه  على  املشرفن  بن  انشقاقا 

في  عارما  امتعاضا  الشاذ  التصرف  هذا  خلف 
وخارجها،  بإسبانيا  املقيمن  املسلمن  صفوف 
وتقدر هذه املبالغ عن صالة العشاء بـ 50 أورو 

وصالة التراويح بـ 100 أورو عن كل يوم. 
بزيادة  اإلسبانية  السلطات  سماح  ورغــم 
أجل  مــن  الليلي  الــتــجــول  حظر  على  ســاعــة 
الدينية  بفريضتهم  القيام  من  املسلمن  تمكن 
خالل شهر رمضان، إال أن هؤالء املشرفن على 
املساجد استغلوا هذا األمر لصالحهم من أجل 
يريد  من  حساب  على  جيوبهم  وملء  االغتناء 
باملقابل،  الكريم،  الشهر  خالل  هلل  إلى  التقرب 
رفض العديد من املغاربة وغير املغاربة املقيمن 
بإسبانيا، هذا األمر وامتنعوا عن تأدية الصالة 

بمقابل مادي.

خرق الحجر الصحي للمطالبة بإقامة صالة التراويح

عزيز العبريدي 
 

بجمعية  الفالحن  ممثلو  التأم 
بدكالة  السكري  الشمندر  منتجي 
عبدة، يوم 12 أبريل الجاري، ملناقشة 
الترتيبات  آخر  واتخاذ  مشاكلهم 
العام،  لهذا  القلع  ملوسم  استعدادا 
ألهــم  مستفيضة  مناقشة  وبــعــد 
املشاكل التي تواجههم، اتفقوا على 
بينها  من  التدابير،  من  مجموعة 
توجيه ملتمس إلى الجهات العليا، 
وذلك للنظر في بعض القضايا التي 
مشكل  رأســهــا  على  بالهم،  ــؤرق  ت
الديون املترتبة عن سنوات السقي، 
مطالبن هذه الجهات بالتدخل لدى 
لالستثمار  الجهوي  املركز  إدارة 
الفالحي بدكالة عبدة، من أجل إلغاء 
نفس جديد  وإعــطــاء  الــديــون  هــذه 
اإلنتاج،  على  لتشجيعهم  للفالحن 
كان  املاضي  املوسم  وأن  خصوصا 
استثنائيا وتميز بالجفاف وانتشار 

جائحة »كورونا«.  
الفالحن  ممثلو  ولــهــذا طــالــب 
السكري  الشمندر  منتجي  بجمعية 
األخير،  االجتماع  عبدة خالل  دكالة 
العليا  الجهات  إلى  ملتمس  برفع 

وإلغاء  التدخل  أجل  من  البالد،  في 
الفالحن  على  املتراكمة  الــديــون 
طرف  من  األخيرة  السنوات  خالل 
املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي 
بدكالة عبدة، حسب ما أدلى مصدر 
مقرب لـ»األسبوع«، وهي في غالبها 
السقي،  سنوات  عن  مترتبة  ديــون 

والتي من شأن استمرارها أن تشكل 
وتمنعهم  الــفــالحــن  ــام  أمـ عــائــقــا 
في  السكري  الشمندر  زراعـــة  مــن 

السنوات القادمة.
بأن  قائال  املــصــدر  نفس  وتــابــع 
الفالحن يطالبون أيضا بتخصيص 
تعويضات عن الخسائر التي لحقت 

األخيرة،  السنوات  خالل  منتوجهم 
ــدم  ــاه الــســقــي وع بــســبــب قــلــة مــي
ــدورات الــســقــويــة، كما  ــ انــتــظــام ال
اشتكوا من عدم تواصل إدارة معمل 
مع  بنور  بسيدي  »كوزيمار«  السكر 
مطالبتهم  ــى  إل إضــافــة  املنتجن، 
لالستثمار  الجهوي  املكتب  إدارة 
الـــدورات  على  باإلبقاء  الفالحي، 
الــســقــويــة حــتــى بـــدايـــة املــوســم 
تحسن  نتيجة  املــقــبــل،  الــفــالحــي 
منسوب املياه بحقينة السدود التي 
السقوية  الفالحية  املناطق  تــزود 
مياه  من  بحاجياتها  عبدة  لدكالة 

السقي.
ــالحــن  ــف ــو ال والـــتـــمـــس مــمــثــل
لجان  تشكيل  الــجــمــعــيــة،  ــهــذه  ب
ملعمل  التابعة  القلع  آليات  ملراقبة 
والتي  بــنــور  بسيدي  »كــوزيــمــار« 
تقنية،  ألعطاب  باستمرار  تتعرض 
في  للمنتجن  يتسبب  ــا  م وهـــو 

خسائر فادحة.
أما بخصوص انطالق موسم قلع 
الشمندر السكري بهذه املنطقة، فقد 
أكد ذات املصدر، أنه لم يتم تحديد 
العملية،  هذه  لبداية  رسمي  تاريخ 
لكنه من املتوقع أن يشرع في عملية 
رمضان  شهر  انــتــهــاء  بعد  القلع 
املقبل،  مــاي  شهر  منتصف  خــالل 
وسيتم اإلعالن عن ذلك في اجتماع 

سيدي  إقليم  عامل  يترأسه  رسمي 
املعنية  الفعاليات  جميع  مع  بنور 

بهذه العملية.
لإلشارة، فإن عملية قلع الشمندر 
ــذا املــوســم  ــ ــري تـــأخـــرت ه ــك ــس ال
املوسم  مع  مقارنة  شهر  بحوالي 
السابق، والتي كانت قد انطلقت في 
منتصف شهر أبريل، وهذا التأخير 
يعزى إلى تأخر التساقطات املطرية 
التي ال تسمح  السدود  وقلة حقينة 
معمل  إدارة  دفع  ما  وهو  بالسقي، 
ــى إعــطــاء األولــويــة  »كــوزيــمــار« إل
الذين  للفالحن  املوسم  هذا  خالل 
للسقي وحرمان  آبار  يتوفرون على 
الشمندر  زراعة  من  املنتجن  باقي 
أن  شأنه  من  اإلجراء  هذا  السكري، 
يؤدي إلى تراجع املساحة املزروعة 
املــخــصــصــة لــلــشــمــنــدر الــســكــري 
وبــالــتــالــي،  عــبــدة  ــة  دكــال بمنطقة 
تأخير  أن  كــمــا  اإلنـــتـــاج،  ــراجــع  ت
املنتجن  القلع سيكبد بعض  عملية 
خسائر كبيرة من جراء تأخر عملية 
شهر  حتى  ستستمر  التي  القلع 
والتي  غشت،  شهر  وبداية  يوليوز 
التي  الحرارة  درجة  بارتفاع  تتميز 
وتلحق  املنتوج  على  سلبا  تؤثر 
من  بالرغم  جسيمة،  أضـــرارا  بــه 
اعتماد املكننة في عملية القلع بهذه 

املنطقة.
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ــات  ــقــ ــحــ ــلــ يـــعـــيـــش بـــــعـــــض قــــــيــــــاد املــ
اإلدارية بإقليم اشتوكة أيت باها، »بحبوحة« 
من العيش، لذلك، يتأسف الشتوكيون على 
العامل السابق  كــان  ولــى حني  الــذي  الزمن 
ملراقبة  وباجلبال  بالسهول  يطوف  )أمغوز( 

أداء القياد يوما بيوم.    

القضائية  الــشــرطــة  عناصر  تــتــردد 
بأمن إنزكان، منذ شهرين، بحثا عن رئيس 
وثائق  إجنــاز  على  ليس ملساعدته  البلدية، 
إدارية، وإمنا لالستماع إليه يف شكاية أحد 
املواطنني بتحقير مقرر قضائي، وذلك على 
محله  مــن  متكينه  بــدعــوى  تقدمه  خلفية 
الــتــجــاري بــســوق اخلــضــر والــفــواكــه، حيث 
أصدرت احملكمة اإلدارية بأن الرئيس ملزم 
إلى  لكن  محل جتاري،  من  املواطن  بتمكني 
يف  يتماطل  البلدية  رئيس  الزال  هذا  يومنا 
تنفيذ احلكم رمبا ظنا منه أنه فوق القانون، 
لباقي  منوذجا  يكون  أن  يجب  أنه  متناسيا 

عباد اهلل مبا أنه رئيس بلدية.

ينتظر سكان مدينة تراست بإنزكان، أن 
تتوج اجلوالت التي يقوم بها رئيس املنطقة 
للدائرة  مفاجئة  بزيارة  صباح،  كل  األمنية 
األمــنــيــة الــثــالــثــة مــا بــني الــســاعــة التاسعة 
صــبــاحــا إلـــى الــثــانــيــة عــشــر زواال، ملــشــاهــدة 
أمـــام مقر  املنتظرين  املــواطــنــني  طــابــور مــن 
الـــدائـــرة، لــيــس لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات، 
بــل لــإســراع يف إيـــداع طــلــبــات إجنــاز وثــائــق 

احلصول على بطائقهم الوطنية.   

ــزكــان هذه  إن بلدية  رئــيــس  عــزم  أثـــار 
املرابد  إحــدى  كــراء  األيام، القيام بصفقة 
استأثر  احملــظــوظ، الــذي  الشخص  لنفس 
قدره  إجمالي  مببلغ  املدينة  صفقات  بجميع 
100.000 درهم لعشرات السنني، قبل انتهاء 
واليته احلالية، )أثار( حفيظة الساكنة وبعض 
مستشاري البلدية، الذين طالبوا بإيفاد جلنة 
مركزية للتحقيق يف األمر وإثبات الكشوفات، 

لتنوير الرأي العام.

عـــلـــى  ــتــــقــــا  ــعــ مــ  14 ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ إحـ ــت  ــمـ تـ
ــول، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة  ــلــ ســـجـــن أيـــــت مــ
أحــــداث الــفــوضــى والــشــغــب الــتــي شهدتها 
ــدة مــنــاطــق بــعــمــالــة إنـــزكـــان أيـــت مــلــول،  عـ
وخــصــوصــا تــراســت واملــوظــفــني والــدشــيــرة 
ــقــــت أولــــــــى جـــلـــســـات  ــلــ اجلـــــهـــــاديـــــة، وانــــطــ
مــحــاكــمــة املــتــهــمــني يــــوم اإلثـــنـــني املــاضــي، 
بالشارع  والــشــغــب  الــفــوضــى  بسبب أعمال 
واسعة  اعتقاالت  أسفرت عن  والتي  العام، 

طالت اخلارقني حلالة التنقل الليلي. 

العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 2021

داء
أص

ســـوسية

األسبوع
   

خرج املئات من املواطنني في شوارع مدينة 
والشطط  »الحكرة«  ضد  لالحتجاج  بوفكران، 
السلطة  ممثل  مــن  السلطة  اســتــعــمــال  فــي 

املحلية، وبعض أفراد القوات املساعدة.
وجاءت هذه الوقفة االحتجاجية بعد انتحار 
تعرضه  بسبب  منزله،  في سطح  متجول  بائع 
وعون  قائد  خليفة  قبل  من  والتعنيف  للضرب 
حيث  املساعدة،  القوات  أفراد  وبعض  سلطة 
دخل في أزمة نفسية قبل أن يضع حدا لحياته.
وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا في القضية 
وطالبت بتشريح الجثة وإعداد تقرير طبي، كما 
الذين  تم استدعاء جميع األطراف واألشخاص 

وردت أسماؤهم في تصريحات أسرة الهالك.
الحصول  طلب  أن  الــهــالــك،  ــدة  والـ وقــالــت 
إلى  املريضة  أخته  لنقل  إسعاف  سيارة  على 
استفزه  السلطة  أعــوان  أحد  لكن  املستشفى، 
يدخل  أن  قبل  »خطاف«  عن  البحث  منه  وطلب 
معه في مشادات كالمية، جعلته يستعني بأفراد 

القوات املساعدة العتقال الشاب ثم تعنيفه.
وعبرت ساكنة املدينة عن تضامنها مع أسرة 
بـ»الحكرة«،  املتهمني  ملعاقبة  داعية  الشاب، 
والقطع مع التعسفات التي تمارسها السلطات 

املحلية في حق املواطنني الفقراء.

مواطنون يحتجون 
بعد انتحار بائع متجول

أزمور بوفكران جدل حول المقبرة المسيحية بأزمور

مراكش

سائقو الطاكسيات يحتجون.. فمن يسمعهم ؟ 

الراشيدية

األسبوع
   

بــواحــات  جمعوية  فعاليات  ــدة  ع عــبــرت 
مستثمرين  قــيــام  مــن  غضبها  عــن  غــريــس، 
وبرملانيني بحفر أحواض كبيرة لتخزين املياه 
التابعة  نمسعود«  بـ»تامدا  للمنطقة  الجوفية 
للجماعة الترابية »تاديغوست« بكلميمة إقليم 
مشاريع  في  الستخدامها  وذلــك  الراشيدية، 
شاسعة  مساحة  على  إحداثها  سيتم  فالحية 

بمئات الهكتارات.
املنطقة،  في  الجمعوية  الفعاليات  وقــررت 
لالستنزاف  التصدي  أجل  من  نضال  خوض 
لكون  املنطقة،  هــذه  فــي  املــيــاه  تعرفه  ــذي  ال

حساب  على  تأتي  املنجزة  الفالحية  املشاريع 
حياة الساكنة، وتستهدف عيون »تيفوناسني« 
التي تعد من الذاكرة التاريخية ملدينة كلميمة، 
)كلميمة  ترابية  جماعات  ثالث  تــزود  والتي 
بمياه  السفلي(  وغــريــس  العلوي  وغــريــس 

السقي.
قسطاني  السوسيولوجيا،  أســتــاذ  ــال  وق
الشخصي،  بحسابه  تدوينة  في  محمد  بن 
من صنع  كله  هش  بيئي  مجال  »الواحات  أن 
أخــرى  بعد  وسنة  ــوم  ي بعد  يوما  اإلنــســان 
األرض  البناء  هذا  أساس  وأن  قــرون،  ولعدة 
املستصلحة واملاء، وأي استغالل مفرط لهذين 
املوردين، يمكن أن يشكل بداية قتل، وبسابق 
أن  الــتــي يمكن  لــلــواحــات  ــرار،  تــرصــد وإصــ
تصبح صحراء بني عشية وضحاها، والسماح 
بالضيعات العمالقة في املجال الواحي، يمكن 

أن يكون جريمة بيئية تهجر الساكنة لتنضاف 
إلى أحزمة الفقر والحكرة في املدن«.

صبري،  لحو  املحامي  انتقد  جهته،  مــن 
الهكتارات  بمئات  تقدر  ساللية  أراضي  منح 
ملستثمرين، من بينهم برملانيني، إلقامة ضيعات 
منابع  قرب  نمسعود«  »تامدا  بمنطقة  فالحية 
يعد  التفويت  هذا  أن  معتبرا  »تيفونسني«، 
الجماعي، ويهدد  بالرحيل  يهدد  »ريعا جديدا 
املباشرة  واملــســؤولــيــة  االجــتــمــاعــي،  السلم 
والعامل،  الوالي  املحلية،  السلطة  تتحملها 
محذرا من أن »الواحات يمكن أن تنقرض في 
أخرى  زاكورة ومناطق  من  ونماذج  لحظة  أي 

تشهد على ذلك«.
في  واملضي  السير  شأن  »من  أنه  وأضــاف 
تنفيذ هذه السياسة املتبعة وحرمان الساكنة 
وسنرى  املائية،  الفرشة  تدهور  أراضيها،  من 

التي  غريس،  واحة  ساقية  منابع  تيفوناسني 
أكلنا من تمرها واستحمينا في مياهها، تجف 
ستحدث،  التي  املائية  والثقوب  اآلبــار  بفعل 
وهي تهديد حقيقي بالرحيل«، معتبرا أن هذا 
تبقى  ما  على  للسطو  جديد  مظهر  »التوزيع، 
هشة  لفئات  جماعي  وإرث  عيني،  أصــل  من 
أصال، وتعيش على الهامش املقصي واملظلوم 

سياسيا وجغرافيا«.
واالســتــثــمــارات  ــع  املــشــاري ــن  م فالكثير 
املسؤولني  قبل  مــن  قــبــوال  تلقى  الفالحية 
وجــود  دون  الجماعات،  ــاء  ورؤسـ والعمال 
دراسات دقيقة تؤكد عدم تأثير هذه املشاريع 
حيث  املائية،  والــثــروة  الجوفية  املياه  على 
قطاع  في  الفالحية  املشاريع  من  العديد  أن 
من  الكثير  تستنزف  البطيخ،  مثل  الفواكه، 

املياه في املناطق التي تعرف قلة املياه.

