
الملكية تراهن على النساء..
 هل فشل الرجال ؟

  

سري

من  طائرتني  انتقال  مطلعة  مصادر  كشفت 
وخاصة  متعددة  ــات  رح يف  الصغير  احلجم 
والرباط،  مراكش  ومدينتي  فاس  مدينة  بني 
يطرح  مــا  التوقيت،  نفس  يف  تنتقان  كانتا 
عاقة  لألمر  إذا  عما  استفهام  عامات  عــدة 
امللك  حلول  سبقت  عــال  مستوى  من  باجتماعات 

محمد السادس بالرباط قادما إليها من فاس.
جسم  يف  األخــيــرة  امللكية  التغييرات  أن  يذكر 
ــرار املــعــركــة  ــم ــت ــتــقــاريــر، واس ــاء، وتـــوالـــي ال ــض ــق ال
يتوقعون  املتتبعني  جعل  املــغــرب،  يف  الدبلوماسية 

»زلزاال تطهيريا« يف الفترة املقبلة بعد شهر رمضان. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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ماتقيش
زربيتي

أصدقاء بن كيران يهاجمون كواليس
سعد الدين العثماني  هل تعجل مصالحة قطر والسعودية تحليل إخباري2

بعزلة جديدة للبوليساريو ؟ 14

عندما دعا الحزب 
الحاكم في فرنسا
 إلى تقرير المصير

 في الصحراء المغربية

مؤرخ المملكة يصف 
جنود أهرمومو 

بـ»البراهش« ويؤكد 
رواية مصطفى العلوي

هل يعيد التاريخ نفسه ؟ المريني يؤكد وقائع مجزرة الصخيرات

أصل الخالف 
بين رئيس الحكومة

 وجنود االنقالب

قفـة رمضـان
تشعل فتيل الحرب

بين األحزاب السياسية 

6 5

28 9

ملف العدد تحت األضواء

الضائعة الحقيقة  ربورتاج

رمضان 2021 
الّدينالقاِسم بين السياسة و 

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور«

ما لله لله، وما لقيصر لقيصر، لكن واحدا من المواطنين، 
المحتجين على إغالق المساجد، اختار عبارة فريدة للتعبير 
عن رفضه إلجراءات منع صالة التراويح، بعد أن قال ألحد 
األعوان، وما أكثر األعوان هذه األيام)..(: »متقيش زربيتي« في 

إشارة إلى سجادته، التي كان يضعها على األرض ألداء الصالة.

وقد تحول موضوع محاولة تحويل فعل الصالة لفعل احتجاجي، إلى 
قضية تتجاذب أطرافها عدة تيارات داخل الدولة واألحزاب والجماعات 
الدينية، واألمل معقود على األيام المقبلة لتفادي »سوء الفهم« 
بين اإلجراءات الصحية التي يفرضها الواجب الصحي على المواطنين، 

وبين »الواجبات الدينية« المفروضة من الله على عباده.. 
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1558 من 29 أبريل إلى 5 ماي 2021

تعثر مشروع 
الجنائي القانون 

الرباط. األسبوع

ــر  وزي الــرمــيــد،  مصطفى  عــبــر 
عن  اإلنــســان،  فــي حقوق  الــدولــة 
يعرفه  الــذي  التعثر  من  استيائه 
مشيرا  الجنائي،  القانون  مشروع 
منذ  رافقته  التي  الصعوبات  إلى 
من  االنــتــهــاء  وبــعــد   ،2017 سنة 
مناقشته في لجنة العدل والتشريع 

في سنة 2019.
توضيحية  مذكرة  الرميد  ونشر 
ــي بــمــوقــع  ــم ــرس ــه ال فـــي حــســاب
»فايسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
التي  الخالفات  عــن  فيها  تحدث 
برزت بني الفرق النيابية واملتعلقة 
دون  حال  مما  التعديالت،  بتقديم 
مبرزا  املشروع،  في  البت  برمجة 
راسل  الــنــواب  مجلس  رئيس  أن 
ــاوب مع  ــج ــت ــل ال الــحــكــومــة ألجـ
وتحديد  اللجنة  أعضاء  اقتراحات 

تاريخ للتصويت على املشروع.
بذل  ضــرورة  على  الرميد  وأكــد 
املجهود الالزم في إطار ما يقتضيه 
ذلك من تعاون وثيق بني الحكومة 
مع  إيجابي  وتفاعل  والــبــرملــان، 
مختلف  ــعــات  ــطــل ت
الفاعلني، إلتمام 
ــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ
والــتــصــويــت 
عــــلــــى هــــذا 
ــهــام  الــنــص ال
ــام  ــت قــبــل اخــت
الــــــــــــــــــــدورة 
التشريعية 

الحالية.

بقلــم               الطيب العلوي

رمضان 2021.. 
القاِسم بين السياسة والّدين

خرق  من  الحد  إطــار  وفي  املنصرم،  األسبوع  خــال 
العناصر  مــن  كــل  تدخلت  الصحية،  ــوارئ  ــط ال حــالــة 
الدرك  وعناصر  للمدن،  األمنية  الدوائر  ملختلف  التابعة 
»أصحاب  لدن  من  إخبارهم  بعد  تبّقى)...(،  ملا  امللكي 
املصلني،  لــعــشــرات  تجمعات  الــحــســنــات«، بــإحــداث 
قرب  الكائنة  الفارغة،  املساحات  مختلف  القاصدين 
التحت  »الباركينگات«  فــي  أو  السكنية،  املجمعات 
على  أو  الرجيم(،  الشيطان  من  بالـله  ــوذ  )أع أرضية 
القاحلة، تحت  »التِّيرَّات«  على  واملُِطّلة  املرتفعة  السطوح 
املضيء  هو  النحيف  الهالل  نــور  فيه  كــان  دامــس  ظــالم 
باالتصال   - - سبحان هلل  هنا  يوحي  مشهد  الوحيد)...(، 

املباشر مع السموات السبع)...(.
الَعَشرة، الذين انتهى  »حريرة« مصّليي مراكش  فبني 
املدينة  ضاحية  »الــودايــة«  املدني  بالسجن  األمــر  بهم 
وبني  العصيان«،  على  »التحريض  بتهمة  الحمراء، 
الشارع  في  التراويح  أّدوا صالة  الذين  مصّليي طنجة، 
إمام  خلف  فلوري«،  فال  »الضحى  مجمع  قرب  العام، 
كانت بحوزته 24 قرصا مخدرا وقطعة من الشيرا، وما 
تالها من أحكام »إمامة الحياة«.. أو في املضيق، حني تم 
توقيف حشد هام من األشخاص، معظمهم مراهقون)...(، 
مسيرة  خلفية  على  العشاء،  صالة  مع  تزامنا  خرجوا 
لكن  املواطنني،  وجه  في  املساجد  أبــواب  لفتح  هادفة 
الرشد،  سرعان ما تم إخالء سبيلهم، لعدم بلوغهم سن 

أو لعدم توفرهم على »الكارط«، وهلل أعلم..
أثــار  مــا  ــر  ــث أك ــاس  فـ ــة مصليي  حــال تــبــقــى  لــكــن 
وال  للمدينة،  العتيق  للبعد  نظرا  ليس  انتباهي)...(، 
من  الوحيد  يكن  لم  الذي  الليلي  التجول  حظر  لخرق 
نوعه، وإنما لحدث لم يسمع به أحد)...(، حيث حكت 
قليلة من  أّدت مجموعة  عندما  املحلية:  املصادر  بعض 
املواطنني نوافلهم على جنبات إحدى األزقة، وجاء أحد 
أعوان السلطة منحنيا على أحد املصلني لجّر سجادته، 
رفع املصلي رأسه، وبنظرة بريئة وصوت منخفض ذي 
ينتهي  قد  األمر  كان  إن  عابئ  غير  مطمئنة)...(،  نبرة 
بأنه  متيقن  وكأنه  الرباط)...(  بأساتذة  انتهى  كما  به 
وجه  في  هدوء  بكل  قائال  أقـــوى)...(،  هو  بما  محمي 

العون: »هلل يرحم ليك الوالدين.. ما تقيش زربيتي«.
»ما تقيش زربيتي«، جملة تحمل في طياتها، ملن تذّكر 
وحّلل، آالف املعاني)...(، وال أدري إن كان هذا الرجل قد 
تلفظ بها بمحض الصدفة، أم أنه كان ينوي ما يقول)...(، 

أم أن هذه الجملة نزلت من عالم الغيب عن طريقه)...(.
بحملة  الواحد  تذكر  ما  سرعان  الجملة،  فصيغة 
»ما تقيش بالدي« التي تم إطالقها قبل 10 سنوات، 
نوعها)...(،  من  الفريدة  اإلشهارية  اللوحات  عبر 
انتباه كل من يجوب شوارع  أثارت  أن  لبثت  ما  والتي 
أراد  التواصل  في  أسلوب  الطرق..  وملتقيات  البالد 
بال شك  لعدو حاضر  ما  رسالة  بعث  آنذاك،  من صممه 
في  الخارقة  الجملة  هذه  وإشهار  نفسها،  الشوارع  في 
جهنمي)...(،  مخطط  ألي  كلماتها  في  متصّديا  وجهه، 
وبما أن كل رسالة تنتظر جوابا)...(، فالجواب لم يكن 
سوى ذلك الذي رد به مصلي فاس، سلمي مسالم)...(، 
في  يدل  مما  والــالحــق)...(،  السابق  ملقاربات  مجسدا 
آخر املطاف على أن الحملة التواصلية التي ُأطِلقت من 
قبل، لم تكن إنتاجا غبيا)...(، بل توجيها صائبا انتهى 
البارانويا)...( لدى املواطن املغربي، محّوال كل  بتغذية 
نية سيئة إلى تعبير وطني)...(، هادف الستواء الجميع، 
بعضنا  من  الحامية  السلط  وراء  واحد  صف  وتشكيل 

البعض)...(، سواء ساد فيها الدين أو السياسة.
2021، وما تخللته من أزمات، والتي  ليبقى رمضان 
في  أيضا  ساهم  قد  يكون  ذكرها)...(،  إلعادة  داعي  ال 
تفكيك إشكاليات أخرى، ومحاولة رصد أبعادها، التي 
للعديد)...( من قبل، أي في زمن  كانت بمثابة كابوس 
اإلسالميني  نجم  قبل صعود  وحتى  »كورونا«،  قبل  ما 
أو  السياسي،  للمشهد  مكتسحة  قوة  إلى  وتحولهم 
حتى قبل كل تجربة أخرى وضعت املغرب في مواقف 
معقدة، كلما وجب االختيار بني السياسة والدين، وكأن 
واحد  لكل  حــّدا  الذكية  بجملته  رسم  فــاس«  »ملتحي 

منهما)...(، رافعًا جلسة كل نقاش في املوضوع..

الرباط. األسبوع

ــل مــن أســـبـــوع، سجل  ــرف أقـ فــي ظـ
سياسيني،  لزعيمني  خرجتني  املتتبعون 
لحزب  العام  األمني  بنعبد هلل  نبيل  هما 
التقدم واالشتراكية، وحميد شباط األمني 
وقد  االســتــقــالل،  لحزب  السابق  الــعــام 
التحالف  في  كبيرا  دورا  الرجالن  لعب 
السابق  الحكومة  رئيس  مــع  السابق 
لهما  يعود  حيث  كــيــران،  بن  ــه  اإلل عبد 
السياسية  املناورة  »إفشال«  في  الفضل 
لخصوم حزب العدالة والتنمية، وهو ما 
أهلهما في وقت من األوقات ليتحوال إلى 
كيران،  بن  اإلله  لعبد  حميميني  صديقني 
الصحافة  إن  بل  املواقف،  انسجام  بفعل 
لرئيس  دعمهما  ثمن  دفعا  أنهما  كتبت 

الحكومة السابق)..(.
فاملصوتون  هلل،  بنعبد  لنبيل  بالنسبة 
»الخاليا  بينهم  ومن  ــواع،  ألن ينقسمون 
لـ»البيجيدي«،  تصوت  التي  النائمة« 
الخاليا عندما تستيقظ  »هذه  أن  موضحا 
ولم  التوجهات اإلسالمية..«،  تصوت على 
»الكتاب« عند هذا الحد،  يقف زعيم حزب 
الناخبني  من  النوع  هــذا  وصــف  إنــه  بل 
العدالة  لحزب  يصوت  الذي  بـ»الجيش« 

والتنمية..
دون  الفرصة  هلل  بنعبد  يفوت  لم  كما 
ــى مــا ســمــاه »مــخــاطــر القفة  اإلشـــارة إل
أنه  قائال  رمــضــان(،  )قفة  االنتخابية« 
اإلطارات  من  القادمة  املساهمة  ضد  ليس 
لكن  املغرب،  في  يوجد  الفقر  ألن  املدنية، 
املرتبة  »القفة  هي  نظره،  في  املــرفــوض 
على  تشكل خطرا  والتي  الحزبي،  بالعمل 
العملية االنتخابية«، دون أن يفصح ما إذا 
على  والتنمية  العدالة  حزب  يقصد  كان 

وجه الخصوص، أم جل األحزاب.
التماهي  من  سنوات  وبعد  جهته،  من 
شباط،  حميد  قال  كيران،  بن  خطاب  مع 
العام  واألمني  فاس  ملدينة  السابق  العمدة 
حزب  فوز  أن  االستقالل،  لحزب  السابق 
املقبلة،  االنتخابات  في  والتنمية  العدالة 
وهاجم  البالد،  استقرار  يمس  أن  يمكن 
حوار  في  وأكد  ككل،  الحكومية  حصيلته 
مع جريدة »الصباح«، غضبه من استعمال 
»اإلسالميني« عندما يتعلق األمر  مصطلح 
»أوال،  قــائــال:  والتنمية  العدالة  بحزب 
من  اإلسالميني  حزب  قاموس  إزالة  يجب 
التداول، ألن ذلك يقوي هاذ الناس، فنحن 
مثل  لترديد  داعــي  وال  مسلمون،  جميعا 
هذه املصطلحات، أنا لست متفقا مع كلمة 
إسالمي، فكلنا مسلمني.. وهؤالء ال عالقة 
واحد  دين  وعندنا  اإلسالمي،  بالدين  لهم 
يدين به 36 حزبا، مفروض فيها التنافس 

وفق برامج واضحة لخدمة املواطنني«.

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

حلفاء بن كيران 
يهاجمون سعد الدين 

العثماني 

موائد رمضانية الستقطاب األعيان

الرباط. األسبوع 

في  األعــيــان  بعض  يلجأ 
واملــدن  املناطق  مــن  العديد 
ــد لــإفــطــار  لــتــنــظــيــم مـــوائـ
ــان، على  ــض خـــالل شــهــر رم
العامني  األمناء  بعض  شرف 
بعض  بــحــضــور  لـــأحـــزاب 
وذلك  واملــوالــني،  املناضلني 
لالنتخابات  التحضير  بهدف 

املقبلة.
ــرزت بــعــض مــصــادر  ــ وأبـ
زعــمــاء  بــعــض  أن  مــطــلــعــة، 
ــون بــعــدة  ــوم ــق األحــــــزاب ي
بـــدايـــة شهر  ــذ  مــن جــــوالت 
األعيان  الستقطاب  رمضان، 
ــاطــق  ــن واألغـــنـــيـــاء فـــي امل
تزكيتهم  ــل  ألجـ ــبــعــيــدة،  ال

االنتخابات  فــي  للمشاركة 
املوائد  تشكل  حيث  املقبلة، 
ألخذ  مناسبة  الرمضانية 
تلك  فــي  املناضلني  موافقة 

املناطق.
اإلفطار  مــوائــد  وتحولت 
لـــدى بــعــض الــســيــاســيــني، 

الستقطاب  نــقــاش  لحلقات 
ــال،  األعـــيـــان وأصـــحـــاب املـ

الحصول  في  لهم  للتوسط 
ــى الـــتـــزكـــيـــات  ــ ــل ــ ع

أو  ــة  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
ــهــم عن  ــبــحــث ل ال

موافقة حزبية.

 بنعبد القادر

أصدقاء األمس 
أعداء اليوم 

الرميد
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ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة 
»األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة 

التي راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي 
منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« 

بانتظام ضمن هذا الركن.

صور تنشر   ألول  مرة

صورة تاريخية للفقيه شيخ اإلسالم 
محمد بن العربي العلوي، وولده 
مصطفى بن العربي، يسلم على 

الملك محمد الخامس.

الصيد في الماء العكر
اتهام اإلعالم اإلسباني 

بإجراء حوار وهمي
 مع ناصر الزفزافي

الرباط. األسبوع

حوار  بنشر  اإلسبانية  »إملوندو«  صحيفة  قامت 
مزيف ادعت إجراءه مع املعتقل ناصر الزفزافي من 
حبسا  سنة  بعشرين  واملــدان  طنجة،  سجن  داخل 

نافذا بسبب احتجاجات الريف.
مع  حــوار  أي  ابنه  إجــراء  الزفزافي  والــد  ونفى 
صحيفة إسبانية من داخل السجن، معتبرا أن األمر 
سياسية  ألهــداف  نشره  تم  مزيف  بحوار  يتعلق 

بسبب الوضع الدبلوماسي بني املغرب وإسبانيا.
رسالته  هي  ناصر،  عن  صــدر  ما  آخــر  أن  وأكــد 
التي يتخلى فيها عن قيادته ملعتقلي الريف، متهما 
وترويج  الــحــوار  باختالق  اإلسبانية  الصحيفة 

الشائعات.
يعلن  رسالة  أصــدر  قد  الزفزافي  ناصر  وكــان   
فيها تنحيه عن املسؤولية والزعامة ملعتقلي حراك 
املهووسني  بعض  ونية  الصراعات  بسبب  الريف، 

بالزعامة والشهرة.

الرباح يحاول طي ملف كارثة بيئية بتقديم معطيات عامة

 

هل تقضي السالالت الجديدة لـ»كورونا« على فعالية اللقاح

الرباط. األسبوع

كشفت وزارة الطاقة واملعادن والبيئة 
ــراق  رق ــي  أب نهر  تــلــوث  عــن سبب 

أن  قائلة  وســال،  الرباط  بني 
وراء  الرئيسي  »السبب 

تلوث النهر يتلخص 
في كميات األمطار 
ــة الـــتـــي  ــ ــم ــ ــه ــ امل
ــا  عــرفــتــهــا بــالدن
ــرا، والــتــي  ــؤخـ مـ
حـــمـــلـــت مــعــهــا 

مـــخـــتـــلـــف أنــــــواع 
الـــتـــلـــوث، كــاملــيــاه 
ــة ملــديــنــة  ــادمـ ــعـ الـ
ســــال الـــجـــديـــدة، 
محطة  ومــقــذوفــات 
العادمة بعني  املياه 
الــعــودة، وعــصــارة 
عبر  املــراقــب  املطرح 
الروافد املتعددة 
ــر أبـــي  ــهـ ــنـ لـ

رقراق«.
وأوضــــــح 
عزيز  الوزير 
الرباح خالل 
مــداخــلــتــه 

بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بتشكيل 
والية  إشــراف  تحت  مختلطة  تقنية  لجنة 
على  للوقوف  والقنيطرة،  وســال  الــربــاط 
البيئي  الوضع  ومعاينة  التلوث  مصدر 

للنهر.
فبراير  شهر  في  رقراق  أبي  نهر  وشهد 
املاضي، كارثة بيئية غيرت لون مياهه التي 
تحولت للسواد، وأصبحت منبعا للروائح 
وبعض  العاصمة  ساكنة  تــؤرق  الكريهة 
الوزير  على  وسجل  ســال،  مدينة  أحياء 
أن  علما  الكارثة،  هذه  إزاء  الرباح سكوته 
أخرى  بكارثة  مرتبط  للكارثة  األكبر  الجزء 
غير  للنفايات«،  عزة  أم  مطرح  »كارثة  هي 
إلى حدود  عنه  بقي مسكوتا  املوضوع  أن 

اليوم أو في انتظار كارثة أخرى.

محاولة التستر على فضيحة مطرح »أم عزة«

الرباح

الزفزافي

رحلة البحث عن مبعوث أممي متواصلة

عبد اهلل جداد. األسبوع

لألمم  العام  األمــني  باسم  املتحدث  أكــد 
املتحدة، ستيفان دوجاريك، أن األمني العام 
بذل  يواصل  غوتيريس،  أنطونيو  األممي 
إلى  جديد  مبعوث  تعيني  أجل  من  جهوده 

الصحراء.
ســـؤال  عـــن  تعليقه  ــي  وفـ دوجـــاريـــك، 
اختيار مبعوث  في  مأزق  بخصوص وجود 
ــان واضـــحـــا مـــن خــالل  ــاص والــــذي كـ خـ

الجلسة األخيرة ملجلس األمن، أشار إلى أن 
بهذا  متفائال  وال  متشائما  ليس  غوتيريس 
الخصوص، لكنه مصمم على ذلك ويواصل 
جهوده في هذا الصدد، الفتا إلى أن البحث 
ليست  املنصب،  هــذا  لتولي  شخصية  عن 

باملهمة السهلة.
ممثله  لسان  على  أكــد  قد  املغرب  وكــان 
هالل،  عمر  السفير  املتحدة،  باألمم  الدائم 
أنه وافق بشكل فوري على مقترحات األمني 
مبعوث  تعيني  بشأن  املتحدة  لألمم  العام 
رئيس  فــي  واملتمثل  للصحراء،  شخصي 
رومان،  بيتري  السابق،  الروماني  الــوزراء 
في دجنبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية 

البرتغالي لويس أمادو الحقا.
ــة مــوجــهــة إلــى  وأشـــار هــالل فــي رســال
املغرب  أن  األمــمــي،  األمــن  مجلس  أعضاء 
على  والجادة  اإليجابية  ردوده  خالل  ومن 
التزامه  على  التأكيد  يجدد  املقترحات،  هذه 
بدعم الجهود الحصرية لألمم املتحدة لحل 
الجزائر  تواصل  املقابل  في  الــنــزاع،  هــذا 
السياسية  العملية  عرقلة  والبوليساريو 
أشهر،  ثالثة  من  أقــل  ففي  املتحدة،  لألمم 
رومان  بيتري  بتعيني  االقتراحني  رفضتا 
ولويس أمادو، وذلك ما يشكل خرقا صارخا 
تعيني  ــى  إل دعــا  الــذي   2548 ــم  رق للقرار 

»مبعوث شخصي جديد في أقرب اآلجال«.

»كورونا« لم توقف
 التسلح المغربي

الرباط. األسبوع

كشف تقرير ملعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم 
في   40 املرتبة  يحتل  املغرب  أن  التسلح،  سباق  حول 
اإلنفاق العسكري العاملي، بحجم إنفاق بلغ 4.8 ماليير 

دوالر خالل عام 2020.
وأبرز املعهد أن حجم اإلنفاق العسكري العاملي عرف 
زيادة بنسبة 2.5 في املائة في عام 2020 بـ 1980 مليار 
والصني  املتحدة  الواليات  احتالل  إلى  مشيرا  دوالر، 
والهند وروسيا وبريطانيا قائمة الدول الخمسة األكثر 

إنفاقا بنسبة 62 باملائة.
السالح  على  الجزائر  إنفاق  تراجع  املعهد  وسجل 
حيث  املــائــة،  فــي   3.4 بنسبة  املاضية  السنة  خــالل 
محتلة  دوالر،  ماليير   9.7 نحو  العسكري  اإلنفاق  بلغ 
القطاع  اإلنفاق على  الرابع والعشرين من حيث  املركز 

العسكري.

منيب تعتذر لمتابعي صفحتها بـ »الفايسبوك«

الرباط. األسبوع

العامة  األمــيــنــة  تــعــرضــت 
ــراكــي املــوحــد،  لــحــزب االشــت
قرصنة  لعملية  منيب،  نبيلة 
موقع  في  الشخصي  حسابها 

التواصل االجتماعي 
»الـــفـــايـــســـبـــوك« 
مـــن قــبــل جــهــات 

مجهولة.
وتـــمـــكـــنـــت 
ــن  مـــنـــيـــب م

اســتــعــادة حــســابــهــا بــعــدمــا قــام 
مخلة  صــور  بنشر  املقرصنون 
نهار  في  حسابها  في  للحياء 
واستياء  أثارت غضبا  رمضان، 
صفحتها  متابعي  صفوف  في 

في املوقع االفتراضي.
استرجاع  عن  منيب  وأعلنت 
صفحتها بعدما تمت قرصنتها من 
طرف جهة مجهولة لم تتمكن من 
تحديدها، مقدمة اعتذارها 
املنشور  عــن  للمتابعني 
الـــذي خـــدش حــيــاءهــم 
ومـــس صــيــامــهــم في 

الشهر الفضيل.

الرباط. األسبوع

األندلسي،  الجبار  عبد  املغربي  الدكتور  اعتبر 
املدة  في  كلها  »اللقاحات  أن  أمريكا،  في  املقيم 
فعالية،  أي  لها  وليست  فاشلة  جميعها  األولــى 
اللقاحات  الكذب وإنتاج  اللقاح ستواصل  وشركات 
والربح«.  التسويق  بهدف  اإلنسان  على  لتجريبها 
وأكد األندلسي أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في 
عملية التلقيح، رغم اآلراء والتحذيرات العلمية من 
خطورة وعدم فعالية اللقاح ملحاربة الوباء، وأوضح 

الهند،  في  واســع  نطاق  على  كبيرة  فئة  تلقيح  أن 
كشف تطورات للوباء واإلصابات، والنتيجة تفشي 
سالالت منها الساللة البريطانية »ب 16«، والساللة 
فيها طفرتان مستا  التي سجلت   ،»167 »ب  الثانية 

البروتني الشوكي.
السالالت  مع  نعيش  »اليوم  األندلسي:  وقــال 
عددها  يصل  والــتــي   )167 وب   16 )ب  املرقمة 
12700 ساللة، هنا انتهى اللقاح وال يمكن صناعة 
إن  وسيقولون  السالالت،  هذه  ملواجهة  لقاحات 
هذا  فيها،  متحكم  البالد  في  املنتشرة  السالالت 
عن  وأبانت  ذلك،  عكس  أبانت  التجربة  ألن  كذب، 

فشل اللجنة العلمية«.
منيب
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ما خفي

الرباط. األسبوع

مؤرخ  املريني،  الحق  عبد  وصــف 
مدرسة  من  القادمني  الجنود  اململكة، 
املحاولة  فــي  املــشــاركــني  أهــرمــومــو 
في  الفاشلة  التاريخية  االنقالبية 
الصخيرات بـ»البراهش«، موضحا أن 
عبارة  كان  الصخيرات  في  حصل  ما 
برنامج  في  وأضــاف  »مــؤامــرة«،  عن 
 ،»le Site info« حواري نشره موقع
ــود الــبــراهــش،  ــجــن مــؤخــرا: ))ال
 17 العمر  من  يبلغون  كانوا  الذين 
فأهرمومو،  وكــيــقــراو  سنة،  و18 
املريني،  وأكــد  علينا((.  تكرفصو 
مع  مباشر  غير  بشكل  تفاعل  الذي 
من  الوطنية  الجرائد  في  نشر  ما 
بينها »األسبوع«، بعض التفاصيل 
الراحل  القيدوم  كتاب  في  الــواردة 
فيما  خــاصــة  الــعــلــوي،  مصطفى 
يتعلق بـ))تخدير الجنود )تناولوا 
تنفيذ  في  الشروع  قبل  املخدرات( 

الهجوم على قصر الصخيرات((.
وإذا كان مصطفى العلوي قد قال: 
))لم يكن الهجوم على الصخيرات 
مــجــرد إطـــعـــام بــعــض الــضــبــاط 
ــود قــلــيــال مـــن املـــخـــدرات  ــن ــج وال
دخلت  التي  املجزرة  تلك  ليرتكبوا 
ــإن املــريــنــي وصف  ــاريــخ((، ف ــت ال
باعتباره  املجزرة  ارتكاب  أجــواء 
لـله  ))الحمد  قائال:  عيان  شاهد 
أنني بقيت بعقلي((.. هكذا تحدث 
مؤرخ اململكة عن بشاعة املنظر وهو 
يشاهد الجهاز الهضمي لواحد من 
رصاص  أصابه  أن  بعد  الضيوف، 
يصف  أنه  كما  املهاجمني،  الجنود 
أجــواء اإلهــانــة، حيث كــان بــدوره 
على  تمديدهم  تم  الذين  من  واحدا 
ذلك  رتبته  بحكم  أنه  غير  بطونهم، 
كونه  ورغم  التشريفات،  في  الوقت 
أنه  إال  الحفل،  منظمي  من  واحــدا 
الجنود،  طرف  من  مطلوبا  يكن  لم 
أسماء  استظهار  يتم  ــان  ك حيث 

بعينها، وأخذها إلى املقصلة..
التي  املجزرة  أجواء  أكد  املريني 
اعبابو،  ــاق  رف طــرف  مــن  ارتكبت 
ووصل به األمر إلى الحديث عن عبد 
تالوة  رفــض  الــذي  حافظ،  الحليم 
أخرى  جزئية  وهــي  الــثــوار،  بيان 
كتاب  بها  حفل  كثيرة  جزئيات  من 
السياسية«  املجزرة  »الصخيرات 
ملؤلفه الراحل مصطفى العلوي، بل 

إن رواية مؤرخ اململكة تطابقت مع 
الجزئيات التي رواها العلوي حتى 
فيما يتعلق بوصف املوائد الباذخة 
املحاولة  يوم  الصخيرات  لضيوف 
كان  التي  املوائد  وهي  االنقالبية، 

يقلبها الجنود رأسا على عقب..
وسبق ملصطفى العلوي أن حكى 
جزئية تخدير جنود أهرمومو، كما 
املصري  الفنان  له  حكاه  ما  حكى 
حول  شخصيا،  حافظ  الحليم  عبد 
عبد  كان  فقد  الصخيرات،  مجزرة 
في  الحاضرين  من  واحــدا  الحليم 
املجزرة  كانت  بينما  اإلذاعــة،  مقر 
))وكان  الصخيرات:  في  متواصلة 

حافظ  الحليم  عبد  املصري  الفنان 
قد جاء لإلذاعة في الساعة الثالثة 
أغنية  على  الــجــوق  مــع  ليتمرن 
جديدة لحنها املوسيقار محمد عبد 
الثاني  الحسن  أن  يقال  الوهاب، 
وكــان  كلماتها،  أمــلــى  الـــذي  هــو 
الحليم  عبد  يغنيها  أن  املفروض 
الليلية التي كان مقررا  في الحفلة 
أن تحيى في قصر الصخيرات في 
جنود  فاجأ  وعندما  الليلة،  تلك 
أرغموه  حافظ،  الحليم  عبد  عبابو 
مع باقي الناس على االنبطاح، إلى 
أن جاء عبابو واكتشف وجود عبد 
في  إليه  بإحضاره  فأمر  الحليم، 
مكتب خاص، وقد دارت بني عبابو 
من  تخلو  ال  مقابلة  الحليم  وعبد 
أهمية، حكى تفاصيلها عبد الحليم 
كتاب  ملــؤلــف  بــعــد  فيما  بنفسه 
السياسية«،  املجزرة  »الصخيرات 
للمغني  حميما  صديقا  كان  الذي 
املغني  عبابو  حيا  فقد  املــصــري، 
لقد  لــه:  ــال  وق ببشاشته  املصري 
قمنا بثورة، ومن حسن حظك أنت 

الفنان املصري املحبوب، أن تكون 
على  لثورتنا  تأييدك  لتذيع  هنا 
الحليم  عبد  وكان  اإلذاعــة،  أمواج 
بني  عينيه  يقلب  القصيرة  بقامته 
فوهة  وبني  عبابو  الكولونيل  فم 
بني  يرتعش  كــان  ــذي  ال الــرشــاش 
أنامل السرجان عقا.. فقال لعبابو: 
ال  أجنبي  رجــل  ســيــدي  يــا  لكني 
ــي بــهــذا املـــوضـــوع، أنــا  عــالقــة ل
فأسرع  بمذيع،  ولست  فنان  رجل 
ــال: فــنــان ومــحــبــوب،  ــائ عــبــابــو ق
بك  معجب  رجل  أمامك  الذي  وأنا 
تثير  أن  وأخشى  وبأغانيك،  جدا 
صديق  أنــك  أعــرف  إنــي  غضبي.. 

وتأخذ  له  لتغني  وجئت  الحسن 
يدي  إلى  انظر  لكن  الفلوس،  منه 
صديقك  بــدم  ملطخة  إنها  هاته، 
ألن  سأضطر  أنني  وأظن  الحسن، 
لم تقرر إذاعة  إذا  أمزج دمك بدمه 
البيان، وبسرعة خاطفة، دخل أحد 
خبرا  عبابو  إلى  ليحمل  الضباط 
سريعا، وعندما كان يكلمه، استغل 
فتمارض  الــفــرصــة،  الحليم  عبد 
والتفت  عليه،  مغمي  شبه  وسقط 
عبابو إلى عبد الحليم مرميا على 
األرض، ولكنه غادر املكتب بسرعة، 
إلى  جديد  من  الحليم  عبد  وسيق 
املكاتب املليئة باألسرى املنبطحني 
الخبر  ــان  ك لقد  بطونهم..  على 
الكولونيل  إلى  الضابط  نقله  الذي 
اإلذاعة، أخطر من  عبابو وهو في 
أن  املفروض  من  كان  الذي  البيان 
خروج  وعند  الحليم،  عبد  يذيعه 
الباقون  الضباط  تناقش  عبابو، 
الثورة،  بيان  إذاعــة  موضوع  في 
أحــد  تــواجــد  منهم  ــد  واحـ فلمح 
امللحن  الحاضر،  الجوق  أعضاء 

فجروه  عامر،  السالم  عبد  األعمى 
ــذ واحـــد  ــ ــون وأخ ــروف ــك ــي ــى امل إلـ
كلمات  املــذيــع  على  يملي  منهم 
كتاب  )املــصــدر:  الــثــورة..((  بيان 
السياسية«  املجزرة  »الصخيرات 

للراحل مصطفى العلوي(.
ــن املــجــزرة  حــكــايــة املــريــنــي ع
السياسية في الصخيرات، تكتسب 
صفة  صــاحــب  كــونــه  مــن  قيمتها 
رسمية، وهو نفسه يعترف بأن ما 
دون  الجرائد  في  نشره  سبق  قاله 
ولكن  الجرائد،  ما هي هذه  تحديد 
باملفاجآت،  حافل  الصخيرات  عالم 
شأنه شأن مدرسة أهرمومو، التي 
القادمني  الجنود  املريني  وصــف 
املــخــدريــن«،  بـــ»الــبــراهــش  منها 
وسبق للراحل العلوي الذي وصف 
كتابه،  ــي  ف االنــقــالبــيــة  األجــــواء 
حكاه  مــا  أهرمومو  عــن  حكى  أن 
ضابط كبير في القوات املساعدة.. 
قبل  شــهــور  ستة  بتقرير  تــوصــل 
هجوم الصخيرات يؤكد له حصول 
العسكرية  املــدرســة  فــي  تحركات 
بأهرمومو، وأن ))هناك جنراال من 
العملية، فحرر  الرباط يشرف على 
تقريرا  املساعدة  الــقــوات  ضابط 
مفصال وقصد دار الجنرال املذبوح 
منه  تصورا  التقرير)…(،  ليسلمه 
سالمة  على  الحريصني  أكبر  أن 
امللك هو الجنرال املذبوح، لوال أن 
حراس الجنرال أبلغوه أن املذبوح 
وقتها  بــالــتــقــاريــر..  يــتــوصــل  ال 
إلى  التقرير  حامل  الضابط  توجه 
العلوي،  أحمد  موالي  الوزير  بيت 
وفعال  معه،  العائلية  لقرابته  نظرا 
للحسن  التقرير  أحمد  موالي  سلم 
نظرة  ألقى  أن  بعد  ــذي  ال الثاني 
عليه، كلف الكولونيل اليوسي بأن 
يسلم ذلك التقرير للجنرال املذبوح، 
مضيفا: ابحثوا لي عما يجري في 
منطق  كان  جرى،  وما  أهرمومو.. 
هيمنة الفكرة الثورية على مؤطري 
يطلع  ال  بأن  يقضي  املدرسة،  هذه 
السيد املعني على ما يجري.. ومن 
طلبة  مــن  نخبة  الستدعاء  خطط 
في  العسكرية  األكــاديــمــيــة  هــذه 
احتفاالت  في  للمشاركة  أهرمومو 
من  الفاتح  في  الجزائرية  الثورة 
الجنرال  بــرئــاســة   1969 نونبر 
ــن عــمــر، الـــذي اخــتــار  إدريــــس ب
عبابو،  امحمد  الكولونيل  ملرافقته 
التحية  قدموا  الذين  الطلبة  مع 
واقفني، لالستعراض العسكري في 

العاصمة الجزائر...((.