مشاريع برلمانيين ومنتخبين تهدد الفرشة المائية بالراشيدية

األسبوع
   

لسيارات  النقابية  املكاتب  تنسيقية  طالبت 
السلطات،  بمراكش،  والصغيرة  الكبيرة  األجرة 
بالتجاوب مع مطلبها القاضي بتغيير ومراجعة 
القرار الخاص بالحمولة املقررة في ظل الجائحة، 
جهة  والية  أمام  نظمتها  احتجاجية  وقفة  خالل 

مراكش أسفي.
بشكل  بالتعاطي  السلطات  السائقون  وطالب 
إيجابي مع مطلبهم، وخاصة في ظل قرار الحظر 
الليلي في رمضان، الذي يمنعهم من العمل بعد 
الوضعية  من  استيائهم  عن  معبرين  اإلفطار، 
الصعبة التي يعرفها القطاع بسبب تقليص عدد 

الركاب وساعات العمل.
عدم  نتيجة  االحتجاجية،  الوقفة  هذه  وتأتي 
وتجاهله  آسفي  مراكش  جهة  والــي  استجابة 
وجهتها  التي  والشكايات،  املراسالت  من  لعدد 
األجــرة،  لسيارات  النقابية  الهيئات  مختلف 
املدن  من  العديد  مثل   942 رقم  القرار  لتغيير 

األخرى في اململكة.

942 على عمل سيارات األجرة  وينص القرار 
لكن  االستيعابية،  الطاقة  مــن  فقط   %  50 بـــ 
السلطات في بعض املدن قامت برفع نسبة هذه 
الذي  نفسه  األمــر  وهــو   ،%  75 إلــى  الحمولة 

إصدار  دون  لكن  آسفي،  مراكش  والية  اعتمدته 
خلق  الــذي  الشيء  ذلــك،  بخصوص  جديد  قــرار 
نوعا من االرتباك وحالة من الغضب في صفوف 

املهنيني بسبب التضييق على عملهم.

شكيب جالل

بمدينة  املسيحيني  مقبرة  أرض  أثــارت 
العام  ــرأي  الـ ــدى  ل كبيرا  نقاشا  ــور  أزمـ
ــاة  ــن رف ــم إخــالؤهــا م املــحــلــي، بــعــدمــا ت
املسيحية  املقبرة  إلى  نقلهم  وتم  األمــوات 
عن  الناس  يتساءل  الجديدة، حيث  بمدينة 
منطقة  في  يقع  الــذي  العقار  هــذا  مصير 

باملدينة. استراتيجية 
أسئلة عديدة تطرح بشأن وضعية أرض 
ــام«  »ب بحي  املسيحيني  ــوات  األمـ مقبرة 
»األسبوع«  تطرقت  فبعدما  أزمور،  بمدينة 
املزرية  للحالة  السابقة  أعدادها  أحد  في 
راج  املسيحيني،  مقبرة  عليها  توجد  التي 
حينها أن أحد نواب رئيس املجلس البلدي، 
املستشار عن فيدرالية اليسار، تفاوض مع 
بشأن  البيضاء،  بالدار  الفرنسي  القنصل 
إلــى  املسيحيني  ــوات  ــ األم ــاة  رفـ تــحــويــل 
مقبرة املسيحيني بمدينة الجديدة، بحيث 

السلطات  بحضور  الرفاة  تحويل  تم 
العديد  يطرح  مما  واإلقليمية،  املحلية 
املقبرة  أرض  هــل  ــتــســاؤالت:  ال مــن 
ملكية  فــي  »بـــام«  بحي  املسيحية 
البلدية، أم أنها تعد من أمالك الدولة، 
أم من أمالك األحباس، أم في ملكية 
ممثلية الطوائف املسيحية باملغرب، 
الفرنسية  القنصلية  ملكية  في  أم 

بالدار البيضاء؟ وهل املفاوضات تمت بني 
من  بتفويض  البلدي  املجلس  رئيس  نائب 
وهل  منه؟  شخصية  بمبادرة  أم  املجلس، 
الوصاية،  سلطات  عبر  مــرت  املفاوضات 
أم أن تحويل رفاة املسيحيني تم بطلب من 
ممثلية الطوائف املسيحية باملغرب؟ أسئلة 
تنتظر  والساكنة  مكانها،  ــراوح  ت كثيرة 
املؤكد  غير  الحديث  ظل  في  عنها  اإلجابة 
عن قرب تحويل أرض املقبرة املسيحية إلى 
سكن اجتماعي لفائدة 
مــوظــفــي وعــمــال 
في  ــور،  أزمـ بلدية 
إطــــــار الـــوعـــود 
مع  انطلقت  التي 
االنتخابات  قرب 

الجماعية.

التوفيق
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كواليس جهوية

السيبة في حد السوالم
األسبوع

  

انتشار  السوالم  حــد  مدينة  تعرف 
ــل لــصــوص  ــب ــن ق ــة مـ ــرق ــس ــرة ال ــاهـ ظـ
يستهدفون  الذين  النارية،  الــدراجــات 
النساء، حيث  وحتى  والفتيات  التالميذ 
حديقة  في  تلميذة  سرقة  مؤخرا  تمت 

عمومية وسط املدينة.
آفة السرقة  الناس من ارتفاع  ويشتكي 
ــان، بــســبــب نــشــاط  ــضـ ــالل شــهــر رمـ خــ
أمنية  حمالت  يستوجب  مما  املنحرفني، 
ودوريات لحماية الناس وتأمني الشوارع 
والتصدي ألصحاب الدراجات املشبوهة.

أساليب  إلى  اللصوص  بعض  ويلجأ 
السرقة بالعنف »البراكاج«، وذلك بهدف 
أو  هواتفهن،  وسلبهن  النساء  إخافة 
نشل الحقيبة أو الهاتف من يد الضحية 
باستعمال الدراجات النارية السريعة.

وسبق أن لقي شاب مصرعه في حادث 
لصني،  طرف  من  عطار  دوار  قرب  سير 
بالدراجة  دهسه  ليتم  قاومهما  بعدما 
النارية ليسقط في الطريق مغمى عليه.

العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 2021

حد السوالم
سطات

الدار البيضاء
حراس سيارات عشوائيون يزحفون على الدار البيضاء

األسبوع

ــن ســكــان مــديــنــة الـــدار  عــبــر عـــدد م
البيضاء، عن استنكارهم الجتياح حراس 
الصفراء(  السترة  )أصحاب  السيارات 
باتوا  بحيث  واألزقــة،  الشوارع  ملختلف 
هم املسيطرون واملتحكمون في الشوارع 
كبير  بشكل  أعدادهم  وتزايدت  العامة، 
في غياب تام لتدخل السلطات املختصة 

لوقف هذه »السيبة«.
التواصل  مواقع  في  مواطنون  وأكــد 

االجتماعي، أن تزايد »أصحاب السترات 
الصفراء« أصبح آفة تؤرق البيضاويني، 
أثمنة  يفرضون  هــؤالء  أصــبــح  بحيث 
خاصة بهم، ويطالبون بأداء مبالغ كبيرة 
مقابل  والعربات  السيارات  ألصحاب 

السماح لهم بركن سياراتهم.
الـــحـــراس  ــؤالء  ــ هـ أن  ــوا  ــ ــح وأوضــ
السيارات  أصحاب  بمضايقة  يقومون 
بأداء  ويطالبونهم  الشوارع،  أغلب  في 
ــتــوقــف بــأســلــوب  تــســعــيــرة بــمــجــرد ال
مراقبة  بدون  العربات  ليتركوا  ابتزازي، 
املدينة  عــمــدة  مــطــالــبــني  حــراســة،  أو 
استغالل  رخــص  بتوقيف  والسلطات 
عبر  املجال  وتنظيم  العامة،  الــشــوارع 

الذين  الحراس  تشغل  منظمة  شركات 
يستحقون العمل في إطار منظم.

ــى  ــداء إل ــ ــون نـ ــضــاوي ــي ــب ــه ال ــ ووجـ
ابتزاز  من  للتدخل وحمايتهم  السلطات، 
بعض »الكارديانات«، الذين تحولوا إلى 
املدينة،  شــوارع  في  للتحكم  »فــتــوات« 
ومنع الناس من ركن سياراتهم والدخول 
وأحيانا  كالمية،  مــشــادات  فــي  معهم 

االعتداء عليهم بألفاظ نابية.
حــارس  ودب  هــب  مــن  كــل  أصبح  لقد 
بالدار  زنقة  أو  منطقة  أي  في  ســيــارات 
يلبس  منحرف  أو  عاطل  فكل  البيضاء، 
بأحد  ما  مكان  في  ويقف  صفراء  سترة 
الشوارع، ليصبح هو صاحب امللك العام.

تجاوزات بالجملة في جامعة الحسن األول بسطات

نور الدين هراوي 
  

الخاصة  االمتحانات  سير  أثــار 
العلوم  بكلية  اإلجــازة  سلك  بطلبة 
بسطات،  واالقتصادية  القانونية 
امتعاضا في صفوف عدد من األطر 
وكذا  بالكلية  والتربوية  اإلداريـــة 

الطلبة املمتحنني.
احتج  فقد  مطلعة،  ملصادر  ووفقا 
العديد من الطلبة واألساتذة، سواء 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، أو 
عبر مراسالت وشكايات، واستنكروا 
ما يجري داخل إدارة الكلية املذكورة 
املتخذة  الترتيبات  مستوى  على 
ــة،  واإلداري القانونية  وامتداداتها 
ظاهرة  تفشي  على  أيضا  واحتجوا 
خالل  من  عليها  والتشجيع  الغش 
الحراسة،  عملية  في  اإلدارة  اعتماد 

ولجوء  التقليدية،  األساليب  على 
الهواتف  استعمال  إلى  املمتحنني 
وغيرها  اإللــكــتــرونــيــة  ــرقــائــق  وال
عملية  ضــرب  مما  الــوســائــل،  مــن 
بعرض  الجميع  بني  الفرص  تكافئ 

تفعيل  عــدم  على  ــالوة  ع الحائط، 
الطلبة  حق  في  التأديبية  املسطرة 
املتورطني في الغش في االمتحانات 
الشيء  بــهــا،  املتعلقة  والــتــقــاريــر 
اإلشهادية  االمتحانات  أفقد  الــذي 

وشفافيتها. مصداقيتها 
ووجه األساتذة رسالة إلى عمادة 
الكلية بشأن الخروقات التي شابت 
ردا،  تلقى  أن  دون  االمــتــحــانــات، 
إدارة  متهمني  تعبيرهم،  حد  على 
الكلية بعدم قدرتها على منع تفشي 
مراحل  شابت  التي  الغش  عملية 
أو  للطلبة،  بالنسبة  االمتحانات 
مشبوهة  توظيفات  مستوى  على 
ومحظوظون  مقربون  منها  استفاد 
وهلم  مؤخرا،  الكلية  إدارة  شهدتها 
اإلداريـــة  املساطر  تعقيد  مــن  جــرا 
مواقفهم  بسبب  الطلبة،  حــق  فــي 
العنكبوتية  املنصات  على  املعلنة 
»البريكوالت«  ضد الفساد وصفقات 
الحجر  فترة  خــالل  تكاثرت  التي 
التجاوزات  من  وغيرها  الصحي، 
التي ستكون موضوع لجان تفتيش 
مركزية ستزور الكلية قريبا، طالبت 
بها الجهات املتضررة، تضيف ذات 

املصادر. 

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

إجهاض محاولة 
للتهريب الدولي 

للمخدرات بالناظور 
تمكنت عناصر الشرطة القضائية 
بمدينة الناظور، من إجهاض محاولة 
وحجز  للمخدرات  الدولي  للتهريب 
من  كيلوغراما  و779  أطنان  أربعة 

مخدر الشيرا. 
تنفيذ  تم  أنه  أمني،  مصدر  وقال 
»دار  بمنطقة  النوعية  العملية  هذه 
 15 بحوالي  تبعد  التي  الكبداني« 
حيث  الناظور،  مدينة  عن  كيلومترا 
تم حجز 47 رزمة من املخدرات على 
منت سيارة نفعية، قبل أن يتم حجز 
94 رزمة إضافية بمنزل كائن بدوار 
الشحنات  مجموع  ليصل  لحيان، 
ــان و779  ــن أط ــة  ــع أرب املــحــجــوزة 
كيلوغراما معبأة ضمن 141 رزمة. 

وأضاف املصدر ذاته، أن إجراءات 
شخص،  توقيف  من  مكنت  البحث 
ــة  ــي الرتــبــاطــه بــالــشــبــكــة اإلجــرام
بينما  العملية،  هــذه  في  املتورطة 
حجز  عن  التفتيش  عمليات  أسفرت 
ثــالث ســيــارات وجـــوازات سفر في 
مزورة  ترقيم  ولوحات  الغير،  اسم 
ــارات، ومــضــخــات هــوائــيــة  ــســي ــل ل
ومنظار  املطاطية  بالزوارق  خاصة 

للرؤية عن بعد.

مشاريع تنموية لعمالة فكيك
بوعرفة  إقليم  لعمالة  بالغ  أفاد 
للتنمية  اإلقليمية  اللجنة  أن  فكيك، 
ــت على  لــفــكــيــك، صــادق الــبــشــريــة 
التنموية  املشاريع  من  مجموعة 
االجتماع  عقب  وذلك  املدينة،  بذات 
رئيس  اإلقليم  عامل  ترأسه  الــذي 
البشرية،  للتنمية  اإلقليمية  اللجنة 

محمد الدرهم. 
حصيلة  بتقديم  االجتماع  وتميز 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  إنجازات 
األخيرتني  السنتني  برسم  البشرية 

على  واملصادقة   ،)2020-2019(
مخطط عمل سنة 2021، إلنجاز 26 
وحدة للتعليم األولي باإلقليم، بكلفة 
درهم،  ماليني   5.2 قدرها  إجمالية 
اتفاقية شراكة  على  املصادقة  وكذا 
التعليم  ــدات  وحـ بــإنــجــاز  تتعلق 
األولي، وعلى اتفاقية إطار للشراكة 
إطار  في  مشاريع،  تمويل  أجل  من 
البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
قدرها  إجمالية  بكلفة  فكيك،  بإقليم 
على  تــتــوزع  ــم،  درهـ مليون   16.5

البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
بمبلغ  لفكيك،  اإلقليمي  واملجلس 
منهما،  واحــد  لكل  درهــم  ماليني   6
مناطق  لتنمية  الوطنية  والوكالة 
 4.5 بـ  األركـــان،  وشجر  الــواحــات 

ماليني درهم. 
على  أيــضــا،  املــصــادقــة  تمت  كما 
بمواكبة  خــاصــة  ــة  شــراك اتــفــاقــيــة 
الشباب املستفيدين من دعم املشاريع 
الذاتي  التشغيل  برنامج  إطــار  في 
املصادقة  إلى  باإلضافة  فكيك،  بإقليم 

والــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة شــراكــة، 
االقتصاد  دعم  عمليات  تنفيذ  ملواكبة 
إطار  في  والتضامني،  االجتماعي 
الوطنية  للمبادرة  الثالث  البرنامج 
محور  ضــمــن  الــبــشــريــة،  للتنمية 
»تحسني الدخل«، وكذا املصادقة على 
للتنمية  السنوات  املتعدد  املخطط 
يهم  ــذي  ال  ،2023-2021 البشرية 
مشروعا،   116 مجموعه  ما  برمجة 
 123 تناهز  إجمالية  مالية  بكلفة 

مليون درهم. 

عامل  باختفاء  البركاني  العام  الرأي  فوجئ 
بخصوص  توضيحات  أي  وغــيــاب  اإلقــلــيــم، 
مقاطعته  بعد  خاصة  املفاجئ،  االختفاء  هــذا 
للزيارة التي قام بها عبد العزيز أخنوش وزير 
من  الكثير  أثارت  والتي  بركان،  إلقليم  الفالحة، 
وذلك  مماثلة،  حادثة  سبقتها  حيث  التساؤالت، 
والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قاطع  عندما 
املهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد 
باإلقليم،  الجامعية  للنواة  تفقده  أثناء  أمزازي، 
بها  قام  التي  الرسمية  للزيارة  مقاطعته  وكذلك 
بركان،  إلقليم  الطالب  آيت  خالد  الصحة  وزير 
ــر غياب عــن الــواجــهــة، كــان خــالل زيــارة  وآخ
الوطني  التراب  إعــداد  وزيــرة  بوشارب،  نزهة 
لالطالع  املدينة،  وسياسة  واإلسكان  والتعمير 

على مشاريع إقليم بركان. 

يطرح  حبوها  علي  محمد  الــعــامــل  غــيــاب 
التي  األســبــاب  عــن  كبيرة  استفهام  عــالمــات 
الرسمية،  الزيارات  هذه  مثل  عن  يغيب  جعلته 
وبشكل  سابق  وقت  في  انتقد  أن  له  سبق  وقد 
حاد، اإلجراءات التي اتخذتها املديرية اإلقليمية 
فيروس  عــن  املبكر  للكشف  الصحة،  ــوزارة  لـ
واإلدارية  التربوية  األطر  انتقد  كما  »كورونا«، 

التي تشتغل في اإلقليم.
ويرجح املراقبون واملهتمون بالشأن السياسي 
اختالالت  في  تــورط  كونه  إلى  غيابه،  باإلقليم 
بالشكل  دراســتــهــا  تتم  ــم  ل بمشاريع  خــاصــة 
كما  العام،  املــال  هدر  في  تسبب  مما  املطلوب، 
بزلزال  يتعلق  األمر  أن  إلى  اآلخر  البعض  ذهب 
بالعديد من املسؤولني باإلقليم، وعلى  سيعصف 

رأسهم العامل محمد علي حبوها.

غياب عامل إقليم بركان عن أنشطة وزارية يثير تساؤالت حول بقائه في منصبه 

مرض غامض يضرب قطعانشيشاوة
 الغنم في جماعة أيت حدو

األسبوع

حدو  أيــت  جماعة  سكان  فوجئ 
بظهور  شــيــشــاوة،  بإقليم  يوسف 
مرض خطير في دوار »إكيس«، أدى 
دفعة  الغنم  من  رأسا   20 نفوق  إلى 
مما  املاضي،  األسبوع  خالل  واحدة 
خلق ارتباكا لدى السكان وتساؤالت 

حول مصدر هذا املرض الغريب.
في  الغامض  املرض  هذا  وتسبب 

ساكنة  وسط  وهلع  استنفار  حالة 
املنطقة، خوفا من انتقال العدوى من 
دوار »إكيس« إلى بقية الدواوير في 
الحيوان  من  أو  الترابية،  الجماعة 
نوعية  وأن  خاصة  اإلنــســان،  إلــى 
في  مجهوال  يظل  ومصدره  املــرض 
البيطرية  املصالح  تدخل  انتظار 
املختصة لتحديد نوعية هذا الداء.

اإلقليمية  السلطات  قامت  وقــد 
باتخاذ إجراءات احترازية ووقائية 
ملعرفة أسباب هذا املرض، وتحديد 
إجــراء  األســبــاب واحــتــوائــه، عبر 
بقية  لحماية  الــالزمــة  التلقيحات 

قطعان األغنام.

حبوها
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األبناك اإلسالمية في الميزان

البنوك التشاركية تجربة مغربية.. 
ما لها وما عليها

ماذا يعني البنك
 اإلسالمي التشاركي ؟

البنك التشاركي هو مصرف مؤسس 
يملكه  ــة،  ــجــاري ت شــركــة  هــيــئــة  عــلــى 
العمليات  بــكــل  ــوم  ــق وي مستثمرون 
املصرفية، من استقبال الودائع وتوفير 
املصرفية  والبطاقات  الشيكات  دفاتير 
االستثمار  لغرض  التمويالت  ومنح 
مطابقة  بصيغة  هذا  وكل  واالستهالك، 
املالي  املجال  في  اإلسالمية  للشريعة 
في  البنك  صاحب  ويسعى  واألخالقي، 
عملياتهم  من  الربح  تحقيق  إلى  ذلك، 

ككل مؤسسة تجارية.
وقد تم الترخيص للبنوك التشاركية 
جزء  وهي   ،2016 سنة  باملغرب  للعمل 
املركزي  البنك  لدى  البنوك  الئحة  من 
تخضع  فهي  وبالتالي،  املغرب(،  )بنك 
أنها  كما  ــه،  إشــراف تحت  وتعمل  لــه 

تخضع آلراء املجلس األعلى.
اختيارها،  تم  التي  التسمية  وأمــا 
فهي تسمية وظيفية، ألنها تبني طبيعة 
في  الــودائــع  البنك وصــاحــب  تــشــارك 
التشارك  وكــذلــك  والــخــســارة،  الــربــح 
التمويل  صــيــغ  بــعــض  ــي  ف بينهما 

املمنوحة مثل املضاربة واملشاركة.
الــتــجــاريــة، ســـواء كانت  والــبــنــوك 
تقوم  ال،  أو  للشريعة  مطابقة  عمليتها 
الذين  املودعني  بني  بالوساطة  أساسا 
لهم فائض من النقود، واملستثمرين أو 
للنقود،  احتياج  لهم  الذين  املستهلكني 
وتوظفها  ــع  ــودائ ال تستلم  فالبنوك 
الذين  الزبناء  لفائدة  التمويالت  في 
جانب  إلى  وتقوم  ذلــك،  منها  يطلبون 
مالية  وخدمات  مصرفية  بخدمات  ذلك 
اإليداعات  مثل  الوظيفة،  لهذه  مكملة 
وتوفير دفاتر الشيكات وبطاقات الدفع 

والحواالت وخدمات مصرفية أخرى.
البنوك  فكرة  أن  البعض  يتصور  قد 
ــرا  أم تــكــون  أن  تــعــدو  ال  اإلســالمــيــة 
وبني  بينها  االخــتــالف  وأن  شكليا، 
إضافة  فــي  يكمن  التقليدية  البنوك 
وتغيير  البنك،  اســم  إلــى  »إســالمــي« 
اصطالح  كاستبدال  املسميات  بعض 
»الفائدة« بـ»العائد«، وال شيء أكثر من 
تصور  هو  التصور  هذا  أن  غير  ذلــك، 
في  الــفــائــدة  نــظــام  أن  حيث  خــاطــئ، 
قائما  عنصرا  ليس  التقليدية  البنوك 
نظرية  مــن  مشتق  هــو  وإنــمــا  بــذاتــه، 
بالتصور  مباشرا  اصطداما  تصطدم 
اإلسالمية،  البنوك  منه  تنطلق  الــذي 
أن  يمكن  سلعة  النقود  تعتبر  فاألولى 

وأن  االستثمارية  للعملية  محال  تكون 
الفرد  وأن  السلع،  من  كغيرها  تباع 
عليها  حصل  صرفها،  كيفية  في  حر 
بمجهوده وحده، أما البنوك اإلسالمية، 
فتقوم على تصور مؤداه أن »املال ملك 
لـله وحده«، وأن »الفرد سيتخلف فيه«، 
يتصرف  أن  األخير  لهذا  يجوز  ال  لذلك 
هو  الذي  الحقيقي  املالك  وفق  إال  فيه 
هلل، الذي وضع قيودا وشروطا للنيابة 
ال  ــذي  ال ــال  امل هــذا  استخدام  في  عنه 
للوصول  وسيلة  وإنما  سلعة،  يعتبر 
تنتج  أن  يمكن  ال  إذ  معينة،  غاية  إلى 
اقترنت  إذا  إال  مــردوديــة  أي  عنها 

بالعمل.
مؤسسة  لــيــس  اإلســالمــي  فالبنك 
تتسلم األموال بفائدة لتوزيعها بفائدة 
التقليدية،  البنوك  تفعل  كما  أعــلــى 
طابع  ذي  بنك  عــن  عــبــارة  هــو  وإنــمــا 
على  يحصل  معني  ونــمــوذج  خـــاص، 
بيعا  بها  ويتضارب  فيتاجر  األمــوال، 
التي  العمليات  فــي  يخضع  ــراء  وشـ
اإلسالمية،  الشريعة  لقواعد  بها  يقوم 
ورقابة الجهات املختصة، وهذا يتنافى 
التقليدية  البنوك  بعض  ممارسات  مع 
التمويل  من  نمطا  لزبنائها  تقدم  التي 
الحال  هو  كما  اإلسالمي،  واالستثمار 
»بــنــك مصر«  أنــشــأ  مــصــر، حيث  فــي 
وأنشأ  اإلســالمــيــة،  للمعامالت  فرعا 
العربية  اململكة  في  التجاري«  »البنك 
اإلسالمية،  للخدمات  فروعا  السعودية 
»دار  بنك«  ــا  »وف أنشأ  املــغــرب،  وفــي 
على  أن تضفي  التي حاولت  الصفاء«، 
خدماتها مفهوم التشارك، لكن مادامت 
عملها  يخلط  وغــيــرهــا  الــبــنــوك  ــذه  ه
اإلسالمي،  بالعمل  يعرف  بما  التقليدي 
الغرض  تحقيق  فــي  تفلح  لــم  فإنها 
لذلك،  اإلسالمية،  البنوك  من  املنشود 
فإن جميع املحاوالت املبذولة حتى اآلن 
حول آفاق ورهانات األبناك التشاركية، 
والغموض،  الضبابية  استمرار  تكشف 
مع  التواصل  في  الــرؤى  في  وقصورا 
في  التأخر  انتفاء  فهناك  املــغــاربــة، 
األبناك  مع  املنافسة  وتوقع  األجـــرأة 
للبنوك  املنشئ  فالقانون  التقليدية، 
اإلعداد  في  كبيرا  وقتا  أخذ  اإلسالمية 
والنقاش، كما أنه طرح إشكاالت تطلبت 
للمناقشات،  وحلقات  ندوات  وتتطلب 
التشاركية  األبناك  هذه  وأن  سيما  ال 
أن  بينها  من  كثيرة،  رهانات  تنتظرها 
يعرض  ال  التشاركية  األبــنــاك  قانون 
وبالتالي،  املؤسسات،  هذه  من  الهدف 
يــبــقــى املـــجـــال مــفــتــوحــا أمــــام عــدة 
التمويالت،  لضمان  هي  هل  تساؤالت: 

فئة  لترفيع  أم  املعامالت،  ألسلمة  أم 
ــي الــســيــولــة واالســتــثــمــار  ــزيــادة ف ــل ل

وتوفير تمويالت مصغرة؟
يوافق  نموذج  إلى  يحتاج  فاملغرب 
ألن  الواقع،  متطلبات  ويلبي  املجتمع 
غير  مالية،  كبنيات  التشاركية  البنوك 
للمخاطر، والتي تباشرها عادة  مؤهلة 
البنوك االستثمارية، كما هو الشأن في 
دولة ماليزيا، التي تدخلت فيها الدولة 
حدة  مــن  والتخفيف  الــدعــم  لضمان 
والدعم  السيولة  تــوازن  عبر  املخاطر 
النتيجة  فكانت  ــي،  ــال وامل الضريبي 
املالي  النموذج  على   %  30 تقديمها 
طاقة  صفة  أعطاها  مما  التقليدي، 

جديدة للتمويل.
اإلشكال  فــإن  سبق،  ما  على  وبناء 
املوضوع،  هذا  في  البحث  يثيره  الذي 
ــدى قـــدرة الــبــنــوك اإلســالمــيــة  ــو مـ ه
وتلبية  العصر،  مواكبة  على  وآلياتها 
املجتمعات  ــي  ف التنمية  متطلبات 
الشريعة  بمبادئ  االلتزام  مع  العربية، 
للبلد  القانونية  والقواعد  اإلسالمية، 
بنوك  وأنها  خاصة  فيه،  تؤسس  الذي 
غرار  على  مساهمة  شركة  شكل  تأخذ 
التقليدية،  البنوك  تأخذه  الذي  الشكل 
أن  هــو  بينهما،  ــالف  ــت االخ أن  غــيــر 
التي  الــربــويــة  أو  التقليدية  البنوك 
البنك  لرقابة  تخضع  للفائدة،  تتعاطى 
بينما  فقط،  معامالتها  فــي  املــركــزي 
بالدرجة  تخضع  التشاركية  البنوك 
تتوالها  التي  الشرعية  للرقابة  األولى 
للمغرب  بالنسبة  )هــي  شرعية  هيئة 
بعض  وفــي  األعــلــى،  العلمي  املجلس 
ــة، هيئة  ــي الــعــربــيــة واإلســالم الـــدول 
في  مهمتها  تــحــدد  والــتــي  الــفــتــوى( 
إيجاد البدائل الشرعية ووضع الحلول 
العملية ملشاكل البنوك اإلسالمية أوال، 
التي  الشرعية  املتابعة  هيئة  وثانيا، 
إدارة  الــتــزام  مــن  التأكد  على  تسهر 
لها من طرف  املرسومة  بالحدود  البنك 

تكون  املتابعة  وهيئة  الفتوى،  هيئة 
تابعة لهيئة الفتوى.

ــزة الــرقــابــة الــشــرعــيــة من  ــأجــه ف
عمل  بها  يستقيم  التي  الــضــروريــات 
أن  ينبغي  ــذي  ال اإلســالمــيــة،  البنوك 
يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
ما  لكل  الشرعية  الحلول  تقدم  فهي 
يستجد من معامالت، كبطاقة االئتمان، 
بمختلف  ــات  ــحــســاب وال ــع  ــ ــودائ ــ وال
التي  اإللكترونية  والتجارة  أنواعها، 
الفقه  في  صريحة  أحكام  لها  ليست 
إلـــى عـــدم تمكن  ــة  اإلســـالمـــي، إضــاف
اإلسالمي  البنكي  القطاع  في  العاملني 
يتعني  الــتــي  الفقهية،  الــقــواعــد  مــن 
بمهامهم،  قيامهم  أثناء  استحضارها 
فالحاجة إلى الرقابة الشرعية ضرورية 
وأن  خصوصا  التشاركية،  البنوك  في 
أنظمتها  في  تنص  اإلسالمية  البنوك 
ــا تــعــمــل وفــق  ــه األســاســيــة، عــلــى أن
بعض  أن  والحال  اإلسالمية،  الشريعة 
مثال،  وباكستان  في مصر  البنوك  هذه 
تتعامل  أنها  رقابتها  هيئة  اكتشفت 
هذه  كانت  كيفما  املحرمة  بالفائدة 
الفائدة، سواء للقروض االستهالكية أو 
بينهما  ذلك  في  فرق  فال  االستثمارية، 
الربوية،  أو  التقليدية  األبــنــاك  وبــني 
التي ينبني عملها على الفوائد املحرمة 
شرعا، ألنها من باب الربا التي تحرمها 

جميع األديان السماوية.
لكن ما هي الربا املحرمة شرعا والتي 
أجمع الفقهاء املسلمون على تحريمها؟ 
ربا  قسمني:  إلــى  الــربــا  قسموا  إنهم 
النسيئة  فربا  الفضل،  وربــا  النسيئة 
يأخذها  التي  املشروطة  الــزيــادة  هي 
وهذا  الدين،  أداء  تأجيل  نظير  املدين 
والسنة  بالقرآن  محرم  الربا  من  النوع 
فصورته  الفضل،  ربــا  أمــا  واإلجــمــاع، 
بدون  الــزيــادة  مع  بمثله  الشيء  بيع 
مقابل، ال سيما في تبادل األموال التي 

تسمى ربوية بمثلها.

هل وظيفة البنوك التشاركية 
شبيهة بالبنوك التقليدية ؟

كانت  ســـواء  ــتــجــاريــة،  ال الــبــنــوك 
تقوم  ال،  أو  للشريعة  مطابقة  عمليتها 
الذين  املودعني  بني  بالوساطة  أساسا 
أو  النقود واملستثمرين  لهم فائض من 
للنقود،  احتياج  لهم  الذين  املستهلكني 
وتوظفها  ــع  ــودائ ال تستلم  فالبنوك 
الذين  زبنائها  لفائدة  التمويالت  في 
جانب  إلى  وتقوم  ذلــك،  منها  يطلبون 

مالية  بخدمات مصرفية، وخدمات  ذلك 
اإليداعات  مثل  الوظيفة،  لهذه  مكملة 
الدفع  وبطاقة  الشيكات  دفاتر  وتوفير 

والحواالت وخدمات مصرفية أخرى.
كانت  ســواء  البنوك  من  املنفعة  إن 

تقليدية أو تشاركية مزدوجة:
على  املصرفية  الخدمات  تسهيل   )1
النقود  تداول  يبقى  ال  املواطنني، حتى 
الورقية عبئا عليهم، وال تبقى أموالهم 

عرضة للضياع والتلف. 
حتى  االقتصادية  الحركة  تدوير   )2
في  ومكتنزة  راكــدة  األمـــوال  تبقى  ال 
دائرة  في  تبقى  وال  واملتاجر،  البيوت 
عن  وذلك  فقط،  املواطنني  من  األغنياء 
للمال،  املحتاجني  األفراد  تمكني  طريق 
ما  في  واستخدامه  البنك  من  طلبه  من 

هم في حاجة إليه. 

هل البنك التشاركي شركة 
لتمويل السكن وغيره ؟

يقصده  التشاركي  البنك  أن  شك  ال 
عملية  لتمويل  احتاج  ما  إذا  املواطن 
شراء  أو  السكن  لتمويل  استثمارية، 
سيارة أو تجهيزات أخرى، حيث تخضع 
للفائدة  ال  للمرابحة  العمليات  هــذه 

املعمول بها في البنوك التقليدية.
ــرب خــمــس بنوك  ــغ ــي امل ــوجــد ف وت
»أمنية  بنك«،  »األخضر  هي:  تشاركية 
»بنك  واإلنماء«،  التمويل  »بنك  بنك«، 

الصفا«، و»بنك اليسر«.
تشاركية  نوافذ  ثالثة  هناك  أن  كما 
»دار  وهــي:  التقليدية  البنوك  ضمن 
ــة لــلــشــركــة الــعــامــة  ــع ــاب األمـــــان« )ت
ملصرف  )تابعة  »الــرضــى«  لألبناك(، 
للبنك  )تــابــعــة  و»نــجــمــة«  املـــغـــرب(، 

املغربي للتجارة والصناعة(.
لرقابة  تخضع  املؤسسات  هذه  وكل 
بنك املغرب، ولآلليات املطبقة للشريعة 

اإلسالمية.
ــحــق في  فــلــكــل مــواطــن مــغــربــي ال
إليه  يرتاح  ــذي  ال البنك  إلــى  التوجه 
حسب قناعته املالية والدينية من أجل 
أو  سيارة  أو  سكن  لشراء  قرض  أخذ 
دراجة نارية أو تجهيز مقاولة صناعية 
أو تجارية، حيث تخضع عملية القرض 
بالنسبة  والــخــســارة  الــربــح  لهامش 
بالنسبة  وللفائدة  التشاركية،  للبنوك 

التقليدية. للبنوك 
فاألموال التي تودع في البنوك عامة 
االقتصادية،  الـــدورة  منها  تستفيد 

وينتعش بها االقتصاد الوطني. 