الراحل مصطفى العلوي رفقة عبد الحليم حافظ

المريني يؤكد   وقائع مجزرة الصخيرات

مؤرخ المملكة يصف
جنود أهرمومو 

بـ»البراهش«
ويؤكد رواية 

العلوي مصطفى 

إغالق  مسلسل  يتواصل  بينما 
رحـــالت شركة  وتــعــلــيــق  ــواء  ــ األجـ
عز  فــي  »الرام«  املغربية  الــطــيــران 
تطرح  ــدول،  ال عشرات  نحو  األزمــة 
عدة تساؤالت حول فتح املجال على 
الفرنسية،  الخطوط  أمام  مصراعيه 
مختلف  إلى  جوية  رحــالت  لتنظيم 
ما  مع  املغرب،  من  انطالقا  البلدان 
مالية،  عــائــدات  مــن  األمــر  يضمنه 
رحلة  إلــى  الرحالت  تقسيم  نتيجة 
أو رحلتني حسب الوجهات والحجر 
وكاالت  تهش  وبينما  املفروض)..(، 
تشاهد  الــذبــاب،  املغربية  األســفــار 
الوكاالت  أمــام  املسافرين  طوابير 

الفرنسية.

لم يعرف بعد ما إذا لألمر عالقة 
باتفاق مسبق مع الصديق بن كيران، 
التسريبات  بعض  ربطت  حني  في 
اإلعالمية بني حصول إدريس األزمي 
اإلدريسي رئيس فريق حزب العدالة 
والتنمية، على منصب يناهز ضعفي 
من  استقالته  وبــني  الــوزيــر،  ــب  رات
مهامه الحزبية التي فسرها بدواعي 

سياسية)..(.

بني  املقبل  الــصــراع  مؤشرات 
ــزب الــعــدالــة  حــزب االســتــقــالل وحـ
التسخينات  أكــــدت  ــتــنــمــيــة،  وال
بعد  الجنوبية،  باألقاليم  االنتخابية 
العثماني،  الدين  سعد  حزب  تأشير 
حزب  من  جديد«  ــد  »واف قبول  على 
بالبرملاني  األمر  ويتعلق  »امليزان«، 
ــذي بـــات خــارج  حــمــد الــشــيــكــر، الـ
الذي  الرشيد،  ولد  حمدي  حسابات 
الدوائر  تقطيع  في  مــدة  منذ  شــرع 

حسب خطته االنتخابية)..(.

غالي  إبراهيم  استقبال  فرض 
زعيم البوليساريو من لدن الحكومة 
اإلسبانية في رحلة استشفاء خاصة، 
بــطــريــقــة ســريــة وبــهــويــة مـــزورة، 
تحديات أمنية كبيرة على السلطات 
الذي  املستشفى  لتأمني  اإلسبانية 
أن  بعد  بــاألمــر،  املعني  فيه  يعالج 
اإلعالم،  لوسائل  الفضيحة  تسربت 
ما ساهم في خروج الضحايا للشارع 

للمطالبة بالقصاص من جالدهم.

خيار  مطلعة  مصادر  استبعدت 
خالل  الصحي«  الحجر  »تخفيف 
نقاشات  وجود  فرغم  رمضان،  شهر 
املستوى  على  الشأن  بهذا  كبيرة 
الحكومي، إال أن التوجه السائد هو 
إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى ما 
بعد عيد الفطر، حيث ينتظر الشروع 
مع  تماشيا  تدريجي،  تخفيف  في 

التدابير االحترازية املعمول بها.

قبل  من  الحيل  تتواصل  بينما 
إلخفاء  األنترنيت  عبر  الناشطني 
مصادر  أكدت  الحقيقية،  مداخيلهم 
الضريبة  فرض  ورش  أن  حكومية، 
على مداخيل األنترنيت، مازال بعيد 
املنال، بسبب صعوبة املراقبة، ولكن 
دراســة  مواصلة  مــن  يمنع  ال  ــك  ذل
على  ضرائب  بفرض  الكفيلة  السبل 
هذا النوع من املداخيل، حسب نفس 

املصادر.
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أبريل«،  بـ»كذبة  المعروف  الشهر  الشهر، وهو  في منتصف هذا 
صدر عن حزب األغلبية في فرنسا بيان أعلن من خالله عن تأسيس 
فرعين له بكل من الداخلة وأكادير، وبتأكيد من النائبة البرلمانية 
الصداقة  رئيس مجموعة  نائبة  كريستين فيردير جوكالس،  ماري 
إلى  »الجمهورية  فريق  باسم  والمتحدة  المغربية  الفرنسية 
األمام« في الجمعية الوطنية، وزميلها جواد بوسكوران، محاور 
الحزب بمنطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا، وفور صدور البيان، 
به  تحتفي  وهــي  الوطنية  اإلعـــالم  وســائــل  على  العفوية  غلبت 
على اعتبار أن هذه الخطوة ما هي إال تمهيد لالعتراف الفرنسي 
الكامل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، غير أنه تبين فيما 
بعد، أن »الجنازة كبيرة والميت فأر«، على اعتبار أن األمر لم يكن 
عواطف  دغدغة  هدفه  شاعريا  كالما  ســوى  الواقع  في  يتعدى 
الدولة  أن  المغاربة.. فقد كتبت وسائل إعالم مغربية فيما بعد، 
التراب،  في  رأسها  تضع  تزال  ال  والسطحية،  العميقة  الفرنسية 
وربما يوجد بين المسؤولين الفرنسيين من يمني النفس بتراجع 

صحرائه  كامل  على  المغرب  بسيادة  االعــتــراف  قــرار  عــن  أمريكي 
)هسبريس 17 أبريل 2021(.

إلى  »الجمهورية  حــزب  أن  أخــرى،  إعــالم  وسائل  اعتبرت  حين  في 
العربي  المغرب  منطقتي  فــي  جمهوره  مخاطبة  اخــتــار  األمـــام« 
وغرب إفريقيا انطالقا من المغرب، غير أن الواقع الملموس يؤكد 
لعب الرئيس الفرنسي على الحبلين بين المغرب والجزائر، لتحصيل 
والجزائر، في ظل  المغرب  بين  البلدين  كال  االنتخابية من  األصــوات 
الغموض الكبير الذي يحول دون تحديد عدد المغاربة والجزائريين 

بشكل مضبوط فوق التراب الجزائري )األسبوع عدد 15 أبريل 2021(.
فيها  يقدم  التي  الحقيقة  في  األولــى  المرة  هي  هــذه  تكن  لم 
الحزب الحاكم في فرنسا على دغدغة عواطف المغاربة والجزائريين 
الحزب  ذلــك  إلــى  سبقه  فقد  المغربية،  الــصــحــراء  قضية  بخصوص 
المرحلة في  تلك  كان في  الموقف  أن  غير  الفرنسي،  االشتراكي 
مصلحة الجزائر وعلى حساب المغرب.. فكيف واجه النظام المغربي 

حملة الحزب الحاكم في فرنسا؟

إجابة الملك عن دعوة الحزب 
الحاكم في فرنسا إلى تقرير 
المصير في الصحراء المغربية

ثمانينيات  بــدايــة  فــي  املــغــرب  عــاش 
ــي، أزمــــة خــانــقــة على  ــاضـ الـــقـــرن املـ
فعلى  والخارجي.  الداخلي  املستويني 
املستوى الداخلي، شهدت أسعار السلع 
على  أما  صاروخيا،  ارتفاعا  األساسية 
مشكلة  كانت  فقد  الخارجي،  املستوى 
إضافة  أشدها،  في  املغربية  الصحراء 

إلى أن الجارة الشرقية كانت تمر بأحد 
أفضل فتراتها على املستوى االقتصادي 
من  انطالقا  والبترول  الغاز  تأميم  منذ 
وأمام  بها،  حدا  الذي  األمر   ،1979 سنة 
املغرب  الضغط على  إلى  األموال،  توافر 
في منظمة الوحدة اإلفريقية معتمدة في 
ذلك على القوة املالية الكبيرة التي كانت 

تتمتع بها.
شيء  حصل  الجوار،  عن  بعيد  وغير 
التقليدية،  املغرب  حليفة  فرنسا  في  ما 
فقد  كليا،  البلدين  بــني  العالقات  غير 
 ،1981 لسنة  الرئاسية  االنتخابات  جرت 

وانتهت بفوز فرانسوا ميتران الذي هزم 
امللك  صديق  ديستان،  جيسكار  فاليري 
فرانسوا  أصبح  وبهذا  الثاني،  الحسن 
ميتران يوم 10 ماي أول رئيس اشتراكي 

للجمهورية الفرنسية. 
وفور فوز الحزب االشتراكي الفرنسي 
بدأ  الفرنسية،  الرئاسية  باالنتخابات 
بني  ــعــالقــات  ال ــي  ف جــديــد  أفـــق  يظهر 
املغرب وفرنسا، فقد ظهر تقارب واضح 
فرنسا  في  الجديد  الحاكم  الحزب  بني 
ذلك بسرعة من خالل  والجزائر، وترجم 
دعوة الحزب االشتراكي الفرنسي، الذي 

أصبح يتوفر على أغلبية برملانية جديدة، 
إلى تقرير املصير في الصحراء املغربية 
وجبهة  الجزائر  به  تنادي  كانت  الــذي 
البوليساريو، وقد كان هذا األمر بمثابة 

املنعطف في عالقة الرباط بباريس. 
بني  والجذب  الشد  مسلسل  إذن،  بدأ 
في  املغرب  يتأخر  ولم  وفرنسا،  املغرب 
إذ  الجديد،  املوقف  هذا  من  رأيــه  إبــداء 
عقد امللك الراحل الحسن الثاني مؤتمرا 
بالرباط،   1981 يونيو   1 يــوم  صحفيا 

وأمريكا  فرنسا  لقضايا  خصص 
كــان من  وقــد  الــصــحــراء،  وقضية 

هل يعيد التاريخ نفسه ؟

عندما دعا الحزب الحاكم 
في فرنسا إلى تقرير المصير 

في الصحراء المغربية
الحسن الثاني خالل زيارة رسمية لفرنسا سنة 1976
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معها  تفاعل  الــتــي  القضايا  أهــم  بــن 
رجال الصحافة، موقف املغرب من دعوة 
لتقرير  الفرنسي  االشــتــراكــي  الــحــزب 
حيث  املغربية،  الصحراء  في  املصير 
طرح السؤال التالي من جريدة »الكروا«: 
املرتبطة  املشاكل  إن  الجاللة،  »صاحب 

الدول  من  فقط  تأتي  ال  الصحراء  بنزاع 
بعض  من  تأتي  قد  ولكنها  اإلفريقية، 
التي  فرنسا،  بينها  ومن  الغربية  الدول 
وأن  خاصة  جديدة،  أغلبية  على  تتوفر 
الحزب االشتراكي دعا إلى تقرير املصير 
سيكون  فكيف  للصحراوين،  بالنسبة 
امللك  رد  فكان  فرنسا؟«،  إزاء  فعلكم  رد 
الخلط بن  الحكمة  من  ))ليس  كالتالي: 
وضعية داخلية فرنسية وقضية إفريقية، 
ال  ولكنني  رئيسها،  فرنسا  غيرت  لقد 
أظن أنها غيرت سياستها حيال إفريقيا، 
وإضافة إلى ذلك، وفيما يرجع للصحراء، 
والرئيس  جيسكار  الرئيس  أن  أظن  ال 
أن  اعتبار  في  يختلفان  ميتران  الحالي 
كان  لقد  سياسيا،  حال  يتطلب  املشكل 
الرئيس السابق يؤكد لي وجوب إيجاد 
حل في إطار إفريقي، أضف إلى ذلك، أن 
األفارقة أظهروا اقترابا أكثر إلى الواقع، 
الحقيقية  الطبيعة  بتحليل  قاموا  فلو 
قد  لكانوا  كمنظمة تحرير،  للبوليساريو 
التي  املعطيات  يتوفر على  ال  أنه  فهموا 
تعرف بها منظمات التحرير، ولو عادوا 
إلى الوراء بضع سنوات، التضح لهم أن 
البوليساريو ظهرت كمنظمة تحرير بعد 
انسحاب اإلسبانين من املنطقة، ونتيجة 
أي  لم تطلق رصاصة واحدة ضد  لذلك، 
جندي إسباني، وأخيرا كان على األفارقة 
إفريقية  غير  أخــرى  لــدول  يتركوا  ال  أن 
إمكانية التدخل واالستقرار في القارة((.
السؤال  هــذا  عن  جوابه  امللك  وختم 
التفريق  يجب  أنــه  توضيح  بمحاولة 
الفرنسي  االشتراكي  الحزب  موقف  بن 
عبر  حيث  الفرنسية،  الحكومة  وموقف 
أكون على يقن  ))وأكــاد  قائال:  ذلك  عن 
بأنه خالل االتصاالت التي ستتم بيننا، 
مباشرة،  غير  بكيفية  أو  مباشرة  سواء 
يتكلم  أنــه  يعرف  ميتران  الرئيس  فــإن 
من موقع قصر اإلليزيه وليس من شارع 
خاصة  مهم،  شــيء  وهــذا  سولفيرينو، 
بخبرته  عــرف  برجل  يتعلق  األمــر  وأن 

السياسية((.

مشكلة المغرب مع الحزب 
الفرنسي الحاكم وليس مع 

الحكومة الفرنسية

وبعد هذه الندوة الصحفية بشهر، عقد 
الحكومة  وأن  خاصة  أخــرى،  ندوة  امللك 
قضية  مــن  موقفها  أعــلــنــت  الفرنسية 
موقف  بخالف  جــاء  والـــذي  الــصــحــراء، 
لم  املشكل  أن  ظهر  وهنا  الحاكم،  الحزب 

يكن بن املغرب والحزب الحاكم. 
فكرة وجود  الثاني  الحسن  امللك  وزكى 
االشتراكي  والحزب  املغرب  بن  مشكلة 
الفرنسية،  الحكومة  مع  وليس  الفرنسي 
الصحفية  الــنــدوة  فــي  ــك  ذل تجسد  وقــد 
 1981 يوليوز   2 ــوم  ي املنعقدة  امللكية 
عليه  طرح  حيث  بالرباط،  امللكي  بالقصر 
لقد  الجاللة،  »صاحب  التالي:  السؤال 
ثالثة  نحو  قبل  صحفية  نـــدوة  عقدتم 
أسابيع، وكان قد وقع تحول حكومي في 
فرنسا آنذاك، وقد نذهب بعيدا ونقول أنه 
وقع تحول في النظام في فرنسا، فهل تبدد 
ذلك القلق الذي أعربتم عنه وقتها بكيفية 
قائال:  بوضوح  امللك  فأجاب  ضمنية؟«، 
غداة  خامرني  الذي  القلق  أن  ))الحقيقة 

تغيير رئيس الجمهورية، لم يكن مصدره 
أو  حزبه  ولكن  نفسه،  الجمهورية  رئيس 
أجنحة من حزبه كانت لها مواقف مجسمة 
ببعض  والتقائها  الجزائر  إلى  بذهابها 
اليقن  علم  أعلم  كنت  إنني  األشخاص، 
منذ  أعرفه  وكنت  ميتران-  بخصوص 
سنة 1956 - أن السيد ميتران املعارض 
ــن يــكــون هــو الــســيــد مــيــتــران رئيس  ل
القلق  هذا  إن  ثم  الفرنسية،  الجمهورية 
واالرتباك أو الشك، لم يدم سوى بضعة 
أيام ثم سجلت فرنسا موقفها في رسالة 
أربع صفحات واضحة ال تردد فيها  من 
الفرنسية،  الحكومة  موقف  بخصوص 
من  معينة  أطــرافــا  أخشى  فعال  وكنت 
ليست  أطراف  لكنها  االشتراكي،  الحزب 

من الدرجة العليا((.
الجديد،  بالرئيس  عالقته  نوع  وحول 
جيسكار  السابق  الرئيس  وأن  خاصة 
ديستان كان صديقا للملك، وعن إمكانية 
أن يكون الرئيس الجديد صديقا له، صرح 
فرانسوا  أراد  إذا  أنــه  الثاني  الحسن 
يقبل  فإنه  أصدقاء،  يصبحا  أن  ميتران 
ذلك بكل ما يكنه له من تقدير، ألن الرئيس 
امللك  وتابع  سنا،  األكبر  هو  الفرنسي 
من  يمنع  سبب  أي  يرى  ال  بأنه  حديثه 
أنهما  اعتبار  على  أن يصبحا صديقن، 
يشتركان في العديد من الهوايات، فهما 
ويؤمنان  والثقافة  التاريخ  معا  يحبان 
بفرانسوا  معرفته  وعــن  باإلنسانية، 
ميتران، أوضح امللك أنه يعرفه منذ سنة 
عن  بعضهما  أخبار  انقطعت  ثم   ،1956

بعض ألسباب يجهلها امللك. 

وقاحة الحزب االشتراكي الفرنسي 
في مخاطبة المغرب

بداية  على  الوقت  من  كثير  يمض  لم 
والحزب  املغربي  النظام  بن  الصراع 
ــرنــســي، حــتــى دعــت  ــف االشـــتـــراكـــي ال
إلى  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية 
 ،1981 يونيو   20 يوم  عام  إضراب  شن 
في  الــصــاروخــيــة  ــاعــات  ــف االرت بسبب 
ذلك،  وجــراء  األساسية،  السلع  أسعار 
أحداثا  البيضاء  الـــدار  مدينة  عرفت 
ــت حــمــلــة الــقــمــع حــزب  ــال دامـــيـــة، وط
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتــحــاد 

للشغل،  الديمقراطية  والكونفدرالية 
املنظمتن  قــادة  على  القبض  تم  حيث 
توقيف  تــم  كما  مكاتبهم،  ومحاصرة 
بالعربية وهي  الناطقة  الحزب  جريدتي 
حال  لسان  و»ليبراسيون«  »املــحــرر« 

الحزب بالفرنسية بتاريخ 5 شتنبر.

ــك، تطور  ــاملــوازاة مــع ذل ب كما جــرى 
فقد  الــخــارجــي،  املستوى  على  جــديــد 
وافق املغرب على مخطط ملنظمة الوحدة 
في  املنظمة  قمة  انعقاد  أثناء  اإلفريقية، 
شروط  على  نيروبي،  الكينية  العاصمة 
املغربية،  الصحراء  في  استفتاء  إجراء 
وقد أعرب وقتها املكتب السياسي لحزب 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية عن 
تحفظات بشأن قبول هذا االستفتاء في 

بيان مؤرخ بـ 5 شتنبر 1981.
وعلى إثر ذلك، ألقي القبض على عبد 
الرحيم بوعبيد وأعضاء املكتب السياسي 
للحزب وحوكموا، وأثناء املحاكمة، قال 
املحاكمة  ))هــذه  بوعبيد:  الرحيم  عبد 
سيكون لها تاريخ، فأنتم لكم األمر ونحن 
نقول: رب السجن أحب إلّي من أن ألتزم 
الصمت وأال أقول رأيي في قضية وطنية 
عبد  على  الحكم  فصدر  مصيرية..(( 
الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد 
لحبابي بالسجن ملدة سنة حبسا نافذا، 
ميسور  إقليم  معتقل  إلى  الثالثة  ونقل 
بعد احتجازهم ملدة شهر في سجن لعلو 

بالرباط.
الفرنسي  االشــتــراكــي  الــحــزب  كــان 
ينتظر الفرصة السانحة ملهاجمة النظام 
لذلك  أفضل من هذه،  ولم يجد  املغربي، 
 ،1981 9 شتنبر  أصدر بالغا نشره يوم 
سراح  بإطالق  بإلحاح  خالله  من  طالب 
عبد الرحيم بوعبيد وبقية أعضاء املكتب 
للقوات  االشتراكي  لالتحاد  السياسي 
الشعبية، غير أن هذا البالغ لم يكن كباقي 
البالغات، فقد جاء فيه أن ))اإلفراج عن 
الحزب  أمام  املذكورين سيقيم  املعتقلن 
االشتراكي الفرنسي البرهان على أنه ال 
تزال باملغرب بعض أثار نظام ديمقراطي 
للحكم((، وهكذا يظهر من خالل املفردات 
املستعملة، أن الحزب الحاكم في فرنسا 
استعمل مفردات ال تليق بمخاطبة دولة 

لها سيادتها.
الرد،  في  املغربية  الحكومة  تتأخر  لم 
شتنبر   10 يــوم  تصريحا  نشرت  فقد 
االشتراكي  الحزب  بالغ  على  ردا   ،1981

))هذا  أن  خالله  من  اعتبرت  الفرنسي، 
أو  حجمه  إلــى  بالنظر  ســواء  التدخل، 
قبل  من  يستدعي  صيغته،  جسارة  إلى 

بعض  تقديم  املغربية  الحكومة 
املالحظات حوله وكانت كالتالي:

فرانسوا ميتران

كان الحزب االشتراكي 
الفرنسي ينتظر الفرصة 

السانحة لمهاجمة النظام 
المغربي، ولم يجد أفضل من 

هذه، لذلك أصدر بالغا نشره 
يوم 9 شتنبر 1981، طالب من 
خالله بإلحاح بإطالق سراح عبد 

الرحيم بوعبيد وبقية أعضاء 
المكتب السياسي لالتحاد 

االشتراكي للقوات الشعبية، 
غير أن هذا البالغ لم يكن 

كباقي البالغات، فقد جاء فيه 
أن ))اإلفراج عن المعتقلين 

المذكورين سيقيم أمام الحزب 
االشتراكي الفرنسي البرهان 
على أنه ال تزال بالمغرب بعض 

أثار نظام ديمقراطي للحكم((، 
وهكذا يظهر من خالل 

المفردات المستعملة، أن الحزب 
الحاكم في فرنسا استعمل 

مفردات ال تليق بمخاطبة دولة 
لها سيادتها.
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أوال: إن املغرب ال يقبل بتاتا أي خرق 
لحرمة مبيتة وأي تدخل في شؤونه مهما 
كان البلد املسؤول عن ذلك، اللهم إال إذا 
لحق ضرر أو كاد باملصالح الحيوية أو 

املعنوية أو املادية لذلك البلد.
ثانيا: تالحظ الحكومة املغربية بأسف 
عميق، أن الحزب االشتراكي، إذ يستعمل 
ذات  في  يتخذ  بإلحاح«  »املطالبة  عبارة 
الوقت موقفا منافيا للواقعية، وموصوفا 
بجهل تام للقواعد واألعراف الجاري بها 

العمل في العالم.
- وهذا  املغربية  للحكومة  ثالثا: يحق 
تتساءل  أن   - يــقــال  أن  يمكن  مــا  ــل  أق
الحزب  أجــاز  كيف  صــادق  باستغراب 
يدافع  أن  لنفسه  الفرنسي  االشتراكي 
عن  منطقي  وغير  ومسبقا  أعمى  دفاعا 
موقف مناهض لالستفتاء في الصحراء 

املغربية؟
فيما  املغربية  الحكومة  إن  رابــعــا: 
املجاملة  لهاته  تتأسف بصدق  يخصها، 
التي ال موضوع لها والتي تثير األسى، 
الــحــزب  يتخلى  أن  سياسيا  ــل  ــأم وت
االشــتــراكــي عــن أســطــورة ازدواجــيــتــه 
الشخصية، وذلك لخير العالقات املغربية 

الفرنسية((.
بل  الحد،  األمور عند هذا  تتوقف  ولم 
وجود  في  الشك  زاد  آخر  تطور  حصل 
الرئيس  أعلن  فقد  البلدين،  بني  أزمــة 
الجزائر  إلى  بزيارة  قيامه  الفرنسي عن 
عكس  وهــو  بــزيــارتــه،  يقوم  بلد  كــأول 
الفرنسيون  ــاء  ــرؤس ال يفعله  ــان  ك مــا 
السابقون، وصادف هذا املستجد انعقاد 
باملغرب،  عشر  الثاني  القمة  مؤتمر 
على  صحفيا  مؤتمرا  امللك  عقد  وعندما 
 ،1981 نونبر   27 يــوم  املؤتمر،  هامش 
مستفزا  سؤاال  الصحفيني  أحد  له  وجه 
سيقوم  الجاللة  »صاحب  كالتالي:  وهو 
بعد  ميتران  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس 
تشعرون  فهال  للجزائر،  بزيارة  يومني 
بخيبة أمل ألنه يزور الجزائر أوال وربما 
بعد ذلك املغرب، وهل تظنون أنه بإمكان 
تقارب  إحــداث  في  بــدور  القيام  فرنسا 
يضع  أن  شــأنــه  مــن  مغربي  ــري  جــزائ
املغربية؟«، فأجابه  لنزاع الصحراء  حدا 
مشابهة  بطريقة  الثاني  الحسن  امللك 
سأغار  ))ملــاذا  قائال:  أكثر،  أو  للسؤال 
يعيش  ال  الفرنسي  فالرئيس  ذلــك؟  من 
بل  يشاء،  من  ــزور  ي إنــه  خليالته،  بني 
وسواء  بالجزائر،  يبدأ  أن  تمنيت  إنني 
بدأ بزيارة املغرب أو الجزائر، فال يمكنه 
عن  إال  ذاك  أو  الجانب  لهذا  يتحدث  أن 
السالم والتفاهم والتعاون، وخالل حملة 
الرئيس الفرنسي االنتخابية، تحدث عن 
زيارة الجزائر، فمن الطبيعي كما قال ذلك 
قدمها  التي  بالوعود  يلتزم  أن  بنفسه، 
املرشح ميتران، وبعد هذا، يمكنني القول 
بواسطة  أو  هاتفيا  إمــا  نتحادث  إننا 
تجمعني  حيث  شخصيني،  مبعوثني 
متقاربة،  عالقات  الفرنسي  والرئيس 
السياسية  الوجهة  من  خاصة  وعالقات 

إذا أمكن التعبير بهذه الطريقة((.

عندما طلب الملك من الحزب 
االشتراكي الفرنسي التوقف

 عن مطالبته بالعفو عن 
عبد الرحيم بوعبيد

أن  وإظــهــار  الشكوك  إزالــة  أجــل  من 
فقط  هي  وفرنسا  املغرب  بني  املشكلة 
الفرنسي  االشتراكي  الحزب  وبني  بينه 
الحسن  امللك  قام  الحكومة،  مع  وليس 
الثاني بزيارة إلى فرنسا يوم 26 يناير 

1982، وفور وصوله إلى قصر اإلليزيه، 
استمر  الفرنسي  الرئيس  مع  لقاء  عقد 
أدلى  ــك،  ذل وبعد  دقيقة،  خمسني  ملــدة 
بني  من  كان  الصحافة  لرجال  بتصريح 
أن  كان  أيا  ))أتحدى  فيه:  جاء  ما  أهم 
يعثر على مثقال ذرة من الغيوم بني ملك 
الفرنسية  الجمهورية  ورئيس  املغرب 
انتخابه  منذ  ميتران،  فرانسوا  السيد 
تشريعية((،  سلطة  أعلى  رأس  على 
غيمت  أن  يسبق  لم  أنه  امللك  وأضــاف 
رئيسي  بني  العالقات  سماء  السحب 
مع  تباحث  أنــه  أوضــح  كما  الدولتني، 
الرئيس الفرنسي في إمكانية وجود أي 
نزاع بني البلدين، غير أنه لم يعثر على 
الصحراء  ))قضية  أن  صرح  ثم  شيء، 

املغربية من املقرر مناقشتها مساء((.
الثاني  الحسن  رحــلــة  نهاية  وعــنــد 
لفرنسا يوم 29 يناير 1982، عقد مؤتمرا 
ما  أهم  لتقديم  باريس،  بمدينة  صحفيا 
فرنسا،  إلى  امللكية  الزيارة  به  خرجت 
وكان من بني األسئلة التي طرحت على 
امللك، هو ما إذا كانت قضية بوعبيد قد 
في  الفرنسية  املغربية  العالقات  سممت 
فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  عهدة  بداية 
))على  أنه  مؤكدا  امللك  فأجاب  ميتران؟ 
مستوى الرئيس الفرنسي وبالنسبة لي 
لقضية  التعرض  يتم  لم  شخصيا،  أنا 

رئيسا  بوصفه  الرئيس  إن  بوعبيد، 
دقيق  بشكل  يعرف  دولة،  ورجل  للدولة 
الفرق بني ما هو أساسي وما هو ثانوي، 
إنني ال أرفض التعرض ألي مشكل ولو 
أن  أســاس  على  خاصة  املشاكل  كانت 
يكون ذلك على نفس املستوى، وأظن أن 
الفرنسية  أو  املغربية  الخاصة  املشاكل 
يجب معالجتها بني ملك املغرب ورئيس 
الجمهورية فقط، لكن في قالب ال عالقة 
أريد  أو  كأريد  مــفــردات،  باستعمال  له 
بإلحاح أو أرفض، وهي مفردات أجهلها 
كما يجهلها السيد الرئيس، ولهذا فنحن 
لم نجتمع للتحادث حول السيد بوعبيد، 
عن  الحديث  لكان  فعال،  ذلك  حدث  ولو 
السيد بوعبيد حقيقة حديثا محدودا((.

كــمــا طـــرح عــلــى املــلــك ســـؤال حــول 
األسباب التي جعلته ابتداء من 10 ماي 
1981 ينتقد الحزب االشتراكي الفرنسي، 
فقال: ))ليست عندي في الحقيقة مآخذ 
على الحزب االشتراكي وال على الصحف 
االشتراكية.. إننا من اليوم الذي فتحنا 
فيه أعيننا على السياسة النشيطة، أي 
بزمام  يأخذ  واليمني   ،1958 سنة  منذ 
على  معتادين  هذه  والحالة  كنا  الحكم، 
نوع ما من تصريف األمور، أما اليسار، 
املشكالت  فــي  مــمــارســة  لــديــه  فليست 
أقول  ال   - يتعلم  أن  فعليه  لذا  الدولية، 

من  يتعلم  أن   - أحد  أحرج شعور  حتى 
رؤساء الدول، ولكن من الشعوب نفسها، 
للحزب  أن نترك  رأيي  فيتعني علينا في 
االشتراكي وللصحف االشتراكية الوقت 
السياسية  ــشــؤون  ال يــمــارســوا  حتى 
بني  اإلنــســانــيــة  الــعــالقــات  ويتفهموا 
األقطار وبني األحزاب السياسية، وإذا لم 
إليه،  التناوب، فذلك ليس راجعا  يحدث 
الحزب  إلى  أو  الفرنسيني  إلى  مرده  بل 
االشتراكي، وعلى أية حال، كان التعاقب 
سنوات  سبع  كل  سيحصل  الحكم  على 
للفرنسيني  خــيــرا  ــك  ذل سيكون  وكـــان 

وألصدقائهم((.
سؤال آخر جاء بصيغة استعطاف من 
القناة  عن  بوكي  كريستيان  الصحفي 
إمكانية  بــشــأن  ــى«،  ــ األول »الفرنسية 
بوعبيد؟  الرحيم  عبد  عن  عفو  صــدور 
))كل الذين تدخلوا في  أجاب امللك بأن 
بطبيعة  ذلك  فعلوا  إنما  القضية،  هذه 
الحال رجاء صدور هذه املبادرة بالعفو، 
الكالم  عن  يصوموا  أن  منهم  وأطلب 
بعض الوقت، ربما جاء بعده العفو، أما 
إذا استمر الكالم في هذا املوضوع، فإن 
تطرق  ثم  العفو((،  موعد  سيؤخر  ذلك 
الصحفي جان مورياك عن وكالة »فرانس 
الرئيس  ــارة  ــ زي نــجــاح  إلـــى  ــس«،  ــري ب
الفرنسي فرانسوا ميتران إلى الجزائر، 
وتصريح أحد املسؤولني الفرنسيني بأن 
فرنسا قلبها مع الجزائر، وسأل امللك عن 
شعوره وهل يحس بخيبة أمل من ذلك؟ 
في  لدي  ))ال شعور  قائال:  امللك  فأجاب 
هذا املوضوع، وأظن أن الرئيس ميتران 
من حقه أن يميل قلبه حيال الدولة التي 
يختارها، فموضوعيا، لم تضايقني هذه 
قلت في  أن  لي  أنه سبق  الرحلة، وأظن 
الدول  معشر  نحن  »إننا  ندوة صحفية: 
وكأننا  أنفسنا  نحسب  ال  اإلفريقية، 
الفرنسية«،  الجمهورية  لرئيس  خليالت 
لذلك فنحن ال نشعر بالغيرة، فاألهم هو 
يرام  ما  أحسن  على  األمــور  تسير  أن 
لكن،  األمــور،  وتتدهور  يزورنا  أن  على 
بزيارتنا  الرئيس  سيقوم  الحمد،  ولـله 
إنها  بل  األحسن،  إلى  األمور  وستسير 
تتطور فعال من حسن إلى أحسن، إنني 
من  سنة  بعد  الرئيس  استقبال  أتمنى 
تحمله املسؤولية عوض ثالثة أشهر، إنه 
في سنة يكون مطلعا أكثر على ملفاته((.
وخالل نفس اليوم، أدلى امللك بحديث 
ومرة  الدولية«،  »فرنسا  إلذاعة  صحفي 
ــرف املــحــاور  ــرح عليه مــن ط أخـــرى ط
من  نوع  فيها  وبصيغة  التالي  السؤال 
الوصاية: »أعتقد أنه ال يخفى على أحد 
أن فرنسا تنتظر منكم إصدار عفوكم عن 
جواب  فكان  املسجونني؟«،  املعارضني 
أرى  ))ال  السؤال:  صيغة  بنفس  امللك 
سببا لحرص فرنسا على ذلك، ألنني ال 
وإني  تمارسها،  وصاية  لها  أن  أعتقد 
أؤكد لكم أن األمر مضر جدا باملسجونني، 
فــبــاســتــمــراركــم فــي املــطــالــبــة بــإطــالق 
إليهم معروفا، ذلك  سراحهم، ال تسدون 
أن ستة أشهر يستطيعون إنهاءها، ولكن 
ماذا بعد ذلك، أفال تبقى مشكلة ما يقال 
يجب  مغربية  قضية  إنها  تدخلكم؟  عن 
املغرب  فملك  للمغاربة،  تسويتها  ترك 
أب للجميع، وهو أدرى من غيره بمعرفة 

الوقت املناسب إلصدار عفوه((.
فرانسوا  انتخاب  ــان  ك فقد  هــكــذا.. 
بداية  بمثابة  لفرنسا،  رئيسا  ميتران 
والحزب  املغرب  في  امللكية  بني  صــراع 
االشتراكي الفرنسي، وهو صراع استمر 
عندما   ،1995 سنة  إلى   1981 سنة  من 
فرنسي  رئيس  الحكم  ســدة  إلــى  صعد 

جديد هو جاك شيراك.

الراحل
عبد الرحيم 

بوعبيد

عند نهاية رحلة الحسن الثاني لفرنسا يوم
29 يناير 1982، عقد مؤتمرا صحفيا بمدينة باريس، 

لتقديم أهم ما خرجت به الزيارة الملكية إلى فرنسا، 
وكان من بين األسئلة التي طرحت على الملك، هو ما 
إذا كانت قضية بوعبيد قد سممت العالقات المغربية 

الفرنسية في بداية عهدة الرئيس الفرنسي 
فرانسوا ميتران؟
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أحزاب تحتج

سياسية  أحـــزاب  ثــاثــة  احــتــجــت 
ــة واملــعــاصــرة،  ــقــال، األصــال )االســت
توظيف  على  واالشتراكية(  والتقدم 
بشكل  والتضامني  الخيري  العمل 
مشتركا  باغا  وأصدرت  »سياسوي«، 
واستنكارها  »رفضها  عن  فيه  عبرت 
السياسوي  التوظيف  لظاهرة  املبدئي 
للعمل الخيري والتضامني كيفما كان 
ميوله السياسي، في استمالة الناخبني 
العام  الرأي  استقبلها  بئيسة  بأشكال 

بكثير من السخط واالستهجان«.
ــرت هــــذه األحــــــــزاب، أن  ــبـ ــتـ واعـ
التي  القانونية  غير  الــظــاهــرة  ــذه  ه
مشروع  غير  اســتــغــال  على  تعتمد 
واملعطيات  للبيانات  أخــاقــي  وغير 
واملــواطــنــات،  للمواطنني  الشخصية 
العمومية  السلطات  تدخل  تقتضي 
هذا  أن  كما  وإيقافها،  ردعها  أجل  من 
الباغ املشترك جاء بعدما خرجت هذه 
األحزاب بباغات سابقة تنتقد توظيف 
في  الــخــيــري  للعمل  ــود«  »جـ جمعية 
الفقراء  على  غذائية  مساعدات  توزيع 
لصالح حزب التجمع الوطني لألحرار.
رفضه  االستقال  حــزب  أبــدى  وقــد 
الشخصية  املــعــطــيــات  ــال  ــغ الســت
الــدعــم  عــمــلــيــات  مــن  للمستفيدين 
لها  صلة  ال  أخــرى  ألغــراض  الغذائي 
بالعمل التضامني، مشددا على ضبط 
واإلشراف  التضامن  عمليات  وتأطير 
التجاوزات  كل  من  وتحصينها  عليها 
الضيقة،  الــحــزبــيــة  والــتــوظــيــفــات 
االستحقاقات  مسلسل  في  بها  والزج 

املقبلة. االنتخابية 
ــزب الــتــقــدم  بـــــدوره اســتــنــكــر حــ
الجمعيات  بعض  لجوء  واالشتراكية 
القريبة  »جــود«  مؤسسة  ضمنها  من 
التوظيف  إلـــى  ــزاب،  ــ األحـ أحـــد  مــن 
النبيل،  التضامن  ملبدأ  السياسوي 
هائلة  إمــكــانــيــات  تعبئة  خـــال  مــن 
القفف على نطاقات  وأعداد كبيرة من 
ــن أجــل  جــغــرافــيــة واســعــة، وذلـــك م
للمواطنات  الــفــاضــحــة  االســتــمــالــة 
في  وحــزبــيــا  انتخابيا  واملــواطــنــني 
محاولة الستغال فقر وضعف عدد من 

األسر املغربية. 

أخنوش يرد على االتهامات

حزب  رئيس  أخنوش،  عزيز  رفــض 
الخرجات  لألحرار،  الوطني  التجمع 
وإلى  حزبه  إلى  املوجهة  واالتهامات 
جمعية »جود«، والتي تشكك في النوايا 
عن  معبرا  املؤسسة،  مجهود  وتبخس 
استغرابه ملا يروج حول املؤسسة التي 
املجاالت  جميع  في  أنشطة  بعدة  تقوم 
مئات  مع  املغربية  املناطق  وبمختلف 
الجمعيات حول مجموعة من املشاريع 
واألنشطة التي تهم الولوج إلى العالم 
القروي، من قبيل التزود باملاء الصالح 
أقسام  بناء  الــطــرق،  إنــشــاء  للشرب، 
في  النساء  تكوين  ــي،  األولـ التعليم 

القافات  تنظيم  والتمريض،  الصحة 
واألنشطة الفنية والرياضية.

وأكد أن مؤسسة »جود« تشتغل منذ 
االنتقادات  لهذه  وتتعرض  سنوات   5
إليها  ــاءة  واإلس االنتخابات،  قرب  مع 
جعلته يخرج عن صمته ليصحح بعض 
الترويج  تم  التي  الشعبوية  املغالطات 
الناس  مــن  للعديد  تسيء  ألنها  لها، 
الذين يشتغلون في صمت منذ سنوات، 
التي  الحالية  الظروف  أن  إلى  مشيرا 
تجتازها بادنا صعبة تستلزم تضامن 
الجميع، للتخفيف من أثار األزمة، داعيا 

إلى النزول للميدان ومساعدة الناس.
هذه  استهداف  أن  أخنوش  واعتبر   
املؤسسة االجتماعية غير معقول، وقال 
هذا مجال اجتماعي تكميلي وليس فيه 

منافسة. 

حزب  إلى  املوجهة  االتهامات  تأتي 
األحرار من قبل األحزاب الثاثة، في ظل 
املشهد  يعرفها  التي  االنتقاالت  حركة 
قبل منتخبني وبرملانيني  السياسي من 
بحزب  االلتحاق  رفضوا  ومستشارين، 
أخنوش بسبب خافاتهم مع أحزابهم، 
للعديد  األحــزاب  هذه  فقدان  أن  بحيث 
جعلها  البارزة  والقيادات  األعيان  من 
بعدما  األحرار  مع حزب  الصراع  تعلن 
اتفقت معه على تكوين تحالف ملواجهة 

»البيجيدي« في االنتخابات املقبلة.

القفة تهز البرلمان

داخل  الصراع  رمضان  قفة  أشعلت 
بني  مباشرة  مواجهة  وخلقت  البرملان 
لألحرار  الوطني  التجمع  مــن  ــواب  ن
حزب  فريق  عضو  ــي،  األزمـ ــس  وإدريـ
الــنــواب،  بمجلس  والتنمية  العدالة 
رئيس  بايتاس  مصطفى  انتقد  حيث 
إلى  املوجهة  االتهامات  األحرار،  فريق 
على  تعتمد  التي  املدنية  الجمعيات 
واملتطوعني،  املساهمني  وعلى  نفسها 
العام  املال  عن صرف  األعني  وتغاضي 
لــألحــزاب  والــتــرويــج  الجماعات  فــي 

السياسية.
يذكرها،  لم  جهات  بايتاس  وهاجم 

األجنبية غير  الدول  من  باملال  تتوصل 
في خدمة  ويستعمل  معروفة مصادره، 
الستقطاب  ودينية  سياسية  أجندات 
حزب  زعيم  أن  إلى  مشيرا  املواطنني، 
مناضلي  لجميع  رســالــة  وجــه  كبير 
للعمل  اململكة  ربوع  مختلف  في  حزبه 
على تقديم املساعدة للمواطنني، وقال: 
»من يستعمل هذه القفة في الباد منذ 
سنوات شكون، معروف في الباد منذ 
هذ  خــال  يستعملها  ــن  وم سنة   40
األخيرة،  سنة   15 أو  سنوات  العشر 
كــبــرى،  سياسية  ــآرب  مـ بــهــا  وحــقــق 
مدنية  جمعية  تــنــوض  مللي  ــيــوم  ال
وأموالها  القانون  إطــار  فــي  تشتغل 
وتقدم  مغاربة  مساهمني  من  معروفة 
فيها،  ندخلوا  نجيو  اجتماعية،  خدمة 
عاقتهم  فــي  املــغــاربــة  على  ونضيق 

مدنية،  وجمعيات  املدني  املجتمع  مع 
قضايا  نأخذ   حينما  هذا  هو  البؤس 
نعلم  ونحن  بسطاء  بمواطنني  ترتبط 
التي  واإلكــراهــات  الجائحة  تداعيات 

خلقت في املجتمع«.
ــه الــنــائــب الــبــرملــانــي إدريــس  ووجـ
لجمعية  خطيرة  اتــهــامــات  ــي،  ــ األزم
مــســاعــدات  قــدمــت  بكونها  »جــــود«، 
شرط  تحت  املحتاجة  لألسر  غذائية 
ــار  ــا أث ــو م ــحــزب، وهـ ــال ــراط ب االنـــخـ
مشادات  لتحصل  التجمعيني،  حفيظة 
كامية بني بايتاس واألزمي بسبب قفة 

رمضان، انتهت برفع الجلسة. 

»الذراع الخيري« لـ»البيجيدي«

ــوات، اســتــغــل حــزب  ــن مــنــذ عـــدة س
في  الخيري  العمل  والتنمية  العدالة 
الشعبية والهامشية، عبر عدة  األحياء 
ومناضليه،  ألتباعه  تابعة  جمعيات 
»اإلصـــاح  بحركة  ارتــبــاط  لديها  أو 
العمل  شكل  إذ  الدعوية،  والتوحيد« 
الحزب  منطلق  واالجتماعي  الجمعوي 
وتوسيع  املــواطــنــني  تعاطف  لكسب 
قاعدته في األحياء الشعبية، عبر بعض 
الجمعيات منها جمعية »السام للعمل 
االجتماعي«، التي تحولت إلى مؤسسة 
وهي  االجتماعي«،  لإلنماء  »الــســام 
جمعية وطنية اجتماعية يترأسها أحد 
املقربني من بن كيران، حيث شكلت قوة 
في  فروعها  خــال  من  للحزب  وطنية 

العديد من املدن.
فـــمـــؤســـســـة »الــــســــام لــإلنــمــاء 
العمل  مجال  في  تشتغل  االجتماعي« 
األسر  دعــم  ببرامج  وتقوم  الخيري، 
املعوزة، ودعم الشباب وخلق املشاريع، 
املساعدات  وتوزيع  الجماعي  والعرس 
في رمضان وغيره، وهي تضم أعضاء 
»التوحيد  لحركة  الغالب  في  ينتمون 
»، وأصبحت تشكل قوة من  واالصاح 
خال فروعها التي تمددت عبر التراب 
استقطابية  آلة  إلى  وتحول  الوطني، 
إلى جانب جمعيات أخرى  وانتخابية، 
العديد من  في  تعمل  الحزب  مقربة من 
املدن، بحيث تضم أكثر من 36 فرعا في 

جميع مناطق اململكة.
بــخــصــوص تــركــيــز حـــزب الــعــدالــة 
يقول  الخيري،  العمل  على  والتنمية 
أن  الشرقاوي،  عمر  السياسي  املحلل 
الوالية  طوال  بالقفة  يعمل  »البيجيدي 
خــال  إلــيــهــا  تلجأ  األحــــزاب  بينما 
البيجيدي  أن  والــفــرق  االنــتــخــابــات، 
تمارسه  بينما  الخيري،  العمل  مأسس 
ــي، الــفــرق  ــزاب بــشــكــل عــشــوائ ــ األحـ
بــآالف  القفة  يــمــارس  البيجيدي  أن 
تعتمد  ــزاب  ــ األح بينما  الجمعيات 
القفة  أن  الفرق  واحــدة،  جمعية  على 
السياسي  للتمكني  البيجيدي  يمارسها 
للدولة املوعودة، بينما أحزاب تمارسه 

للحصول على أصوات انتخابية«.
ــد الـــشـــرقـــاوي تــصــريــحــات  ــق ــت وان
منتخبيه  أمــام  واستنكاره  العثماني 
ــان الــعــمــومــي في  لــتــوظــيــف اإلحـــسـ
اإلحــســان  أن  مــعــتــبــرا  ــاســة،  ــســي ال
أعطى  ــذي  ال هو  والخيري  العمومي 
ولوال  والتنمية وجوده،  العدالة  لحزب 
الحركة الدعوية وآالف الجمعيات التي 
ما  اآلخرين  وحاجة  فقر  في  تستثمر 
يظهر  أن  والتنمية  العدالة  لحزب  كان 

للوجود.

اختالالت في قفة الداخلية 

تعرضت  املحلية  السلطات  حتى 
في  مغاربة  نشطاء  قبل  من  النتقادات 
بسبب  االجتماعي  التواصل  مــواقــع 
ثمنها  يتعدى  ال  قفة  تــوزيــع  طريقة 
عدد  حضور  خــال  مــن  درهــمــا،   250
ــار واملــحــلــيــني  ــب ــك ــني ال ــؤول ــس مـــن امل
والصحافيني  واملنتخبني  واإلقليميني 
منزل  بــاب  أمــام  الرسمية،  والقنوات 
األسرة املستفيدة، وأخذ الصور معها، 
حيث اعتبر هؤالء النشطاء أن الطريقة 

فيها إهانة لألسر املحتاجة.
رمضان  قفف  توزيع  صور  وخلقت 
في  كبيرا  استياء  األسر  من  عدد  على 
التشهير  بسبب  الــتــواصــل،  مــواقــع 
ــعــوزة ونــشــر صــورهــا في  بــاألســر امل
واملواقع،  والصحف  الرسمية  القنوات 
معتبرين أن اإلحسان يفترض أن يكون 
سرا وبعيدا عن وسائل اإلعام ويحفظ 

كرامة الناس املحتاجني وأبناءهم.
توزيع  املحلية  السلطات  وتحتكر 
عبر  املدن  من  العديد  في  رمضان  قفة 
تقوم بتسجيل  التي  املحلية،  السلطات 
العملية  هــذه  لكن  املحتاجني،  لوائح 
تشوبها اختاالت بسبب إقصاء بعض 
االتهامات  توجه  حيث  املعوزة،  األسر 
الذين  السلطة  أعـــوان  لبعض  غالبا 
وأصدقائهم  أقربائهم  بعض  يسجلون 
ويتعمدون  رمضان  قفة  من  لاستفادة 
إقصاء آخرين، الشيء الذي دفع بعض 
)تمارة(  لاحتجاج  للخروج  الناس 

بسبب إقصائهم من االستفادة.
الخامس  محمد  مؤسسة  وكشفت 
رمــضــان  قــفــة  عملية  أن  لــلــتــضــامــن 
الداخلية  وزارتــــي  بمساهمة  تــمــت 
وأن  اإلسامية،  والــشــؤون  واألوقـــاف 
مايني  لثاثة  املستفيدين سيصل  عدد 
شخص )600 ألف أسرة على الصعيد 
الوطني، منها أزيد من 459 ألف أسرة 

من الوسط القروي(.
ــدل خــال  ــج ــان ال ــض خــلــقــت قــفــة رم
من  أشــهــر  بعد  على  الــحــالــي  رمــضــان 
لــكــن يظل  الــتــشــريــعــيــة،  االنــتــخــابــات 
العمل  الداخلية  منعت  ــاذا  مل الــســؤال: 
الخيري في رمضان قبل انتخابات 2016 

وتغاضت عنه خال السنة الحالية ؟

عاد الجدل من جديد حول العمل الخيري والجمعوي في 
الساحة الحزبية والسياسية، بعدما اتهمت أحزاب المعارضة 
حزب األحرار، حليفها السياسي، باستغالل العمل الخيري عبر 

جمعية مقربة، وشنت هجوما على قياداته، في حين أن 
هذه األحزاب بدورها تستغل العمل الجمعوي والخيري بطرق 
أخرى )المخيمات، بطائق اإلنعاش، األعيان( الستقطاب النساء 

والشباب والشيوخ، سواء في المدن أو في القرى.
فقد شكل العمل الخيري واالجتماعي قاعدة أساسية 

لدى العديد من األحزاب السياسية، عبر جمعيات مقربة 
تقوم بتوزيع بعض المواد الغذائية في رمضان ومالبس 

ومستلزمات مدرسية، الستقطاب المواطنين وكسب 
تعاطفهم قصد استغاللهم خالل الحمالت والمحطات 
االنتخابية، وليست المرة األولى التي يقوم فيها حزب 

بالعمل االجتماعي في الميدان من أجل تقديم الدعم لبعض 
األسر المحتاجة، بل سبق لحزب العدالة والتنمية أن اعتمد 

على بعض الجمعيات المقربة منه في العمل الخيري، بهدف 
تحقيق مكاسب انتخابية، بينما عمدت أحزاب أخرى يسارية 

ويمينية، إلى ضم فعاليات جمعوية أو منتخبين محليين، 
ألجل االستفادة من نشاطهم الخيري.. فما هي أسباب الجدل 

السياسي حول العمل الخيري؟ وهل لألمر عالقة بالترحال 
السياسي للبرلمانيين، أم بتصفية الحسابات؟ ولماذا تصمت 

الداخلية عن العمل الخيري من قبل جمعيات لمنتخبين؟ 
ومتى يتم إخراج الدعم المباشر لألسر الفقيرة والهشة؟

الرباط. األسبوع

الخلط بين العمل الخيري والعمل السياسي

قفـة رمضـان
تشعل فتيل الحرب

بين األحزاب السياسية 

شكل العمل الخيري واالجتماعي قاعدة أساسية 
لدى العديد من األحزاب السياسية، عبر جمعيات 

مقربة تقوم بتوزيع بعض المواد الغذائية في 
رمضان ومالبس ومستلزمات مدرسية، الستقطاب 

المواطنين وكسب تعاطفهم قصد استغاللهم 
خالل الحمالت والمحطات االنتخابية
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الـــرأي
العدد: 1558 من 29 أبريل إلى 5 ماي 2021

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

عبد الله بوصوف

املــراديــة  قصر  ــراالت  جــن أن  جليا  أصــبــح 
إحداثيات  توجيه  على  السيطرة  فــقــدوا  قــد 
وأصبحوا  البوليساريو،  مرتزقة  بيادق  كل 
مخبأ  وراء  يلهتون  ــفــاحــا«،  ِس كـــ»الــحــامــل 
غير  ــن  »االب وفضيحة  عــار  من  فيه  يستترون 

الشرعي«: البوليساريو الذي كبر في مخيمات تندوف أو قضى أيامه 
متسكعا في شوارع أوروبا وأمريكا.. 

فباالٔمس القريب، نقل الرئيس الجزائري على وجه السرعة الٕحدى 
زعيم  لدميته  بنفسه  يتوسط  واليوم  للعالج،  أملانيا  مستشفيات 
رفض  بعد   ،»19 »كوفيد  تداعيات  من  بإسبانيا  لالستشفاء  املرتزقة، 
السلطات االمٔلانية استقباله )اللهم ال شماتة(.. وذلك على حساب قوت 
احتجاجا  من سنتني،  الٔكثر  حراكه  يواصل  الذي  الجزائري،  الشعب 
حصة  طابور  في  الوقوف  وعــدم  العيش  ظــروف  تحسني  أجــل  من 

الحليب لساعات طوال..
التكتيكات القديمة لجنراالت قصر املرادية، أسقطت زعيم املرتزقة 
إبراهيم  الٔن  أوال،  االٕسباني،  للقضاء  )73 سنة( هدية  غالي  إبراهيم 
غالي مطلوب للعدالة اإلسبانية على خلفيات جرائم االغتصاب والقتل 
واالٕبادة الجماعية واالعتقال التعسفي واالختفاء القسري بمخيمات 
ثانيا،  للدفاع.  وزيرا  كان  عندما  و1986   1976 سنوات  بني  تندوف 
ألنهم أدخلوه إلى إسبانيا بهوية مزورة، وهو ما يعاقب عليه القانون 

اإلسباني.
وهم  غالي،  إبراهيم  ضحايا  من  العديد  أعلن  أخــرى،  جهة  من 
باملناسبة يحملون الجنسية اإلسبانية من أصول مغربية صحراوية، 
االٕسباني  ولــإعــالم  النزيه  االٕسباني  للقضاء  اللجوء  نيتهم  عن 
واملواقع  للجرائد  األولــى  الصفحات  على  قضيتهم  لجعل  املستقل، 
نسائية  حقوقية  جمعيات  توجه  نفس  وهو  واالٔوروبية،  االٕسبانية 
وبروكسيل  وجنيف  مدريد  من  بكل  القسري  واالختفاء  العنف  ضد 
وباريس، ستطالب فقط بالعدالة وبفتح تحقيق قضائي موسع، ليس 
في  معه  املشاركني  كل  وجه  في  وإنما  وحده،  غالي  الجالد  وجه  في 
جرائم ضد اإلنسانية ظل يتستر عليها النظام الجزائري أمام املنتظم 
املنظمات  بعض  تقارير  مقابل  بياض  على  شيكات  ويوقع  الدولي 

الحقوقية املشبوهة.
أن  االٕنسان«،  للدفاع عن حقوق  لـ»جمعية الصحراويني  وقد سبق 
القضاء االٕسباني،  أمام   2007 التي رفعتها سنة  الدعوى  حددت في 
على  كبيرا  مــســٔووال   28 تضم  والئــحــة  وثقيل  خطير  اتــهــام  صــك 
روز  بابلو  القاضي  قبلها  التي  الدعوى  وهي  غالي،  إبراهيم  رأسهم 
للعدالة  مطلوبا  البوليساريو  رئيس  بموجبها  وأصبح   ،2013 سنة 
ماتا  ال  دي  خوسي  القاضي  وسيعود  التاريخ،  ذلك  منذ  االٕسبانية 
شخصية  معلومات  جمع  يتضمن  قضائي  قرار  إلصدار   ،2016 سنة 
عن هوية إبراهيم غالي، بهدف إعادة فتح ملفات خرق حقوق اإلنسان 
قرار  تزامن  وقد  اإلسباني،  القضاء  أمام  واملعروضة  واالغتصابات، 
القاضي خوسي دي ال ماتا مع أخبار زيارة زعيم املرتزقة لبرشلونة 
في نونبر 2016، وهي الزيارة التي تم إلغاؤها خوفا من اعتقاله بعد 

مدة قصيرة على تعيينه خلفا لعبد العزيز املراكشي.
سيتيح  مــزورة،  وبهوية  للعالج  بإسبانيا  غالي  إبراهيم  فوجود 
محاكمة  بضرورة  املطالبة  ولجمعياتهم،  وملحاميهم  ضحاياه  لكل 
واألطفال  النساء  من  االٔبــريــاء  بدماء  ملطختان  يــداه  الزالــت  جالد 
تطارده،  الزبير  محمد  محمود  خديجتو  صرخات  وستظل  والرجال، 
اغتصابها  تفاصيل  مكشوف،  وبوجه   ،2013 يناير  في  حكت  والتي 
2010 وقد كان حينها سفيرا  الوحشي من طرف زعيم املرتزقة سنة 
ملخيمات تندوف لدى الجزائر، واغتصاب وتحرش وتعنيف من طرف 
عبد القادر الوالي، وهو ابن ما يسمى رئيس وزراء حكومة املرتزقة 

االنفصاليني...
جالدي  كل  مع  موسع  قضائي  تحقيق  بفتح  تعجل  أحداث  وكلها 
للدم  املتعطشني  الجزائر  جنراالت  وكالء  كل  ومع  تندوف،  مخيمات 
صحراء  بمخيمات  املحتجزين  الصحراويني  املغاربة  وسجن  وقمع 
الجزائر منذ أربعة عقود، وتسائل الضمير اإلنساني واألقالم الحرة 
في العالم وداخل أروقة مكاتب مؤسسات حقوق اإلنسان واملنظمات 
أنها تكشف عن واقع حقوق اإلنسان والحريات  غير الحكومية، كما 

داخل مخيمات االحتجاز بتندوف.
االنتصارات املتتالية للدبلوماسية املغربية في تدبير ملف الوحدة 
بالجزائر،  الكراهية  جنرالت  تخطيطات  أربكت  والوطنية،  الترابية 
ودفعتهم إلى ارتكاب أخطاء كثيرة عمقت من تأزيم الوضع الداخلي 
متغيرات  مواكبة  عن  الجزائري  النظام  عجز  عن  وكشفت  الجزائري 

العالقات الدولية.
إلى  املرتزقة  زعيم  الجزائري  الرئيس  يرسل  أن  يعقل  كيف  لكن، 
»الهوية  وهل  عليه؟  القبض  بإمكانية  علمه  مع  بإسبانيا  مستشفى 
املزورة« إلبراهيم غالي، كانت لتمويه سلطات الحدود اإلسبانية، أم 
لتمويه إبراهيم غالي نفسه؟ وهل استقباله في إسبانيا تحت عنوان 
وملاذا  والعقاب؟  املحاكمة  من  إلفالته  كاف  اإلنسانية«،  »الظروف 
فضل النظام الجزائري مستشفيات إسبانيا بعد رفض أملانيا وليس 
فرنسا؟ فهل كان ذلك إعالنا عن نهاية مرحلة إبراهيم غالي الطاعن في 
السن، وذلك بالتضحية به وتسليمه للقضاء اإلسباني، إذ يحوم الشك 
حول النية الحقيقية للنظام الجزائري إلرسال زعيم البوليساريو بني 
املستشفيات اإلسبانية والسجون اإلسبانية بعيدا عن تبرير وتمويه 

»الظروف اإلنسانية«؟
ومن جهة أخرى، ستدخل معركة الدفاع عن ضحايا إبراهيم غالي 
مرحلة حاسمة، سواء أمام القضاء اإلسباني أو األوروبي، وستتصدر 
أخبار محاكمة جالد النظام الجزائري، إبراهيم غالي، أخبار وضعه 
الصحي.. فهل هي نهاية البوليساريو، أم نهاية غالي زعيم املرتزقة؟

البولـيساريـو نهـاية 
كلما اقتربت االنتخابات إال وأصيبت جميع الطبقات 
الشعبية بنوبة من الخوف، ألن نتيجتها غير مضمونة 
السؤال  ليبقى  املشاركة،  بنسبة  تعلق  ما  وخصوصا 
املطروح: هل سنبقى على هذه الحال بعد االستحقاقات 
املقبلة؟ بمعنى هل سيبقى حزب العدالة والتنمية يدير 
الحلفاء  هم  فمن  ذلك،  حصل  إذا  وحتى  الحكم؟  سدة 

الذين سيشاركون في التجربة الديمقراطية املقبلة؟
داخل  تدق  االستحقاقات  معركة  طبول  أخــذت  فقد 
وفرز  الحزب  مرشحي  الختيار  وذلك  األحــزاب،  مقرات 
االمتحان  يبدأ  وهنا  ــوزارة،  ــ ال بكرسي  سيفوز  مــن 
بعض  تحتاج  وقد  والعلنية،  السرية  اللقاءات  وتكثر 
استعمال املصحف  إلى  للجوء  القادة  األحزاب وبعض 

للبرملان  أو  لالستوزار  ســواء  بمقعد،  للفوز  املحظوظني  لطمأنة 
من  هناك  أن  السابقة  التجارب  علمتنا  وقد  الجماعات،  داخــل  أو 
االنتفاعيني  في  فيكمن  الخطر،  أما  طائلة،  بأموال  املناصب  يشتري 
الوسائل،  بشتى  األمــوال  تكديس  عن  يبحثون  الذين  واالنتهازيني 
الشعب  سيجد  فأين  السياسية،  العناصر  هذه  كل  اختلطت  وإذا 
ضالته ليطمئن على أن الرجل الذي اختاره ومنح له صوته سيعمل 
على خدمة البالد والصالح العام ال على السباق من أجل الفوز فقط 

المتالك الفيالت والقصور والسرايا؟
))إن اإلنسان خلق هلوعا(( وهذا ما يجعله يدوس على كل املبادئ 
يشعر  ال  سكون  في  يتكون  خطير  نوع  وهذا  اإلنسانية،  والفضائل 
ما  اإلنسان  و))قتل  والثراء،  النعمة  أثار  عليه  تظهر  أن  بعد  إال  به 
يهتم  تجعله  التي  الشديدة  املغريات  أمــام  ضعيف  فهو  أكفره((، 
بالدنيا وينسى اآلخرة، ألم يقل سبحانه وتعالى ))من كان ُيِريُد َحْرَث 
َوَما  ِمْنَها  ُنْؤِتِه  ْنَيا  الدُّ َحْرَث  ُيِريُد  َكاَن  َوَمن  َحْرِثِه  ِفي  َلُه  َنِزْد  اآْلِخَرِة 
َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمن نَِّصيٍب((، وهنا يجد اإلنسان نفسه أمام خيارين ال 
ثالث لها، إما حياة النعيم في هذه الدنيا الفانية، وإما دخول الجنة 

راضيا مرضيا عليه، كما قال تعالى: ))وما ربك بظالم للعبيد((.
يمكن  التي  الخيرات  من  بالعديد  تعد  األرض  أن  علمنا  وإذا 
تعالى:  لقوله  تأكيدا  الحالل  طريق  عن  بها  يستمتع  أن  لإنسان 
ِمن  َوُكُلوا  َمَناِكِبَها  ِفي  َفاْمُشوا  َذُلواًل  اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  ))ُهَو 

أيضا:  وقوله  النُُّشوُر((،  َوِإَلْيِه   ۖ ــِه  ْزِق رِّ
ُتْحُصوَها  اَل  هلل  ِنْعَمَة  وا  َتــُعــدُّ ))َوِإن 
طبقة  أن  وبما  ِحيٌم((،  رَّ َلَغُفوٌر  هلل  ِإنَّ 
من  تعاني  ــت  الزال الشعب  من  كبيرة 
االنتخابات  يوم  نخشى  فإننا  األمية، 
األســاس،  هــذا  على  شعبنا  يعامل  أن 
املواطنني،  من  ونرجوه  نطلبه  ما  لذلك 
به  تقوم  بما  ويغتروا  يخضعوا  ال  أن 
األحزاب في هذا الشهر الفضيل، حيث 
استعمال  في  تتنافس  األحــزاب  أخذت 
حيث  والــوســائــل،  األساليب  مختلف 
توزع »قفة الرحمة« على الفقراء مقابل 
يوم  الستعمالها  تدخرها  الئحة  في  الوطنية  بطاقاتهم  تسجيل 
على  السامني  املوظفني  بعض  خلود  ظاهرة  وهناك  االنتخابات، 
الوطني  املكتب  منها  نذكر  للدولة،  تابعة  ومؤسسات  إدارات  رأس 
للسكك الحديدية، واملندوبية السامة للتخطيط، واملندوبية السامية 
للمقاومني وأعضاء جيش التحرير، والذين باتوا يؤمنون أن ال أحد 
يستطيع القيام بمهامهم على اعتبار طول املدة التي قضوها على 
ملا  الوزارات، نظرا  أهم من  املؤسسات، وهي مؤسسات  رأس هذه 

يخصص مليزانياتها من أموال طائلة.
بعض  صفوف  في  مقبورة  شبابية  وقـــدرات  مؤهالت  من  فكم 
على  حتى  يتوفر  ال  هؤالء  يحملها  التي  الشهادات  أن  مع  اإلدارات 
الداخلية  للترقية  مباريات  فال  الحاليني،  املسؤولني  بعض  نصفها 
وال إنصاف في توزيع املسؤوليات، حيث يظل عدد كبير من شبابنا 
ينتظرون وقد يطول االنتظار، وإذا كثرت االختالالت وعدم التوازن، 

فاعلم أن تلك مؤشرات تنذر باإلفالس.
غاب  فــإذا  بعضا،  بعضهم  يشد  املرصوص  كالبنيان  والشعب 
وهذا  اإلســالم،  بها  جاء  التي  والتعاليم  املبادئ  سقطت  التضامن 
يتطلب وقتا طويال للقضاء عليه أو الحد من خطورته، فالتربية هي 

أساس األخالق مصداقا لقول الشاعر:
األم مدرسة إذا أعددتها

أعددت شعبا طيب األعراق

ــة )مــع  ــاســي ــســي ــجــحــت األحـــــــزاب ال ن
لعبة  اتــخــذت  أن  منذ  قليلة(،  استثناءات 
تشرذمها  بعد  لوجودها،  أساسا  االنتخابات 
وانــشــطــاراتــهــا الــبــركــانــيــة، )نــجــحــت( في 
أضافتها  جديدة  ومصطلحات  مفاهيم  نحت 
»األعيان«،  مثل:  السياسية،  العلوم  لقاموس 
و»الشناقة«، و»املناخبية«  الشكارة«،  و»مول 
وذلك  و»السماسرة«،  االنتخابية«،  و»الحيتان 
بفضل التدافع النفعي/الوصولي والتخلي عن 
السياسي/  »التنظيم  مثل  عريقة  مفاهيم 
املعبرة  األداة  باعتباره  التنظيمية«  الهياكل 
عن اإلرادة الشعبية، و»القاعدة الشعبية« التي 
والتنظيمات  األفراد  من  مجموعة  من  تتكون 
املناصرة  والجمعيات  املوازية  )املنظمات 
والحاملة  إلــخ...(  واملتطوعني  واملتعاطفني 
الحركية  فــي  والــفــاعــلــة  التنظيم  لــرســالــة 
واألنشطة السياسية التي تربط بني التنظيم 

والقواعد.
ــا نــجــحــت فـــي اعـــتـــنـــاق الــعــقــيــدة  ــم ك
هدف  أهــم  أن  تعتبر  التي  »امليكيافيلية« 
السلطة  على  الحصول  هــو  السياسة  فــي 
املمكنة  الــوســائــل  وبــكــل  عليها  والــحــفــاظ 
)الغاية تبرر الوسيلة(، بعيدا عن األداة التي 
باعتباره  للتطور،  التاريخية  الحتمية  تسرع 
من  الشعبية،  اإلرادة  عن  الصحيح  التعبير 
العازفني،  في صناعة  تفوقها  ننسى  أن  دون 
واملتربصني  والــصــامــتــني،  ــن،  ــدي واملــحــاي

واالنتهازيني والفاسدين.
تاريخية  لحظة  الــيــوم  نعيش  كنا  وإذا 
استثنائية للتحوالت السياسية واالقتصادية 
األرقام  بسرعة  املكثفة  والثقافية  االجتماعية 
املجاالت  من  العديد  في  عليها  حصلنا  التي 
النفعية،  نتائجها  ــإن  ف قياسي،  زمــن  فــي 
بني  االجتماعية  التفاوتات  كرست  لألسف، 
السفلى«،  »الحاشية  ومغرب  املركز  مغرب 
واملجالية،  االجتماعية  الالمساواة  وعمقت 
وعــمــلــت عــلــى حــمــايــة نــفــعــيــة الــكــراســي 
واحــتــاللــهــا بــااللــتــصــاق، مــن أجـــل الــريــع 

والنفوذ واملحسوبية والزبونية.
تمخض   1989 عام  االشتراكية  سقوط  إن 
عنه نوع من امليوعة السياسية ومن الحرية 
في  السياسي، كالحق  العمل  في  السلبية 

تدبير الشأن العام حتى لو تطلب األمر شراء 
الذمم، تبعا ملفاهيم السوق، وما لم ينتبه له 
الثورة  حدوث  هو  اليوم،  السياسي  الفاعل 
واقتصاديات  االتصاالت  في  التكنولوجية 
الكذب  »حبل  معها  أصبح  التي  املــعــرفــة، 

قصيرا«.
والسياسة  بطبعها،  سياسية  فاألحزاب 
متجددا  األمر  هذا  جعل  يعني  وتدبره  أمر، 
يمكن  ال  أنها  كما  راكـــدا،  وليس  ومتغيرا 
أن  على  قادرة  تكن  لم  إذا  مهامها  تؤدي  أن 

تتجدد وتنمو.
وعــلــى ضـــوء هـــذه الــشــظــايــا، نــقــول أن 
تنظيمه  يــحــدد  تأسيسي  نــص  حــزب  ألي 
املفروض  من  كما  احترامه،  يجب  الداخلي 
االحتكام  يجب  وقاعدة  نشطاء  له  يكون  أن 
في  يساهم  أن  وعليه  ديمقراطيا،  إليها 
القضايا  عن  التعبير  وفي  العمومي  النقاش 
التي يعيشها  األساسية واملهمة،  الجوهرية، 
الوطن، ويجب عليه احترام السيادة الوطنية 
واملبادئ  القوانني  وتنفيذ  والديمقراطية، 
يتعني  كما  الدستور،  في  عليها  املنصوص 
أن يكون مستداما يحافظ على عالقات  عليه 
منتظمة ومتنوعة مع الرأي العام وليس في 
املناسبات االنتخابية فقط، وأن يحصل على 
وليس  السياسي  ببرنامجه  الشعبي  التأييد 
والــكــذب  والتملق  واإلغــــراءات  ــوالءات  ــال ب
السلطة  ممارسة  بني  والتمييز  والغوغائية، 
املــواطــن  بــاســتــبــالد  عليها  الــتــأثــيــر  وبــني 
وبالتخويف  الشعبوية  بالخطابات  البسيط 
وخلط  والتهييج  والتيئييس  والتحريض 

األوراق بـ»ضرب شي بشي«.
األحزاب السياسية يجب أن تكون مؤسسة 
دعم  مقابل  واملــقــتــرحــات  لــألفــكــار  منتجة 
وتنضبط  القرار  تصنع  أحزاب  لها،  الناس 
بتمويل  تنفيذية، أحزاب  أحزابا  وليس  له 
وقواعدها،  أعضائها  بني  وشفاف  مستقل 
قواعدها  بني  أولية  بانتخابات  تقوم  أحزاب 
الوطنية،  ترشيحاتهم  تقديم  قبل  وأعضائها 
البناء  في  الحقيقية  املساهمة  هي  وهــذه 
تحترم  ــزاب  ــ أح الــحــقــيــقــي،  الــديــمــقــراطــي 
السياسي  البرنامج  إنتاج  الثالثة:  وظائفها 
واختيار  العام،  الرأي  صناعة  عنه،  والدفاع 

النخب السياسية.
مؤسسات  كذلك  تعتبر  السياسية  األحزاب 
انتخابية  ومؤسسات  املجتمع،  داخل  وساطة 
والخارجية،  الداخلية  الديمقراطية  تحترم 
لذلك يجب أن تكون في خدمة املصلحة العامة، 
وهي أداة تمنحها الطبقات االجتماعية نفسها 
اقتصاديا  وبلورتها  مصالحها  عن  للدفاع 

وسياسيا وثقافيا داخل املجتمع.
طبقة  ظــهــور  تــعــزز  أن  يــجــب  األحــــزاب 
وقادرة  مسؤولة  ومواطنة،  وطنية  سياسية 

على تحمل املسؤولية وتدبير الشأن العام.
رافعة  تكون  أن  يجب  السياسية  األحزاب 
تساهم  وأن  وفعال،  قوال  الديمقراطية  للدولة 
طريق  عــن  للشعب  السياسية  اإلرادة  فــي 
احترام إرادته، وليس عن طريق إثارة النعرة 

االنقسامية والقبلية والعصبية.
محاربة  تنشد  التي  السياسية  األحــزاب 
الفساد، ال يجب أن تكون حاضنة للفاسدين، 
ويجب أن تعلن عن استراتيجياتها املتكاملة 
الديمقراطية  مقومات  لحماية  الناس،  لعموم 

وأسس وسيادة القانون.
الساحة  فــي  اآلن  يــحــدث  فما  ــرا،  ــي وأخ
للصراع  وشخصنة  تنابز  مــن  السياسية 
إلى  يدفعنا  السياسية،  األحــزاب  بعض  بني 
انتكاس  بني  محيرة  استفهام  عالمات  وضع 
الزمن  وانتصار  النضالي،  الذهبي  العصر 
أحزاب  نجم  بأفول  الشعبوي،  القصديري 
بعينها، تستغل الفراغ وانعدام الثقة، لتزرع 
الشرعية  باسم  والقلق  الشك  من  يكفي  ما 

والوالء لألمة والوطن.