د. عبد الرحيم بن سالمة*

مع حلول شهر 
رمضان المعظم، 

أود أن أزود القارئ 
بمعلومات عن 

البنوك اإلسالمية 
التشاركية التي 
انطلقت تجربتها 

ببالدنا سنة 2016، 
بعد مخاض استمر 

عدة سنوات، وذلك 
لمعرفة ما لها وما 

عليها.
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ــادة  ــذي يــمــارســه ق ــداء الـ ــع رغـــم ال
وحدته  املغرب وتجاه  تجاه  الجزائر 
الشقيق  البلد  هــذا  أن  إال  الترابية، 
منهم  قادة سياسيون،  رحمه  من  خرج 
املرادية  قصر  كرسي  على  جلس  من 
األحـــزاب  سفينة  تـــرأس  مــن  ومنهم 
هؤالء  أن  غير  بالجزائر،  السياسية 
وقالوا  الوهمي  الكيان  وجود  رفضوا 
بمغربية  معترفني  للبوليساريو«  »ال 
ألــقــى حتفه  ــن  ــصــحــراء، فــهــنــاك م ال
من  ومنهم  التصريحات  تلك  بسبب 
طلب اللجوء السياسي بحثا عن األمن 
تصريحاته  أصبحت  بعدما  ــان،  واألم
تشكل خطرا على حياته وحياة أسرته 

داخل بلده األم الجزائر.

عمار سعداني يطلب اللجوء 
السياسي بالمغرب

صحيفة  ــه  أوردت الــذي  الخبر  شكل 
ــوســوار دالــجــيــري« مــؤخــرا، حول  »ل
قيام األمني العام األسبق لحزب جبهة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي عــمــار ســعــدانــي، 
على  الحصول  أجل  من  طلب  بتقديم 
موجة  بــاملــغــرب،  السياسي  الــلــجــوء 
خاصة  الجزائر،  جنراالت  لدى  غضب 
من  العديد  فــي  صــرح  سعداني  وأن 
الصحراء  ــأن  ب اإلعــامــيــة،  الــلــقــاءات 
في  قال  وأن  سبق  إذ  مغربية،  تعتبر 
الحقيقة  في  »أنــا  تصريحاته  إحــدى 
أعتبر الصحراء مغربية، وليست شيئا 
مؤتمر  في  املغرب  من  واقتطعت  آخر، 
تدفع  الجزائر  أن  ــي،  رأي وفــي  برلني، 

تسمى  التي  للمنظمة  كثيرة  أمـــواال 
البوليساريو...«.

فقط  وحــده  التصريح  هــذا  يكن  لم 
الـــذي يــعــتــرف فــيــه رئــيــس الــبــرملــان 
ــي عــهــدة عبد  ــق ف ــري األســب ــجــزائ ال
الصحراء،  بمغربية  بوتفليقة،  العزيز 
بل سبقته عدة تصريحات أخرى، كلها 
عمار  حياة  على  خطرا  تشكل  كانت 
الجزائر  يغادر  جعله  مما  سعداني، 
األمان، في حني علق اإلعام  بحثا عن 
من  فــارا  يعتبر  »عمار  بأن  الجزائري 
ياحقه  الــذي  الفساد  بسبب  العدالة 

إبان حكم بوتفليقة«.
وتــتــحــدث تــقــاريــر إعــامــيــة، عــن أن 
»عمار سعداني قد استقر مؤخرا بمدينة 
مراكش، حيث بدأ االستثمار فيها، وذلك 

بخلق مجموعة من املشاريع«.
النارية  بخطاباته  سعداني  وعــرف 
بضرورة  طالب  حيث  الجيش،  تجاه 
فــصــل الــجــيــش عــن الــســيــاســة، وعــدم 
والحياة  السياسي  الشأن  في  التدخل 
الحزبية بالجزائر، وقد تقلد عدة مناصب 
الشعبي  املجلس  ــرأس  ت إذ  سياسية، 
الوطني منذ سنة 2002 إلى 2007، كما 
انتخب أمينا عاما لحزب جبهة التحرير 
2013 واستمر في املنصب  الوطني عام 

إلى غاية تقديم استقالته سنة 2017.

بوضياف.. الرئيس الذي 
اغتيل بسبب حبه للمغرب

ــال الــرئــيــس  ــي ــت ــوط اغ ــي الزلــــت خ
متشابكة،  بوضياف  محمد  الجزائري 

البنه،  األخــيــرة  التصريحات  وخــاصــة 
والذي أكد فيها بأن هناك أربعة جنراالت 
ــده،  وال مقتل  فــي  متورطني  جزائريني 

بسبب حبه للمغرب.
من  الجزائر  ترأس  بوضياف  فمحمد 
 1992 يونيو   29 إلــى   1992 يناير   16
يلقي  كان  عندما  وذلــك  اغتياله،  تاريخ 
ــن املــواطــنــني،  ــام حــشــود م خــطــابــا أمـ
على  الجزائر  حصول  وبعد  فبوضياف 
سنة  الفرنسي  املستعمر  من  االستقال 
1962 ودخول الباد في معترك سياسي، 
الحكم  تــم  بعدما  املــغــرب،  نحو  هــرب 
مدينة  بالضبط  واختار  باإلعدام  عليه 
فيها  استقر  حيث  له،  كمنفى  القنيطرة 
داخل  االستثمار  وكون أسرته، وبدأ في 
املغرب الذي أحبه، وبعد دخول الجزائر 
الجنراالت من جهة  أهلية بني  في حرب 
ثانية  مــن جــهــة  الــســيــاســي  ــام  ــ واإلس
التي  لإلنقاذ،  اإلسامية  الجبهة  بقيادة 
كانت تشكل خطرا على الجنراالت، ومن 
أجل وقف زحف اإلساميني وسيطرتهم 

بعد  خاصة  االنتخابية  العملية  على 
التشريعية  لانتخابات  اكتساحهم 
لسنة 1991 في عهد الرئيس الشاذلي بن 
جديد، ما كان على الجنراالت إال االتصال 
أجل  مــن  بــوضــيــاف،  محمد  بمنقذهم 
فعاد  السياسي،  اإلسام  من  تخليصهم 
وأصبح  االختياري  منفاه  من  بوضياف 
حل  تم  بعدما  للجزائر  رئيسا  بعد  فيما 
مارس  في  لإلنقاذ  اإلسامية  الجبهة 
1992، غير أن يد الغدر كانت تتربص به، 
بمغربية  واعترافه  للمغرب  حبه  بسبب 
بجنراالت  دفــع  ــذي  ال األمــر  الصحراء، 
في  املغرب  زيــارة  من  منعه  إلى  الحكم 
زيــارات  في  ولو  املناسبات  من  العديد 
لكن  القنيطرة،  بمدينة  لعائلته  أسرية 
إصراره على العودة إلى مدينة القنيطرة 
ورفضه للكيان الوهمي، دفع بالجنراالت 
وهو   1992 يونيو   29 يوم  اغتياله  إلى 
الحادث  الثقافة. وهو  بدار  يلقي خطابا 
ومعه  الجزائري  الشعب  ينسه  لم  الذي 
املغاربة الذين أحبهم بوضياف فأحبوه.

بن فليس الذي وعد بفتح 
الحدود.. فأفلس في 

االنتخابات الرئاسية

كان علي بن فليس، األمني العام لجبهة 
األسبق  والــرئــيــس  الــوطــنــي  التحرير 
للحكومة الجزائرية في عهدة عبد العزيز 
2003، قد  2000 إلى  بوتفليقة منذ عام 
حالة  في  بأنه  الجزائري  الشعب  وعــد 

التي  الرئاسية  االنتخابات  في  ــوزه  ف
نتائجها  آلت  والتي   ،2019 عام  أجريت 
بأنه  تبون،  املجيد  عبد  الحالي  للرئيس 
املــغــرب،  مــع  الــبــريــة  ــحــدود  ال سيفتح 
عبور  ورقة  الهوية هي  بطاقة  وسيجعل 
عوض  الجزائر  إلى  املغاربة  املواطنني 
السياق،  نفس  في  معتبرا  السفر،  جواز 
بل  الصحراء،  حول  نــزاع  يوجد  ال  أنه 
بني  الــعــاقــات  فــي  تفاهم  ســوء  هــنــاك 
املغرب والجمهورية الجزائرية، غير أنه 
حلم  معه  وأفلس  االنتخابات  في  أفلس 
البلدين  بني  املغلقة  البرية  الحدود  فتح 

منذ صيف 1994.
موجة  خلقت  فليس  ابــن  تصريحات 
ــض الـــقـــادة  ــع ــي صـــفـــوف ب ــب فـ ــض غ
ــي حــني اعــتــبــر بعض  ــريــني، ف ــجــزائ ال
املحللني واملختصني في الشأن املغاربي، 
أن تصريحات علي بن فليس بخصوص 
لها  ستكون  املــغــرب،  مع  الــحــدود  فتح 
نــتــائــج إيــجــابــيــة بــخــصــوص الــوحــدة 
ضربة  وســتــكــون  للمملكة،  الــتــرابــيــة 

للبوليساريو. موجعة 
السياسية،  للمعركة  خسارته  وبعد 
بن  علي  األسبق  ــوزراء  الـ رئيس  أعلن 
وذلك  السياسية،  الحياة  اعتزاله  فليس 
املغرب  دول  توحيد  حلم  تحطم  بعدما 
الــكــبــيــر، وتــحــطــم حــلــم وصــولــه إلــى 
غمار  خوضه  بعد  وذلك  املرادية،  قصر 
االنتخابات الرئاسية لثاث مرات، كانت 
 2014 في  والثانية   2004 سنة  األولــى 

والثالثة في سنة 2019.

هشام عميري

جـزائريـون قالـوا »ال للبولـيساريو« 

أسبــاب الجــوع فــي العــالم 
»الجوع  لكتاب  أول طبعة  صدرت 
في العالم« عام 1977، وتأتي أهمية 
األربعني  يقرب  ما  بعد  الكتاب  هذا 
عاما، للتأكيد على مكانته في مجال 
الغذائية،  النظم  ــات  ــي أدب قــانــون 
الكاتبة  تقوم  آخــر،  إلى  فصل  فمن 
وزمــاؤهــا،  البيه  مــور  فرانسيس 
منذ  منعتنا  التي  األساطير  بهدم 
معضلة  معالجة  مــن  طويلة  فترة 
ــامـــت بــالــكــشــف عن  الـــجـــوع، وقـ
املجتمعات  تمنع  التي  السياسات 
إذ  بأنفسهم،  أفــرادهــا  إطــعــام  مــن 
كما  واملحدثة  املنقحة  البراهني  أن 
وقتنا  في  تماما  صحيحة  هنا،  هي 

الراهن.
كــتــاب »الــجــوع فــي الــعــالــم« في 
الطعام  عــن  كــتــابــا  لــيــس  جــوهــره 
عن  كــتــاب  ــه  إن الــغــذاء..  نقص  أو 
فمقدمة  الغذائية حصريا،  السياسة 
الكتاب تتحدث عن كيف أن التفكير 
نحو  فعلنا  ردود  يعيق  الجوع  في 
فــتــوضــح بعض  عــلــيــه،  ــضــاء  ــق ال
البراهني األكثر إقناعا والواردة في 
التي  اإلجــراءات  أدت  كيف  الكتاب، 
للمساعدة  صممت  أنها  ُيفترض 
الثورة  أو  الــدولــيــة،  )املــســاعــدات 
ال  ــال  املــث عــلــى سبيل  ــخــضــراء،  ال
الجوع  مشكلة  تفاقم  إلى  الحصر( 

بالفعل.
يــتــعــارض مع  ــذي  الـ الــجــوع  إن 
تجارة الخوف من األعمال الزراعية، 
تقلص  أو  الحبوب  بندرة  يتعلق  ال 
الكاتبة  وتــســرد  األرض،  مساحة 
نظرها،  وجهة  لتأكيد  أمثلة  عــدة 
التي ينتشر  البلدان  العديد من  بأن 
فيها الجوع، هي بلدان في الحقيقة 
وحسب  الغذاء،  تصدير  على  قادرة 
هو  »الــجــوع  فــإن  املؤلفة،  تعريف 
إنه  الديمقراطية«..  ندرة  العمق  في 
السياسية  املساواة  عدم  عن  ناتج 

ولذلك  واالقتصادية،  واالجتماعية 
ضعف  استمر  طاملا  يستمر  سوف 
الساحة  على  فقط  ليس  املجتمعات، 
املستوى  على  حتى  ولكن  الدولية، 
أو  القرية،  في  الداخلي،  الوطني 

داخل األسرة.
بــالــكــثــافــة  ــوع  ــجـ الـ يــتــعــلــق  ال 
أنه  الكاتبة  أكــدت  وقــد  السكانية، 
بني  مــبــاشــرة  عــاقــة  هــنــاك  ليست 
في  ــوع  ــج وال السكانية  الــكــثــافــة 
موجود  الجوع  أن  ذلــك  مكان،  أي 
التدبير  املساواة وسوء  بسبب عدم 
سكان  عــدد  وسيبلغ  الــســيــاســي، 

عام  بحلول  مليارات  تسعة  العالم 
الحديث  في  نستمر  وسوف   2050
دائماعن الجوع؟ ووفقا للبحث الذي 
عدد  سيستقر  البيه،  الباحثة  تقدمه 
ضمن  وسيظلون  ذلك،  بعد  السكان 

القدرة االستيعابية للكوكب.
الجوع  على  اللوم  إلقاء  يمكن  ال 
الــكــوارث  أو  املــنــاخ  تغير  بسبب 
تغلب  لطاملا  إذ  أيــضــا،  الطبيعية 
اإلنسان على الفيضانات واملجاعات 
الناس  يجعل  الذي  فما  والجفاف، 
أكثر عرضة لهذه األحداث؟ الجواب 
قــدرة  فــي  اضــطــرابــات  باختصار: 
واألمثلة  الصمود،  على  املجتمعات 
من  والــقــرون  الــقــارات  عبر  كثيرة 
إيرلندا إلى بنغاديش إلى إثيوبيا، 
على  أساسا  يقوم  املشكلة  فإن جذر 

املجتمع.
يكشف  كما  الحقيقيني  القتلة  إن 
ــعــالــم«، هي  ــجــوع فــي ال كــتــاب »ال
ــة، واالدخـــــار،  ــ ــادي الـــزراعـــة األحــ

والصراع، والقروض.
هذا  يتجاهل  لم  آخــر،  جانب  من 
بأن  السائدة  الفكرة  أيضا  الكتاب 
في  الجياع  جميع  إطعام  محاولة 
البيه  لتقدم  البيئة،  سيدمر  العالم 

البيئة  لعلم  مقنعا  بــرهــانــا  هنا 
هاته  رؤيتها  وتدعم  كحل،  الزراعية 
يمكن  بيئيا  املستدامة  الزراعة  بأن 
نظامنا  من  إنتاجية  أكثر  تكون  أن 
الواقع،  في  أو  الحالي،  الصناعي 
بأرقام  وراثــيــا،  املعدلة  الكائنات 

مشجعة للغاية.
إثــارة  الفصول  أكثر  يكون  ربما 
للجدل وإثارة للقلق، هي تلك املكرسة 
الحرة  السوق  بأن  القائلة  لألساطير 
يمكن أن تقضي على الجوع، لكن في 
الحقيقة أن السوق يغض الطرف عن 
العوامل الخارجية، وال يستجيب إال 
السلطة.  تركيز  إلى  ويــؤدي  للمال، 
فــإنــه يساهم  األســبــاب،  لــكــل هــذه 
الجوع،  أسباب  في  مباشر  بشكل 
وهكذا يكشف الكتاب عن أحد مبادئ 
الليبرالية الجديدة التي تقوم أساسا 

على الباطل.
السوق  تمكن  طرقا  املؤلفة  تحدد 
والحكومة من أن يعما معا للقضاء 
هذا  أن  تضيف  لكنها  الجوع،  على 
لن يحدث طاملا ظلت القوة الشرائية 

في أيدي قلة محدودة.
لقد تم الكشف أن العوملة والتجارة 
الحرة، مثل السوق الحرة، بعيدة كل 

تم  الــذي  الشافي  العاج  عن  البعد 
الترويج له، فالجوع في العالم يوجز 
الذي  الكارثي  األثر  مؤملة،  بتفاصيل 
فرضه  الذي  البنيوي  التكيف  أحدثه 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
في  والبيئة  املجتمعات  رفاهية  على 
أن  البيه  تقول  إذ  النامية،  البلدان 
»اتفاقية  مثل  التجارية،  االتفاقيات 
الشمالية«  ألمريكا  الحرة  التجارة 
عبر  »الشراكة  ومؤخرا   )NAFTA(
و»شراكة   )TTP( الهادئ«  املحيط 
األطلسي«  عبر  واالستثمار  التجارة 
نحو  محموم  سباق  هي   ،)TTIP(
أقل  عن  البحث  ألن  غير،  ال  الهاوية 
األجور واألنظمة األكثر تساها وأقل 
املوارد حماية، ما يترجمه حتما هو 

الجوع في البلدان التي توفرها.
الكتاب  قــوة  تكمن  النهاية،  في 
ــوح رســالــتــه وخــطــابــه  ــ ــي وضـ فـ
ــه مــوجــز ومــبــاشــر  ــح.. إنـ ــواضـ الـ
كتاب  يضيع  لن  الضربات،  وشديد 
خبراء  مستنقع  في  قراءته  تسهل 
األكاديمية،  األوســاط  أو  السياسة 
لكنه أيضا ليس أداة فظة، ال تكتفي 
الكاتبة البيه وشركاؤها من املؤلفني 
واستباق  القديمة  األساطير  بهدم 
ــضــادة بــمــخــزون من  الــبــراهــني امل
ببناء  تقوم  بــل  فحسب،  األبــحــاث 
فارق بسيط وكاف في سردها إلثارة 
الشخصية  معتقداتنا  عن  التساؤل 
بما  تخبرنا  إنها  ثم  الجوع،  حول 

يمكننا فعله حيال ذلك.
الكتاب  بهذا  األمر  يتعلق  عندما 
فيه  تكمن  الذي  التساؤل  هو  فهذا 
العالم«  في  »الجوع  كتاب  إن  قوته: 
إلى العمل  للتغيير ودعوة  هو بيان 
وقت  أي  من  إلحاحا  أكثر  تكن  لم 
مضى، بعد كل شيء، إذا كان الجوع 
بإمكانه  فإنه  اإلنــســان،  صنع  مــن 

صناعة االكتفاء الغذائي أيضا.