الخوف من االنتخابات 

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

انــتــصار  االنــتهــازيــة

المصطفى المريزق
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للنقـاش
العدد: 1558 من 29 أبريل إلى 5 ماي 2021

* أستاذ باحث

ما هي السعادة 
المنشودة في الدول؟

السعادة  مفهوم  أن  من  الرغم  على 
ويختلف  والصعوبة  الغموض  يسوده 
املتبعة  األساليب  أن  إال  عليه،  الناس 
بالسعادة،  الشعور  على  الناس  تحفز 
فمن  مستمرة،  أو  وقتية  كانت  ســواء 
أن  الــنــاس،  لــدى  املتمثلة  الطرق  هــذه 
املطرد  التقدم  إلــى  يسعى  عــادة  الكل 
الغايات  مــن  مجموعة  إلــى  للوصول 
التي لها معنى، وهي متطلبات متعارف 
والحرية  والغنى  الصحة  مثل  عليها، 
الفساد،  وغياب  والقانون،  والعدالة 
والثقة  مواطنيها،  على  الدولة  وسخاء 
السياسية،  والهيئات  الحكومة  فــي 

وغيرها من املؤسسات األخرى.
السعداء في  الناس  ارتفاع نسبة  إن 
سعيدة،  الدولة  أن  يعني  مجتمع  أي 
أكثر  بأنها  تصنيفها  يمكن  وبالتالي 
مرتبة  احتلت  ألنها  ســعــادة،  البلدان 
متقدمة في التصنيف الدولي للسعادة، 
إلى  املتحدة  باألمم  أدى  الــواقــع  هــذا 
بهدف   ،2012 سنة  في  مبادرة  إطــاق 
اعتمادا  عامليا،  الــدول  أسعد  تحديد 
النتيجة  فكانت  محددة،  مؤشرات  على 
2016، أن الدول االسكندنافية  في سنة 
هي األسعد من بني مجموعة كبيرة من 

الدول وصل عددها 160 دولة.
ــدف من  ــه ــا ال ــرء: م ــ وقـــد يــتــســاءل امل
هذا  إن  الــدول؟  ألسعد  الدولي  التصنيف 
املتحدة  األمــم  به  تنادي  الــذي  التصنيف 
سنويا، يهدف إلى اتخاذ خطوات إيجابية 
معيشة  مستوى  تحسن  لكي  الــدول  من 
الدولي  املفهوم  في  السعادة  شعوبها، ألن 
الداعمة  اإليجابية  العوامل  تلك  تعني 
لتحقيق الرفاهية االجتماعية، مثل تحسني 
والحريات  واالقتصاد  والتعليم  الصحة 
ذلك  وغير  القانون،  واحــتــرام  والحقوق 
تلك  تتأثر  أال  أهمية،  واألكثر  األمــور.  من 
العوامل سلبا بمرور الزمن، فتراجع الدولة 
في مجاالت التنمية العامة أو في الحقوق 
أو  الحكومات  خصت  سواء  والواجبات، 

األفراد واملؤسسات املختلفة.

كيف نبلغ السعادة 
كأفراد وجماعات

النفس  إلى  السعادة كلمة محببة  إن 
لها  اآلذان،  لسماعها  تطرب  البشرية 
وكم  األبصار،  يخطف  ِسناه  يكاد  بريق 

والبحث  السعادة  لبلوغ  الناس  يسعى 
يتطلعون  ــان،  وزمـ مكان  كــل  فــي  عنها 
نبلغ  فكيف  بتحقيقها،  ويحلمون  إليها 
السعادة التي ننشدها من دولنا؟ سؤال 
وأعيت  العقاء،  فهمه  في  حــار  صعب 

اإلجابة عنه الفاسفة والحكماء.
متفاوتة  الــســعــادة  فهم  فــي  فـــاآلراء 
بها  حلمت  متشعبة،  حولها  واألفــكــار 
البشرية منذ خرجت من الجنة ومارست 
عنها  فتش  األرض،  هــذه  على  الحياة 
الفاسفة واألدباء على اختاف العصور 
واألوطان، رآها أفاطون في »جمهوريته« 
وتوهمها الفارابي في »مدينته الفاضلة« 
وحلم  »رســالــتــه«،  في  املعري  وتخيلها 
»بــاده  فــي  جــبــران  خليل  الشاعر  بها 
كــدوا  وغيرهم  هـــؤالء  كــل  املــحــبــوبــة«.. 
ذهــنــهــم وأعــمــلــوا فــكــرهــم وجــــّدوا في 
البحث عنها هنا وهناك، فتصوروها في 
تخيلوه  الذي  املثالي  عاملهم  في  النهاية 
عالم با مشاكل  فيه،  بأحامهم  وعاشوا 
فيها  تتحقق  فاضلة  مــدن  متاعب،  أو 

السعادة وترفرف عليهم بجناحيها.
واألدبـــاء  الفاسفة  نــتــرك  ــا  ــون ودع
يتصور  كيف  لنرى  املثالي،  عاملهم  في 
نطالب  التي  السعادة  البسطاء  أمثالنا 
كما  لنا  بتحقيقها  ودولــنــا  حكوماتنا 

تطالب بذلك األمم املتحدة.
إن مفهوم السعادة تتباعد فيه األفكار 
ــرؤى،  ال وتتشعب  األفــهــام  وتتضارب 
وتعريف  يجمعها  إطار  من  إذن  بد  فا 
الناس السعادة  يحددها، فكيف يتصور 

في عاملنا هذا؟
يرى البعض السعادة في ثروة كبيرة 
يجمعها أو رصيد كبير في أحد البنوك 
عالي  منصب  أو  رغــبــاتــه،  بــه  يحقق 
عاقل  بها  يغتر  فا  دول،  فاأليام  يتواله، 
إذا أقبلت، وال ييأس إن أدبرت، فيوم لك 
ويوم عليك ولو دامت في عزها ورخائها 
الثروة  وأهل  القوم  لعلية  لدامت  ألحد 
وما  ألحد  بمخلدة  الدنيا  فما  والجاه، 

هي إال متاع الغرور.
والهنيئة  الكدر  من  الصافية  فالحياة 
هي  املنغصات،  من  والخالية  التعب  من 
حياة وهمية يحلم بها الفاسفة وتراود 
أحام الخياليني، ولكنها في عالم الواقع 
الكدر  على  جبلت  الحياة  إن  مستحيلة. 
السرور  فيها  واقــتــرن  ــاآلالم  ب ومزجت 
بالترح،  والبهجة  بالغم  والفرح  بالحزن 
في  آالمها  من  للتخفيف  يسعى  والعاقل 
حدودها ما يقدر عليه ويحاول أن يسهم 

في هناء البشرية وسعادتها.

سعادة الدول
 وجائحة »كورونا«

الدول  من  دولة  سعادة  نتصور  كيف 
العالم  في  انتشرت  »كورونا«  وجائحة 
فتسبب  الهشيم،  فــي  ــنــار  ال انــتــشــار 
حوالي  وفــاة  في   »19 »كوفيد  فيروس 
أنــحــاء  جميع  ــي  ف شــخــص  مــايــني   3
بني  فرق  ال  القارات  وبمختلف  العالم، 
الجائحة  تكتف  ولــم  وغني،  فقير  بلد 
بحصد أرواح البشر، بل أدت أيضا إلى 
اليومية  الحياة  في  كبيرة  هزة  حدوث 
على  الحياة  تستقر  ولــم  منا،  للكثير 

مهددة  أصبحت  الناس  فصحة  حــال، 
بني  فـــرق  ال  ــات  ــواجــه ال جميع  عــلــى 
واالقتصاد  وضعيفها،  البنية  ــوي  ق
املعمور،  عمت  والبطالة  انهار  العاملي 
يوم  كل  بينما  مظلم،  العالم  ومستقبل 
هذه  ومع  الجائحة  استمرار  مع  جديد 
ما  عــن  نتحدث  »الــكــورونــيــة«  املــآســي 
الناس  إن  العالم؟  في  دولة  أسعد  هي 
مشتركا  تهديدا   »19 »كوفيد  في  يرون 
وازديـــادا  السعادة،  ملؤشر  وخارجيا 
السلبية  املــشــاعــر  وتــيــرة  فــي  كبيرا 
تواجد  ورغــم  الــعــالــم،  دول  ثلث  عند 
علماء  معرفة  عدم  ومع  »كورونا«  وباء 
هذا  وينتهي  سيضمحل  متى  األوبئة 
فــإن  الــعــاملــي،  الصعيد  عــلــى  ــاء  ــوب ال
دول  أســعــد  تــقــريــر  بــوضــع  املهتمني 
كشف  حيث  متفائلني،  مازالوا  العالم، 
السنة،  وهذه  املاضية  للسنة  تقريرهم 
والدول  العالم  في  السعيدة  الدول  عن 
استمرار  من  بالرغم  عامليا،  التعيسة 
دولة  صنفت  وهكذا  الفيروس،  انتشار 
للعيش  مكان  أسعد  أنها  على  فنلندا 
ــارك في  ــم ــدان فــي الــعــالــم، وجـــاءت ال
سويسرا  من  كل  تلتها  الثانية،  املرتبة 

وإيسلندا وهولندا.
العالم،  في  تعاسة  األكثر  الدول  أما 
الــســنــة، فهي  ــذه  ــ ــر ه ــري ــق ت حــســب 
السودان  وجنوب  وسوريا  أفغانستان 
وبــوتــســوانــا وروانـــــدا وزيــمــبــابــوي 

والصومال.

وضع الدول العربية والمغرب 
على وجه الخصوص

األكثر  العربية  الدول  ترتيب  وجاء 
سعادة هذه السنة على الشكل اآلتي: 
املرتبة  الــبــحــريــن  ــة  دولـ احــتــلــت 
دولــة،  أســعــد  قائمة  ضمن  األولـــى 
املتحدة  العربية  اإلمارات  تليها دولة 

والسعودية.
املتحدة  العربية  اإلمارات  واحتلت 
عامليا،  والعشرين  الحادية  املرتبة 
مما جعلها تتصدر قائمة دول الشرق 
دعا  حيث  إفريقيا،  وشمال  األوســط 
عامليا،  الدول  بأسعد  املتعلق  التقرير 
يوجد  الدولة  فهذه  بها،  االقتداء  إلى 
بحكومتها وزير للسعادة حيث أحدث 
هذا املنصب خال السنوات األخيرة 

ومازال موجودا حتى اآلن.
أما املغرب، فلم يحظ بمرتبة خاصة 
كدولة سعيدة، كما هو الشأن بالنسبة 

وعلى  والــجــزائــر،  ــس  ــون وت ملــصــر 
سيراليون  ترتبت  اإلفريقي،  الصعيد 
والـــصـــومـــال ونــيــجــيــريــا وجــنــوب 
إفريقيا وموريتانيا في مؤخرة الدول 
السعيدة، وتذييل دول إفريقيا جنوب 
السعيدة  الشعوب  قائمة  الصحراء 
اتضح  ما  وهــو  سوريا،  جانب  إلــى 
من خال حلول دول جنوب السودان 
ورواندا  والطوغو  وغينيا  وليبيريا 
وجمهورية  ــدي  ــورون وب وتانزانيا 
إفريقيا الوسطى في املراكز األخيرة.

ــرء: ما  ــ ــد يــتــســاءل امل وأخـــيـــرا، ق
ألسعد  الدولي  التصنيف  من  الهدف 
لنقول  ؟  سنة  كل  خــال  عامليا  دولــة 
به  تــنــادي  ــذي  ال التصنيف  هــذا  أن 
جائحة  )رغــم  سنويا  املتحدة  األمــم 
خطوات  اتخاذ  إلى  يهدف  كورونا( 
لــكــي تحسن  ــدول  ــ ال ــن  إيــجــابــيــة م
مستوى عيش شعوبها، ألن السعادة 
في املفهوم الدولي تعني تلك العوامل 
الرفاهية  لتحقيق  الداعمة  اإليجابية 
الصحة  تحسني  مثل  االجتماعية، 
والــحــريــات  ــتــصــاد  واالق والتعليم 
ليبقى  وغيرها،  والقانون  والحقوق 
األهم، أال تتأثر العوامل سلبا بمرور 
مجاالت  في  الدولة  فتتراجع  الوقت، 
الحقوق  ــي  ف أو  الــعــامــة  التنمية 
والواجبات، سواء خصت الحكومات 

أو األفراد أو املؤسسات املختلفة.
لهذه األسباب رتب تقرير السعادة، 
العالم خال  الدول األكثر سعادة في 
سنة 2021 كالتالي: فنلندا، إيسلندا، 
ــســرا، هــولــنــدا،  ــارك، ســوي ــمـ ــدانـ الـ
السويد، أملانيا، النرويج، نيوزيلندا، 

النمسا، إلخ...
املتحدة  ــات  ــوالي ال تقدمت  بينما 
األمريكية هذه السنة من املركز الثامن 
بينما  عشر،  الرابع  املركز  إلى  عشر 
املركز  من  املتحدة  اململكة  تراجعت 
فيما  عشر،  الثامن  إلى  عشر  الثالث 

احتلت أستراليا املركز الثامن عشر.
 تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة 
والتي  املتحدة  األمــم  ترعاها  التي 
هي   ،2012 سنة  منذ  سنويا  تنشر 
يشرف  رأي  استطاعات  عن  عبارة 
فيها  يجيب  »غــالــوب«  معهد  عليها 
درجة  بشأن  استبيانات  عن  السكان 
بلدانهم  فــي  الشخصية  الــســعــادة 
التضامن  مــؤشــرات  إلـــى  بالنظر 

والحرية الفردية والرفاه املنشود. 

خالل سنة 2011، أصدرت الجمعية العامة 
لألمم المتحدة قرارا يدعو دول العالم 

إلى قياس مقدار السعادة في شعوبها، 
وفي أبريل 2012، صدر أول تقرير حول 

مقياس السعادة عند دول العالم باعتباره 
مسحا عالميا للسعادة، حيث حدد التقرير 

حالة السعادة العالمية، وأسباب السعادة 
والبؤس واألثار المرتبة على السياسات 

التي أظهرتها دراسة الحالة عالميا.
وخالل سنة 2013، قدم تقرير السعادة 

العالمي الثاني كيف يتم قياس 
الرفاه عند الدول والفوائد الموضوعية 

للسعادة، وضم التقرير أكثر من 150 
دولة التي خضعت لمعايير مقياس 

السعادة، منها نصيب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي، ومتوسط العمر، 

والحرية، وسخاء الدولة على مواطنيها، 
والدعم االجتماعي، وغياب الفساد في 

الحكومات والقطاعات الحكومية وقطاع 
المال واألعمال، باإلضافة إلى نصيب الفرد 
من اإلنتاج اإلجمالي، والدعم االجتماعي، 

ومتوسط العمر.

حسب التقرير العالمي الذي تصدره األمم المتحدة

بين الدول السعيدة والدول التعيسة..

 أين موقع المغرب؟

د. عبد الرحيم بن سالمة*

اآلراء في فهم السعادة 
متفاوتة واألفكار حولها 

متشعبة، حلمت بها 
البشرية منذ خرجت من 

الجنة ومارست الحياة على 
هذه األرض، فتش عنها 
الفالسفة واألدباء على 

اختالف العصور واألوطان، 
رآها أفالطون في 

»جمهوريته« وتوهمها 
الفارابي في »مدينته 

الفاضلة« وتخيلها المعري 
في »رسالته«، وحلم بها 

الشاعر خليل جبران في 
»بالده المحبوبة«..



وزوايــا  ومساجد  شــريــف  ضــريــح  في الرباط 
ومن  إفريقيا  يف  األولــى  هي  دينية  و»جامعة« 
فـــروعـــهـــا دار احلــــديــــث احلـــســـنـــيـــة، وكــتــاتــيــب 
ــيـــة مــشــتــل عـــلـــمـــاء املـــســـتـــقـــبـــل.. مــديــنــة  قـــرآنـ
يعتكف ســكــانــهــا وخــصــوصــا يف شــهــر رمــضــان 
الــفــضــيــل، عــلــى املــزيــد مــن اخلــشــوع والــعــبــادة 
ــر، ولـــئـــن حــرمــتــنــا اجلـــائـــحـــة من  ــيـ وفـــعـــل اخلـ
أداء فريضة الصالة وصالة التراويح يف بيوت 
بالفيروس  تدنيسها  من  واحــتــرازا  وقاية  اهلل، 
أو إشعار بعالمة من  الــذي ينتقل دون علمنا 
عالماته، مادام يف حكم األشباح، وتفاديا لكل 
املــســاجــد باستعمال  عــلــى  الــوافــديــن  شــك يف 
ــرارة أو طــلــب شــهــادات  ــ آالت الــكــشــف عــن احلـ
املؤمنني،  بني  ذلــك من متييز  ملا يف  التلقيح، 
مت االهتداء إلى تشريف بيوتنا بشرف طهارة 
اخلالق  إلى  التوجه  ومنها  املساجد،  وقدسية 
الـــبـــاري جــل جــاللــه يــؤمــهــم اآلبــــاء واألجــــداد 
إنها  والـــزوجـــات..  واألحــفــاد  األبــنــاء  وخلفهم 
الـــعـــائـــلـــة يف صـــالة  أن جتــتــمــع  مـــن اهلل  هـــبـــة 
العشاء والتراويح داخل فيالت وشقق ومنازل 
وحـــجـــرات، كــل أســـرة تــدعــو مبــا تــشــاء وتــوجــه 
أكفها تضرعا إلى العلي القدير بأن يرفع عنا 
الوباء ويحفظنا ويدمي علينا نعمة االستقرار 
رمــضــان  شــهــر  يف  اكتسبت  فمنازلنا  والــهــنــاء، 
صفة القدسية، وحتصنت من انتهاك حرمتها 
أو إبطال الصالة فيها جراء تسرب ما ال يرضي 

اهلل أو التفوه مبا يغضبه تعالى. 
يف رمـــضـــان، يــفــتــخــر الــربــاطــيــون بــإضــافــة 
بقالدة  فقلدوها  ربــاطــهــم،  إلــى  حسنة  مــيــزة 
»املـــديـــنـــة الـــفـــاضـــلـــة«، فــلــنــســتــمــر يف اتـــخـــاذ 
أفعالنا وكالمنا  منازلنا بيوتا هلل طاهرة من 
أوالدنــا، ومنها تشع  وتربية  أزواجنا  ومعاملة 
الرباط  أرجــاء  كل  ليغمر  والتسامح  الرحمة 
فيها  يعبد  ومساجد  منابر  كلها  التي صــارت 
وجه  فثم  وجوهنا  ولينا  فأينما  جالله،  جل 

اهلل الكرمي.

شهادات من

الرواد
الكريم  عبد  األستاذ  النقيب  للرائد  شهادة 
صدر  جــديــد  كــتــاب  تقديم  فــي  جـــاءت  بناني، 
الجوهري  مصطفى  للدكتور  الشهر  هذا  خالل 
بمدينة  واالجتماعية  الثقافية  »الحياة  حــول 
الرباط خالل القرن العشرين - مالمح وتجليات 
مختصرة«، اقتطفنا منه لكم هذه الفقرة: ))نضع 
بني يدي القارئ هذا الكتاب القيم حول الحياة 
عمل  وهو  الرباط،  ملدينة  واالجتماعية  الثقافية 
من  الــهــائــل  الــكــم  ــذا  ه ــى  إل ينضاف  توثيقي 
املؤلفات الصادرة في العقود األخيرة، عن مدينة 
تأسيس  في  وافر  بقسط  عريقة أصيلة ساهمت 
والحديثة  العريقة  والثقافة  املغربي  الفكر 
موضوع  خبر  الــذي  الكتاب  فمؤلف  ببالدنا، 
وجه  على  والثقافة  املغربي  الحضاري  التراث 
يلقي  الخصوص،  وجه  على  والرباطي  العموم 
املحطات  أهــم  على  باختصار،  ــو  ول الــضــوء 
العلمية والفكرية والفنية والدينية واالجتماعية 

للمدينة..(( انتهى.
إنها الرباط التي صارت محبرة لألفكار النيرة 
للتحدث عن أمجادها وعن تاريخها، وأيضا عن 

إنسانها املناضل.

بـــشـــارع »املــــخــــتــــار جــــزولــــيــــت« عــلــى 
برج  يتموقع  احمليط،  حي  قبالة  الساحل 
ــورغ« ويــنــتــصــب مـــدفـــعـــان فــوهــتــاهــمــا  ــبــ ــنــ »روتــ
ــن الـــبـــحـــر..  مـــصـــوبـــتـــان نـــحـــو احلـــــي بـــــدال مــ
وبالبحث، تأكد بأنه يف سنة 1894، وصلت إلى 
وكــان يف طليعتها  أملانيا  الــربــاط مــدافــع مــن 
وكــــان  م«،   293 »كـــــــروب  عـــيـــار  ــن  مــ ــان  ــعـ ــدفـ مـ
الــهــدف مــن بــنــاء الــبــرج، حــســب املــؤرخــني، 
إقــامــة مــرحــلــة للسفن احلــربــيــة، أمـــا ملــاذا 
يشتغال  لم  ألنهما  فرمبا  »مقلوبان«،  هما 

قط، فأصبحا للديكور.

امليالدية  والسنة  الهجرية  ))السنة 
هي  قمرية  ثالثة  سنة  وهناك  معروفتان، 
يوما   345 على  وحتتوي  اليهودية،  السنة 
تقسم على 12 شهرا من 29 أو 30 يوما، 
وحتسب األحد عشر يوما كل ثالث سنوات 
بإضافة شهر 30 يوما يسمى آذار الثاني(( 
)املـــرجـــع: »مــوســوعــة الـــربـــاط« اجلـــزء 
العالمة  اهلل  ورحــم   ،)257 صفحة  األول 
الذي  اهلل،  بنعبد  العزيز  عبد  األكادميي 
كان يبحث ويبلغ بحوثه لألجيال املتعاقبة.

ــدة )مـــن  ــؤكــ مــعــطــيــات تـــاريـــخـــيـــة مــ
نـــفـــس املــــرجــــع(، تـــذكـــرنـــا مبـــصـــاهـــرة أهـــل 
ففي  املــكــرمــة.  مكة  بــأهــل  املغربية  اململكة 
محمد  سيدي  السلطان  زف  1769م،  سنة 
لبابة،  بن عبد اهلل رحمه اهلل، كرميته لال 
أمــيــر مكة  الــشــريــف  إلـــى  ــى،  وحبيبة األولــ
ــــده.. هـــذا الـــدم املــشــتــرك  والــثــانــيــة إلـــى ولـ
سر  هو  واملغربية  السعودية  اململكتني  بني 

األخوة الدائمة بني البلدين. 

ــرك،  ونــحــن يف شــهــر رمــضــان األبـ
التاريخ  خلدهن  جليالت  عاملات  نتذكر 
ــاط، لــعــلــومــهــن وفــقــهــهــن  ــ ــرب ــ ــا يف ال هــن
يف  أضرحة  ولهن  وزهــدهــن،  وصالحهن 
أم  لال  قضية،  لال  وهــن:  العتيقة  املدينة 
هنية،  لال  البحرية،  عائشة  لال  الكنابش، 
الــرأس،  عريانة  ولالعائشة  طريدة،  لال 
رحــمــهــن اهلل وأســكــنــهــن فــســيــح جــنــاتــه، 
وتوجد اليوم أيضا وليات صاحلات عاملات 
الناس يف  أنفسهن خلدمة  نذرن  رباطيات 
صمت ونكران الذات أطال اهلل أعمارهن.

الرباط.. »المدينة 
الفاضلة«

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

العدد: 1558 من 29 أبريل إلى 5 ماي 122021

الرباط ياحسرة

 

الربـاط أر شيف 

كلهم  الرباط،  في  ساكن  ألف   600 حوالي 
يلتزمون بشعيرة زكاة الفطر املعروفة بـ»فطرة 
الصيام«، ويصل املبلغ الذي يزكيه الرباطيون 
كل عام ما يفوق املليار سنويا في ليلة واحدة 

قبل عيد الفطر.
مبلغ مهم لم يجد بعد طريقه إلى املحتاجني 
وعلماؤنا  فقهاؤنا  صحح  وال  الحقيقيني، 
املليار  هذا  تستنزف  التي  والعادات  الطرق 
إلى  وتسليمه  الــتــجــار،  مــن  قمح  شــراء  فــي 
ثمنه،  بنصف  إليهم  ليعاد  أمامهم،  املنتظرين 
فيكون املستفيد هو التاجر.. فهل هذه الطريقة 
»املنتظرين«  هؤالء  في  تجوز  هل  ثم  سليمة؟ 
مقيمني  وال  معروفني  غير  وكلهم  الزكاة؟  تلك 
في املدينة، وإنما يتشاركون في صفقات بينهم 
وبني البائعني، ليحرم آالف الفقراء الرباطيني 

من حقهم في زكاة شرعت من أجلهم.
علمائنا  اختصاصات  على  نتطفل  ولــن 
رسمي  مجلس  العاصمة  ــي  وف وفقهائنا 
تدبر  منتخبة  مجالس  بل  ومجلس  للعلماء، 
نفس  وفــي  الساكنة،  مصالح  عــن  وتــدافــع 

ما  إلى  وتوجههم  وتؤطرهم  تنظمهم  الوقت 
فيه الخير للصالح العام، وبدون شك، تعرف 
ما ال نعرف عن »إهدار« مليار في ليلة واحدة، 
ونفس املجالس الجماعية في خدمتها أقسام 
خاصة  ــوال  أم تصرفها  وتحت  اجتماعية 
من  سلعا  بها  فتشتري  رمضان،  بمساعدات 
»املصوتني«  بعض  على  وتوزعها  التاجر 
وليس على املحتاجني، وطبعا بسلع تضمن 
أرباحا للتاجر ولـ»املوزع«، وهناك مساعدات 
تسحب  قسيمات  شكل  على  أخــرى  مالية 
إجـــراءات  مــن  املـــرور  وبـــدون  القباضة  مــن 
التأشيرة من املصالح املالية، وال يعلمها إال 
والنافذون  الجماعية  اإلدارة  في  الضالعون 

في مكاتب املجالس.
بعلمائنا  ونهيب  الفطر«  »زكاة  إلى  ونعود 
على  توزيعها  تبيح  بفتوى  التدخل  أجل  من 
املتضررين من مخلفات وباء »كوفيد 19«، مثل 
عمال املقاهي وغيرهم نقدا، وإذا أمكن ابتداء 
املتضررون  يواجه  حتى  رمضان،  نصف  من 

حاجيات أبنائهم قبل العيد.

يزكي الرباطيون مليارا لزكاة الفطر.. 
فهل يستفيد منه المتضررون من »كورونا«؟

أسـرار
العاصمة

صورة تاريخية التقطت سنة 1955 هنا يف الرباط، لرجال قادوا أهم مرحلة 
من مراحل بناء الوطن ىلع أسس صحيحة، يتوسطهم املرحوم 

مسعود الشيكر وكان وقتها مديرا للديوان امللكي رفقة املشمولين 
برحمة اهلل: موالي أحمد العلوي، عبد الرحمان أنجاي، عبد الوهاب 

بنمنصور، موالي علي الصقلي، توفيق القباج، الراشيدي، والبوزيدي، 
نتذكرهم يف هذا الشهر الفضيل ونترحم ىلع أرواحهم الزكية.

الوضع  مــع  الــربــاطــيــون  تأقلم 
الذي فرضته »كورونا«، وتخلوا عن 
بعض العادات والتقاليد واألعراف 
لتوصيات  ــثــاال  امــت ــوس  ــطــق وال
على  الــســاهــرة  العلمية  اللجنة 
تتبع مراحل الجائحة، وبالرغم من 
النداءات واالحتجاجات التي نددت 
ببعض قرارات سلطة التنفيذ بأمر 
اجتماعي  هــو  مــا  منها  حكومي، 
مرتبط  هو  وما  الليلي،  كاإلغالق 
باملجال الديني كفتح املساجد، لكن 
رمضان  بإجراءات  التذكير  ينبغي 
ــام املـــاضـــي، وقـــد كــانــت جد  ــع ال
بعد،  فيما  نتائجها  أعطت  مشددة 
العلمية  للجنة  ربما  العام  وهــذا 
توصي  جعلتها  طبية  معطيات 
بيوتنا  في  املكوث  تقرر  والحكومة 
اللجنة  أعــضــاء  فينا  بــمــن  لــيــال 

والحكومة. 
ــا«  ــورونـ ــد غــيــرت فــيــنــا »كـ ــق ل
تقريبا كل شيء باستثناء ما نحن 
أي  املستقبل،  فــي  عليه  مقبلون 
بكل  لها  تجند  التي  االنتخابات، 
»فردوسها«  من  املستفيدون  قوة 

ومنهم املنعمون املكرمون الناجون 
ومنذ  بفضلها  »املــيــزيــريــا«  مــن 
عقود، ومنهم الحاسدون للمنعمني 
وســتــدور  وسلطاتنا،  بــأمــوالــنــا 
الطرفني  بني  الطاحنة  »املــعــارك« 
ــذي كــادت  ــ ــردوس« ال ــ ــف ــ عــلــى »ال

»جحيم«  إلى  تحوله  أن  الجائحة 
من  الوباء، وحطبها  نيران  تلتهمه 
صبر  عن  أبانوا  الذين  الرباطيني 
ووطنية  كبير  وإيمان  تحمل  وقوة 
الكارثة  أوزار  لتحمل  ــاء  ــي األوف
الــوبــائــيــة مــن جــهــة، وغــيــاب تام 

بالضرائب  جيوبنا  أفرغوا  للذين 
وشحنوا  والجبايات،  والــرســوم 
أدمغتنا في وقت الحملة بشعارات 
ووعود تبخرت مباشرة بعد الفوز، 
بالغنيمة  ثم  بالوزيعة،  وانشغلوا 
وكل  بينهم،  الفتنة  أشعلت  التي 
الرباطيني على لسان واحد اليوم.. 
في  العلمية  اللجنة  نجحت  فــإذا 
الحفاظ على أرواحنا، فإن الجائحة 
بمنتخبينا،  ثقتنا  إلى  »تسربت« 
املــزمــن  الــتــخــديــر  ــن  م فأيقظتنا 
مفعول  وكــان  عليه،  أدمنت  الــذي 
وفعاال  جديدا  تطعيما  اللقاحني 
لألدمغة، للتمييز بني الصوت الذي 
يخدم املصوت ويصونه ويقيه من 
السوط  وبني  كالوباء،  الزمان  غدر 
منه  لـ»نأكل  بأنفسنا  الذي نصنعه 
طريحة ديال العصى«.. فهل نحتاج 
إلى  واملثقفني  الثقافة  عاصمة  في 

التخدير من الصوت و»السوط«؟
فينا  غيرت  لقد  صراحة،  وبكل 
شك  ودون  عاداتنا،  كل  »كورونا« 
اختيار  كيفية  حتى  فينا  ستغير 

منتخبينا.

»كورونا« غيرت كل  عادات الرباطيـين..
 فهـل تغـير عاداتـهم فـي اختـيار منتخـبيهم ؟
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هروب ثالثة مالكمين من بولونيا

واهلل عيب

موسم الهجرة إلى ألمانيا
رضى  املالكم  من  كل  ينتظر  لم 
بلمليح،  ــاس  ــي وإل الــبــويــحــيــاوي 
بحي  الجمعيات  إلحــدى  املنتميان 
بالعاصمة  العريق  السلطان  درب 
العالم  بطولة  نهاية  االقتصادية، 
بولونيا،  تحتضنها  التي  للشبان 
ــررا الـــهـــروب مــن إقــامــة  ــ حــيــث ق
أملانيا،  اتجاه  في  الوطني  املنتخب 
الــذي  األشــخــاص  أحــد  مــن  بإيعاز 

سهل لهما ذلك.
ــان يــعــتــبــران من  ــشــاب هـــذان ال
كان  حيث  املغاربة،  املالكمني  خيرة 
أنهما  إال  زاهر،  ينتظرهما مستقبل 
فضال »لحريك« بطريقة غير شرعية 
األندية  إلحــدى  االنضمام  أجل  من 
الوقت  نفس  في  والهروب  األملانية، 
اإلهمال  ومن  القاتمة،  الهواية  من 
األبطال  جميع  منه  يعاني  الــذي 

املغاربة في معظم الرياضات.
فيه  بــاشــرت  الـــذي  الــوقــت  ففي 
تحقيقاتها  البولونية  السلطات 
املغربية،  البعثة  عن  املسؤولني  مع 
الغير  الهروب  بهذا  فوجئوا  الذين 
وهو  ثــالــث،  مالكم  تمكن  منتظر، 

ــد  ــمـ ــحـ أبو حمادة، من االلتحاق مـ

بزمالئه، حيث حط الرحال هو اآلخر 
بأملانيا التي يتواجد فيها شقيقه.

هـــــؤالء املـــالكـــمـــني الــشــبــاب، 
إلى  هاجروا  آخرين  إلى  ينضافون 
أوروبا بطرق مختلفة، كاملالكم عبد 
بـ»سينيورا«  امللقب  نعمي  الحق 
منت  على  إسبانيا  إلى  هاجر  الذي 
قارب مطاطي، بعد أن أغلقت جميع 
اعتزاله  بعد  وجــهــه  فــي  ــواب  ــ األب
ليفضل  التسعينات،  في  املالكمة 

بعد  ــفــراولــة،  ال حــقــول  فــي  العمل 
البطالة التي عانى منها في وطنه، 
كما سبق أن اختفى خمسة مالكمني 
إلى  وصولهم  بعد  ســنــوات،  قبل 
كان  حيث  صربيا،  عاصمة  بلغراد 
بطولة  في  املغربي  املنتخب  يشارك 

العالم للكيك بوكسينغ.
ــة املــغــربــيــة  ــكــي ــة املــل ــع ــجــام ال
لحد  الــصــمــت  فضلت  للمالكمة، 
التي  الفضيحة،  هــذه  على  اآلن 

بل  الوطنية،  املالكمة  بسمعة  تمس 
بالرياضة املغربية بشكل عام.

هذا  نستغرب  لن  العموم،  على 
الشباب،  لهؤالء  الجماعي  الهروب 
الذين يبحثون عن مستقبلهم، وعن 
ضمان لقمة عيش كريمة لعائالتهم، 
فعلينا أال نلومهم ماداموا لم يجدوا 
وطنهم،  في  به  يحلمون  كانوا  ما 
فمن األفضل لهم املغامرة للبحث عن 

غد أفضل، وقلوبنا جميعا معهم.

أسبوعيات كريم إدبهي

الخصوم دفعونا لتعديل قانون »الكاف«
فوزي لقجع

اخلصوم راه كيضربوا راسهم مع احليط!

جماهير »املاص« تثور
الصباح

»تثور« كاع... آش عندهم ؟

جدل جديد يرافق حمد هلل في السعودية
مواقع

هاذ الالعب فني ما مشى تيخلق املشاكل..

منذ فترة بيلي في السبعينات لم أر هدفا من ضربة زاوية
بنشيخة، مدرب الدفاع الحسني الجديدي
السبعينات،  منتصف  يف  اسحيتة  شفتيش  ما  أّواه! 

الثمانينات؟ منتصف  يف  والداودي 

شباب املحمدية يعمق شكوك املغرب الفاسي
الصباح

هاديك غير ذنوب املدرب جريندو.

األمــن  بجهاز  ــوداد  الـ العبي  تشغيل  يقرر  القصر 
ويعينهم في »الساتيام«

األخبار
الساتيام وال أيت مزال؟ راه سميتها الدائرة السابعة.

املدرب بنشيخة حائر رفقة الدفاع الحسني الجديدي
صحف

إيلى حائر يشد األرض.

التونسي الشابي أرخص مدرب في تاريخ الرجاء الحديث
المنتخب

وجبة..!! خا  الّرْ

كبار أوروبا يقلبون الطاولة على »اليوفا«
واكالت

راه ْعياْو من االستعباد...

...

الحدث

هذا الخبر

ــــس  ــي ــ أكـــــــــد رئ
لكرة  اإلفريقي  االتحاد 
القدم، الجنوب إفريقي موتسيبي، 
أن  للرباط،  األخيرة  زيارته  خالل 
املغرب أصبح رقما صعبا ومؤثرا، 
يلعبه  ــذي  ال الكبير  للدور  نظرا 
القدم  كــرة  وممارسة  تنمية  فــي 
الكبيرة  اإلفريقية، بفضل التجربة 
تطوير  خالل  من  اكتسبها،  التي 
إدارتــه،  وهيكلة  التحتية،  بنياته 

والحكامة الجيدة التي نهجها.
ــاف« بــاتــريــس  ــ ــك ــ رئـــيـــس »ال
ــرورة  ــى ضـ ــا إلـ مــوتــســيــبــي، دعـ
القدم  كــرة  بأكاديميات  االهتمام 

وعقد  الصغرى،  بالفئات  الخاصة 
ــع الــقــطــاع  شـــراكـــات مــتــنــوعــة م
الخاص، بما فيه الخير لكرة القدم 
بني  مــن  تصبح  حتى  اإلفريقية 

األفضل في العالم.
اللجنة  أن  إلــى  نشير  أن  بقي 
برئاسة  ــاف«  ــك ـــ»ال ل التنفيذية 
رئيس  وثبتت  زكت  قد  موتسيبي، 
فوزي  املغربية  امللكية  الجامعة 
للجنة  كرئيس  مهامه  فــي  لقجع 
عضويته  إلــى  باإلضافة  املالية، 
فاز  أنه  علما  الطوارئ،  لجنة  في 
الدولي  االتحاد  بعضوية  مؤخرا 

لكرة القدم )فيفا(.

أسفي  ألوملبيك  املسير  املكتب  أقــام 
أنواع  كل  ومــارس  يقعدها،  ولم  الدنيا 
ــار  ــع اإلطـ ــل دفـ ــن أجـ الــضــغــوطــات، م
الوطني الخلوق عبد الهادي السكيتوي 

لالستقالة )مجانا(.
عبد الهادي السكيتوي يالزم الفراش 
لعملية  وخضع  أشــهــر،  أربــعــة  قــرابــة 
جراحية دقيقة جدا على مستوى الظهر.
ــم يــأخــذ بعني  املــكــتــب املــســفــيــوي ل
االعتبار كل الخدمات التي قدمها له هذا 
التواصل  عناء  نفسه  يكلف  ولم  املدرب، 
معه، ومتابعة حالته الصحية، كما أن هذا 
أخذها  التي  الوعود  بكل  يف  لم  املكتب 
من  العديد  كاميرات  ــام  أم نفسه  على 
املواقع، حينما صرح رئيسه ادبيرة، بأن 
املكتب لن يتخلى عن مدربه، وسينتظره 

إلى أن يسترجع صحته وعافيته.
إن  بل  تبخرت،  الوعود  هذه  كل  لكن 
الشهرية،  رواتــبــه  يتقاض  لــم  املـــدرب 
التوقيع،  ومنحة  املباريات  مكافآت  وال 
بعض  إلــى  إضافة  املوسم،  بداية  منذ 
املستحقات العالقة منذ املوسم املاضي.

الحرب  لم يكتف بهذه  الفريق  رئيس 
الرجل  هذا  على  مارسها  التي  النفسية 
املحبوب لدى جميع األوساط الرياضية 
املغربية، بل طالبه بإجراء فحص طبي 
بأن  يعلم  وهــو  أسفي  بمدينة  مضاد 
وال  بأكادير،  منزله  يبارح  ال  السكيتوي 

يمكنه له التحرك أو املجيء إلى مدينة 
أسفي، بسبب وضعه الصحي املقلق.

فعلى املكتب املسير ورئيسه ادبيرة، 
أن يخجل من نفسه وأن يتحلى بالروح 
الرياضية، وذلك بصرف كل مستحقات 
السكيتوي العالقة منذ مدة، وأن يعتذر 
التي  الالئقة  غير  املمارسات  كل  على 
يعاني  الــذي  الرجل  هــذا  يستحقها  ال 
على  ــرد  ال على  يجرؤ  ولــم  صمت،  في 
أسفي، ألن  أوملبيك  رئيس  ادعــاءات  كل 
أخالقه تسمو على مثل تلك التصرفات 

التي أضرت به وبعائلته.

أيوب لكحل - أيوب سكومة

وجهــان لعمــلة واحــدة
يبصما  أن  بإمكانهما  كــان  العبان 

على موسم جيد.
لهما بعض نقاط التشابه.

الشخصي  ــم  االسـ نفس  يحمالن 
)أيوب(.

مــعــروفــان بــمــزاجــيــتــهــمــا وعـــدم 
انضباطهما...

أيوب لكحل العب املغرب التطواني، 
الجميع  له  وتنبأ  أحضانه،  بني  تربى 
التحق  وأنــه  خاصة  زاهــر،  بمستقبل 
إال  السن،  صغير  وهــو  الكبار  بقسم 
في  دخــل  ما  سرعان  الالعب  هــذا  أن 
مشاكل متعددة مع فريقه، كان في غنى 

املكتب  عنها، حيث تمرد على 
من  أكــثــر  ــالل  خ املسير 

مــنــاســبــة، ودخـــل في 
الجمهور  مع  معارك 
كان  الــذي  التطواني 
أن  ــى  إل تألقه،  وراء 
وأراد  العصيان،  أعلن 
االنتقال إلى فريق آخر.

رحــــب فــريــقــه بــهــذه 
التخلص  وأراد  الفكرة، 

مشاكله  ومـــن  مــنــه 
تحصى،  ال  التي 

وكــــــــانــــــــت 
ــة  ــهـ ــوجـ الـ
الــجــديــدة 
هي فريق 
الــــــوداد 

الرياضي، الذي رحب بالفكرة، خاصة 
قميص  حمل  أن  له  سبق  أخــاه  وأن 
الحسن  البالء  وأبلى  األحمر،  الفريق 

)ياسني لكحل(.
ــده  ووال أيــوب  الالعب  من  كل  حل 
وأحد إخوانه بالدار البيضاء، ودخلوا 
املفاوضات مع  في مسلسل طويل من 
بسبب  بالفشل،  بــاءت  الـــوداد،  فريق 
وعــده  يعطي  ــذي  ال الــالعــب  مزاجية 
ملكتب الوداد، لكن سرعان ما يغير رأيه، 
إلى أن أغلق رئيس الوداد الباب بشكل 
نهائي في وجهه لعدم التزامه بوعوده، 
ليلتحق بعد ذلك بفريق املغرب الفاسي، 
و«نزواته«،  شروطه  لكل  خضع  الذي 

إال أن الالعب خيب آمال جمهور 
»املاص«،  ومسؤولي 

الـــذيـــن صــدمــوا 
لـــلـــمـــســـتـــوى 
ــي،  ــ ــدنـ ــ ــتـ ــ املـ
ولــتــصــرفــات 
الالعب  هــذا 
الــــــــــــــــذي 
ــقـــضـــي  ــيـ سـ

في  مــازال  وهو  بيده،  مستقبله  على 
ريعان شبابه )24 سنة(.

أما أيوب اآلخر، أي أيوب سكومة، 
أن  وبعد  سنة،   34 العمر  من  البالغ 
فريق  مــع  جــيــدة  مــواســم  على  بصم 
الــفــتــح الـــربـــاطـــي، ضــغــطــت بعض 
على  قواها  بكل  الــوداديــة  الجماهير 
هذا  انتدابه،  أجل  من  املسير،  املكتب 
الضغوطات،  لهذه  استسلم  األخير 
وأعاد الالعب إلى أحضان فريقه األم، 
لكنه سرعان ما عاد إلى عادته القديمة، 
ألسباب  املرض،  وادعاء  التمرد،  وهي 

مجهولة.
سنة،   34 العمر  من  يبلغ  فالرجل 
يظن  ومـــازال  بــعــد،  ينضج  لــم  لكنه 
دفع  مما  األوحد،  النجم  نفسه هو 
إبعاده  إلى  البنزرتي  باملدرب 
لم  بأنه  علما  نهائي،  بشكل 
موافقا  وال  به  مقتنعا  يكن 
إلى  انتدابه، حيث عاد  على 
الوداد قبل مجيء البنزرتي.

على العموم، فقد اختفى 
الــالعــبــان عـــن األنـــظـــار، 
التي  الــهــالــة  ــن  م بــالــرغــم 
ليبقى  انتدابهما،  سبقت 
واألخير،  األول  الخاسر 
هو أيوب لكحل 
وأيــــــــوب 
سكومة.

للتأمل

سكومةلكحل

المالكمان رضى البويحياوي وإلياس بلمليحالمالكم الشاب محمد أبو حمادة

اإلطار الوطني عبد الهادي السكيتوي 
بين مطرقة المرض وسندان وأنانية 

المكتب المسير ألولمبيك أسفي

اإلطار الوطني
 عبد الهادي السكيتيوي

رئيس »الكاف« يؤكد الدور الريادي للمغرب في تطوير الكرة اإلفريقية

لقجع رفقة موتسيبي



بالتزامن مع فضيحة وجود زعيم جبهة البوليساريو في إسبانيا لغرض االستشفاء بهوية مزورة.. تواصل الدول الخليجية سيرها على 
درب المصالحة، وال شك أن الخليجيين أدركوا أكثر من غيرهم، أن الوقت ال يسمح بمزيد من التشرذم والتفرقة، فقد أعلنت وكاالت 

األنباء القطرية، عن تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خالل استقباله وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، 
في الدوحة، رسالة خطية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تضمنت دعوة شخصية له لزيارة المملكة السعودية، وتأتي هذه 

الدعوة لتكرس مزيدا من عودة المياه إلى مجاريها بعد الخالف السعودي القطري الذي دام طويال، ولم يتم تكسيره إال في القمة 
األخيرة التي انعقدت بمدينة العال.
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إعداد : سعيد الريحاني

صورة من القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي يظهر فيها كافة قادة الخليج بحضور قطر

في  تخصصت  التي  »الجزيرة«  قناة 
جلد السعودية، خالل السنوات األخيرة 
منذ اندالع األزمة الخليجية، قالت بلغة 
ال تخلو من إشارات إيجابية: ))إن وزير 
بن  محمد  الشيخ  القطري  الخارجية 
نظيره  ثاني، بحث مع  آل  الرحمن  عبد 
وتعزيز  التعاون  عــالقــات  السعودي 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  مسيرة 
املنطقة،  مستجدات  آخر  إلى  باإلضافة 
الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  وأعرب 
عن تأييد بالده الكامل لكافة اإلجراءات 
تهريب  ملكافحة  اململكة  تتخذها  التي 

املخدرات بجميع أشكالها، كما دعا إلى 
بني  التعاون  وتعزيز  الجهود  تكثيف 
املخدرات،  تهريب  ملكافحة  املنطقة  دول 
دعم  القطري  الخارجية  ــر  وزي وجــدد 
العربية  للمملكة  الــراســخ  قطر  ــة  دول
ما  ولكل  وشعبا،  حكومة  السعودية، 
واستقرارها((،  أمنها  تعزيز  شأنه  من 
حسب ما ورد في القصاصة، إذ لم يعد 

هناك خالف وال هم يحزنون.
ــذي  ــاء، ال ــق ــل ــع هـــذا ال بــالــتــزامــن م
خـــالف خليجي  أكــبــر  لــيــطــوي  جـــاء 
اململكة  أكــدت  األخيرة،  السنوات  في 

قطب  تعد  التي  السعودية،  العربية 
الكامل  دعمها  الخليج،  فــي  الــرحــى 
حيث  صحرائه،  على  املغرب  لسيادة 
))أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
املقيمني بالخارج، يوم الثالثاء املاضي، 
املرئي،  االتصال  تقنية  عبر  مباحثات 
عبد  بن  فرحان  بن  فيصل  األمير  مع 
هلل آل سعود، وزير الخارجية باململكة 
االتصال  وشكل  السعودية،  العربية 
الخارجية  وزيـــر  فيها  ــد  أك مناسبة 
الثابت  بــالده  موقف  على  السعودي 

الترابية،  املغرب  وحدة  من  واملبدئي 
الصحراء،  ملغربية  املوصول  ودعمها 
النزاع  لهذا  أي حل  أن  وتأكيدها على 
اإلقليمي املفتعل ال يمكن أن يتم إال في 
ووحدة  املغربية  اململكة  سيادة  إطار 
الــوزيــر  ــدد  ج جهته،  ــن  وم تــرابــهــا.. 
املطلق  التضامن  عن  التعبير  بوريطة 
مع  الدائم  ووقوفها  املغربية  للمملكة 
اململكة العربية السعودية الشقيقة في 
الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها 

وأمـــــن وســـالمـــة مــواطــنــيــهــا 
من  وملبادرتها  فيها،  واملقيمني 

إخباريتحليل 

هل تعجل مصالحة قطر والسعودية 
بعزلة جديدة للبوليساريو ؟

العدو المشترك بين المغرب والخليج



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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دول الخليـج تلتقي مع المغرب
في الصراع مع إيران والجمهورية الوهمية

)املصدر:  اليمن((  األزمة في  أجل حل 
موقع هسبريس(.

الــدول  بني  مشترك  تعاون  إذن،  هو 
إزاء  املواقف  في  وانسجام  الخليجية، 
أن  شك  وال  املغربية،  الوطنية  القضية 
جدا،  حكيمة  كانت  امللكية  الــقــرارات 
عن  بعيدا  البقاء  املغرب  اختار  أن  بعد 
التعاون  مجلس  في  اإلخــوة«  »صــراع 

الخليجي)..(.
الخليجي  التصالح  مؤشرات  وكانت 
يقف  )ومــن  قطر  الــصــراع:  قطبي  بني 
من  ظــهــرت  قــد  والــســعــوديــة،  خلفها( 
السنة  انعقدت  التي  العال،  قمة  خالل 
ــان مـــن بـــني أهــدافــهــا  ــ املــاضــيــة، وك
قال ولي عهد  تحقيق املصالحة، وفيها 
))نحن  سلمان:  بن  محمد  السعودية، 
لتوحيد جهودنا  نكون  ما  أحوج  اليوم 
للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات 
التهديدات  وخاصة  بنا،  تحيط  التي 
للنظام  النووي  البرنامج  يمثلها  التي 

ــجــه لــلــصــواريــخ  ــام ــرن ــي وب ــ ــران ــ اإلي
التخريبية  ومشاريعه  الباليستية، 
من  ووكــالئــه  يتبناها  التي  الــهــدامــة 
إرهابية وطائفية هدفها زعزعة  أنشطة 
مما  املنطقة،  فــي  واالســتــقــرار  األمـــن 
املجتمع  دعوة  مسؤولية  أمام  يضعنا 
تلك  لوقف  جدي  بشكل  للعمل  الدولي 
للسلم  ــهــددة  امل واملــشــاريــع  الــبــرامــج 
واألمن اإلقليمي والدولي((، وباإلضافة 
للمغرب  عدو  وهو  املشترك،  العدو  إلى 
دعم  في  إيــران  تــورط  تأكد  بعد  أيضا 
البوليساريو)..(، أكد محمد بن سلمان 
التعاون  مجلس  بيت  بقاء  أهمية  على 
))لقد  قـــال:  حيث  قــائــمــا،  الخليجي 
إلى  استنادا  الكيان  هــذا  تأسيس  تم 
خاصة،  عالقة  من  دولنا  بني  يربط  ما 
أواصــر  في  متمثلة  مشتركة  وقواسم 
املشترك  واملصير  والقربى  العقيدة 
علينا  املنطلق،  هذا  ومن  شعوبنا،  بني 
السامية  األهــداف  نستدرك  أن  جميعا 

املجلس،  عليها  يقوم  التي  واملقومات 
الستكمال املسيرة وتحقيق التكامل في 

جميع املجاالت..
اململكة  ــي  ف أشــقــائــكــم  ســيــاســة  إن 
واملستمرة،  الثابتة  السعودية  العربية 
وخططها املستقبلية ورؤيتها التنموية 
في  تضع   »2030 »رؤيـــة  الطموحة 
ــا مــجــلــس تــعــاون  ــه ــات ــوي مــقــدمــة أول
إلــى  ــة  إضــاف وقـــوي،  مــوحــد  خليجي 
بما  واإلسالمي  العربي  التعاون  تعزيز 
دولنا  وازدهـــار  واستقرار  أمــن  يخدم 
بن  محمد  كلمة  )املــصــدر  واملنطقة(( 
سلمان في القمة الـ 41 ملجلس التعاون 
كبير  بحضور  العربي،  الخليج  لــدول 
جاريد  األمريكي،  الرئيس  مستشاري 

كوشنير(.
املصالحة الخليجية فيما يتعلق بأزمة 
اليمن، وتحديد العدو املشترك )إيران(، 
ال يمكن النظر إليه بمعزل عما يحدث في 
القضية الوطنية، فقد سبق للمغرب أن 
اتهامات إليران بتورطها في دعم  وجه 
البوليساريو من أجل توسيع هيمنتها 
في منطقة شمال وغرب إفريقيا، السيما 
البلدان الواقعة على الواجهة األطلسية، 
مشيرا إلى أن األمر يتعلق هنا بواجهة 
في  طــهــران  تشنه  الـــذي  لـــ»الــهــجــوم 
ناصر  الخارجية  وزير  وقال  إفريقيا«، 
بوريطة في تصريحاته لوكاالت دولية، 
))إيران ترغب في استخدام دعمها  أن 
اإلقليمي  النزاع  لتحويل  للبوليساريو، 
من  االنفصالية  والجبهة  الجزائر  بني 
إلى  ثانية،  جهة  مــن  واملــغــرب  جهة، 
وسيلة تمكنها من توسيع هيمنتها في 

الدول  وخاصة  إفريقيا،  وغــرب  شمال 
واعتبر  األطلسي((،  بالساحل  الواقعة 
الوزير أن ))البوليساريو ليست سوى 
تجاه  ــران  إليـ عــدوانــي  نهج  مــن  جــزء 
إلى  مشيرا  إفريقيا((،  وغــرب  شمال 
منظمة  تعد  االنفصالية  ))الجبهة  أن 
هلل،  وحــزب  لطهران  بالنسبة  جاذبة 
)عناصر  وهم  املنطقة،  تعرف  لكونها 
وملمون  مــهــربــون)..(  البوليساريو( 

بالطرق(( )املصدر: عدة وكاالت(.
سواء تعلق األمر بقطر أو السعودية، 
أو  الخالف  بعصر  األمر  تعلق  وسواء 
الخليجي  املوقف  فإن  التصالح،  عهد 
الوطنية،  القضية  لصالح  محسوب 
املغرب  تأييد  يحضر  أن  غرابة  ال  لذلك 
الخليجي،  التعاون  مجلس  بيانات  في 
حيث  العال،  قمة  عن  صــدر  ما  آخرها 

ملجلس  العامة  األمــانــة  ــدت  ))أكـ

لقاء سابق بين الهمة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان 

هو إذن، تعاون مشترك بين الدول الخليجية، 
وانسجام في المواقف إزاء القضية الوطنية 

المغربية، وال شك أن القرارات الملكية 
كانت حكيمة جدا، بعد أن اختار المغرب 

البقاء بعيدا عن »صراع اإلخوة« في مجلس 
التعاون الخليجي)..(

املصاحلة اخلليجية فيما 
يتعلق بأزمة اليمن، وحتديد 

العدو املشرتك )إيران(، ال 
ميكن النظر إليه مبعزل عما 
يحدث يف القضية الوطنية، 
فقد سبق للمغرب أن وجه 

اتهامات إليران بتورطها يف 
دعم البوليساريو من أجل 

توسيع هيمنتها يف منطقة 
شمال وغرب إفريقيا، السيما 
البلدان الواقعة على الواجهة 
األطلسية، مشريا إىل أن األمر 
يتعلق هنا بواجهة لـ«الهجوم 

الذي تشنه طهران يف 
إفريقيا«، وقال وزير اخلارجية 

ناصر بوريطة يف تصريحاته 
لوكاالت دولية، أن ))إيران 

ترغب يف استخدام دعمها 
للبوليساريو، لتحويل النزاع 

اإلقليمي بني اجلزائر 
واجلبهة االنفصالية من 

جهة، واملغرب من جهة 
ثانية، إىل وسيلة متكنها من 
توسيع هيمنتها يف شمال 

وغرب إفريقيا، وخاصة 
الدول الواقعة بالساحل 

األطلسي((
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خالل  العربي،  الخليج  لــدول  التعاون 
اختتام أعمال الدورة الحادية واألربعني 
)قمة  التعاون  ملجلس  األعلى  للمجلس 
الصباح(  والشيخ  قابوس  السلطان 
العال السعودية، على أهمية  في مدينة 
الشراكة االستراتيجية بني دول مجلس 
املغربية،  واململكة  الخليجي  التعاون 
ووجه البيان الختامي للمجلس األعلى 
الخليجي،  ــعــاون  ــت ال مــجــلــس  لـــدول 
الجهود  تكثيف  بــضــرورة  توجيهاته 
التي  املــشــتــرك  العمل  خطط  لتنفيذ 
الشراكة  إطــار  في  عليها  االتــفــاق  تم 
االستراتيجية بني دول مجلس التعاون 
وجــدد  املغربية،  واململكة  الخليجي 
تأكيده  بــيــانــه،  فــي  ــى،  األعــل املجلس 
دعم  في  الثابتة  وقراراته  مواقفه  على 
معربا  أراضيه،  ووحدة  املغرب  سيادة 
اتخذتها  التي  لــإجــراءات  تأييده  عن 
املدني  التنقل  حرية  إلرســـاء  اململكة 
والتجاري في املنطقة العازلة للكركرات 
فــي الــصــحــراء املــغــربــيــة(( )املــصــدر: 

هسبريس/ 5 يناير 2021(.
الخليجية،  ــة  األزمـ تفاصيل  تــعــود 
الستار عن بعض فصولها  التي يسدل 
إلى  وقطر،  السعودية  بتصالح  اليوم 
املغرب موقف  اتخذ  2017، وقتها  سنة 
حيث  الــصــراع،  هــذا  عن  بعيدا  البقاء 
التواصل قائما على أعلى مستوى  ظل 
واملغرب،  الخليجية  الــدول  جميع  بني 
ما  كسر  الــســادس  محمد  امللك  إن  بل 
ليتوجه  »الحصار«،  قطر  تسميه  كانت 
إليها انطالقا من اإلمارات، كما حافظت 
عالقات  على  املغربية  الدبلوماسية 
حيث  السعودية،  من  كل  مع  متميزة 
عقد املستشار فؤاد علي الهمة اجتماعا 
مع ولي العهد السعودي، وباقي الدول 
الكويت  إلى  اإلمــارات  من  الخليجية، 

وسلطنة عمان..
في  الخليجية  األزمة  معالجة  وكانت 
وسائل اإلعالم قد تأرجحت بني الحديث 
الحصار،  عن  والحديث  املقاطعة  عن 
لتبلغ أوجها في حرب إعالمية بني قطر 
والسعودية، تميزت بتسريبات خطيرة.. 
ألزمة  تطرقت  أن  لـ»األسبوع«  وسبق 
أنه  القطريون  يقول  فبينما  الخليج.. 
»الحصار«، تقول السعودية ومن معها، 
ذلك  فقط،  بـ»مقاطعة«  يتعلق  األمر  أن 
أن الجزء الظاهر من األزمة تفجر عندما 
أعلنت أربع دول خليجية، هي السعودية 
إضافة  واليمن،  ــارات  واإلم والبحرين 
قطع  ليبيا،  شرق  وحكومة  مصر  إلى 
بسبب  قطر  مع  الدبلوماسية  عالقاتها 
ودعم  الداخلية  الشؤون  في  »تدخلها 
الخليجي،  الصف  انقسام  ــاب«..  اإلره
»التعاون  فضال عن كونه إعداما لفكرة 
على  ستتفوق  كانت  التي  الخليجي« 
فرض  ــي«)..(،  ــ األوروب »االتحاد  فكرة 
السعودية  مــع  املتعاملة  الـــدول  على 
األزمــة،  من  موقف  اتخاذ  وحلفائها، 
من  الــعــصــا  إمــســاك  املــغــرب  ليختار 
الــوســط، فـــ))فــي الــوقــت الــذي كانت 
السعودية  قرار  تداعيات  فيه  تتواصل 
عربية  ودول  والــبــحــريــن  واإلمــــارات 
قطر،  مع  عالقاتها  قطع  جــراء  أخــرى، 
أزمة غير مسبوقة يشهدها مجلس  في 
التعاون الخليجي، لفت املوقف املغربي 
الكثير  وطـــرح  األنــظــار،  ــة،  ــ األزم مــن 
املعروف  املغرب  ألن  الــتــســاؤالت،  من 
االستراتيجيني  الحلفاء  أهم  من  بكونه 

يصدر  أن  يــتــوقــع  ــان  وكـ لــلــســعــوديــة، 
الــريــاض  مــوقــف  مــع  متماشيا  موقفا 
البداية،  فــي  قطر،  بخصوص  الــحــازم 
قررت الرباط التزام الحياد، ثم ما لبثت 
محملة  لــطــائــرات  إرســالــهــا  أعلنت  أن 
بعد  إمداداتها  لتعزيز  لقطر  باملساعدات 
أن أغلق جيرانها املنافذ البرية والبحرية 
اإلعالم  تحدث  هكذا  إليها((..  والجوية 

األملاني على سبيل املثال.
دول  أو  باملغرب،  األمــر  تعلق  ســواء 
ال  النوع،  هذا  من  أزمــة  فإن  خليجية، 
تهدد مستقبل العالقات السياسية فقط 
بني البلدان املعنية، بل تهدد وجود هذه 
هذه  تسعى  أن  غرابة  ال  لذلك،  الــدول، 
»الصلح« أوال رغم  األنظمة امللكية إلى 
إفريقيا،  شمال  بني  الحسابات  تعقد 
الذي شهد سقوطا مدويا للنظام الليبي 
الذي  الخليج  وبني  التونسي،  والنظام 
و»عاصفة  اليمن،  حــرب  فصول  شهد 
ضد  السعودية  قادتها  التي  الحزم« 
الحوثيني وشارك فيها املغرب بطائراته 
التي سقطت إحداها، في يد الحوثيني، 
ال  الخليج،  في  األزمــة  أصــل  وملعرفة 
 ،2017 سنة  وقع  بما  االكتفاء  ينبغي 
الدعاية  تمت  ما  إلى  العودة  يجب  بل 
له من تسريبات تؤكد ما اصطلح عليه 
إعالميا بـ»مؤامرة الشيخ حمد ومعمر 
السعودية«،  في  النظام  ضد  القذافي 
وفي هذا الصدد، يمكن أن نقرأ ما كتبته 

جريدة  عن  نقال  نيوز«  »سكاي  قناة 
ومئات  السعودية،  األوســط«  »الشرق 
فقد  غرارها،  على  الصحفية  املقاالت 
امللكي  الديوان  في  املستشار  ))ســرد 

مركز  على  العام  واملشرف  السعودي 
سعود  اإلعالمية،  والشؤون  الدراسات 
الرئيس  تآمر  قصة  أحداث  القحطاني، 
وأمير  القذافي  معمر  الراحل  الليبي 
الغتيال  خليفة،  بن  حمد  السابق  قطر 
عبد  امللك  الشريفني،  الحرمني  خــادم 
وتقول صحيفة  العزيز((،  عبد  بن  هلل 
القحطاني،  عن  نقال  األوسط«  »الشرق 
 ،2003 عام  بدأت  القصة  ))أحداث  أن 
أقيم  الذي  العربية  القمة  مؤتمر  خالل 
تطاول  عندما  بمصر،  الشيخ  شرم  في 
وامللك  السعودية  على  القذافي  معمر 
ولي   - هلل  عبد  األمير  عليه  فرد  فهد، 
العهد آنذاك - بشدة، حيث أوضح برده 
القاسي تاريخ القذافي ودور الغرب في 
إيصاله للحكم، وقال كلمته التاريخية: 
ــلــحــكــم؟« وتــابــع  ــك ل ــاب ــت مـــن ج ــ »أن
القذافي  جنون  »جن  قوله:  القحطاني 
السعوديني،  املنشقني  مــع  وتــواصــل 
يتفاعلوا  فلم  بلندن،  املقيمني  وخاصة 
بن  حمد  قطر،  أمير  مع  التفاقهم  معه 
»طلب  خليفة بالعمل لصالحه«، مردفا: 
من  االنتقام  في  مساعدته  منه  القذافي 
استعداده  حمد  وأبدى  عبد هلل  األمير 
بني  اجتماع  عقد  على  فاتفقا  لــذلــك، 

مخابرات الدولتني بالدوحة«، وبحسب 
في  القذافي  »ممثل  فــإن  القحطاني، 
االجتماع، كان العقيد محمد إسماعيل، 
ال  تعاون  أي  أن  للقطريني  أكــد  ــذي  ال
هلل،  عبد  األمــيــر  اغتيال  ــى  إل يــهــدف 
»سكاي  )املصدر:  تماما«((  مرفوض 

نيوز«/ 16 يونيو 2017(..
هكذا إذن، بدأ الخالف بني السعودية 
الفعل  ردة  بعد  أوجــه  ليبلغ  وقــطــر، 
قطر  دولة  أمير  بإعالن  السعودية)..( 
آل  خليفة  بــن  حمد  الشيخ  السابق، 
قــراره   ،2013 يونيو   24 يــوم  ثــانــي، 
العهد  بنقل مقاليد السلطة لنجله ولي 
آنذاك، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة 
التراجع  يؤكد  قــرار  وهــو  ثــانــي،  آل 

القطري)..(.
هكذا  تميم((..  ولنا  العالم  ))لكم 
يتحدث القطريون، وهكذا تتحدث قناة 
»الحصار«  يفضلون  لكنهم  »الجزيرة«، 
بشروط  القبول  عدم  دولتهم  وتفضل 
رغم  السعودية،  تقوده  الذي  التحالف 
أن األزمة كان من املمكن أن تنتهي لو أن 
قطر قبلت بشروط جيرانها في الخليج، 
األزمــة  احتواء  باإلمكان  كــان  ولربما 
الخليجي)..(،  التعاون  مجلس  داخل 
قائمة  السعودي  اإلعــالم  اختصر  وقد 
 13 في  لقطر  املقاطعة  ــدول  ال مطالب 
مطلبا، تم بعثها إلى قطر بشكل سري، 
في إطار الحوار الدبلوماسي)..(، لكن 
اإلعالم،  وسائل  في  للمطالب  الدعاية 
وفي  الــنــقــاش،  تحريف  فــي  ساهمت 

توفير حطب األزمة.
فإن  صحافية،  لتسريبات  و))وفــقــا 
ــودة على  ــوجـ ــم املــطــالــب املـ ــد أهـ أحـ
اإلعالمي  التحريض  وقــف  القائمة، 
القطري، هذا اإلعالم الذي وجهته قطر 
ملهاجمة دول الجوار، ولم ينفك عن دعم 
غطاء  وتوفير  اإلرهابية  الشخصيات 
بث  خالله  من  استطاعت  لها،  إعالمي 
كما  الـــدول،  لهذه  مناهضة  خطابات 
أرسلتها  التي  املطالب  قائمة  شملت 
واإلمــارات  ومصر  السعودية  من  كل 
والــبــحــريــن إلــى قــطــر عــبــر الــكــويــت، 
بني  الدبلوماسي  التمثيل  تخفيض 
بجيرانها،  وطــهــران إســوة  ــدوحــة  ال
ــن دعــم  ذلـــك أن إيـــران لـــم تــتــوقــف ع
الدول  هذه  في  لها  امليليشيات املوالية 
التي سعت إلى تنفيذ أعمال تخريبية، 
واملطلوبني  اإلرهابيني  تسليم  أن  كما 
وتجميد  ــة،  ــدول ال تحتضنهم  الــذيــن 
رأس  على  ــاءت  املــالــيــة، ج أرصــدتــهــم 
إغالق  جانب  إلى  املطالب،  هذه  قائمة 
)املصدر:  التركية((  العسكرية  القاعدة 
ــوع«  »األســب عــدد  فــي  أكــثــر  تفاصيل 
تسببت  كيف  إخباري«:  »تحليل  ركن 
في  السعودي  النظام  إسقاط  محاولة 
الخليج؟  في  املغربية  الحسابات  إرباك 

عدد 24 فبراير 2018(.
قطعتا  وقــطــر  السعودية  أن  يــذكــر 
كان  وقد  التصالح،  في  مهمة  أشواطا 
من بني الشروط: »وضع إيران في خانة 
العدو املشترك«، وإذا علمنا أن املغرب 
بسبب  ــداء،  األعـ ضمن  ــران  إي يصنف 
دعمها للبوليساريو، فإن هذا التصالح 
من  مزيد  صالح  في  بالتأكيد  سيصب 
تكريس عزلة البوليساريو.. التي تلقت 
األمن  مجلس  اجتماع  في  قوية  ضربة 
األخير، وقبله باعتراف أمريكا بمغربية 

الصحراء.

افتتاح قنصلية إماراتية في مدينة العيون تأكيد لدعم الخليج لمغربية الصحراء في عز األزمة 

السعودية وقطر قطعتا أشواطا مهمة في 
التصالح، وقد كان من بين الشروط: »وضع 

إيران في خانة العدو المشترك«، وإذا علمنا 
أن المغرب يصنف إيران ضمن األعداء، بسبب 

دعمها للبوليساريو، فإن هذا التصالح سيصب 
بالتأكيد في صالح مزيد من تكريس عزلة 
البوليساريو.. التي تلقت ضربة قوية في 

اجتماع مجلس األمن األخير، وقبله باعتراف 
أمريكا بمغربية الصحراء
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متابعات

إعداد: خالد الغازي

عودة الصراع 

مندوبية  بني  مجددا  الصراع  عاد 
بسبب  والــبــرملــان  السجون  إدارة 
ــة الــصــحــافــيــني ســلــيــمــان  ــضــي ق
حيث  ــراضــي،  ال وعمر  الريسوني 
إلدارة  الــعــامــة  املــنــدوبــيــة  وجــهــت 
اتهاما  ــاج  اإلدمـ ــادة  وإعـ السجون 
قائلة:  العدالة والتنمية  لفريق حزب 
إلى  النيابي  الــفــريــق  نفس  »عــمــد 
السيد  إلــى  برملاني  ســؤال  توجيه 
في  تسريبه  وإلى  الحكومة،  رئيس 
الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب 
أعـــضـــاؤه ملفا  يــعــتــبــره  مــا  عــلــى 
حقوقيا، واستثماره من أجل تحقيق 
يكون  أن  نــافــيــة  ضــيــقــة«،  أهـــداف 
الصحافيان  الذي يخوضه  اإلضراب 
له ارتباط بظروف اعتقالهما، مشيرة 
إلــى أن املــنــدوبــيــة حــاولــت مــرارا 
هذا  عن  العدول  بضرورة  إقناعهما 
اإلضراب، وأن الصحفيني املذكورين 
الالزمة  الطبية  بالرعاية  يتمتعان 
لهما  يكفلها  التي  الحقوق  وبكل 

القانون.
اعتبرته  ما  املندوبية  واستنكرت 
لألسئلة  اإلعـــالمـــي  »االســـتـــغـــالل 
ــرف املــجــمــوعــة  الــبــرملــانــيــة مــن طـ
نفسها«، مؤكدة أن »هدف السجينني 
الطعام،  عن  إضرابهما  من  املعنيني 
اعتقالهما«،  لظروف  بصلة  يمت  ال 
تمتيعهما  على  »حــريــصــة  وأنــهــا 
للقانون،  مطابقة  اعتقال  بظروف 
مضيفة  الالزمة«،  الطبية  وبالرعاية 
ــوا  أضــاف الــبــيــجــيــدي  ــواب  ــ »نـ أن 
أصواتهم إلى أصوات أخرى، تدعي 
وتطالب  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع 
بإطالق سراح السجينني، في تجاهل 
وحقوق  الــقــضــاء،  الستقاللية  تــام 

األطراف األخرى في القضيتني«.
رد  فقد  التنمية،  العدالة  فريق  أما 
صالح  محمد  السامي  املندوب  على 
التامك، في بالغ قال فيه أنه »أصدر 
بالغا يفتقد للمهنية، وللغة الرصينة 
التي يتعني أن تطبع عمل املؤسسات، 
البرملان  مؤسسة  على  فيه  ويتطاول 
لهم  خــول  الذين  األمــة  نــواب  وعلى 
الرقابية،  بمهامهم  القيام  الدستور 
بالحصانة  الــغــرض  لهذا  ومتعهم 

الدستورية«.
ــق »الــبــيــجــيــدي«،  ــري ــر ف ــب ــت واع

للياقة  افتقد  الــعــام  ــدوب  ــن »امل أن 
واللباقة، ولالحترام الواجب للبرملان 
والبرملانيني، وهي خصال ينبغي أن 
تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول 
إداري، السيما وأنه يعمل في منصب 
إطار  تجاوز  أنه  عن  فضال  حساس، 
سؤال لم يوجه إليه أصال وإنما وجه 
الحكومة«،  رئيس  هو  الذي  لرئيسه 
الذي  الالئق  غير  باألسلوب  منددا 
إلدارة  ــعــام  ال ــدوب  ــن امل عليه  دأب 
البرملان  مع  التعاطي  في  السجون 
والفريق، والتي يمارسونها انطالقا 
والنظام  الــدســتــور  مقتضيات  مــن 
داعيا  الــنــواب،  ملجلس  الــداخــلــي 
إلى  السجون،  إلدارة  العام  املندوب 
احترام املؤسسة البرملانية وااللتزام 
مبدأ  رأسها  على  الدستور،  بمبادئ 

الفصل بني السلط وتعاونها.