عبده حقي

ال يتعلق الجوع بالكثافة 
السكانية، بل إنه موجود 

بسبب عدم المساواة 
وسوء التدبير السياسي، 

وسيبلغ عدد سكان العالم 
تسعة مليارات بحلول عام 
2050 وسوف نستمر في 

الحديث دائماعن الجوع

رغم العداء الذي يمارسه قادة الجزائر تجاه المغرب وتجاه 
وحدته الترابية، إال أن هذا البلد الشقيق خرج من رحمه قادة 

سياسيون، منهم من جلس على كرسي قصر المرادية 
ومنهم من ترأس سفينة األحزاب السياسية بالجزائر، غير أن 

هؤالء رفضوا وجود الكيان الوهمي وقالوا »ال للبوليساريو« 
معترفين بمغربية الصحراء
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أي معنى للحياة في ظل المتغيرات ؟

من  عليه  خطرا  يعتبره  ما  يواجه  الكل 
من  يتشكل  الكل  بينما  للكل،  الكل  منظور 
ــراد(..  وأفـ )مجموعات  وجزيئات  أجــزاء 
فيما  ومتنافرة  بل  منسجمة،  غير  أجــزاء 

بينها، ناتجة عن انقسام هذا الكل املتماسك بوحدة الجزئيات 
وغير املنسجم بتنافر األجزاء، وأفراد متماسكون ومتمسكون 
بالكل، حيث أصبح كل فرد يقاوم ويصارع داخل الجزء الذي 
يتواجد فيه، وكل جزء يتصارع ضد األجزاء األخرى في إطار 
صراع األجزاء املكونة للكل، غير أن كل فرد منتمي إلى جزء 
معني تربطه عالقات بنيوية مع أفراد، وجدوا أنفسهم منتمني 
بينها، أي انسجام عام  ما  املختلفة في  إلى األجزاء األخرى 
تحكمه  خاص  مجموعاتي  واختالف  األفــراد،  مستوى  على 
توجهات إيديولوجية ودوغمائية غير مستوعبة لألسس التي 
الغريبة  األجسام  منيعا ضد  منه حصنا  الكل وتجعل  توحد 
وال  العام،  على  الخاص  السلوك  ينعكس  أن  دون  والدخيلة، 
السلوك العام على الخاص، لنخلص إلى أن مجموع األجزاء 
لم تعد تشكل الكل على أساس مبادئ مشتركة تبرر وجودها 
انطالقا  تكون  األفراد  مجموع  بينما  مجموعات،  أو  كأجزاء 
من مبادئ مشتركة متجذرة، تعجز املجموعات عن استيعابها 
وتبنيها، حيث األفراد متمسكون بالكل وموزعون على أجزاء 

غير منسجمة داخل الكل.
بقدر  تكن مبهمة  لم  »كورونا« تكشف عن حقائق  وها هي 
األجسام  ناتج عن عوامل تسريب  كانت طابوهات، وهذا  ما 
الذات  الكل، مما أدى إلى صراع بني  الغريبة والدخيلة على 
»األفراد منسجمة داخل الكل، لكنها متنافرة داخل  ونفسها، 

األجزاء املكونة لنفس الكل«.
هناك معارف جديدة تلوح في األفق قد تخلق مظاهر جديدة 
إلدراكها،  االستباق  عدم  حالة  في  تخدم  والتخلف،  للجهل 
األقلية  وتقليص  الكمية  األغلبية  توسيع  في  االستمرار 
من  األغلبيات  إفراز  يصبح  وقد  الكلي،  املشهد  في  النوعية 
خالل منطق آخر ينبثق من الفراغ وعدم االنشغال واالهتمام 
فارغة  مكوناتها  يجعل  مما  مهنية،  وبمهام  والعلم،  بالفكر 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  حقول  في  لالنتشار  ومتفرغة 
تخلفها  وتوسيع  تحصني  على  العمل  هو  الوحيد  همها 
دعم  على  ــك  ذل فــي  معتمدة  لكينونتها،  كملجأ  وجهلها 
األدوات  وبوسيلة  التوجهات،  هذه  ترعى  دولية  تنظيمات 
خدمة  في  لتستغلها  التكنولوجي،  التقدم  يوفرها  التي 
سبل  وخلق  املتجاوزة،  األساليب  وتكريس  والوهم،  الغباء 
إعادة إحيائها وإخضاعها ملنطق التجديد الشكلي، لتصبح 
وتطلعات  إرادات  كل  تكسر  التقدم  أمام  حواجز  عن  عبارة 

األجيال الصاعدة.
واليسار  اليمني  منطق  استطاع  الفرنسية،  الثورة  منذ 
تتفاعل  وجعلها  مختلفة،  ومبادئ  قيم  تركيب  عوامل  خلق 
الكل،  مصلحة  تخدم  منافسة  شكل  على  صــراع  إطــار  في 
بالكل،  املتعلقة  الكبرى  والقضايا  املشتركة  القيم  بتحديد 
بينما  وجــود،  صــراع  إلــى  حولتها  الــبــاردة  الحرب  أن  إال 
الحرب  مخلفات  تتحمل  ال  الحالي  البراديغم  ميكانيزمات 
صالحا  واليسار  اليمني  منطق  الزال  وبالتالي،  الــبــاردة، 
لتأطير املجتمعات على أساس تصفية هذه املخلفات والعمل 
بني  االختالف  لتذويب  تركيبية  صيغ  وضمان  إيجاد  على 
والتضامن  الفردي  االستحقاق  وبــني  واملــســاواة،  الحرية 
بني  التناغم  آليات  وخلق  والتقدم  التراث  وبني  الجماعي، 
عوامل  وتفكيك  التطور،  منطق  إطار  في  والحداثة  املحافظة 
صراع الوجود، ورصد املعطيات الجديدة للتحول، في الوقت 
الذي أصبحت فيه األمم تسير نحو االنفتاح على عالم يسير 
نحو االنغالق، ما يعني الخروج من منطق القطرية والعرقية 
الكونية  اإلنسانية  منطق  في  والدخول  والعقائدية  واإلثنية 

الشاملة لكل الثقافات. 
هناك أزمات تنتج عن متغيرات كبرى، مثل ما يعيشه العالم 
براديغم  بروز  حيث  جديدة،  معرفية  عوامل  تطبعها  اآلن، 
كوني مركب سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، وروحيا، 
سيعرف  الحياة  معنى  أن  يبدو  التحوالت،  هذه  خضم  وفي 
في النهاية تحوال قد يعصف بما كان يعتبر باألمس حقائق 
ثابتة تجاوزها التاريخ، في زمن يجري إلى ما النهاية، ينتقل 
التيارات  كل  تتفاعل  حيث  الحاضر،  عبر  آخر  إلى  حني  من 

واالستشرافات املستقبلية مع الخلود في الحني املعاش.
األذواق في  املمارسة عبر  التحوالت، يمر في  كل ما تمليه 
إطار الجاذبية الثقافية التي تنتج وتؤثر في الذوق الجماعي 
جودة  في  حاسم  الجماعي  والــذوق  املستويات،  كل  على 
وإفراز  للمجتمعات  السياسية  املشاهد  رسم  وفي  الحياة، 

النخب في كل املجاالت.

عبد اإلله محرير

»ما تقيش مدينتي«.. سينما »األطلس« نموذجا
»األطــلــس«  سينما  عــرض  تــم  أن  بعد 
أبريل   22 بتاريخ  العلني  باملزاد  للبيع 
عن  ــادر  صــ قــضــائــي  مــلــف  فــي   ،2021
الشركة  ضد  بمكناس  التجارية  املحكمة 
السينمائية للشمال ولفائدة أحد األبناك، 
األصــوات  من  مجموعة  بالظهور  انبرت 
والفنية  املثقفة  الوجوه  من  باعتبارها 
ــع عــن ذاك  ــداف ــة، ت ــي ــالم واملــدنــيــة واإلع
األطلس(،  )سينما  باملدينة  العريق  اإلرث 
بالتفرد،  مكناس  رجاالت  ميزة  من  وهذا 

وصناعة الكالم.
على  االشتغال  ظاهرة  سنناقش  اليوم، 
في  بالتنوع  املستجدة  املــشــاكــل  تيمة 
البدائل  إبداع  مكناس بدل االشتغال على 
واالبتكار الخالق وتفعيل التجديد، ودون 
االرتكان كليا إلى املاضي وحمايته بالكالم 
)سنناقش(  الفضفاضة،  والشعارات  فقط 
واإلبــقــاء  مدينتي«  تقيش  ــا  »م ظــاهــرة 
عند  والوقوف  مدمرة  املدينة  أطالل  على 
الــذكــريــات والــتــبــاهــي بــاملــاضــي، وذلــك 
باعتبار سينما »األطلس« من »إحدى أعرق 
القاعات السينمائية باملدينة«، وسنتطرق 
املتبقي عند  »األطلس«  أثر سينما  لبعض 
يعرف  ملا  مكناس  ساكنة  من  جيل  ذاكــرة 

بالبهاء والتفخيم »الجيل الذهبي«.
استمتعنا  أننا  جميعا  نختلف  ال  قد 
أكشن(  )أفـــالم  وصينية  هندية  بــأفــالم 
وارتقينا  الصغر،  عند  »األطلس«  بسينما 
بحمرية،  السينمائية  القاعات  إلى  بعدها 
السينما  هذه  ولج  من  أن  نختلف  ال  وقد 
كان بدًء ومتما وافدا من األحياء الشعبية، 
ذكر  أن  ــك  ذل كليا،  الــذكــور  صنف  ومــن 
بأفالم  مرتبطا  بــات  »األطــلــس«  سينما 
بعض  وباتت  )الصداقة(،  بعينها  هندية 
تمارس  كانت  التي  السوية  غير  املظاهر 
املاضي  مسكوتات  مــن  الــقــاعــة  بــداخــل 
اليوم  املتحدثون  يتغافله  والذي  الدفني، 

عن »ما تقيش مدينتي«.
يزيد  ما  منذ  »األطلس«  سينما  أغلقت 
ال  الجميع  وكــان  الــزمــن،  من  عقدين  عن 
أو  بـ»روامزين«،  املرور  حني  إال  يتذكرها 
القديمة  الهندية  األفالم  عن  الحديث  حني 
من  يفكر  ولم  املاضي،  أصدقاء  ثلة  ضمن 
في  مدينتي«،  تقيش  بـ»ما  اليوم  ينادي 
وغيرها  السينما  هذه  إبقاء  عن  الترافع 

مفتوحة ولو بالدعم العمومي.
و»لومبير«  ــجــان«  »ري سينما  هدمت 

سينما  يــصــيــب  الــداخــلــي  والــتــغــيــيــر 
أمنا وأمانا،  »املونديال« كذلك، ومر األمر 
لوبي  من  كان  الهدم  صيغة  فّعل  من  ألن 

العقار، ورخصت له املجالس الجماعية. 
ــحــول االجــتــمــاعــي  ــت ــوم، بـــات ال ــيـ الـ
ماضوية  من  بكثير  أكبر  والتكنولوجي 
مدينتي«،  تقيش  »ما  في  والتفكير  املدينة 
العمرانية  املنشآت  يلحق  التثمني  بــات 
ــآزر  ــت ــان ولـــو بــحــس ال ــسـ ــغــي اإلنـ ويــل
كــرامــة  تقيش  »مـــا  بــشــعــار  والــتــضــامــن 
في  والتمكني  التغيير  ــات  ب الساكنة«، 
مستقبل املدينة من بني املستحيالت السبع 
في ظل بروز من ينّكس كل بادرة مستملحة 

لتغيير ملمح املدينة نحو األمام.
سينما  ضــيــاع  أن  الــبــعــض  ســيــقــول 
ــزا مــن تــاريــخ  »األطـــلـــس« ســيــقــوض رمـ
البيع  أن  وســيــقــال  باملدينة،  السينما 
لــصــالــح بــنــك ســيــقــوض تــلــك الــذاكــرة 

وكأننا  الــذهــبــي«  لـ»الجيل  الجماعية 
باعتبار  واملفاضلة  التفاضل  على  نشتغل 
املــصــدي«،  »الجيل  مــن  الجديد  الجيل 
مرة  الجلباب  تحت  من  نترافع  قد  لكننا 
والتباكي  باالستعطاف  ومــرات  بالسب 
عن  البحث  دون  نترافع  األطـــالل،  عند 
النية  بمصداقية  ترافعية  قانونية  سبل 
من  مجموعة  بتحصني  الكفيلة  واألفعال 
و»الذاكري«  التاريخي  البعد  ذات  األمالك 
إمكانية  في  البحث  سبل  عن  للمدينة، 
طرف  من  »األطــلــس«  سينما  عقار  شــراء 
جماعة مكناس، وعن إمكانية الدفع بقطاع 
واالتصال  والرياضة  والشباب  الثقافة 
شعار  بــدل  ثقافيا  وتوظيفها  بشفعها 
مطالبة  إمكانية  عن  مدينتي«،  تقيش  »ما 
في  والتفكير  بشفعها  املخزنية  األمــالك 

استغاللها في املجال الثقافي.   
وقــد  نتفق  ــد  ق مــديــنــتــي«،  تقيش  »مـــا 
مكناس  استمرت  ما  إذا  لكن  عليه،  نختلف 
املدينة من سيرة  في هذا املنحى، ستصبح 
التباكي  سيصح  وقتها  البائدة،  األطــالل 
عديدة  ومرات  برمزية  مرات  تاريخها  على 
بالحقيقة، وستصبح سينما »األطلس« مزارا 
»ما تقيش مدينتي«،  جديدا إلشعال شموع 
بد  ال  العقيم،  البوليميك  نمارس  ال  وحتى 
ثقافة  بدل  التمكني  ثقافة  في  التفكير  من 
في  الفرد  تنمي  ثقافة  عن  نبحث  التراخي، 
عن  وتبحث  تبني  ثقافة  والسلوك،  القيم 
الحلول لكل إشكالية وال تدفع بكرة املشكلة 

إلى األمام »ما تقيش مدينتي«.