مواجهة سابقة

معتقلي  ــراب  إضـ قضية  شكلت 
منطلق  الطعام،  عــن  الــريــف  حــراك 
إلدارة  العامة  املندوبية  الصراع بني 
والتنمية  العدالة  وفريق  السجون 
بعد  خصوصا  الــنــواب،  بمجلس 
ــذي تــقــدم به  ــؤال الــكــتــابــي الـ ــس ال
حيث  الحكومة،  رئيس  إلى  الفريق 
الوثيقة  تسريب  املندوبية  وصفت 
االجتماعي  التواصل  مــواقــع  عبر 
الطرق  عن  بـ»االنحراف  والصحافة 
املعمول بها في العمل املؤسساتي«، 
خلفية  على  املعتقلني  »بعض  وأن 
أحـــــداث الــحــســيــمــة خــطــوا هــذه 
الطعام(  عــن  ــراب  )اإلضــ الخطوة 

بشكل اختياري«.
وأوضحت أن »هناك سجناء آخرين 
باملؤسسات  الطعام  عــن  يضربون 
ولم  الفئة  هــذه  غير  مــن  السجنية 
أواله  الذي  نفسه  باالهتمام  يحظوا 
ــبــرملــانــيــون املــتــقــدمــون  الـــنـــواب ال
أحــداث  لسجناء  الكتابي  بالسؤال 

الحسيمة املضربني عن الطعام«.
النواب  اعتبار  املندوبية  ورفضت 
التي  للمطالب  املعنيني  البرملانيني 
»مطالب  السجناء  هــؤالء  بها  تقدم 
مشروعة«، وقالت: »هذا ما لن تسمح 
فيه  ألن  العامة،  املندوبية  إطالقا  به 
اســتــهــتــارا بــالــقــوانــني واألنــظــمــة، 
وضربا ملبدأ املساواة بني السجناء«.

تقرير يغضب التامك

البرملانية  للجنة  تقرير  كشف 
االستطالعية حول أوضاع السجون، 
لجنة  طــرف  من  تشكيلها  تم  التي 
العدل والتشريع في مجلس النواب، 

نــزالء  يعيشها  مــزريــة  أوضـــاع  عــن 
ــل بــعــض الــســجــون، وخــاصــة  داخـ
آسفي،  بإقليم  البركي«  »مول  سجن 
مكناس  بمدينة  ــوالل«  ــ »ت وســجــن 

وسجن »عكاشة« بالدار البيضاء.
البرملانية  اللجنة  تقرير  وكشف 
بسجن  الــســجــنــاء  بــعــض  تــعــرض 
»مول  وسجن  بمكناس،   »1 ــوالل  »ت
املعاملة،  لسوء  بأسفي،  البركي« 
املوظفني،  بعض  طــرف  مــن  خاصة 
بــاإلجــراءات  ــر  األمـ يتعلق  عندما 
أحيانا  إليها  ُيلجأ  التي  التأديبية 
خــالل  أو  جـــدا،  بسيطة  ــاب  ــب ألس

الوضع في الزنزانة االنفرادية.
االستطالعية  اللجنة  سجلت  كما 
باالكتظاظ  تتعلق  أخرى  مالحظات 
وبــظــروف  السجنية،  ــاء  األحــي فــي 
النظافة  مشكل  خــاصــة  العقوبة، 
والتهوية، وعدم قدرة املصحات على 
بسبب  التطبيب  حاجيات  استيعاب 
املتخصصة،  البشرية  املـــوارد  قلة 
املساحات  ضيق  تسجيل  جرى  كما 
ــاء  ــاألحــي املــخــصــصــة لــلــفــســحــة ب

السجنية.
ــح الــتــامــك  وانــتــقــد مــحــمــد صــال
االستطالعية حول  البرملانية  اللجنة 
االستقاللي  يرأسها  التي  السجون 
مجمل  ــب  ــســري وت ــاســي،  ــب ع عــمــر 
إلى  أنجزته  الذي  تقريرها  معطيات 
العديد  »نشر  أن  معتبرا  الصحافة، 
من املعطيات التي يتضمنها التقرير 
في املواقع اإللكترونية غير مقبول«.

التامك يحمل المسؤولية 
للحكومة

تعاني الكثير من السجون ظاهرة 
جائحة  ظــل  فــي  خاصة  االكــتــظــاظ، 
اعتقاالت  عــرفــت  الــتــي  »كـــورونـــا« 
بسبب  الــنــاس  مــن  ــآالف  ل إضافية 
أو  الصحية،  الــطــوارئ  حالة  خــرق 
توقيف ملبحوث عنهم خالل الحمالت 
وقد  القضائية،  والــســدود  األمنية 
إلدارة  ــي  ــســام ال ــدوب  ــنـ املـ حــمــل 
للحكومة  ــة  ــي املــســؤول ــســجــون  ال
وقال  االكتظاظ   مشكل  بخصوص 
حكومة  ملعب  في  توجد  »الكرة  أن 
ــع  ــي، الــتــي ال تــريــد رف ــان ــم ــعــث ال
ــاء ســجــون جــديــدة  ــن ــادات ب ــم ــت اع
من  الرفع  وترفض  أخرى،  وتوسيع 
تعبه  رغــم  املالية  املناصب  نسبة 

الحكومة  أبـــواب  طــرق  مــن  الكبير 
وزير  إلــى  العثماني  من  ــوزراء  والـ
االقتصاد واملالية، لكن دون جدوى«.

ميزانية  تقليص  التامك  وانتقد 
حيث  الحكومة،  قبل  من  املندوبية 
 ،2021 مالية  مشروع  في  خصصت 
900 مليون درهم مليزانية السجون، 
لالستثمار  درهـــم  مــلــيــون  و100 
درهم  مليون   600 تقليص  بنسبة 
وقائال:  املاضية،  السنة  مع  مقارنة 
»إن قرار تقليص ميزانية السجون، 
تأهيل  في  املندوبية  مساعي  يعقد 
ظل  في  اإلدمـــاج  وإعـــادة  السجناء 
االكــتــظــاظ والــحــاجــة إلـــى مـــوارد 

بشرية«.
وأوضح أن »املؤسسة تحتاج على 
األقل لـ 4 ماليير درهم ملواجهة أزمة 
خالل  مضيفا  السجون«،  اكتظاظ 
مندوبية  ميزانية  مــشــروع  تقديم 
السجون بلجنة العدل والتشريع، أن 
»املندوبية تحتاج ملوارد مالية لبناء 
ماليير   4 يناهز  بمبلغ  سجنا   25
املقلق  االرتــفــاع  مــع  خاصة  درهـــم، 

لعدد السجناء«.
االستطالعية  اللجنة  تقرير  وأكد 
ــاظ في  ــظ ــت ــة وجــــود اك ــي ــان ــرمل ــب ال
إلى  زيارتها،  تمت  التي  السجون 
والتهوية  النظافة  مشكل  جــانــب 
وعدم قدرة املصحات على استيعاب 
هذا  أن  حيث  التطبيب،  حاجيات 
الذي  العام  املــنــدوب  يقلق  املشكل 
جديدة  سجون  لبناء  الحكومة  دعا 

للتقليل من ظاهرة االكتظاظ.
في  االكتظاظ  من  التقليل  وألجــل 
الوكيل  وجه  السجنية،  املؤسسات 
العام ملحكمة النقض ورئيس النيابة 
وكالء  مختلف  إلــى  مذكرة  العامة، 
ملراجعة  الــعــامــني،  ــوكــالء  وال امللك 
برقيات  بإصدار  املتعلقة  التدابير 
البحث، حيث أكد على »الحرص على 
برقيات  إصــدار  إلى  اللجوء  ترشيد 
تعليماتكم  توجيه  ــدم  وع البحث، 
بتحريرها إال في الحاالت الضرورية 
الشخص  ــول  ــث م تــســتــدعــي  ــي  ــت ال

املبحوث عنه أمام العدالة«.
وتأتي هذه املبادرة، للتقليل شيئا 
ما من االكتظاظ الذي تعرفه السجون 
في  املوقوفني  نسبة  ارتفاع  بسبب 
إطـــار االعــتــقــال االحــتــيــاطــي خالل 

العام الحالي.

تبادل االتهامات بين التامك والمسؤولين

الصراع بين إدارة السجون 
والبرلمان والحكومة 

شكلت قضية إضراب 
معتقلي حراك الريف 
عن الطعام، منطلق 

الصراع بني املندوبية 
العامة إلدارة السجون 

وفريق العدالة والتنمية 
مبجلس النواب، 

خصوصا بعد السؤال 
الكتابي الذي تقدم 

به الفريق إىل رئيس 
احلكومة، حيث وصفت 

املندوبية تسريب 
الوثيقة عرب مواقع 

التواصل االجتماعي 
والصحافة بـ»االنحراف 

عن الطرق املعمول 
بها يف العمل 

املؤسساتي«، وأن 
»بعض املعتقلني على 

خلفية أحداث احلسيمة 
خطوا هذه اخلطوة 

)اإلضراب عن الطعام( 
بشكل اختياري«.

برز خالف جديد بين محمد صالح التامك، المندوب السامي 
إلدارة السجون، وفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب 

وبعض النواب البرلمانيين، ليعيد الصراع إلى الواجهة، 
بسبب خالفات حول بعض القضايا المتعلقة ببعض 

السجناء داخل المؤسسات السجنية، حيث يجد التامك 
نفسه مضطرا إلصدار سلسلة من البالغات للدفاع عن 

إدارته وتكذيب العديد من القضايا المرتبطة بحقوق 
السجناء، خاصة وأن بعض المنظمات والجمعيات تستغل 

أوضاع بعض السجناء للهجوم على إدارة السجون 
وتحملها مسؤولية ما يحصل في المؤسسات السجنية 

والمضايقات التي يعاني منها بعض السجناء، حسب 
تقارير هذه الجمعيات الحقوقية.

قضية صراع التامك مع كل من فريق حزب العدالة والتنمية 
بمجلس النواب، ولجن برلمانية أخرى، ليست وليدة اليوم، 

فقد سبق أن وقعت خالفات واتهامات بين المندوبية 
والبرلمانيين، بخصوص قضية معتقلي الريف، والعملية 

االستطالعية للجنة البرلمانية، وبسبب نقاش حول ميزانية 
السجون، ومشكل االكتظاظ وحقوق بعض السجناء.
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كواليس جهوية
ما يجري  

ويدور

الوجه اآلخر لمستشفى ابن سينا في المدن

الحظر الليلي يعمق أزمة األطباء القادمين من تمارة والنواحي 

الرباط

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

يــلــقــي بجثث  الــفــنــيــدق  الزال شــاطــئ مــديــنــة 
شباب منحدرين من املدن الشمالية املجاورة ملدينة 
سبتة احملتلة، ورغم وعورة الطقس وهيجان البحر 
حيث وصل علو األمواج إلى أكثر من 4 أمتار، إال أن 
ذلك لم مينع العديد من الشباب من الهجرة سباحة 
من شاطئ الفنيدق إلى شاطئ سبتة، بعدما أغلقت 
كل األبــواب يف وجوههم، وحتولت حياة أسرهم إلى 
للعيش  ومـــوارد  الشغل  فــرص  غــيــاب  بسبب  جحيم 

بعد إغالق املعبر احلدودي »باب سبتة«.
وقـــد ألــقــى الــبــحــر جــثــة شـــاب يف عــقــده الــثــانــي، 
صباح يوم السبت املاضي بشاطئ الريفيني بجماعة 
الفنيدق، حيث كان يريد الدخول إلى مدينة سبتة 

عبر البحر.

طنجة  مدينة  لتغزو  الــســرقــة  ظــاهــرة  عـــادت 
هذه األيام، حيث تعرضت عدة محالت جتارية، من 
للسرقة  بنكية،  ووكالة  املجوهرات  لبيع  ضمنها محل 
اجلناة  ضبط  مت  فقد  للقلق،  يدعو  وجيز  وقــت  يف 
مبلغ  على  بداخله  العثور  مت  حيث  منزلهم  وتفتيش 
مالي قدره 57.800 درهم من عائدات عملية سرقة 
الوكالة البنكية، كما مت حجز أسلحة بيضاء وهواتف 

نقالة بحوزتهما.
السرقة حتدث  أعمال  بعض  أن  إلى  اإلشــارة  وجتدر 
مبدينة طنجة دون اإلبالغ عنها من قبل الضحايا، تفاديا 

للمساطر واإلجراءات األمنية.

ــيــــدي طــلــحــة  ــعـــض الـــبـــاعـــة بــــســــوق ســ ــار بـ ــ صــ
بتطوان، يؤدون إتاوات لصالح بعض األطراف)...(، 
مــن أجــل الــســمــاح لــهــم بــعــرض بضائعهم واحــتــالل 

امللك العمومي وإغالق الطرق يف وجه املارة.
هـــذا الـــســـوق يــعــرف الــفــوضــى والــعــشــوائــيــة بكل 
والتي  النظافة  شــروط  غياب  مــن  بــدايــة  املقاييس، 
األوســاخ  حيث  املواطنني،  صحة  على  خطرا  تشكل 
ــذا الـــســـوق اخلـــــارج عـــن نــطــاق  والـــــقـــــاذورات متـــأ هــ

املراقبة من طرف اجلهات املعنية واملسؤولة.

العدد  من  شمالية«  »مختصرات  ركن  إلى  تسلل 
أمرت  سبتة...  »حكومة  أن  فيه  جــاء  املاضي، خطأ 
بـــإغـــالق جــمــيــع الــكــنــائــس واملـــعـــابـــد، ومــنــع الــقــيــام 
ــة....«، يف حــــني أن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــائـــر الـ ــعـ مبــخــتــلــف الـــشـ

الصحيح هو »طالبت ساكنة سبتة بإغالق....«.
وإذ تنشر »األسبوع« هذا التصحيح، فإنها تعتذر 

لقرائها عن هذا اخلطأ غير املقصود.

استبدال األحزاب عوضا عن استبدال الوجوه بالشمال

للخضر  الجملة  ــوق  س تــحــول 
والفواكه بتطوان إلى بؤرة للفساد 
جانب،  كل  من  العشوائية  تنخرها 
ــوســطــاء والــســمــاســرة  ــار ال وصــ
البضائع ويتحكمون في  يحتكرون 

أسعار هذه املواد.
املاضي،  األسبوع  حدث  ما  هذا 
بائعا  يشتغل  شـــاب  خـــرج  حــن 
بالتقسيط  والــفــواكــه  لــلــخــضــر 
بسوق طابولة، بفيديو انتشر على 
التواصل  مواقع  عبر  واسع  نطاق 
االجـــتـــمـــاعـــي، يــفــضــح صــاحــبــه 
التي  والـــتـــجـــاوزات  ــات  ــخــروق ال
بسبب  املــذكــور،  الــســوق  يعرفها 
شراء  في  مختص  »لوبي«  سيطرة 
البضائع بالجملة وبثمن بخس، ثم 
وبثمن  بالجملة  بيعها  إعــادة  تتم 
أســواق  بذلك  لتشهد  مرتفع،  جد 
أسعار  غالء  بسبب  فوضى  تطوان 

الفواكه والخضر.
ــم يــســلــم صــاحــب الــفــيــديــو  ولـ
ــن بطش  الـــذي فــضــح الــفــســاد م
حيث  تصريحاته،  من  املتضررين 
تم منعه من الدخول لسوق الجملة 
إلعــادة  البضائع  اقتناء  أجــل  من 
كما  بالقوة،  القرب  بسوق  بيعها 

بعض  طرف  من  عليه  االعتداء  تم 
بلطجية اللوبي املسيطر على سوق 
ملكية  إلــى  تحول  ــذي  ال الجملة، 

خاصة.
»األسبوع«، فإن  وحسب مصادر 
بالخضر  الــســوق  ــزودي  مـ بعض 
يدخلون  ال  بالجملة،  والــفــواكــه 
بضاعتهم  لبيع  الجملة  لــســوق 
كانت  إن  للمراقبة،  وإخضاعها 
هناك مراقبة، بل صاروا يستغلون 
هذه الوضعية إلفراغ سلعهم خارج 
السوق وتوزيعها على التجار دون 
الجاري  القانونية  املساطر  سلك 

بها العمل في هذا املجال.
املغربية  الجمعية  مكتب  وأصدر 
تطوان،  فــرع   / اإلنــســان  لحقوق 
في  خصوصا  املوضوع،  في  بالغا 
ألثمنة  الصاروخي  االرتفاع  مجال 
مستوى  عــلــى  الــغــذائــيــة  ــواد  ــ امل
ــة وأيـــضـــا ســوق  ــن ــدي أســــواق امل
الجملة، حيث جاء فيه: »تأتي هذه 
الزيادات غير املبررة واملبالغ فيها 
بعن  أخــذا  رمضان،  شهر  بحلول 
االعتبار متطلبات هذا الشهر الذي 
تزامن مع التدهور امللحوظ للقدرة 
أزمة  جــراء  للمواطنن  الشرائية 

حجر  مــن  رافقها  ومــا   19 كوفيد 
على  ساعدت  احترازية  وإجــراءات 
تفاقم األزمة االقتصادية التي كانت 
وقد  أصــال،  املدينة  منها  تعاني 
أنواع  أغلب  الزيادات  هذه  شملت 
في  واألســمــاك  والــفــواكــه  الخضر 
السلطات  من  تدخل  ألي  تام  غياب 
املحلية وال الجهات املعنية بمراقبة 
املستهلك  حماية  أجل  من  األسعار 

من جشع الباطرونا وكشف أسباب 
هذا االرتفاع«.

بالغ  في  الجمعية  نفس  ودعــت 
للمداومة  مصلحة  خلق  إلى  لها، 
أجل  إقليم تطوان، من  على صعيد 
وضمان  املواطنن  شكاوى  تلقي 
القانون في حق املضاربن  تطبيق 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق 

للساكنة.

الشمال  ساكنة  فيه  كانت  الــذي  الوقت  في 
تنتظر من األحزاب السياسية استبدال الوجوه 
وجــديــدة  شــابــة  بــأخــرى  القديمة  السياسية 
الواقع،  واألمر  الحالية  السياسة  مع  تتماشى 
والتي يمكن أن تساهم بدورها في خلق تنافس 
التي  اإلصــالحــات  ومواكبة  شريف،  سياسي 
ولم  زمن  منذ  انطلقت  والتي  املغاربة  ينشدها 

تصل بعد إلى محطتها.
وقد ساهمت بعض الوجوه السياسية القديمة 
املغرب،  بشمال  خصوصا  األوضــاع،  تأزيم  في 
تنموية  برامج  وغياب  خانقة  أزمة  يعرف  الذي 
وتتجاوز  الساكنة  منها  تستفيد  واقتصادية 
كبير،  بشكل  البطالة  انتشار  من  تعانيه  ما 
واستمرار  االنتحار  عمليات  واسع  بشكل  وكذا 
التي  والعشوائية  الفوضى  ضد  االحتجاجات 

تعرفها العديد من القطاعات، هذا األمر استطاع 
أن يظهر السياسين، خصوصا الذين يتحملون 
على  املنتخبة،  املؤسسات  ببعض  مسؤوليات 
حقيقتهم، بسبب اختفائهم عن الوجود وغيابهم 
جعل  مما  انتخابهم،  منذ  املواطنن  معاناة  عن 
املواطنن املحتجن يجدون أنفسهم في مواجهة 

مباشرة مع قوى األمن.
ــار الــعــديــد مــن هــؤالء  ــام، ص ــ ــذه األي لكن ه
أجل  من  يتسابقون  املنتخبة  للهيئات  املنتمن 
انتماءهم  مغيرين  آخر،  إلى  حزب  من  الترحال 
أحزابهم  ذريعا في  بعدما فشلوا فشال  األصلي 
رغم  الوحل  في  سمعتها  مرغوا  التي  السابقة 
السياسة،  لعالم  ولوجهم  في  سببا  كانت  أنها 
نحو  النطالقهم  وأرضية  النتمائهم،  وضامنا 

املناصب والتعويضات.

بعض  تفطن  أن  إلــى  أيضا  ــارة  اإلشـ وتــجــدر 
األحزاب لفساد بعض هؤالء وتدهور مكانتهم لدى 
الساحة  في  صورتهم  واضمحالل  العام،  الــرأي 
عنهم  التخلي  إلى  األحزاب  بهذه  دفع  السياسية، 
في  معروفة  وغــيــر  بديلة  أســمــاء  عــن  والبحث 

السياسة ومنتسبة لقطاع املال واألعمال.
رجــال  بــعــض  بــأن  تفيد  معطيات  وتـــروج 
كان  الــذي  الحزب  من  طردهم  وبعد  األعــمــال، 
واهتمام  وبشراهة  اآلن  يبحثون  يحتضنهم، 
لهم  بديل يحتضنهم ويضمن  بالغن، عن حزب 
حماية سياسية، وتمكينهم من حماية مصالحهم 
مراكزهم  حماية  وبالتالي  واملالية،  الشخصية 
القانونية ومكانتهم االجتماعية، وسوف تكشف 
األيام القادمة عن فضائح وكوارث سياسية في 

جميع مناطق ومدن الشمال.  

من يوقف الفوضى والعشوائية وارتفاع األسعار بسوق الجملة للخضر والفواكه ؟

األسبوع
 

 

تــعــيــش األطــــر الــصــحــيــة الــتــي 
والحراسة  املسائية  املداومة  تزاول 
املؤسسات  مختلف  بمصالح  الليلية 
للمركز  ــتــابــعــة  ال االســتــشــفــاىــيــة 
سينا  ابــن  الجامعي  االستشفائي 
بالرباط، خالل شهر رمضان املبارك، 
ثقيلة، وصعوبات  جد  يومية  معاناة 
بسبب الحظر الليلي املفروض ابتداء 
ــذي  وال لــيــال،  الثامنة  الــســاعــة  مــن 

تتوقف خالله جميع وسائل النقل.
األطر  غالبية  الوضع  هذا   ويضع 
بسبب  إكراهات،  عدة  أمام  الصحية 
إلى  للوصول  النقل  وسائل  انعدام 
لبيوتهم،  العودة  أو  عملهم  مقرات 
كبيرة  أزمة  الوضع  هذا  خلق  حيث 
في  الصحية،  الشغيلة  معظم  لــدى 

مديرية  قبل  مــن  مــبــادرة  أي  غياب 
ابن  الجامعي  االستشفائي  املركز 

علما  التنقل،  وسائل  لتوفير  سينا، 
بمدينة  يقطنون  منهم  الكثيرين  أن 

تمارة وتامسنا وسال الجديدة.
الديمقراطية  املنظمة  واستنكرت 
ــوضــع الـــذي زاد  لــلــصــحــة، هـــذا ال
و»املعاناة  املتراكمة،  مآسيهم  من 
العناية  نــيــة  غــيــاب  عــن  الــنــاجــمــة 
آخر  يظل  الــذي  البشري  بالعنصر 
ــذيــن  ــدى املـــســـؤولـــن ال ــ هــاجــس ل
والالمباالة  االستخفاف  عن  أبانوا 
مــؤشــرات،  عــدة  ذلــك  على  دلــت  كما 
امللحوظ  العجز  منها،  بالذكر  نخص 
ــرف تــعــويــضــات الــحــراســة  ــي صـ ف
أربع سنوات  عن  يزيد  ملا  واإللزامية 
خــلــت، كــمــا أن هــذه الــوضــعــيــة قد 
تكون لها انعكاسات جد سلبية على 
املــواطــنــن املــرضــى فــي حــالــة عدم 
توفيق املزاولن للحراسة الليلية في 
للقيام  عملهم  مقرات  إلى  الوصول 

بواجبهم إزاء املرضى«.
 فهذه الوضعية قد تجعل املهنين 
النساء  منهم  خاصة  للعنف  عرضة 
نقل  وســيــلــة  عــن  يبحثن  الــلــواتــي 
متأخر  وقت  في  بيوتهن  إلى  تقلهن 

تكون فيه األزقة والشوارع خالية من 
األطر  من  مجموعة  جعل  مما  املارة، 
ومنطق  أسلوب  يعتمدون  الصحية 
املحنة،  هــذه  في  والــتــآزر  التضامن 
مجموعة  مــن  أعــضــاء  يــقــوم  حيث 
الطاكسي في  الحراسة بدور سائقي 
سيارة  على  يتوفرون  ال  من  إيصال 
ــزمــيــالت والـــزمـــالء،  ــن ال خــاصــة م
الصحية  الشغيلة  ستظل  متى  فإلى 
ابن  الجامعي  االستشفائي  باملركز 
تستحضر  قيادة  بدون  تعاني  سينا 
ــم  ــه ــي ظــروف ــ ــراع ــ ــم وت ــه ــات ــان ــع م

االجتماعية واملادية القاسية؟
الشغيلة  خاضت  فقد  لــإشــارة، 
التابعة  املراكز  جميع  في  الصحية 
الجامعي  االســتــشــفــائــي  لــلــمــركــز 
العديد  بتسوية  للمطالبة  إضــرابــا 
محملة  واملكتسبات،  الحقوق  مــن 
املسؤولية ملديرية املركز االستشفائي 
تتطلب  التي  املزرية  الوضعية  جراء 
للقيام  الــوصــيــة  الـــــوزارة  ــدخــل  ت

بإصالحات تقويمية.

تصويب
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كواليس جهوية

آلت  ما  كبير  بامتعاض  األلسن  تلوك 
تسيير  ســوء  بيوكرى من  أوضــاع مدينة  اليه 
املـــجـــلـــس اجلــــمــــاعــــي، والـــــــذي ســـجـــل خـــال 
الواليتني السابقتني أضعف حصيلة، خاصة 
رأس اجلماعة  الشخص ظل على  وأن نفس 
طيلة اثنتي عشر سنة دون أن تعرف املدينة 
ــا تــعــرفــه  حتــقــيــق أي تــنــمــيــة تـــذكـــر الــلــهــم مـ
جـــيـــوب الــلــوبــي االنــتــخــابــي مـــن انــتــعــاشــة.. 
سبيلها  املطلوبة  التحقيقات  ستعرف  فهل 

الفتحاص عمل هوالء ؟

اجلنة«  »وادي  السياحي  الفضاء  اهتز 
اغتصاب  أكادير، خلبر محاولة  مدينة  شمال 
رمضان،  شهر  خــال  نــهــارا  أجنبية  سائحة 
التي  السائحة  أن  مطلعة،  مــصــادر  وذكـــرت 
الفرنسية، مت استدراجها يف  حتمل اجلنسية 
منحدر  شاب  طرف  من  الغتصابها  محاولة 
من اخلميسات، بعد اعتداء عليها بالقوة دون 
احترام حلرمة الشهر الفضيل، ومباشرة بعد 
احمللية  السلطات  إخبار  مت  احلــادثــة،  وقــوع 
العجل  والتي حلت على وجه  امللكي،  والدرك 
بعني املكان، واعتقلت املتهم، حيث فتح حتقيق 
أولي معه انتهى بوضعه حتت تدابير احلراسة 
النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه 

النيابة العامة املختصة.

مبنشأة  عــمــالــة أكــاديــر إداوتــنــان  تعززت 
إمي  واد  على  قنطرة  تدشني  مت  حيث  هامة، 
ودار من طرف والي جهة سوس ماسة، الذي 
بتدشني   ،2021 أبــريــل   23 اجلــمــعــة  يـــوم  قـــام 
بالنقطة  املتواجدة  ودار  إمي  واد  املنشأة على 
الكيلومترية 827+300 للطريق الوطنية رقم 
1، وخـــال هـــذه املــنــاســبــة قـــام املــديــر اجلــهــوي 
لسوس  واملاء  واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 
القنطرة  ماسة، بتقدمي معطيات عامة حول 
وكذا األشغال التي مت إجنازها من أجل إعادة 

البناء.

أشادت فعاليات املجتمع املدني اإلنزكاني 
مبا تقوم به مصلحة الدائرة األمنية األولى يف 
أسرع  للمرتفقني يف  اإلداريــة  األغــراض  إجناز 
وقت ممكن، كشواهد السكنى والضياع وإجناز 
احملــاضــر رغـــم قــلــة اإلمــكــانــيــات املــتــوفــرة يف 
عناصرها، فقط احلرص التام من رئيسها على 
بالقانون وتطبيق شعار »األمن الوطني  االلتزام 

شرطة مواطنة يف خدمة املغاربة«.

املستقيلني  املستشارين  مــن  عــدد  راســل 
من املجلس البلدي جلماعة إنزكان، رسالة إلى 
العامل، يطالبونه فيها بالتدخل إليقاف وإلغاء 
طــلــبــات الـــعـــروض املــتــعــلــقــة بــالــتــدبــيــر املــفــوض 

للمرفق العمومي املؤدى عنه باجلماعة.
وعــبــر األعـــضـــاء املــســتــقــيــلــون مـــن املــجــلــس 
قيام  املاضي، عن عدم رضاهم عن  فبراير  يف 
الرئيس بإعام طلب عروض األثمان املتعلق 
العمومية  املــواقــف  ملــرفــق  املــفــوض،  بالتدبير 
ــورة، مــنــتــقــديــن املـــــدة الــــــــواردة يف عــقــد  ــ ــذكـ ــ املـ
سترهن  والتي  املرفق،  لهذا  املفوض  التدبير 
ــنـــة، خـــاصـــة مـــركـــزهـــا واملــنــطــقــة  تــأهــيــل املـــديـ

اجلنوب شرقية.

العدد: 1558 من 29 أبريل إلى 5 ماي 2021

داء
أص

ســـوسية

األسبوع
   

الترابي  املركز  عناصر  ألقت 
يوم  بنور،  بسيدي  امللكي  للدرك 
القبض   ،2021 أبريل   25 األحد 
الثالث  عقده  فــي  شخص  على 
عقده  في  آخر  قتله شخصا  بعد 
السادس بسكني كبير قبل حلول 
أوالد  ــدوار  ــ ب اإلفـــطـــار،  مــوعــد 
الجماعة  بنفوذ  الواقع  العمري 
بإقليم سيدي  الجابرية  الترابية 

بنور، حسب مصادر مؤكدة.
تحت  القاتل  وضــع  تــم   وقــد 
تدابير الحراسة النظرية للبحث 
معه عن أسباب هذه الجريمة قبل 
تقديمه أمام أنظار الوكيل العام 
بالجديدة،  االستئناف  بمحكمة 
إلى  املــقــتــول  نقل  تــم  فــي حــني 
باملستشفى  األمــوات  مستودع 
إلخضاعه  بالجديدة،  الجامعي 

لعملية التشريح الطبي.
ــادر،  ــفــس املـــصـ وأضـــافـــت ن
يرجع  الجريمة  هــذه  سبب  أن 
ــود صــراع  ــ ــى وج بـــاألســـاس إلـ
ما  وهــو  الــطــرفــني،  بــني  عائلي 
مهاجمة  إلـــى  بالضحية  دفـــع 
األخير  هــذا  الجاني،  عائلة  أب 
ــرار داخــل  ــف ــل اضــطــر مــكــرهــا ل
منزله لالحتماء بأبنائه، وملا علم 
سكينا  أخذ  األمــر،  بهذا  أحدهم 
املنزل واقتفى خطوات  كبيرا من 
عن  بعيدا  الحقول  املهاجم وسط 
الناس في مكان خال ليرديه قتيال 

تاركا إياه يتخبط في دمائه.

صراع عائلي وراء 
جريمة قتل في 

رمضان

سيدي بنور

األسبوع
   

وجدت بعض األسر املعوزة نفسها محرومة من منحة 
بحي  إعدادية  بمؤسسة  ملفاتها  ضياع  بعد  »تيسير« 
طرحت  غامضة  ظــروف  في  مكناس،  بمدينة  الزيتون 
الكثير من التساؤالت من طرف أولياء التالميذ، حول مآل 
من  االستفادة  فرصة  عليهم  فوت  الذي  الشيء  ملفاتهم، 

هذه املنحة املادية خالل شهر رمضان الحالي.
ويبقى الغموض يلف هذه القضية في غياب أي تواصل 
الوقت  في  إشعارهم  وعــدم  التالميذ،  وأولياء  آبــاء  مع 

املناسب باملساطر واإلجراءات اإلدارية الالزمة، والوثائق 
من  االستفادة  من  يتمكنوا  حتى  ملفاتهم،  في  املطلوبة 
املنحة املالية، حيث برزت اختالالت إدارية كانت سببا في 
ضياع ملفاتهم منها عدم تمكينهم من وصل اإليداع الذي 

يؤكد وضع امللفات لدى إدارة املؤسسة.
كما أن غياب دور مكتب جمعية اآلباء باإلعدادية بسبب 
خالفات بني األعضاء في املحاكم، جعل أولياء التالميذ في 
أدى  مما  تخاطبهم،  غياب جهة  في ظل  أمرهم،  من  حيرة 
إلى ضياع حقوق التالميذ، وحرمانهم من منحة »تيسير« 

التي قد تسدد بعض الحاجيات واملصاريف املدرسية.
املؤسسة  لدى  بشكايات  التالميذ  وأولياء  آباء  وتقدم 
على  الحفاظ  بهدف  أبنائهم،  ملفات  تسوية  أجــل  من 

حقوق األسر املعوزة التي حرمت من املنحة التعليمية.

المحمدية

نزع ملكية أراضي من أسر وحرمانها من مشروع سكني  

الدار البيضاء

مكناس

األسبوع
   

عبرت ساكنة دوار حرودات أوالد سيدي علي 
أزيد  ملكية  نزع  من  غضبها  عن  حرودة،  بعني 
مشروع  من  استفادتهم  وعدم  هكتار،  ألفي  من 

مدينة زناتة على غرار أغلبية سكان املنطقة.
من  واإلقصاء  الظلم  من  الساكنة  وتشتكي 
نزع  تم  أن  بعد  زناتة،  بمشروع  اإليواء  إعادة 
ملكيتهم بثمن يتراوح ما بني 150 و400 درهم 
السكني،  القطب  من  االستفادة  من  وحرمانهم 
الذي من املفروض أن يستفيدوا منه مثل بقية 
ساكنة الدواوير األخرى التي تم إدراجها ضمن 

برنامج االستفادة.
القاطنة  األسر  املئات من  لدى  ويسود خوف 
عزوز،  بن  علي  أوالد سيدي  دوار حرودات  في 
وتصرف  نفوذ  تحت  املنطقة  أصبحت  أن  بعد 
بعض الشركات، الشيء الذي دفعها إلى توجيه 

والسلطات،  املسؤولة  الجهات  إلــى  شكايات 
مطالبة بإنصافهم وتمكينهم من االستفادة من 
شركة  قبل  من  إنجازه  املرتقب  زناتة  مشروع 
تهيئة زناتة، على غرار 9 آالف أسرة املستفيدة 

من مشروع إعادة اإلسكان.

على  ــرودات«  ــ ــ »ح دوار  ســاكــنــة  وتــعــيــش 
في  حقهم  من  حرمانهم  بسبب  ساخن،  صفيح 
اإليــواء ضمن  إعــادة  مشروع  إطار  في  السكن 
مشروع زناتة، الذي يهدف للقضاء على البناء 

العشوائي ودور الصفيح.