محسن األكرمين

في سبيل مجلة رقمية لألطفال
عثمان محمود

أمرا  رصينة  أطفال  ملجلة  افتقارنا  فيه  كــان  زمــان  مضى 
مستساغا في ظل غياب مقومات التنافس املتكافئ مع املجالت 
على  تطل  أن  اعــتــادت  والتي  العربي،  الشرق  من  القادمة 
أسبوعيا،  بانتظام  يصل  كان  بعضها  إن  بل  صغارنا شهريا، 
أولى  صــدور  منذ  به  حظيت  ــذي  ال الحاتمي  الدعم  بفضل 
أن  بذلك  أعدادها، فواصلت املسيرة بدون توقف، واستطاعت 
تشد إليها القراء الكثر من هذه الفئة العمرية، وأكثر من هذا، 
فقد كان لنصوص مأخوذة من صفحاتها حضورا داخل كتبنا 
املدرسية، في إشارة ال لبس فيها إلى علو كعبها في هذا املجال، 
غير أن واقع الحال اليوم، في اعتقادي، لم يعد يشفع لكل من 
وزارة الثقافة ووزارة التربية الوطنية، إغفال أمر إصدار مجلة 
وفر  قد  الرحب  الرقمي  فالفضاء  أطفالنا،  إلى  موادها  تتوجه 
إمكانيات التواصل بأيسر الطرق، وفي أعلى مستويات التتبع 

من قبل أعداد هائلة من املتلقني في كل وقت وحني.
جيد  بشكل  مهيأ  والظرف  سانحة،  باتت  إذن،  فالفرصة 
لرسم الخطوط العريضة ملجلة رقمية، بدعم مادي ومعنوي من 
الوزارتني املذكورتني، تستهدف أطفالنا. ولهذه الغاية السامية، 
ينبغي أن يتجند في الصفوف األمامية إلنجاح هذا املشروع، 
كل من املهندسني ذوي الكفاءات العالية في مجال املعلوميات 
لتسطير الهياكل العامة التي من شأنها أن تستوعب املضامني 
املتنوعة في عرض باهر ومثير، تلك املضامني التي يشرف على 
وعلم  التربية،  مجال  في  االختصاص  ذوو  وتنقيحها  وضعها 
نفس الطفل، فضال عن املبدعني في مختلف الفنون التي تنال 
العالم  وأن  سيما  ال  الطفولة،  مراحل  كل  في  الصغار  اهتمام 

هو  وما  مرئي  هو  ما  بني  الجمع  إمكانية  يتيح  بات  الرقمي 
على  الصغير،  فبإمكان  املساواة،  قدم  على  ومكتوب،  منطوق 
املجموعة  ويرى  ويسمعها،  األنشودة  يقرأ  أن  املثال،  سبيل 
على  وقس  فيه،  يرغب  ما  على  ينقر  أن  فيكفيه  تؤديها،  التي 
ذلك املسرحية القصيرة، أو القصة املصورة، أما على مستوى 
التي  التسلية والترفيه  الثقافية وغيرها من فقرات  املسابقات 
طاملا شدت القراء الصغار للمجالت الورقية، فإنها رقميا تكون 
البحث  ظــروف  أن  كما  والعرض،  التقديم  أثناء  تنوعا  أكثر 
من  الهائل  الزخم  في وسط هذا  عالية  بنسب  مكفولة  أضحت 
راغب  لكل  البحث  محركات  توفرها  التي  واملعلومات  املعارف 

فيها، وساع إلى الظفر بها.
أن  املأمولة،  الرقمية  املجلة  فبإمكان  ذكره،  سبق  ما  جانب  إلى 
إدراجها  خالل  من  القراءة،  على  للتشجيع  فعالة  وسيلة  تكون 
ضمن أعدادها املتتالية، كتيبات »إلكترونية« ذات مضامني هادفة، 
وأشكال مثيرة، وخطوط واضحة جذابة، تشد القارئ من العنوان 

إلى آخر كلمة في الصفحة األخيرة من هذا الكتيب أو ذاك.
وعليه، فإنه على كل من وزارتي الثقافة والتربية الوطنية، 
بشغف  ولجت  قد  أطفالنا  من  عالية  نسبة  أن  إلى  االنتباه 
متعة  في  تداعب  أصابعهم  فراحت  الرقمي،  العالم  بوابة 
تتابع  وأعينهم  بالحواسيب،  الخاصة  املفاتيح  لوحات 
بشغف ما تعرضه شاشات الهواتف الذكية، وما يمت إليها 
بدعمهما  الوضع،  هذا  املعنيتان  الوزارتان  فلتستغل  بصلة، 
في  صغارنا  ــات  أوق من  بعضا  تمأل  رقمية  مجلة  ملشروع 
تربية أذواقهم الفنية، وتنمية معلوماتهم العامة، وتعريفهم 
بتاريخ بلدهم الغالي، وموروثهم املتنوع، وإنه لدعم يستحق 
اللبنتان  والتربية،  الثقافة  ترعيان  وزارتان  وراءه  تكون  أن 
األساسيتان داخل الهيكل العام لكل مجتمع يخطو خطواته 

الثابتة على درب التقدم.



ــن« في  ــريـ ــؤثـ ــدد »املـ ــ تـــزايـــد ع
خالل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
اقتحام  بعد  األخــيــرة،  السنوات 
املجال،  لهذا  الشباب  العشرات من 
أن  بحيث  تخصصه،  حسب  كــل 
محتوى  تقديم  يفضل  مــن  هناك 
وآخــريــن  للشباب،  مفيد  ثقافي 
والتكنولوجيا،  العلم  ينشرون 
في  أنفسهم  آخـــرون  وجــد  بينما 
املعلومات  وتبادل  والسفر  الترفيه 

وتسويق املنتجات.
فــقــد أصــبــح تــأثــيــر »املــؤثــريــن« 
متابعة  خالل  من  اإلعــالم  من  أكثر 
ــواء في  ــم، ســ ــه ــن الــنــاس ل ــالي م
مواقع  في  حساباتهم  أو  قنواتهم 
»فايسبوك«،  االجتماعي:  التواصل 
و»يوتيوب«،  »تويتر«  »إنستغرام«، 
إذ أن تأثيرهم كبير على العديد من 
جذب  عناصر  جعلهم  مما  الناس، 
وشركات  اإلعالنية  الشركات  دفعت 
االستعانة  إلــى  العامة  العالقات 
ألن  الــتــواصــل،  أو  للتسويق  بهم 
»جاذبيتهم« لم تعد تخفى على أحد.
علي  االجتماع،  علم  أستاذ  يرى 
الشعباني، أن لكل بضاعة زبناؤها، 
أو  سيئة  أو  جــيــدة  كــانــت  ســـواء 
التواصل  مواقع  وفــي  متوسطة، 
»املؤثرون«  يخاطب  ال  االجتماعي، 
معن،  مجتمع  في  محددا  جمهورا 
عالم  في  جمهورهم  يخاطبون  بل 
ــع، قـــد يــجــدون  ــ افــتــراضــي واسـ
ســواء  مــكــان  أي  فــي  املستمعن 
يدونونه  مــا  أو  يقولونه  مــا  كــان 
جيد  محتوى  ذا  يصورونه  ما  أو 

فقط  يــؤثــرون  فهم  جــيــد،  غير  أو 
وملا  لخطاباتهم  يستجيب  من  في 
شيئا  أشاهد  قد  لذلك  ينشرونه، 
أي  أعطيه  وال  به  أتأثر  وال  معينا 
قد  آخر  أن شخصا  في حن  قيمة، 
يتأثر ويأخذه مأخذ الجد، ويعتبره 
فهذه  لذلك،  الرائعة،  اإلبداعات  من 
معن  شخص  على  تتوقف  املسألة 

أو على جماعة أو مجتمع معن.
فعال  ــن«  ــري ــؤث »امل أن  وأوضـــح 
من  أو  يتابعونهم  فيمن  يؤثرون 
في  خــطــابــاتــهــم  إلـــى  يستمعون 
في  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
واسعة  جماهير  هــنــاك  أن  حــن 
ومالين أخرى ال يبالون بما يقوله 
هؤالء، معتبرا أن كل من هب ودب 
أصبح يستعمل املواقع االجتماعية 
ســواء  الحديثة،  والتكنولوجيا 
أو  ــي  األم أو  الكبير  أو  الصغير 
املثقف، لهذا فإن اإلنسان الذي يزن 
قد  السطور،  بن  ما  ويقرأ  األمــور 
ال يتأثر بمثل هؤالء، مثل األحزاب 
منهم،  يستفيدون  ال  قد  السياسية 
ألن معظمهم يستعمل هذه الوسائل 
الشهرة  سواء  الخاصة  ألغراضهم 
»الــبــوز«  أو  املــال  عــن  البحث  أو 

حسب املفهوم الجديد.
وتابع أن هؤالء يعرفون الجهات 
هم  من  أو  إليها،  يتوجهون  التي 
»املؤثرين« الذين يمكن أن يلجؤون 
خدماتهم،  من  ويستفيدون  إليهم 
ألن لهم تأثيرا على الناس، وقادرين 
أو  العام  ــرأي  ال على  اللعب  على 

التأثير عليه.
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إعداد: خالد الغازي

عرفت موقع التواصل االجتماعي ظاهرة جديدة تتمثل في »المؤثرين« الجدد، الذين برزوا كجنود يحتلون عالم الويب بمختلف 
أنواعه، وأصبحوا يحظون بمكانة متميزة في المجتمع المغربي، ويلعبون دورا بارزا مع مرور الوقت في توجيه الشباب، ونشر العديد 

من األفكار الثقافية والسياسية والفنية والترفيه والموضة والنصائح، فقد أصبح هؤالء »المؤثرين« عناصر جذب واستقطاب يجري 
اللجوء إليهم في مختلف المجاالت والقضايا.

هل يؤثر نجوم مواقع التواصل االجتماعي
 فـي الحـياة الـعامة ؟

ظاهرة »المؤثرين«..

أبرز نشطاء مواقع التواصل االجتماعي

الشهير  أو  الفكاك  مصطفى  يعد 
من  واحد  سوينغا«،  بـ»مصطفى 

تمكنوا  الذين  املغاربة  الشباب 
من فرض وجودهم في ساحة 
الــويــب املــغــربــي، مــن خالل 
ذي  مفيد  ملحتوى  صناعته 
عــبــر نشره  عــالــيــة،  ــودة  جـ
في  مهمة  ومعلومات  ألفكار 
يلجأ  كما  املواطنن،  حياة 
إلى تقديم نصائح وإرشادات 

في عدة مجاالت مرتبطة بحياة 
الناس.

سنة   35 ذو  سوينغا«  »مصطفى 
على  حصل  البيضاء،  ــدار  ال بمدينة  ابــن 

املعلوميات  ملجال  اتجه  ثم  علمية،  باكالوريا 
ثم  متخصص،  تقني  شهادة  على  فيها  ليحصل 
ميدان  ولوج  أجل  من  الشباب  مثل جميع  ناضل 
الشغل ليتحصل في األخير على وظيفة في شركة 
2000 درهم في الشهر، لكنه غادر العمل  براتب 
أحالمه  دفن  في  رغبته  لعدم  ونصف  سنة  بعد 

وطموحاته وبقائه كأجير في شركة.
قرر مصطفى الدخول للمدرسة الوطنية للسيرك 
في سال، وهناك درس فن السيرك ملدة ثالث سنوات 
مسرحي  ومخرج  مــؤدي،  سيرك  كفنان  ليتخرج 
العروض  قلة  أن  إال  الــســيــرك،  فــي  متخصص 
وصعوبة العمل في املغرب، دفعه للبحث عن آفاق 

إنشاء  في  موهبته  خــالل  من  أخــرى، 
واإلبــداع،  وإعدادها  الفيديوهات 
جــديــدة،  تجربة  خــوض  فضل 
على  فيديوهات  إنشاء  وهــي 
وخصوصا  األنترنيت،  شبكة 
عبد  مع  بتعاون  »يوتيوب« 

هلل أبوجاد.
فـــقـــد فـــضـــل »مــصــطــفــى 
خاصة  قناة  إنشاء  سوينغا« 
له في موقع »اليوتيوب« باسم 
»أجي تفهم«، والتي كان الهدف 
تتضمن  فيديوهات  تقديم  منها 
ما  غالبا  ملواضيع  مبسطة  شروحات 
الناس،  لدى  مفهومة  وغير  معقدة،  تكون 
بلهجة  تقدم  أنها  الشروحات،  هاته  في  واملميز 
يستوعب  حتى  وبسيطة  عفوية  وبطريقة  عامية 
الجميع، الشيء الذي جعله يحظى بمتابعة كبيرة 
في موقع »الفايسبوك« من طرف أزيد من مليون 
و686 ألفا، و582 ألفا على »اليوتيوب«، باإلضافة 

إلى 947 ألفا في »إنستغرام«.
من  واحــدا  الفكاك،  مصطفى  أن  يرى  الجميع 
الذين  واملجتهدين  العصامين  املغاربة  الشباب 
شقوا طريقهم من وسط حي شعبي، نحو النجاح 
أصبح  فمصطفى  والتحدي،  الطموح  بالعمل 
وبناء  بقدراته  اإليمان  أراد  ملن  به  يحتذى  مثاال 

مستقبله.

مصطفى »سوينغا«
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أمين رغيب 

الذين  املغاربة  الشباب  أوائل  من  رغيب  أمني 
ــع الــتــواصــل  ــواق نــجــحــوا عــلــى مــســتــوى م

أفكاره  يستثمر  كيف  وعــرف  االجتماعي، 
شبكة  في  حقيقية  مشاريع  إلى  ويحولها 
وسط  جــديــدة  ــورة  ث ويخلق  األنترنيت 
ــن خـــال بــدايــتــه   ــي، م ــغــرب الــشــبــاب امل
مغربي  و»يوتوبر«  وتكنولوجي  كمدون 
»مدونة  مع  ــى  األول بدايته  كانت  بحيث 
املحترف«  »قــنــاة  أحـــدث  ثــم  املــحــتــرف«، 

أكثر  مشتركني  بعدد  »يوتيوب«  موقع  في 
قناة  كــأول  مشترك،  ألف  و95  مايني   3 من 

تكنولوجية عربية يقدم من خالها دروسا تقنية 
في اإلعاميات وحلول تقنية لعدة مشاكل في املجال، 

في  حسابه  عبر  والعربي،  املغربي  للشباب  خدمات  ويقدم 
ثم  متابع،  مليوني  من  أكثر  يعرف  الــذي  »الفايسبوك«  موقع 

»إنستغرام« بـ 635 ألف مشترك.
استشارية  خدمات  لتقديم  خاصة  شركة  رغيب  أســس  فقد 
الشباب  من  العديد  ومساعدة  عمله  تطوير  ألجل  وذلك  وتقنية، 
الرقمي  املجال  في  واالستثمار  مقاوالت،  إحــداث  في  الراغبني 
والتكنولوجي، وهذا ما جعله يحظى بشعبية كبيرة في صفوف 
الجميع  على  النفتاحه  نظرا  العرب،  وحتى  املغاربة  الشباب 

من  للشباب  إيجابية  وأفــكــار  لحلول  وتقديمه 
الرقمي  املجال  في  البحث عن مستقبلهم  أجل 
مع  الوظيفة  انتظار  عــوض  واملعلوماتي 

الدولة.
فقد حصل رغيب على العديد من الجوائز 
سنة  تكريمه  تم  حيث  والدولية،  الوطنية 
2014 من قبل »يوتيوب« كأكثر »املؤثرين« 
الشيخ  من  بتكريم  حظي  كما  املغاربة، 
2015، على جهوده  محمد آل مكتوم سنة 

في خلق محتوى عربي متميز في مجال 
ضمن  أيضا  واختير  التكنولوجيا، 

األكثر  العربية  الشخصيات  قائمة 
دراســة  على  بناء   ،2017 سنة  تأثيرا 

أجرتها مؤسسة »غوتليب دوتلر« لألبحاث.
رغيب يعتبر أول ناشط مغربي في مواقع التواصل 
والتذكار  الفضي  »يوتيوب«  تذكار  نال  االجتماعي 

الذهبي سنة 2016، كما حصل على لقب أفضل مدون 
رغيب  به  يمتاز  فما  ذلك،  إلى  باإلضافة  املغرب،  في 

القاضي  جامعة  في  للقانون  دارس  مثقف  شاب  أنه 
عياض، وحاصل على شهادة تقني متخصص في تسيير 

اإلعاميات وأنظمة التشغيل.

مروان المحرزي العلوي: 

إعادة قراءة التاريخ 
»التاريخ اللي ماقراوناش«

مروان املحرزي العلوي مهندس في املعلوميات، 
الشبكات  عــالــم  فــي  الشخصيات  أشــهــر  وأحـــد 
»فيسبوك«  على  الشخصي  حسابه  االجتماعية، 
املغاربة  الزرقاء ويتابعه اآلالف من  العامة  يحمل 

في »الفايسبوك« وفي »اإلنستغرام«.
له قناة هادفة تتحدث عن التاريخ يقدم فيها 
في  واملنشورات  املعلومات  من  العديد 
الفيديوهات  فيها  بما  حساباته، 
التي تتحدث عن التاريخ القديم 
»يوتيوب«  على  قناته  عبر 
 437 من  أزيد  يتابعها  التي 
ألف شخص، والتي تحظى 

بمتابعة كبيرة.
ــال  ــا مـــن خ ــاح ــج ــي ن ــق ل
ما  الــلــي  ــتــاريــخ  »ال محتوى 
قراوناش«، وهو عنوان سلسلة 
قدم  املغربية،  بالدارجة  تاريخية 
حلقاتها  مــن  مجموعة  املــحــرزي 
مدعومة  »يوتيوب«  في  قناته  على 
وبلغت  كبير  بنجاح  وحظيت  باملصادر، 

أرقام مشاهداتها مئات اآلالف.
يوسف أعبو

 صاحب قناة »مساحة«

خالد الشريف..
 الكوميديا بشكل آخر

نوفل شعرة 

موصيبة«،  »بــاك  قناة 
برنامج كوميدي مغربي 
الشريف،  خالد  يقدمه 
ــود فــــردي،  ــجــه ــم ب
إلى  ينظر  والـــذي 
واألخبار  ــداث  األح
بنظرة  والشائعات 
تمكننا  مــخــتــلــفــة 
على  الــضــحــك  مـــن 

أنفسنا.
يــــحــــاول الـــفـــنـــان 
الكوميدي الشريف تناول 
طابع  فــي  املجتمع  قضايا 
الترفيه،  بهدف  بالسخرية،  مليء 
ببعض  للتحسيس  الشباب،  إلــى  رســائــل  إرســـال  وأيــضــا 

الظواهر والسلوكات السلبية في حياتنا اليومية.
والعربي،  املغربي  الجمهور  لدى  نجاحا  البرنامج  لقي 
ويحظى بمتابعة كبيرة، حيث يقارب عدد املشتركني في القناة 
على موقع »يوتيوب« مليونا و55 ألف شخص، أما في موقع 

»إنستغرام« فعدد املشتركني يبلغ 495 ألف مشترك.

»يوتوبر« مغربي مقيم في بلجيكا يقدم   نوفل شعرة 
محتوى ثقافي بعنوان »ماروكان هيستوري«، عبر قناته 
في »اليوتيوب« التي تعرف متابعة من 100 ألف مشارك.
البعيد  املــاضــي  صفحات  فــي  الشعرة  نوفل  نبش 
السياسي  املغرب  تاريخ  بصمت  محطات  عن  والقريب 
في  السرد  خال  من  نوفل  توقف  املاضي،  القرن  خال 
وقصص  حكايات  عند  هيستوري«  »ماروكان  سلسلته 

ضها  بأسلوب مبسط بالدارجة.يعر
عالم  اقتحام  نوفل  قــرر 
ــال بــدايــة  الـــويـــب، خـ
ــصــحــي،  الــحــجــر ال
تلك  شــكــلــت  حــيــث 
ــرصــة  املـــحـــطـــة ف
ومطالعة  لــقــراءة 
والكتب،  الروايات 
وتــرجــمــة أفــكــاره 
ومــعــلــومــاتــه إلــى 
عبر  ــرد  وســ حــكــي 
فيديوهات  صناعة 
ومـــشـــاركـــتـــهـــا مــع 

أصدقائه ومتابعيه.

طه إيسو  إحسان بنعلوش 

فيصل »فلوغ«

من  أعبو  يوسف  يعد 
ــيــوتــوبــر«  ــر »ال أشــه

املــــــغــــــاربــــــة فـــي 
األخيرة،  السنوات 
املحتوى  بفضل 
ــذي  ــي الـ ــاف ــق ــث ال
موقعه  في  يقدمه 
»يـــــوتـــــيـــــوب«، 
على  يركز  والــذي 

علمية  أفــكــار  نشر 
وحكايات  وثقافية 

وقـــصـــص تــاريــخــيــة، 
بطريقة إلقاء احترافية.

يوسف أعبو )26 سنة( ابن 
مدينة تطوان، درس شعبة الفلسفة في الجامعة، وقرر بدوره 
التي  »مساحة«،  قناة  إنشاء  خال  من  الويب  عالم  اقتحام 
3 مايني، يقدم محتوى هادفا ومتنوعا  يبلغ عدد متابعيها 
للمشاهد املغربي والعربي، حيث أصبحت قناته خزانا مهم 
من املعلومات الحصرية واملتنوعة التي تعود على كل متابع 

بالنفع واإلفادة.
وقد حظي يوسف أعبو بإشادة كبيرة من قبل وسائل إعام 
عربية ووطنية، لكونه يقدم معلومات ثقافية في كافة املواضيع 
وطريقة  والباحثني،  والطلبة  الشباب  تفيد  التي  واملجاالت، 
تقديمه أيضا مبسطة للمشاهد العربي والباحث عن املعلومة.

املعروف  السوالمي  طه 
أشهر  إيــســو«،  بـ»طه 
مغربي  »يــوتــوبــر« 
محتوى  وصــانــع 
شاب  »الــفــلــوغ«، 
الدار  مدينة  من 
من  الــبــيــضــاء 
ــد ســنــة  ــيـ ــوالـ مـ
ينتمي   ،1994
ــلـــة ثــريــة  ــائـ لـــعـ
ممول  حفيد  وهــو 
ــات الــشــهــيــر،  ــحــف ال

رحال.
إال  عائلته،  ثــراء  من  بالرغم 
مؤثرة  كشخصية  ذاتــه  إثبات  قرر  عصامي  شاب  طه  أن 
تقديم  واختار  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  وناجحة 
قواعد،  أو  قيود  وبــدون  بسيطة،  بطريقة  عفوي  محتوى 

إليصال أفكاره وطريقة حياته العادية.
في  مغربي  رحالة  أبرز  ويعتبر  بلدان،  عدة  إلى  سافر 
حول  دولــة   51 من  أكثر  وجــال  صال  »اليوتيوب«،  عالم 
قام بتوثيق جميع سفرياته ورحاته على  العالم، بحيث 
شكل فيديوهات و»فلوغات« مشاركا إياها مع متابعيه في 

موقع »يوتيوب« وعلى »اإلنستغرام«.

»إنستغرام«  موقع  في  خاصة  شهيرة  و»يوتوبر«  متدربة  صحفية 
من مواليد الحسيمة سنة 1997، بدأت مجال الويب سنة 2015 بعدما 

حصلت على شهادة الباكلوريا.
االجتماعي:  التواصل  موقع  في  كبيرة  بمتابعة  إحسان  تحظى 
ونصف  مليون  من  وأكثر  متتبع،  ألف  و700  بمليونني  »إنستغرام« 
متابع في »يوتيوب«، بحيث تقدم نصائح وإرشادات متنوعة، كما تهتم 

باملوضة واألزياء.
النوايا  سفيرة  لقب  إحــســان  نالت 
وقد  ــي،  ــ األوروب لاتحاد  الحسنة 
ــدول  ــ ــعــض ال قـــامـــت بـــزيـــارة ب
وتحاول  النيجر،  مثل  اإلفريقية 
تقديم نصائح للشباب لاهتمام 

بالتكوين الذاتي والدراسة.
مشاهير  من  إحسان  تعتبر 
خصوصا  املغرب،  في  الويب 
في تطبيق »اإلنستغرام«، فهي 
تقدم تفاصيل حياتها الدراسية 
والدروس والعبر التي استفادتها 

من تجربتها الخاصة.

ربيعا،   27 ذي  فيصل  الشاب 
من أشهر الرحالة املغاربة، إذ 

فهو  األسفار،  فن  يتوقف  ال 
املغاربة  الويب  من شباب 
صناعة  ــي  ف املــتــفــوقــني 
املـــحـــتـــوى »الـــفـــلـــوغ« 
على  متابعيه  ويــعــّرف 
واملدن  الدول  من  العديد 

والثقافات.
ــصــل ابــــن مــديــنــة  ــي ف

تقنية  أعـــطـــى  ــر،  ــ ــادي ــ أك
ــا جـــديـــد ملــحــتــوى  ــ ــداع ــ وإب

تصويره  خــال  من  »الــفــلــوغ«، 
وكــامــه  سهلة  بطريقة  الــعــفــوي 

واملآثر  والثقافة  األمور  بالعديد من  للتعريف  الشعبي،  املغربي 
بالفكرة  تمسكه  إلى  باإلضافة  بلدان،  عدة  في  يزورها  التي 

واملحتوى، مما جعلته يلقى نجاحا كبيرا.
تمكن فيصل من إبراز العديد من الثقافات اآلسيوية للمغاربة 
التي  الصعوبات  من  بالرغم  بلدان،  لعدة  سفرياته  خال  من 
واجهته في البداية، إال أنه واصل بشكل عادي، واجتهد ليطور 
أن وصلت  إلى  األشخاص  آالف  استقطبت  التي  قناته  محتوى 

لعبته مليوني شخص.



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
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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..

2002

2007
2011

2016

2021

ف العدد
مل

ضائعة
ال ة 

الحقيق

ت األضواء
تح

ل أوفقير 
ب الجنرا

االحتفال بانقال

ب الصــخيرات
ز انقــال

فــي عــ

ة الحدود
ر اتفاقي

أسرا

والــجزائر
ب 

ن المغــر
 بيــ

الباكوري 
ط 

سقو

ر الزناكي
وياس

ن الهمة 
بي
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زازات اجلزائر يف منطقة »العرجة« 
بالتزامن مع استف

النخيل  ت 
واحا ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  د 

بع

ض 
بع تتحدث  فكيك)..(،  قرب  يرعونها  كانوا 

التي 

أن  حيث  املــيــاه،  لورقة  املغرب  حتريك 
عن  صــادر 

املــ

احلسن  د 
عه من  املوروثة  ه 

سياست يف  املغرب  ر 
استمرا

ض األودية 
ي إلى قطع بع

ء السدود، سيؤد
الثاني، يف بنا

ض 
بع أصبح  ك، 

ذلــ
من  وأكثر  جلــزائــر، 

ا يف  تصب  كانت 
التي 

للعطش  بكاملها  مــدن  ض 
تعر عــن  يتحدثون  جلــزائــريــني 

ا

»بناء  بأن  الساخرين  ض 
بع 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)..(.
ت لأل

الشرقية«، وهو ما كان موضوع شكايا

شر:
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ال أتكل

ى.. 
»ال أر

ني السطور«
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

بماذا  التنبؤ  يمكن  ال  »كورونا«،  جائحة  خالل  عشناه  ما  بعد 
يحرم  وال  متفائال  يبقى  أن  يجب  اإلنسان  لكن  املستقبل،  يخبئه 
حديثي  فأكملت  طبيعتها،  إلى  الحياة  رجوع  في  األمل  لذة  نفسه 
ويهمني  موريس  اسم  تلقفت  لقد  لها:  وقلت  كينيدي  جاكلني  مع 
الذي  فقالت ضاحكة: حتى موريس  األشياء،  عنه بعض  أعرف  أن 

سترته 25 سنة قبل زواجنا و15 سنة بعده بحثتم عنه..
وتربي  لتعملني  حياتك  من  األخير  الثلث  في  تفرغت  أنك  نعلم 
طفليك وأنت التي ورثت 26 مليون دوالر من أوناسيس سنة 1976، 

قلت لها، لتقول باستغراب: حسبتموها هي األخرى.
لقد أردت أن تعطي املثال لألمريكية بأن عمل املرأة هو حصنها 
الرجل  أن تعيش مع  فتقدر  أما حبها  وتربية أطفالها هي مهمتها 
الذي اختاره قلبها والرجل الحقيقي هو جابر قلبها الذي يكون قد 

كسره رجال آخرون .
بعد  ومرممه  قلبي  جابر  قصة  أن  على  العربي  أيها  دليلك  وما 
جميع  بحرق  أمــرت  وقد  أحد  أي  يعرفه  ال  وأوناسيس  كينيدي 

رسائلي قبل مماتي؟
التي تجنبت الصحافة  الصامتة  إن قصة حبكما  يا سيدتي،  ال 
التي احترمتها الصحافة  التعليق عليها ألنك كنت املرأة الوحيدة 
تكتب  أن  قبل  املــرأة  مشاعر  تزن  التي  هي  الحقيقية  والصحافة 
عنها، وكأنها أّنبت ضميرها يوم نشرت أنك عثرت على زوجك مع 
ولم تجيبي وكتمت  األبيض  البيت  إحدى غرف  في  مارلني مونرو 
املأساة على الجميع، لكن كبرياءك الداخلي احتفظ بها حتى سموا 

زواجك من أوناسيس شراء لذمتك واستعباد ماله لك .
يخت  منت  على  كالس،  ماريا  األوبيرا  أميرة  كانت  يوم  وأيضا 
ونفوذها  جمالها  بحكم  ألوناسيس  وفــرت  والتي  »كريستينا«، 
من  مربحة  عقودا  واالقتصاديني،  العامليني  السياسيني  كبار  على 
أزمة  الذي كادت  أوناسيس«  البحري  »النقل  لفائدة أسطول  النقل 
لناقالت  عمال  فأوجدت  املالية،  بإمبراطوريته  تعصف  سياسية 
نفطه وملا طلب منها املقابل، قالت: أنا أحبك وال أحتاج ملقابل، وملا 
تغيير  الربان  من  أوناسيس  طلب  البحر  وسط  »كريستينا«  كانت 
االتجاه واعتذر لها بأنه نودي عليه من أجل صفقة في نيويورك، 
شوطني  بني  مذيع  طرف  من  زواجكما  بإعالن  تفاجأت  ماريا  لكن 
لنقل مباراة رياضية فاهتزت أمريكا للخبر، ولم تقف الصحافة عند 

حد وهي تتابع أدق تفاصيل حياتك.. 
وأعلم  الثناء  يغريهن  سيدتي  النساء  بأن  أعلم  لها:  قلت  كما 
املرأة حبا  أحبت  فمتى  املرهف،  اإلحساس  بذوات  الحب  يفعل  ما 
ملكا  نفسها  تتصور  أن  عليها  واستحال  وسمت..  تهذبت  صادقا، 
مغريات  أروع  وال  العواطف  وال  املال  فال  الذي تحب،  الرجل  لغير 
الترف يمكن أن تؤثر فيها وتدفعها إلى فراقه، فهو ذلك األمل الذي 
الذي  الشوك  ذلك  هو  بل  عالنية،  أو  سرا  حياتها  كل  عليه  تعلق 
إسماعيل  الرقيق  الشاعر  لها  وكتبه  نجاة  غنت  كما  فوقه  تسير 

حبروك، ولحنه بليغ حمدي:
 ع الشوك ماشي يا ضي عيني

 وطال بي املشوار
 الحبك وراني جنة وال فاتني عايش في النار

 فسألتني: أعندكم شعراء بهذا العمق من اإلحساس؟ ثم قالت: 
فعال، لقد أعجزكم هلل بمعجزة القرآن، ملا أنزله على رسوله الكريم، 
وأنتم  إعجازه  يبلغ  أن  إنسان  أي  مقدور  في  ليس  بأنه  فعلمتم 
الكعبة،  على  تعلق  كانت  ومعلقاتكم  ومعاني  وكلمات  شعر  أهل 
وملــاذا  فقلت:  الصغيرة،  نجاة  أغنية  مني  طالبة  واستأذنتني 
وأنا  ونار  جنة  فيها  ألن  أجابتني:  األغنية؟  هذه  سيدتي  أعجبتك 
الجنة..  ممرات  إلى  ألدخل  النار  مسلك  من  أمر  اآلخر  العالم  في 
»باي باي« أيها العربي، لقد برقت شمس الربيع وآن لك أن تشرب 

قهوتك مع »أم الورود«.

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

يتبع
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منـوعـات

العدد: 1557 من 22 إلى 28 أبريل 2021

الجزائريون يتهافتون المنتجون 
 على مواهب الفنانين المغاربة 

ــح املـــخـــرجـــون  ــ ــب ــ أص
الجزائريون  واملنتجون 
يتهافتون على املشاهير 
ــة،  واملــمــثــلــني املــغــارب
ــة  ــول ــط لــتــجــســيــد ب
التلفزيونية  أعمالهم 
ــر  ــشــه الــــخــــاصــــة ب

رمضان.
ــرج مــســلــســل  ــخـ مـ
ــاشــر«  ــع »عـــاشـــور ال
ــي  الــــكــــومــــيــــدي ف
ــث،  ــالـ ــثـ ــه الـ ــ ــزئ ــ ج
اخـــتـــار املـــمـــثـــلـــة 

ــدا،  ــونـ املــغــربــيــة نـــاديـــة كـ
الفني،  لــطــاقــمــه  لــالنــضــمــام 
إلى  البطولة  دور  لتجسيد 
ــانـــب عــــدد مـــن املــمــثــلــني  جـ
الــجــزائــريــني، مــا طــرح عــددا 
نشطاء  وسط  التساؤالت  من 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
هذا  منتجو  كان  إذا  ما  حول 
استقطاب  يــحــاولــون  الــبــلــد 
ــن أجــل  ــة م ــارب ــغ الــنــجــوم امل

منافسة اإلنتاجات الوطنية.
اإلنتاجات  أغلب  وأصبحت 
للسخرية  تتعرض  الجزائرية 

أن  بحكم  التشجيع،  من  أكثر 
مسروقة  منها  مهم  عدد  أفكار 
ــال الــتــلــفــزيــونــيــة  ــمـ مـــن األعـ
ــو مــا اتــضــح  ــة، وهـ ــي املــغــرب
مسلسل  ــالل  خـ مــن  مــؤخــرا 
»خالي«، الذي يتشابه إلى حد 
»سوحليفة«  سلسلة  مع  كبير 
ــي عــرضــت عــلــى الــقــنــاة  ــت ال
املغربي  واملسلسل  »األولــى«، 
املشهور »حديدان« الذي سرقه 
تفاصيله  بجميع  الجزائريون 
اسم  عليه  وأطلقوا 
»بوصندوق«.