حرمان أسر معوزة من منحة »تيسير« 

مواطنة تطالب عامل بن مسيك بمأوى بعد هدم بيتها وتشريدها 

األسبوع
   

الذي  منزلها  لهدم  مواطنة  تعرضت 
بمقاطعة  ــوحــدة  ال بحي  فيه  تسكن 
 62 مقاطعة  قائد  قبل  من  مسيك،  بن 

مسيك،  بن  لعمالة  التابعة   ،2 الساملية 
االجتماعية  ــظــروف  ال ــاة  ــراع م دون 
الصعبة للسيدة وأبنائها، لتجد نفسها 

رفقة شقيقتها مشردة بدون مأوى.
رفقة  املتضررة  املواطنة  ووجهت 
بن  عمالة  عــامــل  ــى  إل شكاية  أختها 
الضرر  عن  باإلنصاف  تطالبه  مسيك، 
الذي لحق بها بعد تشريدهم من املنزل 

ملتمسة  ــني،  أســرت ــأوي  يـ كــان  الـــذي 
كتعويض  للبناء  بقعة  من  االستفادة 
حصل  ما  غرار  على  البناية،  هدم  عن 
هدمت  ــذيــن  ال املــواطــنــني  جميع  مــع 
ببقع  تعويضهم  تم  حيث  مساكنهم، 
التي  البناية  بناء  إعــادة  أو  أرضية، 
بشكل  األول،  الطابق  فوق  هدمها  تم 
قانوني تحت إشراف مهندس معماري، 
واألول  األرضــي  الطابقني  وأن  خاصة 

مازاال قائمني.
منذ  ــه  أن شكايتها  فــي  وأوضــحــت 
نفسها  وجــدت  الجماعي،  الهدم  قــرار 
عرضة  الثمانية،  وأبنائها  أختها  رفقة 
مساعدة  أدنى  دون  والتشرد  للضياع 
بــدون  أصبحت  بحيث  أحــد،  أي  مــن 
لها  ملكا  بيتا  تملك  كانت  بعدما  مأوى 

رفقة أختها ورثتاه عن والدهما.
وقالت السيدة في تصريح للجريدة، 

رفقة  أبويها  عــن  البيت  ــت  ورث أنها 
الــجــار  بينما  ــوات،  ســن مــنــذ  أخــتــهــا 
األول،  الــطــابــق  ــي  ف يقطن  الــشــريــك 
بسبب  تــضــررت  البناية  أن  مضيفة 
التساقطات  وكــثــرة  الطريق  أشــغــال 
املطرية، حيث كانت ترغب في ترميمها 
وإصالحها، إال أن السلطات قررت هدم 
إنذار ودون مراعاة  بيتها بدون سابق 

الظروف االجتماعية لألسرة.

خريبكة  القناطر التي حرمت الباعة المتجولين
مـن لقـمة الـعيش 

سعيد الهوداني
   

ثالثة  خريبكة  بمدينة  تــوجــد 
ــوالي يــوســف  ــ ــطــرة م ــن قــنــاطــر )ق
ــارع  ــا وقــنــطــرة شـ وقــنــطــرة أســ
رغم  والــتــي  الــرودانــي(،  إبراهيم 
والجوالن،  السير  مشكل  تحل  أنها 
الباعة  معاناة  من  أنها ضاعفت  إال 
لقمة  عن  يبحثون  الذين  املتجولني، 
زقــاق،  وأي  شــارع  أي  في  العيش 
وحالة  االحترازية  التدابير  ظل  في 
بــالدنــا،  تعيشها  الــتــي  ــطــوارئ  ال
إلى  الذهاب  هــؤالء  أراد  إذا  حيث 
قصد  الــشــارع،  من  املقابلة  الجهة 
يجب  بضائعهم،  وبــيــع  تصريف 
عــلــيــهــم الــســيــر مــســافــة طــويــلــة، 
مما  الــوقــت،  تضييع  وبــالــتــالــي 
يضطرهم إلى املرور مع الشاحنات 
النارية  والــدراجــات  والــســيــارات 
في  يتسبب  مما  األرضية،  باملمرات 
الكثير من حوادث السير، ثم عرقلة 

تنتظر صعود  التي  السيارات  سير 
املتجولني  الباعة  عــربــات  ونـــزول 
إن  وهــذا  طريقها،  استكمال  قصد 
كان  إذا  أما  مشمسا،  الطقس  كان 
لهذه  األرضــيــة  فــاملــمــرات  ممطرا، 
القناطر تصبح عبارة عن برك مائية 
بتدخل  إال  استعمالها  يستحيل 

مصالح البلدية وإفراغها.
ــرات لــعــبــور  ــمـ نـــعـــم، تـــوجـــد مـ
الراجلني، أما العربات التي تجرها 
يدفعها  التي  والــعــربــات  الخيول 
لها  يخطط  فلم  املتجولون،  الباعة 
حن  ــذا  ل الحسبان،  فــي  تكن  ــم  ول

الذي  القديم  الوضع  إلــى  السكان 
التخطيط  أي  املدينة،  عليه  كانت 
بنوا  حيث  سنة،   100 قبل  الفرنسي 
يمر  كي  السكة  على  محروسا  ممرا 
جميع املارة بدون عناء رغم الوقوف 
الفوسفاط،  قطار  مرور  أثناء  املتكرر 
حاليا  نقله  يتم  الفوسفاط  أن  وبما 
عبر األنابيب األرضية، والحاجة إلى 
يجب  متجاوزة،  أصبحت  القطارات 
فتح ممرات سهلة وليس بناء قناطر 
بالحل،  تأتي  أن  السكة، عوض  فوق 
من  عريضة  فئة  حرمان  في  ساهمت 

الباعة من البحث عن لقمة العيش.
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كواليس جهوية
تنامي أعمال السرقة يقلق 

بال المراكشيين

 عزيز الفاطمي
 

  

تعيش ساكنة »الضحى أبواب مراكش« بمنطقة املنارة، 
حالة من القلق الحاد إثر تنامي سرقة الدراجات النارية 
قطاع  مــن  مجموعة  طــرف  مــن  املــارة  سبيل  واعــتــراض 
الطرق، مما دفع بسكان املنطقة إلى توجيه عدة شكايات 
أمنية  مقاربة  إيجاد  في  وأملهم  املعنية،  الجهات  إلى 
ناجعة من أجل القضاء على هذه األفعال اإلجرامية التي 

تقض مضجعهم وتربك حياتهم اليومية.
أمني  بتواجد  مــراكــش،  أمــن  ــي  وال السكان  ويطالب 
والعمل على تنظيم حمالت تمشيطية داخل تراب املنطقة، 

والضرب بقوة القانون على يد املجرمني.
وفي نفس السياق، عبر سكان حي النهضة عن امتعاضهم 
الحي  حولوا  الذين  املخدرات  تجار  انتشار  من  الشديد 
والتسيب  الفوضى  تعمها  أجــواء  في  ســوداء  نقطة  إلى 
أبطالها شباب من ضحايا اإلدمان، حيث تحول الحي إلى 
الراحة  أدنى شروط  لتنعدم  والضجيج،  للمصارعة  حلبة 
والطمأنينة، وفي الوقت الذي يصدر فيه املدير العام لألمن 
األمني  املرفق  بتخليق  تقضي  صارمة  مذكرات  الوطني، 
في  والتجاوزات  املشبوهة  املمارسات  مع  قطيعة  ووضع 
إطار ربط املسؤولية باملحاسبة )اللي فرط يكرط(، عاشت 
املشرك عملية سطو  املدينة حالتني متشابهتني قاسمهما 
الجمعة  يوم  وقعت  آخرها  األموال،  لصرف  وكالتني  على 
الرئيسي  بالشارع  املتواجدة  بالوكالة  الجاري  أبريل   16
حسب  نفذها  الشمالي،  النخيل  بمنطقة  إيطي  عني  بحي 
املعطيات املتوفرة، شخص ملثم كان يحمل سالحا أبيض 
لتنفيذ  املناسب  الوقت  استغل  حيث  الكبير،  الحجم  من 
الوكالة  صندوق  في  ما  على  ليستولي  اإلجرامي  فعله 
والذي حدد في مبلغ 30 مليون سنتيم ويلوذ بالفرار نحو 
وجهة مجهولة قبل حضور عناصر الشرطة املتخصصة، 
لكن سرعان ما كشفت خيوط السيناريو الغير محبوك من 
طرف الجاني وشقيقته املوظفة بنفس الوكالة، لتتم إعادة 

تمثيل الجريمة وتقديم الجانيني للعدالة لتقول كلمتها.

العدد: 1558 من 29 أبريل إلى 5 ماي 2021

مراكش

طاطا

في رسالة إلى الوزير

مواطنون يطالبون بتعطيل كراء أراضي الجموع 
واستنزاف الفرشة المائية 

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

سخط عارم من التجار على مجلس جماعة سلوان 
سلوان  جماعة  مجلس  بني  العالقة  تعرف 
والــدواجــن  والفواكه  الخضر  ســوق  وتجار 
إلى  يصل  قد  متصاعدا،  احتقانا  بسلوان، 
سموه  ما  بسبب  احتجاجية،  وقفات  تنظيم 
»التماطل والكذب وعدم احترام دفتر التحمالت 

الخاص بتنقيل التجار إلى السوق الجديد«. 
على  للجماعة،  املسير  للمجلس  وســبــق 
الجملة  سوق  تجار  احتجاجات  تزايد  خلفية 
للخضر والفواكه والدواجن، أن وعد بتنقيلهم 
وتسليمهم املحالت قبل سنة، لكنه أخلف هذه 

الوعود التي قطعها للتجار. 
ــفــواكــه  ــوق الــخــضــر وال ــجــار سـ ــرى ت ــ وي

لم  بالجماعة  »املسؤولني  أن  ذاتها،  بالجماعة 
بتنقيلهم  والقاضية  لهم،  وعودهم  يحترموا 
انتهاء  بعد  مــبــاشــرة  الــجــديــد  الــســوق  ــى  إل
ــي إطـــار خــلــق ســوق  األشــغــال بـــه، وذلـــك ف
يفتح  أن  املفترض  من  كــان  الــذي  نموذجي، 

أبوابه في شهر مارس 2020«. 
املحلي  الشأن  متتبعي  من  العديد  وتساءل 
بسلوان، عن املعايير التي تم اعتمادها الختيار 
املستفيدين، خصوصا بعد أن راجت أخبار عن 
من  تعبيرهم،  حسب  الشعب«،  »أبناء  إقصاء 
أعضاء  ملعارف  املحالت  بعض  ومنح  التجار، 

املجلس الجماعي. 

وقال بعض التجار: إن السوق مهم بجماعة 
ملالية  أساسيا  ماليا  مــوردا  ويعد  ســلــوان، 
عاملة  يد  تشغيل  في  يساهم  ألنه  الجماعة، 
يرتبط  التي  مختلفة،  عمرية  فئات  من  مهمة، 
مــصــدر عــيــش أســرهــا بــنــشــاط هـــذا املــرفــق 
ازدادت  اجتماعية  فئة  بأنها  علما  الحيوي، 
العصيبة  الظرفية  ظل  في  تأزما  وضعيتها 
ضد  املتواصة  الحرب  فرضتها  التي  الراهنة 
من  تستوجبه  وما  »كورونا«،  فيروس  تفشي 
من ساعات  التقليل  احترازية، ضمنها  تدابير 
الفوضى  على  تشجع  الجماعة  لكن  العمل، 

و»الفراشة«، وفق تعبيرهم.

مستخدمون بمطار الناظور يستنكرون استثناءهم من الدعم 
المخصص للعاملين بالقطاع السياحي

ــة  ــركـ ــو شـ ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ نـــــــدد مـ
األرضية  للخدمات  »سويسبور« 

بعد  بالناظور،  »الــعــروي«  بمطار 
املخصص  ــم  ــدع ال ــن  م حــرمــانــهــم 
لــلــعــامــلــني بــالــقــطــاع الــســيــاحــي، 
وقفة  تنظيم  على  عزمهم  وأعلنوا 

احتجاجية. 
ملستخدمي  املحلي  املكتب  وقال 
شركة »سويسبور« بمطار الناظور، 
ــاد  ــح ــواء االت ــ ــضــوي تــحــت ل ــن امل
بـ»طرق  قــام  إنــه  للشغل،  املغربي 
الجهات  ومراسلة  ــواب  األب جميع 

املسؤولة إقليميا ووطنيا«. 
وأضــــــاف املـــصـــدر ذاتــــــه، في 
ســلــطــات  أن  اســتــنــكــاري،  بــيــان 
جاد  حــوار  فتح  عن  عجزت  اإلقليم 
ناجعة  حــلــول  وتوفير  ومــســؤول، 
شركة  مستخدمي  حــرمــان  ــراء  جـ

من  »العروي«  بمطار  »سويسبور« 

بالقطاع  للعاملني  املخصص  الدعم 
العمل  عن  توقيفهم  جراء  السياحي 
بسبب قرار تعليق الرحالت الجوية. 
التام  »التجاهل  البيان  واستنكر 
مــن قــبــل ســلــطــات اإلقــلــيــم، وعــدم 
املسؤولة  الرعاية  شكايتنا  تلقي 
تصريح  فــي  جــاء  كما  ودراســتــهــا 
ذلك  على  وحثه  الحكومة  رئيس 
عن  معبرا   ،»2021 أبــريــل   8 يــوم 
رفضه ملا وصفه بـ»سياسة اإلقصاء 
القطاعات  والتهميش والتمييز بني 
عدمه  من  الدعم  من  االستفادة  في 
بالرغم  العمل،  عن  توقيفهم  جــراء 
من ارتباط قطاع الخدمات األرضية 
السياحة  وزارة  مع  متصل  بشكل 
أن  إلــى  مشيرا  الــجــوي«،  والنقل 
كانت  العمل،  عن  التوقف  دواعــي 

بإغالق  الحكومة  إجــراءات  بسبب 
األجواء الجوية«. 

ويستعد املكتب النقابي لـ»تنظيم 
مكثفة،  تصعيدية  احتجاجية  وقفة 
متفرقة في الزمان واملكان، للمطالبة 

والدفاع  واملشروع  العادل  بحقنا 
عائالت، جراء  عدة  رزق  عن مصدر 
تــوقــيــف شــبــاب حــامــل لــشــهــادات 
الــعــمــل«، يضيف  مــن  ودبــلــومــات 

املصدر ذاته.

ارتفاع صاروخي 
في أسعار الخضر 

والفواكه 
شهدت أسعار الخضر والفواكه واللحوم 
الشرق  عاصمة  مستوى  على  البيضاء 
ارتفاعا مهوال، خالل شهر رمضان األبرك، 
مقارنة مع األسعار التي يتم تداولها داخل 

سوق الجملة، وفي األيام العادية.
وعرفت مختلف أنواع الخضر والفواكه 
هذه األيام ارتفاعا مبالغا فيه على مستوى 
الزيادات  الشعبية، حيث حطمت  األسواق 
كثير  في  ووصلت  القياسية  األرقـــام  كل 
باملائة،  مائة  إلى  تصل  نسبا  األحيان  من 
املواطنني  من  عدد  امتعاض  أثار  ما  وهو 
الصاروخية  الزيادات  هذه  من  وتذمرهم 
التي تضر بجيوبهم، دون مراعاة الظرفية 
وساكنة  عموما،  املغاربة  يعيشها  التي 

الجهة الشرقية على وجه الخصوص.
بمدينة  مواطنون  أكد  ذاته،  السياق  وفي 
وجدة، أن أثمان الخضر والفواكه مبالغ فيها، 
املتضررة أصال من  تتناسب مع جيوبهم  وال 
أبــرزوا  ، كــمــا  ــا«  ــورون »ك جائحة  تــداعــيــات 
تناسب  ال  األيــام،  هذه  املتداولة  األسعار  أن 
أنهم يقصدون األسواق  مدخولهم، موضحني 
في  تكون  األثمنة  لكون  باألحياء،  الشعبية 
بأسعارها  يصطدمون  أنهم  غير  املتناول، 

املرتفعة. 
الباعة  بعض  ــرر  ب ــرى،  أخـ جهة  ــن  وم
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه باإلجراءات 
تداعيات  السلطات بسبب  لدن  املتخذة من 
على  تعبيرهم،  وفق  تؤثر،  التي  »كورونا« 
الكبرى  األســـواق  من  السلع  نقل  عملية 
بعض  رمى  كما  الشعبية،  األسواق  صوب 
الجملة،  أســواق  ملعب  في  الكرة  الباعة 
مشددين على كون األسعار مرتفعة بها، ما 
يجعل األسواق الشعبية ترفع األثمنة بعد 

احتساب مصاريف النقل وغيرها.

العلوي

األسبوع
 

  

الذي  لألرض  العاملي  اليوم  بمناسبة 
وجهت  سنة،  كل  من  أبريل   22 يصادف 
طاطا،  بإقليم  املــدنــي  الــتــشــاور  لجنة 
رسالة إلى الحكومة ومؤسسات عمومية، 
الواحات  إلنقاذ  السياسية،  واألحـــزاب 
للمملكة،  الشرقي  والجنوب  بالجنوب 
مــن األخــطــار املــحــدقــة بــهــا، مــن جفاف 
ومن  املائية  للموارد  مفرط  واستغالل 

تأثير التغيرات املناخية.
كال  املدنية  اللجنة  وراســلــت 

ــر  ووزي الحكومة،  رئــاســة  مــن 
مجلس  ــس  ــي ورئ ــيــة،  الــداخــل
مجلس  ورئـــيـــس  ــواب،  ــ ــن ــ ال
املستشارين، ورئيس املجلس 
واالجتماعي  االقــتــصــادي 
املجلس  ورئيسة  والبيئي، 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
ــادة وزعـــمـــاء األحـــزاب  ــ وق

هيئات  وممثلي  السياسية، 
املجتمع املدني، وذلك من أجل 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
الواحات  لحماية 

كفضاءات إيكولوجية، أمام اتساع مجال 
جشع  تغري  باملنطقة،  دخيلة  زراعـــات 
املستثمرين، بسبب وجود أراضي خصبة 

بأثمنة رخيصة.
بيانها، عن رفضها  اللجنة في  وعبرت 
للخواص،  الجموع  أراضي  كراء  ملسطرة 
مــراعــاة  دون  مماثلة  مشاريع  لتنفيذ 
مصلحة ذوي الحقوق، ودون استحضار 
أن  باعتبار  املناخية،  الخصوصيات 
املناخية  النطاقات  ضمن  تقع  املنطقة 
تصفية  عدم  منتقدة  والقاحلة،  الجافة 
العمليات  ــام  ــم وإت الــعــقــاريــة  املــشــاكــل 
الخاصة بتمليك األراضي الجماعية 
وتجديد  ــحــقــوق،  ال لـــذوي 
الجماعات النيابية التي 
صالحيتها  انــتــهــت 
ومعالجة  القانونية، 
والطعون  التعرضات 
والجماعية  الفردية 
التحديد  الستكمال 
ــك  ــل وتـــحـــفـــيـــظ امل

الجماعي باإلقليم.

تطبيق  ــدى  م عــن  اللجنة  وتــســاءلــت 
الحكومة لقانون اإلطار رقم 99.12، الذي 
 ،2014 مــارس   6 بتاريخ  عليه  صادقت 
والذي أصبح بمثابة ميثاق وطني للبيئة 
ليحدد  جاء  حيث  املستدامة،  والتنمية 
في  الــدولــة  لنشاط  األساسية  األهـــداف 
املستدامة،  والتنمية  البيئة  مجال حماية 
منه،  السابعة  املـــادة  بتطبيق  مطالبة 
وذلــك  والــســهــوب،  بــالــواحــات  املتعلقة 
ملحاربة  املخصصة  الــوســائــل  لتدعيم 
ــى الــتــنــوع  ــظــة عــل ــحــاف الــتــصــحــر وامل

البيولوجي.
أجل  من  الترافع  ضرورة  على  وأكدت 
اســتــصــدار قــوانــني وتــشــريــعــات، تتيح 
من  اعــتــمــادهــا  الــتــرابــيــني  للمسؤولني 
الدخيلة  الــزراعــات  منع  أو  تقنني  أجــل 
واملستهلكة للماء باإلقليم، وأيضا إدماج 
العاملي  التراث  ضمن  الواحات  موضوع 
القانونية  الحماية  وتوفير  اإلنساني 
اســتــنــزاف  تمنع  ــني  ــوان ق بــاســتــصــدار 

الفرشة املائية.
الفاعلني املحليني  اللجنة جميع  ودعت 
السياسات  ومهندسي  الــقــرار  وصناع 
التفكير  إلـــى  الــتــرابــيــة،  الــعــمــومــيــة 
ــى الــنــظــام  ــاظ عــل ــحــف فـــي طـــرق ال
ذلك  في  بما  للواحة،  اإليكولوجي 
مع  للتأقلم  جديدة  أساليب  ابتكار 

الواحة والتغيرات املناخية. لفتيت
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Tableau n° 1

ACTIF
EXERCICE 

PRECEDENT

 
BRUT

AMORTISSEME

NT ET 

PROVISIONS

NET NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS  (A)     3 263.00 3 263.00

*  Frais préliminaires 3 263.00 3 263.00

*  Charges à repartir sur plusieurs  exercices

*  Primes de remboursement des obligations

A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  (B)     

C *  Immobilisation en recherche et développement

T *  Brevets, marques, droits et valeurs similaires

I *  Fonds commercial

F *  Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)     68 234.57 38 903.90 29 330.67 19 537.99

I *  Terrains

M *  Constructions

M *  Installations techniques, matériel et outillage

O *  Matériel transport

B *  Mobilier, matériel de bureau et aménagements div, 68 234.57 38 903.90 29 330.67 19 537.99

I *  Autres immobilisations corporelles

L *  Immobilisations corporelles en cours

I IMMOBILISATIONS FINANCIERES  (D)     

S *  Prêts immobilisés

E *  Autres créances financières

*  Titres de participation

*  Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF  (E)    

*  Diminution des créances immobilisées

*  Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) 71 497.57 42 166.90 29 330.67 19 537.99

STOCKS (F)     

A *  Marchandises

C *  Matières et fournitures, consommables

T *  Produits en cours

I *  produits intermédiaires et produits résiduels

F *  Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT  (G)     546 879.19 546 879.19 2 074.56

C *  Fournis. débiteurs, avances et acomptes

I *   Clients et comptes rattachés 480 503.00 480 503.00

R *  Personnel 50 000.00 50 000.00

C *  Etat 16 376.19 16 376.19 2 074.56

U *  Comptes d'associés

L *  Autres débiteurs

A *  Comptes de régularisation-Actif

N TITRES VALEURS DE PLACEMENT  ( H)     

T ECARTS DE CONVERSION-ACTIF  ( I )     

.   (Eléments circulants)     

TOTAL II  ( F+G+H+I ) 546 879.19 546 879.19 2 074.56

T TRESORERIE-ACTIF 488 919.76 488 919.76 53 843.13

R *  Chèques et valeurs à encaisser

E *  Banques, T.G et C.P 488 150.24 488 150.24 47 541.87

S *  Caisses, Régies d'avances et accréditifs 769.52 769.52 6 301.26

TOTAL III 488 919.76 488 919.76 53 843.13

TOTAL GENERAL (I+II+III) 1 107 296.52 42 166.90 1 065 129.62 75 455.68

(Modèle normal)     

BILAN (Actif)     

EXERCICE
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Tableau n° 2

 

NATURE
PROPRES A 

L'EXERCICE

CONCERNANT 

LES EXERCICES 

PRECEDENTS

TOTAUX DE 

L'EXERCICE

TOTAUX DE 

L'EXERCICE 

PRECEDENT

1 2 3=2+1 4

 I  PRODUITS D'EXPLOITATION 2 173 076.04 2 173 076.04 2 434 178.60

 *  Ventes de marchandises (en l'état)

E *  Ventes de biens et services produits 2 173 076.04 2 173 076.04 1 759 178.60

X *  Chiffres d'affaires 2 173 076.04 2 173 076.04 1 759 178.60

P *  Variation de stocks de produits(+,-) (1)

L *  Immobilisations produites par

O     l'entreprise pour elle-même

I *  Subventions d'exploitation 675 000.00

T *  Autres produits d'exploitation

A *  Reprises d'exploitation; transferts de charges

T  TOTAL I 2 173 076.04 2 173 076.04 2 434 178.60

I II  CHARGES D'EXPLOITATION 1 773 228.40 1 773 228.40 2 876 802.30

O *  Achats revendus(2) de marchandises

N *  Achats consommés(2) de matières 862 884.52 862 884.52 2 085 422.61

   et fournitures

*  Autres charges externes 167 064.83 167 064.83 143 483.83

*  Impôts et taxes 1 246.24 1 246.24 802.18

*  Charges de personnel 735 293.42 735 293.42 641 060.16

*  Autres charges d'exploitation

*  Dotations d'exploitation 6 739.39 6 739.39 6 033.52

TOTAL II 1 773 228.40 1 773 228.40 2 876 802.30

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 399 847.64 399 847.64 -442 623.70

IV PRODUITS FINANCIERS

F *  Produits des titres de participation

I     et autres titres immobilisés

N *  Gains de change

A *  Interêts et autres produits financiers

N *  Reprises financier; transfert de charges

C TOTAL IV

I V  CHARGES FINANCIERES 10.87 10.87

E *  Charges d'interêts 10.87 10.87

R *  Pertes de change

*  Autres charges financières

*  Dotations finacières

 TOTAL V 10.87 10.87

VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) -10.87 -10.87

VII RESULTAT COURANT (III+VI) 399 836.77 399 836.77 -442 623.70

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

(Modèle normal)

OPERATIONS
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Tableau n° 2

 

NATURE
PROPRES A 

L'EXERCICE

CONCERNANT 

LES EXERCICES 

PRECEDENTS

TOTAUX DE 

L'EXERCICE

TOTAUX DE 

L'EXERCICE 

PRECEDENT

1 2 3=2+1 4

VII RESULTAT COURANT (reports) 399 836.77 399 836.77 -442 623.70

VIII  PRODUITS NON COURANTS 120 000.00

 *  Produits des cessions d'immobilisations

N *  Subventions d'équilibre

O *  Reprises sur subventions

N    d'investissement

*  Autres produits non courants 120 000.00

 *  Reprises non courantes  ; transferts

   de charges

C TOTAL VIII 120 000.00

O IX  CHARGES NON COURANTES 774.70 774.70 500.00

U *  Valeurs nettes d'amortissements des

R    immobilisations cédées

A *  Subventions accordées

N *  Autres charges non courantes 774.70 774.70 500.00

T *  Dotations non courantes aux

    amortissements et aux provisions

  TOTAL IX 774.70 774.70 500.00

X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) -774.70 -774.70 119 500.00

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 399 062.07 399 062.07 -323 123.70

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 51 267.00 51 267.00 22 316.06

XIII RESULTAT NET (XI-XII) 347 795.07 347 795.07 -345 439.76

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 2 173 076.04 2 173 076.04 2 554 178.60

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) 1 825 280.97 1 825 280.97 2 899 618.36

RESULTAT NET 347 795.07 347 795.07 -345 439.76

XVI (total des produits-total des charges)

(Modèle normal)

OPERATIONS

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) (Suite)

Raison sociale : DOUNIA PRESSE SARL Exercice : 01/01/2020-31/12/2020

Tableau n° 1

PASSIF EXERCICE
EXERCICE 

PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES -1 190 619.87 -1 538 414.94

F *  Capital social ou personnel (1) 100 000.00 100 000.00

I *  Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

*  Moins : capital appelé 100 000.00 100 000.00

N *  Moins : Dont versé 100 000.00 100 000.00

A *  Prime d'émission, de fusion, d'apport

N *  Ecarts de réevaluation

C *  Réserve légale 30 000.00 30 000.00

E *  Autres réserves

M *  Report à nouveau  (2) -1 668 414.94 -1 322 975.18

E *  Résultat nets en instance d'affectation (2)

N *  Résultat net de l'exercice (2) 347 795.07 -345 439.76

T TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) -1 190 619.87 -1 538 414.94

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 675 000.00 675 000.00

P * Subvention d'investissement 675 000.00 675 000.00

E * Provisions réglementées

R DETTES DE FINANCEMENT (C)

M *  Emprunts obligataires

A *  Autres dettes de financement

N PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

E *  Provisions pour risques

N *  Provisions pour charges

T ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

*  Augmentation des créances immobilisées

*  Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) -515 619.87 -863 414.94

P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 1 580 749.49 938 870.62

A *  Fournisseurs et comptes rattachés 1 096 664.95 877 153.57

S *  Clients créditeurs, avances et acomptes

S *  Personnel 258 154.88

I *  Organisme sociaux 17 109.64 11 970.49

F *  Etat 156 820.02 49 746.56

*  Comptes d'associés 46 000.00

C *  Autres créanciers 6 000.00

I *  Comptes de regularisation passif

R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

C

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

(Elements circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H) 1 580 749.49 938 870.62

T TRESORERIE-PASSIF

R *  Crédits d'escompte

E *  Crédits de trésorerie

S *  Banques (soldes créditeurs)

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III) 1 065 129.62 75 455.68

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

BILAN (Passif)

(Modèle normal)
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المنبر الحر
العدد: 1558 من 29 أبريل إلى 5 ماي 2021

الشباكية.. هل هي مغربية ؟

وحلوياته  بأطباقه  غني  املغربي  املطبخ 
حتى لتكاد تكون لكل مدينة أو جهة أطباقها 
وحلوياتها، لكن هناك حلويات توحد املغاربة 
في بعض املناسبات، فال يمكن تصور مائدة 

كان  مهما  مثال،  رمضان  في  مغربية  إفطار 
مستوى أهلها، دون الحريرة والشباكية، الطبقان التوأم اللذان 
الزالبية،  املخرقة،  الشباكية،  إنها  دونهما..  إفطار  يحلو  ال 
يعتبره  املناطق، ملسمى واحد  أسماء تختلف حسب  كويلش... 
املزح  سبيل  على  فيرددون  اإلفطار،  شروط  من  املغاربة  بعض 
تساءل  قلما  ولكن  مكروه..  الشباكية  بــدون  اإلفطار  والهزل 
املغاربة عن أصل هذه الحلوى، وكيف صارت لها هذه املكانة في 
شهر رمضان دون غيره من املناسبات؟ وهل هي حلوى مغربية 
املنشأ، أم أنها وفدت على املغرب واستطاع املغاربة تكييفها مع 

ثقافتهم وحضارتهم فصارت جزء من هويتهم الغذائية؟
يتقاطر  حتى  رمضان،  حلول  ويقترب  شعبان  يهل  إن  فما 
الشباكية،  تحضير  لوازم  القتناء  البقالة  متاجر  على  املغاربة 
وتتزين  العجيبة،  الحلوى  هــذه  صناعة  محالت  وتتناسل 
واجهات متاجر بيعها بأكوام متناسقة باسقة، وتفوح رائحتها 
الحلوى  هذه  أن  املغاربة،  من  عدد  يعرفه  ال  وما  املنازل..  من 
املغاربية وفي  الدول  في  فتكثر  الدول،  تكاد توجد في عدد من 
يشبه  ما  يوجد  بل  والعراق،  ومصر  والشام  العربي  املشرق 
ويمتد  القمر  وجزر  بزنجبار  الشرقية  إفريقيا  في  الشباكية 
دولة  كل  تدعي  وقد  وبنغالديش،  الهند  حدود  حتى  حضورها 
من هذه الدول أن هذه الحلوى نشأت عندها وأن الدول األخرى 
أخذتها منها، خاصة وأنها تقوم عند كل هذه الدول باألساس 
على نفس املحتوى تقريبا )خلط الدقيق باملاء والحصول على 

عجني خفيف يتم قليه في الزيت وتحليته بالعسل...(.
يتداولها  ال  مغربية صرفة  تسمية  الشباكية  تسمية  وتبقى   
بلد آخر غير املغرب، وهي تسمية مناسبة للشكل الذي تقدم به 
تلك الحلوى، لكون األنامل التي تصنعها تشبكها بعناية بشكل 
محليا،  مسجلة  ماركة  تشبيكها  صار  حتى  تصاعدي  دائــري 
تسمية  وهي  املغربي،  الشرق  في  املتداولة  الزالبية  وتسمية 
متداولة أيضا عند جيران املغرب من الجزائريني والتونسيني.

ابن  نظمه  ما  قدمها،  دالئل  ومن  قديمة،  حلوى  الشباكية  إن 
الرومي في وصف صانعها حني قال فيه:

رأيته سحرا يقلي زالبية
                         في رقة الِقْشر والتجويف كالَقَصِب كأنـمـا

زيـُتـُه املَـْغـلـيُّ حـيــن بدا
                                كالكيميـاء التـي قالـوا ولــم ُتـَصـِب

ُيلـَقـى العجـيـُن ُلجيـنـًا مــن أنامـلـِه
                                      فيستحـيـل َشبابيـك من الــذهب
ويبدو من وصف ابن الرومي أنه يتحدث عن الشباكية، سواء 
في طريقة صنعها )القلي( أو لونها )يتحول من األبيض )لجني( 
القشر،  رقــة  في  )زالبــيــة،  وصفها  في  أو  الذهبي(  اللون  إلــى 
تعدد  إلى  يفضي  الحلوى،  هذه  أصــول  في  والبحث  شبابيك(، 
تركيا  خبازا  وأن  تركي  أصلها  أن  فقيل  والتفسيرات،  الحكايات 
للسائلة  أقــرب  خفيفة  العجينة  فجاءت  عجينته  مقادير  أخطأ 
فقال  متماسكة  العجينة صلبة  يجعل  ما  الطحني  من  له  يكن  ولم 
قليها،  بعد  بالعسل  دهنها  زلته  على  يغطي  وحتى  بّي،  زلة  هذه 
أمير  بوعبديل  عهد  وإلــى  أندلسي  أصل  إلى  آخــرون  وأرجعها 
غرناطة، الذي استحث الطهاة لصنع حلوى تصلح لفض الصيام، 
وتنافسوا في تلبية طلبه وتقديم ما لذ وطاب وتسارعوا إلى قصر 
األمير، فكانت من صنع أحد الطهاة الذي لم يسعفه الوقت، فخرج 
مسرعا وزلت قدمه ودخل بالحلوى على األمير وهو يعرج برجله، 
فلما سأله األمير عن سبب عرجه، قال زّلت بي، يقصد قدمه، فلما 
ذاقها األمير وأعجب بها سماها زالبية، وهناك من الدارسني من 
بلدان شمال  في  طاف  الذي  املوصلي،  املوسيقي  بزرياب  يربطها 
قبل  الزريابية  تسمى  وكانت  باألندلس،  استقراره  قبل  إفريقيا 
تحوير االسم إلى الزالبية، وتربطها حكايات أخرى بخباز من حي 
البيازين بغرناطة اعتقلته الشرطة ثالثة أيام، وبعد إطالق سراحه 
وجد عجينته قد فاضت ولم يقو على رميها، فقام بقليها وغطسها 

في العسل ليداري خيبته، فأعطت حلوى حلوة ولذيذة.
املغرب  فإن  الشباكية،  رغم كل هذه االختالفات حول أصل ومنشأ 
استطاع أن يجعل منها حلوى مغربية بامتياز، فكما استطاع مغربة 
الشاي القادم من الصني حتى كاد يشتهر به أكثر من بلد املنشأ، فعل 
املغاربة الشيء نفسه مع هذه الحلوى وأطلقوا عليها اسم الشباكية، 
فطارت شهرتها ووصلت إلى اململكة البريطانية وفرنسا، حيث وجدت 
وقد  صنعها،  طريقة  ومن  الشباكية  اسم  من  قريبة  بأسماء  حلوى 
في  وتوابل  مكونات  بإضافة  الحلوى  هذه  مغربة  املغاربة  استطاع 
والقلي  واملاء  الدقيق  على  االقتصار  مبتعدين عن  وتزيينها،  صنعها 
وشكلها،  ذوقها  غير  ما  إليها  فأضافوا  بالعسل،  ورشها  الزيت  في 
واللوز  الحرة  واملسكة  الزهر  ماء  بإضافة  مكوناتها  في  وتفننوا 
ورشها بالسمسم )الجلجالن( قبل تقديمها لالستهالك، لدرجة يشعر 

املغربي أنها أصبحت تشكل جزء من هويته.