مغاربة ساخطون على رداءة 
المتلفزة الرمضانية  اإلنتاجات 

اإلنتاجات  عــرض  على  األول  األســبــوع  مــرور  بعد 
الرمضانية على القنوات الوطنية، »بان العربون« كما 
سخطهم  عن  منهم  الكثير  أعرب  الذين  املغاربة،  يقول 
األعمال  على  تهيمن  باتت  التي  الرداءة  من  وغضبهم 
الفنية والتي دفعت بالعديد من املشاهدين إلى الهجرة 
بتلك  إنتاجاتها  ومقارنة  العربية  القنوات  ملشاهدة 
املمثل  دفع  »األولى« و»دوزيم«، مما  التي تعرض على 
الجدل  هذا  على  التعليق  إلى  الشوبي،  محمد  املغربي 
الذي تثيره اإلنتاجات الرمضانية كل سنة، مشيرا في 
»الفايسبوكي«،  حسابه  متابعي  مع  تقاسمه  منشور 
بدايات  في  انطلقت  املغربية  الدراما  أن »بدايات  إلى 
سنة  ثالثني  بفارق  أي  املاضي،  القرن  من  التسعينات 
اإلنتاجية  ــة  اآلل تعثرات  مــع  املصرية،  الــدرامــا  عــن 

االختيارات  على  اإلعالنية  اإلدارة  وهيمنة 
الحكومات  تجاهل  ــى  إل إضــافــة  الفنية، 
لصناعة  واضحة  باستراتيجية  النهوض 
بهذه  النهوض  تتوخى  وثقافية  فنية 

القطاعات الحيوية«.
أن  تدوينته،  ختام  في  الشوبي  وأكد 

»مقارنة الدراما املصرية باملغربية 
تتم عن جهل«، داعيا جمهوره 

لــــ»مـــقـــارنـــة اإلنــتــاجــات 
وليس  ببعضها  املغربية 

العربية«. بنظيرتها 

اللبنانية  الــنــجــمــة  احــتــلــت 
ــمــة أكــثــر  ــائ ــانــســي عـــجـــرم، ق ن
الــفــنــانــات تــأثــيــرا ونــجــاحــا في 
مجلة  حسب  ــط،  األوســ الــشــرق 

.)Forbes( فوربس« العاملية«
األولى  املرتبة  نانسي  واحتلت 
العربي،  الوطن  في  الفنانات  بني 
اخــتــيــارهــا ضمن  ــاء  ــ ج ــث  حــي
الكبير  للنجاح  نــظــرا  القائمة، 
الذي حققته خالل مسيرتها الفنية 
الوطن  في  الواسعة  وشعبيتها 
العالم،  أنحاء  ومختلف  العربي 
»فوربس«  لالئحة  تصدرها  وجاء 
عدد  أبرزها،  معايير،  لعدة  وفقا 
عدد  املــجــال،  فــي  العمل  ســنــوات 
التواصل  مواقع  عبر  متابعيها 
»تويتر«،  »فيسبوك«،  االجتماعي 
إضافة  و»يوتيوب«،  »إنستغرام« 
واملوقع  املــؤثــرة  نشاطاتها  إلــى 
الذي تمثله بمكانتها على الساحة 

الفنية العربية.
ــذا اإلنـــجـــاز الــعــاملــي  ــي هـ ــأت ي
الجديد الذي تضيفه نانسي عجرم 

إلى مسيرتها الفنية بعد أن حققت 
مبيعات قدرت بأكثر من 70 مليون 
وهو  العربي،  العالم  في  تسجيل 
مغنية  كأكثر  الثانية  جعلها  ما 
تاريخ  فــي  كبيرة  مبيعات  ذات 
والعربية  اللبنانية  املوسيقى 
عن  فضال  ــروز،  ــي ف الــســيــدة  بعد 
الشباب  اهتمام  على  استحواذها 
والـــشـــابـــات وتــمــتــعــهــا بــقــاعــدة 
حدود  تخطت  جارفة  جماهيرية 
إلى  العربي  والوطن  لبنان  بلدها 

دول العالم أجمع.
منذ  تبوأت  قد  نانسي  وكانت 
مستوى  على  األولى  املرتبة  أيام، 
الوطن العربي من حيث عدد مرات 
ألغانيها  واملــشــاهــدة  االســتــمــاع 
العاملي  املوسيقى  تطبيق  على 
في  جاءت  أنها  كما  »سبوتيفاي«، 
الفنانات  قائمة  في  األول  املركز 
تطبيق  عــبــر  اســتــمــاعــا  ــى  ــل األع
حققت  أن  بعد  الرقمي  االستماع 
من  استماع  مليون   100 من  أكثر 
مجموع عدد االستماعات ألغانيها.

نانسي عجرم 
المرتبة تحتل 

 األولى حسب 
Forbes





بعد الحوادث بأيام.
املجلس  رئيس  جنازة  كانت  وقد 
باحنيني  أحــمــد  ــاذ  األســت ــى،  األعــل
أصغر الجنائز وأقلها أهمية، ذلك ألن 
بيته كان بني نارين من نيران الثورة، 
العليا  القيادة  بني  يسكن  كــان  فقد 
الخطير  املوقع  هذا  وكان  واإلذاعــة، 
في  الناس  دون حضور  لبيته حائال 
أخيه  اعتقال  في  وسببا  جنازته، 
كان  الذي  باحنيني،  امحمد  الحاج 
وعندما  االنقالب،  يوم  للدفاع  وزيرا 
جاء إلخبار زوجة أخيه بموته، وجد 
للمنطقة،  محتلة  ــوار  ــث ال عناصر 
ــوا اســتــفــســاره عن  ــاول وعــنــدمــا ح
هويته نطق سائقه وهو على ما يظهر 
رجل غبي، وقال: كيف تجرؤون على 
املرور،  من  الدفاع  وزير  معالي  منع 
إننا  ذهبية،  فرصة  إنها  فأجابوه 

الدفاع  وزيــر  واعتقلوا  عنه،  نفتش 
وساقوه إلى اإلذاعة، حيث كادوا أن 
يعدموه لوال أنه استطاع إنقاذ نفسه 
املقنعة  والبيانات  املعسول  بالكالم 
كان  وفعال  بها،  لهم  يدلي  كان  التي 
»الوزير األديب الذي أنقذه لسانه من 

اإلعدام«.
ــدد ال يــســتــهــان به  ــات عـ ــد مـ وقـ
والــحــراس،  والطباخني  الخدم  من 
ولكن  ــنــســاء،  ال واألطـــفـــال وحــتــى 
وضعهم االجتماعي لم يجعلهم أهال 
ألن تذاع أسماؤهم وتحاط جنائزهم 

مجزرة  تظهر  ال  وحتى  باملراسيم، 
الــصــخــيــرات وكــأنــهــا ذهــبــت بعدد 

رهيب جدا من الضحايا.
القصر  خدم  من  عدد  دفن  وهكذا 
في مقبرة شالة الواقعة عند املخرج 
قرار  كان  والتي  للرباط،  الجنوبي 
عدة  منذ  صــدر  قــد  بها  الــدفــن  منع 
الضحايا  أغلب  دفــن  كما  ســنــوات، 
هلل،  بنعبد  عالل  الشهيد  مقبرة  في 
املواطن الذي أعطى حياته في سبيل 
 1953 سنة  الخامس  ومحمد  امللكية 
البالد،  ملك  االستعمار  نفى  عندما 
ليسقط  هلل  بنعبد  عـــالل  وتــطــوع 
وهو  الفرنسي  الجيش  بــرصــاص 
االستعمار  رجــل  اغــتــيــال  يــحــاول 

بنعرفة.
صالح  الحاج  اعتقال  تم  قد  وكان 
ومدير  امللك  خــدم  رئيس  الــنــجــار، 

أيام،  ببضعة  الحوادث  بعد  املطبخ 
أهرمومو  من  الضباط  أحد  أن  ذلك 
بأنه  لهم  صــرح  االستنطاق،  أثناء 
فيها  يــخــبــره  للملك  ــة  رســال كــتــب 
وسلمها  تحضيره،  يتم  شــيء  بكل 
احتفظ  صالح  أن  واتضح  لصالح، 
يسلمها  ولــم  بيته  فــي  بــالــرســالــة 
صالح  عذب  وقد  يقرأها،  ولم  للملك 
اليوسي،  الحسن  بيت  فــي  وقــتــل 
أن  بعد  العسكرية،  املخابرات  مدير 
األمن،  مدير  حصار  إدريــس  اعتقله 
وعند موته، سلمت جثته قطعا قطعا 

الــذي  القصر،  فــي  املخزني  ألخــيــه 
ليتعرف  عينه  محل  ثقبة  وترك  كفنه 
اكتشف  وربما  أسرته،  أفــراد  عليه 
الرسالة  قضية  أن  الثاني  الحسن 
صالح  إعــدام  وإنما  صحيحة،  غير 
بها  يحظى  كان  التي  للمكانة  ربما 
بأسابيع،  إعدامه  وبعد  امللك،  لدى 
أفراد  الثاني  الحسن  امللك  استدعى 
لهم  واحتفظ  وكرمهم  صالح  عائلة 
بممتلكاتهم، كما احتفظ لهم بالسكن 
داخــل  صالح  يسكنه  كــان  بيت  فــي 

املشور امللكي بتوارݣة.
ــاء  ــأســم وفــيــمــا يــلــي قــائــمــة ب
ذهــبــوا ضحية  ــذيــن  ال األشــخــاص 
ما  حسب  الفاشلة  االنقالب  محاولة 
وافتنا به مصالح الصحة العمومية:
الـــدكـــتـــور الــفــاضــل بــنــيــعــيــش، 
امللك، احلاج  الطبيب اخلاص جلاللة 

املجلس  رئــيــس  باحنيني،  أحــمــد 
البشير  اجلــنــرال  للقضاء،  األعــلــى 
للقوات  الــعــام  ــور  ــاج امل الــبــوهــالــي، 
محمد  اجلــنــرال  امللكية،  املسلحة 
اخلاصني  املرافقني  كبير  الغرباوي، 
ــس  ــرال إدريـ ــنـ ــة املـــلـــك، اجلـ ــالل جل
العام  ــور  ــاج امل مساعد  النميشي، 
ــة، اجلــنــرال  ــوي ــوات اجل ــق وقــائــد ال
العسكرية  املنطقة  عبد احلي، قائد 
وزيـــر  األزرق،  مــحــمــد  ــاس،  ــن ــك مب
فرج،  املالك  عبد  الدكتور  السياحة، 
الدكتور  سابقا،  الطب  كلية  عميد 

احلاج  طبيب،  عرفة،  الرحمن  عبد 
التشريفات  من  الصبيحي،  بكر  أبو 
الــدكــالــي،  الــعــربــي  ــاج  احلـ امللكية، 
جلاللة  اخلاصة  األمانة  مدير  نائب 
امللك، الكولونيل املكي أغربي، مرافق 
الكولونيل  امللك،  جلاللة  عسكري 
الــدرك  أبــو احلــمــص، قائد  بــوعــزة 
أحمد  اخلياري،  الكولونيل  امللكي، 
الدولة  كاتب  ديوان  مدير  بنسودة، 
من  محمد،  الكردودي  التصميم،  يف 
التشريفات امللكية، عمر غنام، مدير 
فتحي  املغربي،  السينمائي  املركز 
األول،  الوزير  النجاري، مدير ديوان 
مدير  النبي،  عبد  بن  الرحمن  عبد 
فاضل  املغربية،  ــة  اإلداريـ املــدرســة 
السنغال،  يف  املــغــرب  سفير  بناني، 
بالرباط،  محامي  عمر،  الشبوكي 
املرافقني  من  السندباد،  الكومندان 
بوجمعة،  القبطان  العسكريني، 
الدكتور  أحــمــد،  مــدركــة  ليوتنان 
ــاص  اخل الطبيب  روكــبــيــر،  ــوا  ــب دي
جلاللة امللك، توفيق املعزوزي، مكلف 
عامل  وجنل  امللكي  بالديوان  مبهمة 
برشيد،  محمد  احلاج  أكادير،  إقليم 
ــني الــدمــنــاتــي، الــرســام املــعــروف،  أم
القبطان  اهلل،  عبد  ســاح  ليوتنان 
مارك  املعطي،  بن  أحمد  اجلــنــدي، 
نضالي  ــاج  احلـ )شــرطــي(،  الــطــيــب 
أحمد،  باعللوا  امللكي(،  القصر  )من 
الطيب  العالم  محمد،  الدمناتي 
أحمد  ــاج  احلـ الــطــيــب،  ــن  ب محمد 
أزروال،  عــلــي  ــوالي  مـ مــبــارك،  ــن  ب
األزكــيــوي  بالقصر(،  )ســائــق  علي 
مــوالي  ــة(،  ــاإلذاع ب )ســائــق  محمد 
القصر  )من  أحمد  بن  السالم  عبد 
)ســائــق(،  أحمد  بــوخــاري  امللكي(، 
بالدار  أعمال  )صاحب  كيتا  شــارل 
)سائق  املعطي  احلـــاج  الــبــيــضــاء(، 
أوقشيش  حفيظ(،  موالي  اجلنرال 
طايغي،  ليوتنان  )عسكري(،  حسني 
احلسن حسني )عسكري(، السرجان 
السرجان  عسكري(،  )سائق  مختار 
)سائق  قسو  السرجان  سالم،  سيف 
الصف  ضابط  البشير(،  اجلــنــرال 
حسني عالم، سرجان شيف الزياني، 
الدكتور  بوشتة،  عــيــاد  الــكــبــورال 
هامبير )أخصائي فرنسي يف أمراض 
مانيان  ساكس  جاك،  فواتو  القلب(، 
دوبري،  مارسيل  كوسومار(،  )مدير 
سفير بلجيكا، السيد رينو، بروفسور 
مطابخ  رئيس  كليمير،  بيير  فرنسي، 
»تور حسان«، عبد الرحيم بن رزوق، 
للشرطة،  عميد  السدراتي،  منصف 

القبطان عبد القادر، احلاج املعري.
العمل  هـــذا  ضحية  ذهـــب  كــمــا 
الذين  من  شخصا   33 اإلجــرامــي، 
مدنيني  ــن  م هــويــتــهــم  ــعــرف  ت ــم  ل
ــم لــم يــكــونــوا  ــه وعــســكــريــني، ألن
يحملون أوراق التعريف، وال تشمل 
املتآمرين:  أســمــاء  الــالئــحــة  ــذه  ه
امللكي(،   القصر  )من  الفضالي  احلاج 
محمد  الشرادي  الطيفي،   ليوتنان 
ــداوي،   ــم احل محمد  ــري(،   ــك ــس )ع

أالن كبوش.

يوليوز   12 اإلثــنــني  يــوم  صباح 
ــوالي  مـ بــمــعــســكــر  ــرت  ــ ج  ،1971
املقاومة،  بشارع  الواقع  إسماعيل، 
تم  الــذيــن  للضباط  رهيبة  جــنــازة 
إعدامهم أو أصيبوا صدفة من طرف 
مصيف  هاجمت  التي  الثوار  قوات 
الجنازة  ــرأس  ت وقــد  الصخيرات، 
حسني  وامللك  الثاني  الحسن  امللك 
ملك األردن، الذي جاء خصيصا من 

األردن.
الــقــوات  وقــد أدت وحـــدات مــن 
العسكرية  التحية  املسلحة  امللكية 
جثث  تضم  كانت  التي  للصناديق 
منت  على  واملــحــمــولــة  الــضــحــايــا، 
وكانت  عسكرية،  عــربــة  عشرين 
الضباط  ألسماء  الرسمية  الالئحة 
على  الـــجـــنـــازة  ــت  ــم ــي أق ــن  ــذيـ الـ
التالية:  األســمــاء  تضم  شرفهم، 
اجلنرال  البوهالي،  البشير  اجلنرال 
اجلنرال  الطيران،  قائد  النميشي 
الغرباوي كبير املرافقني العسكريني 
ــرال عبد  ــن وقــائــد الــدبــابــات، اجل
الدكتور  العليا،  القيادة  من  احلــي 
الدكتور  اخلاص،  الطبيب  بنيعيش 
الكولونيل  الطب،  كلية  عميد  فرج 
أبو احلمص قائد الدرك، الكولونيل 
ــي مــرافــق املــلــك، الــكــولــونــيــل  ــك امل
ابن  بوكرين  الكولونيل  اخلــيــاري، 
مدبري  أحد  بوكرين  اجلنرال  عم 
السندباد،  الكومندان  االنــقــالب، 
ــان اجلـــنـــدي، الــقــبــطــان  ــط ــب ــق ال
ــح، املـــالزم  ــال ــالزم ص ــ بــوجــمــعــة، امل
الزياني،  الصف  ضابط  موديكة، 
الصف  ضابط  قسو،  الصف  ضابط 
عــيــاد بــن بــوشــتــة، ضــابــط الصف 
الصف  احلــســن احلــســني، وضــابــط 

عياد بن محمد.
أقيم  الذي  املهرجان  ولم يكن هذا 
بالعاصمة لدفن شهداء الصخيرات، 
إال مظاهرة وطنية لتقديم التشريف 
الذين  الضحايا  لهؤالء  والتقدير 
ماتوا وهم في خدمة البالط امللكي، 
جدا  كبيرا  ــددا  ع أن  الــواقــع،  لكن 
إال  يدفنون  يكونوا  لم  القتلى  من 
أي  تكتسي  ال  صغيرة  مراسيم  في 
التي  الخطيرة  للحالة  نظرا  أهمية، 
كانت تهيمن على البالد، ونظرا ألن 
عددا آخر منهم مات متأثرا بجراحه 

بقلـم :
مصطفى العلوي
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الئحة �صحايا جمزرة ال�صخريات

 مات عدد ال 
يستهان به من 

الخدم والطباخين 
والحراس، 
واألطفال 

وحتى النساء، 
ولكن وضعهم 
االجتماعي لم 

يجعلهم أهال ألن 
تذاع أسماؤهم 
وتحاط جنائزهم 

بالمراسيم، وحتى 
ال تظهر مجزرة 

الصخيرات وكأنها 
ذهبت بعدد رهيب 

جدا من الضحايا

الحسن الثاني في تشييع جثامين 
ضحايا مجزرة الصخيرات