الكبير الداديسي 

المال يفسد االنتخابات كما السياسة.. حراما كان أو حالال
اليوم  عالم  في  الديمقراطية  أصبحت 
عن  الوحيد  بل  الشافي،  الجواب  تشكل 
من  وذلك  للسلطة،  السلمي  التداول  سؤال 
ونزيهة،  دوريــة  انتخابات  تنظيم  خــالل 
حيث تشكل نزاهة االنتخابات هكذا شرطا 

أساسيا لقيام ديمقراطية فعلية.
تعنيه،  مــا  بــني  مــن  الــنــزاهــة  وتــعــنــي 
ضمان تمتع جميع املتنافسني في العملية 
االنتخابية بنفس الحقوق وااللتزام بنفس 
من  صورة  ببساطة،  هي  هكذا  الواجبات، 
هذه  في  املتنافسني  بني  املــســاواة  صــور 
االحتكام  يفرض  ما  التنافسية،  العمليات 
واملعايير  ــروط  ــش ال مــن  مجموعة  إلـــى 
يمكن  والتي  عليها،  املتعارف  والقواعد 
مستوى  على  اختالفا  بعضها  يعرف  أن 
بها  ــزام  ــت االل تحقيق  وكيفية  تفعيلها 
السياسية  األنظمة  اختالف  من  انطالقا 
سؤال  يجعل  ما  وهــو  الحزبية،  والنظم 
بــاألســاس  مرتبطا  االنــتــخــابــات  نــزاهــة 
إدارتها  وآليات  بمخرجاتها، وليس بطرق 
مجموع  تــحــتــرم  ــت  دامـ مــا  وتنظيمها، 

املعايير املتعارف عليها.
نــزاهــة  ربـــط  ــدا  أبـ السليم  ــن  م فليس 
بمعايير  ــتــزام  االل بــضــرورة  االنتخابات 
لهذا  ووحيدة  واحــدة  صــورة  في  النزاهة 
االنتخابية  العمليات  نزاهة  كربط  االلتزام، 
مثال بوجود هيئة إشراف مستقلة، أو هيئة 
القوى  عن  ممثلني  تضم  جماعية  إشــراف 
العمليات،  هذه  في  املتنافسة  السياسية 
عريقة،  ديمقراطية  تجارب  هناك  أن  ذلك 
اإلشــراف،  بمهمة  فيها  الحكومة  تضطلع 
الحديث  يستحيل  كما  وأنـــه  خصوصا 
أنه  حيث  نموذجي،  ديمقراطي  نظام  عن 
من  مكتمل،  ديمقراطي  لنظام  وجــود  ال 
انتخابية  منظومة  عن  الحديث  املستحيل 
االنتخابات  نزاهة  أساس  لكون  نموذجية، 
هو ضمان تكافؤ حظوظ وفرص املتنافسني 

في الفوز بها.
لقد شكلت انتخابات 2002، التي نظمت 
نقطة  التوافقي،  التناوب  حكومة  عهد  في 
نزاهة  مسلسل  مسار  في  حقيقي  انعطاف 

الذي  املسلسل  وهو  املغربية،  االنتخابات 
ال تزال حلقاته مستمرة، والذي توج اليوم 
أن يضمن  املأمول  قانوني من  إطار  بإقرار 
أي  املقبلة،  االنتخابية  العمليات  عدالة 
ضمان تناسب مكاسب املتنافسني فيها مع 
على  عليها،  حصلوا  التي  األصوات  حجم 
لكن  السابقة،  االنتخابات  مخرجات  خالف 
كل هذه املجهودات املبذولة من أجل ضمان 
تصطدم  املــغــرب،  فــي  االنتخابات  نــزاهــة 
استعمال  أهمها  العوائق،  من  بمجوعة 
املال من أجل التأثير على سلوك الناخبني 
في  يضرب  ما  وهو  أصواتهم،  واستمالة 
في  املتنافسني  فرص  تكافؤ  شرط  العمق 
بشكل  يؤثر  ومــا  االنتخابية،  العمليات 

مباشر على نزاهتها.
وفي هذا السياق، من الضروري التنبيه، 
الكاتب  لشكر،  إدريــس  لألستاذ  سبق  كما 
األول لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
خطابا  أن  تصريحاته،  أحد  في  أشــار  أن 
مغلوطا يثار بخصوص التنديد باستعمال 
املال في العمليات االنتخابية، حيث يذهب 
إلى  واملتتبعني،  والباحثني  الفاعلني  أغلب 
للعمليات  الحرام  املال  إفساد  على  التأكيد 
يفسدها،  ال  الحالل  املال  وكأن  االنتخابية، 
استعمال  كــون  هو  الصواب  أن  حني  في 
ــال، ســواء كــان حــالال أم حــرامــا، يفسد  امل
العمليات االنتخابية إن هو استعمل خارج 

ما يتيحه ويسمح به القانون.

االنتخابات  نــزاهــة  ضمان  فــإن  هــكــذا، 
من  بالحد  مباشر  بشكل  مرتبط  املقبلة 
مسؤولية  وهـــذه  فيها،  املـــال  استعمال 
الحكومة واألحزاب  جماعية ومشتركة بني 
على  والناخبني،  املتنافسة،  السياسية 
اعتبار أنهم العنصر الحاسم واملحدد فيها، 
االقتراع  نمط  إقرار  من  الغاية  انتفت  وإال 
تعزيز حضور  في  تمثلت  والتي  بالالئحة، 
سطوة  مــن  والــحــد  السياسية،  ــزاب  األحـ
املرشحني  بخزان  االستعانة  ومن  األعيان 
االحتياطيني من أجل التحكم في مخرجات 

االنتخابية. العمليات 
ــدة بني  األكــيــد، أن هــنــاك عــالقــة وطــي
وبني  بينه  وبالتالي  والسياسية،  ــال  امل
تأهيل  تصور  يمكن  ال  حيث  الديمقراطية، 
استثمار  دون  معني  ديمقراطي  نــمــوذج 
املوارد املالية، لكن االستثمار املقصود هنا، 
هدفه  يكون  الذي  اإليجابي  االستثمار  هو 
تجويد املمارسة السياسية وتطوير اآلليات 
استمرار  يضمن  ــذي  والـ الديمقراطية، 
السياسية،  ــزاب  ــ األحـ أنــشــطــة  حــضــور 
وحسن تنظيم العمليات االنتخابية، وليس 
في  ويؤثر  يفسدها  الــذي  االستثمار  ذلك 
إرادة  على  التأثير  خالل  من  مخرجاتها، 
نزاهة  على  التأثير  وبالتالي  الناخبني، 

االنتخابات وعلى نجاعة الديمقراطية.
في  ــال  امل استعمال  فــي  االســتــمــرار  إن 
رشاوي  صورة  على  االنتخابية،  العمليات 
مباشرة،  غير  عينية  أو  مباشرة،  نقدية 
»األفعال  البعض  يسميها  التي  تلك  أي 
العمليات  هذه  من  سيجعل  اإلحسانية«، 
السياسية،  املــمــارســة  مــن  سيجعل  كما 
يعنيه  بما  واملضاربة،  لالستثمار  مجاال 
الرأسمال  تحويل  عمليات  من  االستثمار 
أجل  من  مختلفة  إنتاج  وسائل  إلى  املالي 
الربح،  تحقيق  وبالتالي،  اإلنتاج،  تحقيق 
السياسة  كما  االنتخابات  ستصبح  حيث 
»بورصة«، واألحزاب السياسية »شركات«، 
تنظم  وأدبيات  قواعد  مجرد  والديمقراطية 

التنافس بني »املستثمرين السياسيني«.

فتح الله رمضاني

في أفق التطعيم المناعي للثقافة 
ديناميكية  لتفعيل  األساسية  البنيات  من 
فن  وكـــذا  مــواطــنــة،  ثقافة  ــودة  وجـ التنمية 
واملــمــارســة  والــفــكــر  األداء  تطوير  يستلهم 
لإلقالع  كمحطات  مهرجانات  وجود  املحترفة، 
الثقافي  للتسويق  أســاس  وروافــع  التنموي، 
االختالفات  لتفريغ  والفني، مهرجانات تخطط 

وتقلل من االحتقان االجتماعي. 
وفــرة  منتقدي  أشــد  مــن  يــومــا  نــكــون  قــد   
وقد  التخمة،  بمتم  بمدينة مكناس  املهرجانات 
غير  التمرير  عيوب  يقتفي  من  بني  من  نكون 
املحترف، ومن بني من ال يستسيغ مهرجانات 
ــوم، بــاتــت تلك  ــي االفــتــتــاح والــخــتــم، لــكــن ال
السماع  محج  كانت  التي  املشتركة  الفضاءات 
القديمة  املنحوتات  مثل  الــعــروض،  وتــزيــن 

الباهتة، قد ضربت عليها العنكبوت بنسجها لطول مدة الجائحة، 
والبذخ  الرفاهية  عيش  لقشدة  املــدر  املهرجانات  حليب  اليوم 
والترف قد سكت عليه »كورونا« األبواب الحديدية املوصدة، اليوم 
نقصان  بنفس  مقلصا  العامة  والثقافة  واإلبداع  الفن  إنتاج  بات 
بات مشروع  بمكناس،  بالجهة واملحلي  الدعم والشراكات  سيولة 
قاب  الثقافية  خططها  في  الدولة  تبنته  الــذي  الحديث  املجتمع 

قوسني أو أدنى من الفشل واالضمحالل. 
من  بمكناس  املقامة  املهرجانات  كل  راكمته  مما  ننتقص  ال  قد 
تجارب وخبرات ومطبات مستديمة، رغم أنها بقيت حبيسة أسوار 
لذلك،  أريحية،  بكل  املدينة  تسويق  على  تقدر  ولم  العتيقة  املدينة 
ظلت  وإن  حتى  املهرجانات  تشغلها  التي  الحركية  تلك  نخفي  ال 
»رخوة« وتحمل صورة الزينة والتزين النشيط، وقد باتت صورة 
صناع  تنشئ  امللونة،  املهرجانات  إنــارة  افتقدنا  عندما  مكناس 
ميديا«،  »السوشيال  في  »الاليكات«  وممتهني  والسخافة  التفاهة 
الوبائية، وتدار  بالضرورة  الثقافية مجهضة  املشاريع  كل  وباتت 

من وراء حجاب بدار الثقافة »الفقيه املنوني«.  
عن  حديثا  بالضرورة  ليس  مكناس،  مهرجانات  عن  الحديث 
عما خسرته  حديث  هو  بل  باملدينة،  الفني  املشهد  أثثوا  أشخاص 
وهناك  والفنية،  الثقافية  املهرجانات  حركية  توقيف  من  املدينة 
بمكناس  املهرجانات  رؤساء  لكل  أفق جلسة موضوعية  عن  حديث 
لوضع التقييمات السديدة عما تحقق، وما تم تسجيله من إخفاقات. 
مكناس  مهرجانات  تكاثف  في  نرى  كنا  أننا  املاضي،  سوء  من 
ترفا وتسلية في الزمن الثقافي والسياسي )مهرجان مكناس(، كنا 

نرى فيها عيبا تنمويا وظلما، ألن اإلنسان مغيب 
وألوانه  بجسده  وحاضر  وعمله  بفكره  فيها 
البهية، كما كنا نرى فيها نوعا من اإللهاء الكبير 
جودة  ذي  لتعليم  املدينة  حاجة  يغطي  الــذي 
املواطن  وقاية  كيفية  تناقش  ولصحة  وجاذبية، 
نرى  كنا  بإنصاف،  املستعصية  ــراض  األم من 
البيضة  )من سبق  فلسفي  فيها نوعا من جدال 
التحتية  البنيات  غياب  ظل  في  الدجاجة(  وال 

)املسرح الكبير( وبهرجة االستعراضات. 
مكناس  مهرجانات  صانعي  خطاب  الــيــوم، 
نادى  إذ  ))وأيوب  الكريمة  القرآنية  اآلية  يردد 
ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمني((.. 
نعم الضر في سد منافذ اشتغالهم وانشراحهم، 
الضر في نهاية موسم حصاد الشراكات والدعم 
على  نشتغل  كنا  بمكناس  أننا  تأكد  حني  الضر  العام،  املال  من 
تنمية هز األبدان بدل تنمية العقول وتغذية الروح بالقيم واألخالق 

النظيفة والتسامح.
يتأسس  أن  يجب  بمكناس،  املهرجانات  صانعي  خطاب  اليوم، 
ممتلكات  وإظهار  االستعراض  من  املهرجانات  وظيفة  تغيير  على 
التنظيم  حيث  من  املندمجة  التنمية  ــوازي  ي أن  يجب  الجسد، 

والبرمجة والتواصل واملعرفة الحقة. 
يكشف  أن  يجب  بمكناس،  املهرجانات  صانعي  خطاب  اليوم، 
تحت  املنمقة  املفاتن  عن  ليس  والعالم،  والوطن  والجهة  للساكنة 
والفن  الثقافة  استراتيجية  تشييد  كيفية  عن  وإنما  ــواء،  األض
الساكنة  حاجات  إشباع  كيفية  عن  الــراقــي،  الفن  إلــى  باملدينة 
الثقافية والفنية بدل الجلوس في األبراج العالية واملكاتب املكيفة. 
اليوم، ال بد من التفكير في ضبط رغبات املدينة األرض والساكنة 

باإلرضاء وصناعة ثقافة املناصفة بدل إبداع »النخبة املحمية«. 
الجلوس  هو  بمكناس،  املهرجانات  صانعي  خطاب  واليوم، 
جماعة وتكسير جليد التنافسية الهشة، إذ يجب عليهم التفكير 
أثر  وتسويق  الثقافي  التمكني  وابتكار  اإلبــداع  فضاءات  في 
بالتنوع  املتلقي  احترام  عليهم  يجب  العتيقة،  املدينة  تثمني 
والنماذج  بـــ»الــقــدوات  ربطه  خــالل  من  املشتركة  والهويات 
الرصينة والقوية«، يجب التفكير في النظام والتنظيم و»الرفع 
مكون  على  التدريب  يجب  كما  املدني«،  السلوك  مستوى  من 
في  االئتالف  بدل  الكبير(  )املسرح  املدينة  حقوق  عن  الترافع 

خندق ضيق عنوانه »ما تقيش مدينتي«. 

محسن األكرمين
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الحجر في رمضان 
قرار يتحدى المنطق

رمضان  ليالي  في  اإلغالق  قرار  اتخذ  من  كان  أيا 
)وال تنسبوه كالعادة للعثماني املسكني، فهو أضعف 
من أن يقدم على إجراء على هذا القدر من الخطورة(، 
ذلك  ويتبني  عــدة،  العتبارات  الــصــواب  جانب  فقد 
بوضوح من خالل استعراض ما قدم من مبررات بني 

يدي هذا القرار الغريب.
تحدث البيان عن محاصرة وباء »كورونا«، بينما 
تشير اإلحصاءات الرسمية لإلصابات والوفيات أن 
التي تفرض إجراء صارما  بالخطورة  الوضع ليس 
كهذا، خصوصا وأنه تزامن مع دخول شهر رمضان 
لدى  خاصة  رمــزيــة  بمكانة  يحظى  ــذي  ال املــبــارك 
سواء   – السابق  الشامل  اإلغالق  أن  كما  املغاربة، 
في املغرب أو في باقي دول العالم – أثبت محدودية 
تتوالى  الجديدة  الوباء  موجات  هي  وها  نتائجه، 
تباعا، مما جعل دول العالم، وخاصة الشعوب، أقل 
اقتناعا بجدوى هذا اإلجراء، ومن ثم أقل إقداما على 

تطبيقه. 
الساعة  من  اإلغالق  موعد  حدد  أخرى،  جهة  ومن 
الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، وكأن الفيروس 
ال يظهر ويشكل خطورة إال ليال، مما دفع الكثير من 
حول  الطريفة  النكت  وإطالق  التنذر  إلى  املواطنني 
املوضوع، لكن لم يخطر ببالهم البتة تبرير العثماني 
الغريب الذي أبى كعادته إال أن يسوق عذرا أقبح من 
الزلة، حيث صرح بكامل الثقة في النفس، أن فيروس 
»باباه«  نحبس  لكننا  ونهارا،  ليال  يتنقل  »كورونا« 
الليل  أنه خالل  علما  هذا  الحركة!!  من  ونمنعه  ليال 

تقل حركة املواطنني وتزاحمهم أصال.
املساجد،  إغـــالق  على  أيــضــا  ــرار  ــق ال نــص  كما 
العشاء  الــتــراويــح وصــالتــي  إقــامــة صــالة  ومــنــع 
الوباء  محاصرة  نفسها:  وباملبررات  فيها،  والصبح 
املواطنون  فطفق  والتباعد..  االحترازية  واإلجراءات 
الصلوات  باقي  عن  ومــاذا  ويتساءلون:  يحوقلون 
صالة  عــن  ومـــاذا  املساجد؟  داخــل  جماعة  ــؤداة  املـ
الجمعة وما تشهده من ازدحام خصوصا خالل هذا 
الكبير  االزدحــام  عن  نقول  ماذا  بل  الفضيل؟  الشهر 
وهنا  املختلفة؟  النقل  ووسائل  األسواق  تعرفه  الذي 
جاء الرد املفحم من مسؤول باللجنة العلمية: »ليس 

الزحام مثل الزحام«؟!
اإلجراء  هذا  من  وغضبهم  املواطنني  قلق  ويتبدى 
من خالل املظاهرات التي تشهدها عدة مدن، وإصرار 
أمام  التراويح  شعيرة  تأدية  على  املصلني  بعض 

املساجد املغلقة وفي باحاتها الخارجية.
الذكر  سالف  القرار  أن  فهي  الكبرى،  الطامة  أما 
اآلالف  قوت عشرات  على مصدر  قلم  بجرة  أجهز  قد 
واملحلبات  واملقشدات  واملطاعم  املقاهي  أربــاب  من 
النظافة  وعــامــالت  ــوادل  ــن )ال فيها  واملستخدمني 
الجائلني  الباعة  مختلف  إلى  باإلضافة  والطهاة...(، 
واألدهى  اإلفطار،  بعد  بشكل خاص  يشتغلون  الذين 
علما  لهؤالء،  بديل  أو  تعويض  أي  تقديم  يتم  لم  أنه 

أن املصاريف تزيد بشكل كبير خالل شهر رمضان.
العلمي  حفيظ  الوزير  جاء  االستخفاف،  في  وإمعانا 
إلى البرملان، ليصرح أن الحكومة سوف تلتقي باملعنيني 
بعد  هــذا  حلول..  عن  وتبحث  املشكلة  تــدرس  وســوف 
انصرام العشر األوائل من رمضان في ظل انعدام موارد 
الرزق وانسداد اآلفاق أمام شريحة كبيرة من املواطنني.
جلي إذن، أن الحجر الليلي الرمضاني قرار متسرع 
املحتملة،  إيجابياته  بكثير  املؤكدة  سلبياته  تفوق 
واملمتثلني  املتفائلني  أكثر  حتى  تقنع  لم  ومبرراته 
اإلشاعات  بتناسل  سمح  مما  الرسمية،  لإلجراءات 
والتأويالت املتضاربة والخطيرة بخصوص األسباب 
الحقيقية الكامنة وراء هذا القرار، من قبيل املخططات 
واالنتقام  الشعوب  على  القبضة  إلحكام  املاسونية 
من  اإلسالم  الدول، ومحاربة  اقتصادات  منها، وهدم 
خالل إغالق املساجد وتعطيل شعيرة الصالة بشكل 

تدريجي.. وما إلى ذلك من التأويالت املتضاربة.
يتم  أن  للجميع  جدا  املفيد  من  سيكون  ذلك،  لكل 
ــادة  الــجــائــر إلع ــقــرار  ال ــذا  الــتــراجــع سريعا عــن ه
الطمأنينة واألمل آلالف األسر التي أنهكها ألكثر من 
سنة التوقف والبطالة القسرية بسبب »كورونا«، ومن 
الروحانية  الرمضانية  األجواء  عودة  أخرى،  ناحية 
املساجد وشعيرة  بإعمار  إال  تكتمل  ال  التي  السامية 
التراويح وتالوة القرآن.. فالرجوع عن الخطأ أفضل 

وأجدى بكثير من التمادي فيه واإلصرار عليه.

عزيز كطابي

الحركة النقابية المفترى عليها
عيد  ــول  حــل بــمــنــاســبــة 
الحديث  ارتــأيــت  العمال، 
التي  النقابية  الحركة  عن 
فترة  فــي  انتشارها  رغــم 
الــحــمــايــة فــي جــل مــراكــز 
ــدار  ال مدينة  فــي  اإلنــتــاج 
الهدف  أن  إال  البيضاء، 
يكن  لـــم  تــأســيــســهــا  مـــن 
املطالبة بتحسني األوضاع 
وإنما  للعمال،  االجتماعية 
تحسيسهم  الغاية  كانت 
وبث  املستعمر  بغطرسة 
الصادقة  الوطنية  ــروح  ال
مقاومته،  أجــل  مــن  فيهم 

في  نــجــده  ملــا  خــالفــا  ــدأ  ب دؤوب  وهــو عمل 
ثالثينات  بداية  في  الكتابات،  من  العديد 
في  التأسيس  مرحلة  وانتهت  املاضي  القرن 
1952، حني اعتقل القادة النقابيون  8 دجنبر 
التضامني  اإلضــراب  إثر  على  والسياسيون 
على اغتيال قائد نقابة تونس، فرحات حشاد، 
غياب  بسبب  اليتم  من  نوع  العمال  فأصاب 
مواجهة  سبل  في  يفكرون  فبدأوا  مؤطريهم، 
املستعمر، وعند نفي السلطان محمد الخامس 
األمامية  الصفوف  في  العمال  كان  األمة،  رمز 

ملقاومة املحتل.
النقابة؟ وأين تأسست؟ ومن  متى تأسست 
كتب  ما  جميع  في  تأسست؟  وكيف  أسسها؟ 
الروداني  إبراهيم  نجد  النقابة،  موضوع  في 
الصديق  بن  واملحجوب  بوعزة  بن  والطيب 
الساسة  كتب  فــي  ــط  ــراب امل ملحمد  أثــر  وال 
وعابد  البصري  الفقيه  بينهم  من  واملؤرخني 
الرحمان  وعبد  بوعزة  بن  والطيب  الجابري 
النقابيني  بني  من  كان  األخير  هذا  اليوسفي، 
الحزب  قــادة  أوفــدهــم  الــذيــن  والسياسيني 
القرن  من  األربعينات  منتصف  في  بالرباط 
املاضي، من أجل االطالع على العمل النقابي 
املرابط  محمد  به  يقوم  كان  الذي  والسياسي 
حيث  سنني،  منذ  الروداني  إبراهيم  دار  في 
وجد تنظيما نقابيا قائما بذاته، لكن عناصر 
ال  بدونه  الذي  واملقر  بل  والتسيير،  التنظيم 
التأسيس، ظلت غائبة في  مجال للحديث عن 
حتى  بل  املذكورون،  الساسة  كتبه  ما  جميع 
مؤرخا،  يعتبر  الــذي  عياش  ألبير  كتاب  في 
في كتابه: »الحركة النقابية في املغرب«، حني 
اكتفى  الــرودانــي،  إبراهيم  بيت  عن  تحدث 
مغلوطة  معلومات  وكلها  يتيمة،  بصفحة 
يوجد  كان  إنه  قال  الذي  البيت  بعنوان  بدًء 
يوجد  كان  أنه  والحال  سنطرال«  بـ»كاريان 
»درب  يسمى  حاليا  وهــو  اليهودي،  ــدرب  ب
عن  تحدث  كما  السلطان،  بــدرب  مارتيني« 
أشخاص وعن اجتماعات ال تمت بصلة ملهمة 
املؤرخ.. فكيف له أن يتحدث عن مسيرين وعن 
اجتماعات، وعن عمل دؤوب استمر لسنوات 
في مكان يجهل عنوانه؟ وهذه حقيقة تأسيس 

الحماية،  فترة  في  النقابة: 
مجموعة  إلـــى  اســتــنــادا 
بينها  ــن  م ــادر،  املـــصـ ــن  م
رواه  وما  الطفولة  ذكريات 
من  سمعته  وما  والــدي  لي 
بــعــض الــوطــنــيــني الــذيــن 
مرحلة  كثب  عــن  عايشوا 
التأسيس، من بينهم عمتي 
املعروفة  فاطمة  املــقــاومــة 
الذائعة  بـــ»الــطــنــجــاويــة« 
الصيت في صفوف املقاومة 
وابنها  البيضاء،  الدار  في 
التمسماني،  محمد  املقاوم 
املغربي  ــســرح  امل وعــمــيــد 
ــذي أســس املسرح  ال الــبــدوي،  الــقــادر  عبد 
العمالي بإيعاز من محمد املرابط، واملناضل 
أكثر  معه  لي  كان  الذي  الفياللي،  الهاشمي 
بن  ومصطفى  ــالب،  غ والطاهر  لــقــاء،  مــن 
عثمان أحد قادة املقاومة الذي يعتبر بمثابة 

آنذاك  تزوج  الروداني، حيث  إبراهيم  صهر 
املقاوم  أبناء  بل حتى  بالتبني،  بناته  بأحد 
إبراهيم الروداني في مقدمتهم أحمد، الذي 
روى لي في تسجيل صوتي حني التقيت به 
وهو  بيته،  في  جرى  ما  حقيقة  سنني،  منذ 
والالئحة  فيه،  وترعرعت  ولدت  الذي  البيت 

يعسر حصرها. 
في  وبالضبط  الثالثينيات  أواخـــر  فــي 
مستودع  أربـــاب  مــن  وبطلب   ،1933 سنة 
العمال  من  مجموعة  انتقل  بطنجة،  التبغ 
الذي  الجديد،  املعمل  في  للعمل  املؤهلني 
وقد  الوطني،  الكفاح  مدينة  في  تشييده  تم 
شاءت األقدار أن يحل العامل محمد املرابط 
املرحوم  على  جــارا  بالطنجي(  )املــعــروف 
ــوام  ــي، وعــلــى مــر األعـ ــرودانـ إبــراهــيــم الـ
والشهور، يعجب صاحب الدار بهذا الرجل 

يره  لم  الــذي  التقليدي  الــزي  ذي  البشوش 
يوما مرتديا لباسا غيره، خاصة وأن العمال 
غدوهم  في  »الكومبليزون«  عــادة  يرتدون 
الجوار،  بحكم  الرجالن  تعارف  ورواحهم، 
املحل  لصاحب  صديقا  العامل  وأضــحــى 
في  واملغازي  األحاديث  له  فيروي  يجالسه 
اإلسالم التي كان قد تلقاها في طفولته على 
يد بعض األئمة والفقهاء، من بينهم العالمة 
التقى  أن  إلــى  كنون،  الصمد  عبد  سيدي 
الرجالن صدفة في إحدى االجتماعات لكتلة 
 ،1939 سنة  في  ذلك  وكان  الوطني،  العمل 
فعاتب صاحب الدار صديقه العامل إخفاءه 
في  تعرف  أن  له  سبق  إذ  الوطني،  لنشاطه 
كان  الذي  الحبوس  بدرب  املحمدي  املسجد 
الوطنيني  الــقــادة  أحــد  على  عليه،  يــتــردد 
بجماعة  فالتحق  الجامعي،  بوشتى  وهو 
دار بناني بدرب كلوطي بعدما انخرط وثلة 
من عمال معمل التبغ منذ سنني قبل ذلك في 
العمال  يمثل  كان  حيث  ت«،  ج.  »س.  نقابة 

ت«،  ج.  »س.  نقابة  في  التبغ  ملعمل  املغاربة 
العمل  أجــل  من  اليمني  إبراهيم  أداء  وبعد 
داره  يجعل  أن  رفيقه  عليه  اقترح  الوطني، 
الوعي  ونشر  لتنظيم  اجتماعات  لعقد  مقرا 
النقابي والسياسي يحضرها عمال »الريجي« 
تنظيم  فتم  الـــرودانـــي،  إبــراهــيــم  ومــعــارف 
العامل،  وتوجيههم  بتأطيرهم  يقوم  جماعات 
حسب ما أوتي من تكوين بسيط يقتصر على 
التعاليم الدينية السمحة واألحاديث النبوية، 
واستمر  الكريم،  الــرســول  ــزوات  غ ومالحم 
العمل على هذه الحال سنتني أو أكثر، إلى أن 
أشيعت أخبار الحوادث الدامية التي عرفتها 
املظاهرات  إثر  وســال...  والرباط  فاس  مدن 
املساجد  أحــد  من  انطلقت  التي  الصاخبة 

بمدينة فاس.
محامي بهيئة الرباط

المغفور له محمد الخامس يستقبل الوفد النقابي يتقدمه محمد المرابط سنة 1949

ذ. عبد الصمد المرابط*

* محامي بهيئة الرباط

لماذا تهميش المؤذنين يا وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ؟

أحمد الدراز

أن   ،2019 عــام  ــر  أواخ في  سبق 
ــشــؤون  ــر األوقــــاف وال صـــرح وزيـ
بالزيادة في  البرملان،  اإلسالمية في 
في  الخمس  الصلوات  أئمة  أجــور 
يعني  مراحل،  أربعة  على  املساجد 
كل  في  درهم   300 بـ  سنوات  أربع 
سنة، يعني زيادة ألف ومائتي درهم 
زيادة إجمالية، لكن الشيء املؤسف 
تشملهم  لم  املؤذنني  أن  واملــحــزن، 
املــؤذن  أن  العلم  مع  الــزيــادة،  هــذه 
الذي  كبير في املسجد، فهو  له دور 
األبواب وإغالقها،  فتح  يشرف على 
صيانة  على  يــحــرص  ــذي  الـ وهــو 
املسجد من األلف إلى الياء.. فلماذا 
يا سيادة الوزير تهميش هذه الفئة؟ 

وملاذا هذه النظرة الدونية للمؤذنني 
ــدور  ال عليها  يخفى  ال  والــــوزارة 
وملاذا  املساجد؟  في  للمؤذنني  املهم 

التفرقة بني اإلمام واملؤذن؟ 
بعضهما  يكمل  واملؤذن  اإلمام  إن 
بعضا، فهما يعمالن في صف واحد، 
باإلمام  تعترفوا  أن  يعقل  ال  لذلك، 
أغلقت  وحني  باملؤذن،  تعترفون  وال 
املساجد، من بقي حريصا على رفع 

األذان طيلة شهور اإلغالق؟
إقــصــاء  أن  عــلــيــكــم  يــخــفــى  وال 
املؤذنني وتهميشهم قد ترك انطباعا 
نفوس  وفـــي  نفوسهم  ــي  ف سيئا 
يعرفون  الــذيــن  املساجد  مــرتــادي 
الشاعر  وصــدق  ومكانتهم  قدرهم 

الذي قال: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

               على املرء من وقع احلسام املهند
التوفيق
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عودة روسيا إلفريقيا:
تموقع مؤقت أم اختيار استراتيجي ؟

بوتين يصل إلى شمال إفريقيا..

ما محل المغرب 
من اإلعراب؟

وزير الجالية السابق االتحادي عبد الكريم بنعتيق يكتب: 

بوتين في لقاء مع السيسي وفي اإلطار ميدفديف خالل زيارته للمغرب ولقائه مع العثماني 

شكلت عودة روسيا إلى القارة اإلفريقية منعرجا جديدا في مقاربة 
موسكو للتعاطي مع التحوالت الجارية على المستوى الكوني، وبالرغم 
من محدودية اآلليات الميدانية لترجمة هذه المقاربة على أرض الواقع، 

إال أن طموحات روسيا بدأت تنمو وتتضح بشكل جلي انطالقا من القمة الروسية 
اإلفريقية المنعقدة بمدينة سوتشي في أكتوبر 2019، ومن هنا يجب التأكيد على أن 
هذه العودة بعد غياب دام على األقل ثالثين سنة، قد تؤدي إلى إعادة ترتيب مجموعة 

من األوراق في القارة السمراء، فخالل مرحلة الحرب الباردة، كان االتحاد السوفياتي 
سابقا حاضرا بقوة داعما للحكومات الموالية آنذاك للمعسكر الشرقي، ومعلوم أن 

الروس استفادوا من مرحلة نهاية االستعمار بشكل متأخر في بعض المناطق، السيما 
تلك التي كانت خاضعة للوجود البرتغالي، مثل أنغوال والموزمبيق وغينيا بيساو والرأس 

األخضر، وذلك بدعم االتجاهات الماركسية اللينينية، أو بتدريب أطر الحزب الوطني 
اإلفريقي »ANC« بإفريقيا الجنوبية أيام الميز العنصري، أو في رودسيا الجنوبية سابقا 

)زيمبابوي حاليا(، دون أن نغفل اإلطاحة باإلمبراطور هيال سيالسي في إثيوبيا سنة 
1974، مما أعطى مكانة قوية للحضور السوفياتي في بعض مناطق القارة اإلفريقية، 

أضف إلى هذا، التعاون والشراكة مع دول كانت أنظمتها تميل إلى المعسكر الشرقي، 
مثل الجزائر وليبيا ومالي وكينيا، مما جعل الحضور العسكري في تلك الفترة يتميز 

بتواجد أكثر من 40 ألف مستشار وخبير عسكري روسي بتحالف مع القوات الكوبية التي 
وصل عددها إلى 36 ألف جندي في أنغوال سنة 1976، إال أن انهيار االتحاد السوفياتي 

غيب روسيا من ساحة الفعل في إفريقيا، مما أدى إلى توقيف الدعم لبرامج عديدة، 
مثل مشروع إنتاج الفوالذ في منطقة »أجاكوتا« بنيجيريا، بالرغم من أن هذا اإلنجاز 

الكبير كان قد وصل آنذاك إلى مراحله النهائية، بموازاة ذلك، تم إغالق المراكز 
الثقافية والبعثات القنصلية والتجارية، ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل إن الرئيس 

السابق، بوريس يلتسن، مارس ضغطا على مجموعة من الدول اإلفريقية قصد تأدية 
الديون المتراكمة عليها، مما أدى إلى تأزيم العالقات مع بعض الحكومات اإلفريقية.

ديناميكية جديدة
 بمقاربة مغايرة

في  الجديد  التحول  مؤشرات 
القارة  مــع  الــروســي  التعاطي 
سنة  منذ  انطلقت  اإلفــريــقــيــة 
الزيارات  من  بمجموعة   ،2006

إلفريقيا  السيما  بوتني،  بها  قام 
املغربية،  واململكة  الجنوبية 
ــارة إلــى  ــ وهـــي بــاملــنــاســبــة إش
ضمن  للتواجد  موسكو  رغبة 
املــحــاور الــكــبــرى لــلــتــوازنــات 
ــي الــقــارة  ــة فـ ــجــي ــي ــرات االســت
على  االقتصار  وعــدم  اإلفريقية 
زيارة  ثم  التقليدية،  التحالفات 

ميدفديف لكل من مصر وأنغوال 
 2009 سنة  ونجيريا  وناميبيا 
مــرفــوقــا بــوفــد هــام مــن رجــال 
إلغاء  ذلك  تال  الــروس،  األعمال 
 ،2006 سنة  بــوتــني  الــرئــيــس 
ــا عــلــى الــجــزائــر  ديـــون روســي
والتي كانت تقدر بـ 4.5 ماليير 
دوالر، مقابل توقيع هذه األخيرة 

أسلحة  ــشــراء  ل صــفــقــات  عــلــى 
السياسة  نفس  الصنع،  روسية 
حكم  إبان  ليبيا  مع  اتباعها  تم 
على  التوقيع  تم  فقد  القذافي، 
قطاع  تــهــم  مــشــاريــع ضــخــمــة 
الغاز  وقطاع  الحديدية  السكك 
أن  لصالح شركات روسية، غير 
سقوط نظام القذافي لم يضعف 

الزال  الــذي  الــروســي  الحضور 
يشتغل بحس براغماتي وبذكاء 
املتحكمة  التوازنات  في  التأثير 
في تدبير خيوط األزمة الليبية.

يجب التذكير هنا بأن سياسة 
إفريقيا  لصالح  الــديــون  إلغاء 

كانت في األصل مبادرة من 
لـ»مجموعة  املنتمية  الدول 

عبد الكريم إبنوعتيق*
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الرئيس  لكن   ،)G8( الثمانية« 
في  نهجها  في  استمر  الروسي 
إطار مقاربة »رابح رابح«، وكان 
من بني نتائج هذه السياسة، أن 
الصادرات الروسية نحو إفريقيا 
ما بني 2009 و2018 وصلت إلى 
100 مليار دوالر، 80 % من هذه 

هي  دول  سبعة  تهم  الصادرات 
مصر والجزائر واملغرب وتونس 
وإفريقيا  والسودان  ونيجيريا 
الــدول  رأس  وعلى  الجنوبية، 
الــروســيــة،  للسلع  املــســتــوردة 
37.5 مليار دوالر،  نجد مصر بـ 
متبوعة بالجزائر بـ 25.8 مليار 
الصادرات  هــذه  وأغلب  دوالر، 
الحبوب  ثم  األسلحة  قطاع  تهم 
باإلضافة  ومشتقاته،  فالبترول 
والصناعات  الحديد  مــواد  إلى 
تصدير  يخص  وفيما  البحرية، 
الحضور  انخفض  األســلــحــة، 
اإلفريقية  السوق  في  الروسي 
ــحــاد  ــرة االت ــت ــع ف بــاملــقــارنــة م
السوفياتي إبان الحرب الباردة، 
فاملبيعات األمريكية من األسلحة 
األخيرة  سنوات  الخمس  خالل 
بـ  الروسية  املبيعات  تجاوزت 
%، تتقدم إفريقيا الشمالية   76

طريق  عن  املبيعات  هذه  الئحة 
ــر من  ــث ــصــر، وأك ــر وم ــجــزائ ال
وقعت  جديدة  اتفاقية  عشرين 
مجموعة  بني   2017 سنة  منذ 
والوكالة  اإلفريقية  ــدول  ال من 
بتصدير  املــكــلــفــة  الــروســيــة 
بلغت  األخــيــرة  هــذه  األسلحة، 
دوالر،  مــلــيــار   46 مــداخــيــلــهــا 
ــهــا الــخــزيــنــة  ــادت مــن ــفـ ــتـ اسـ

الروسية.
وتسعى موسكو كذلك للتموقع 
من  كل  في  املعادن  قطاع  ضمن 
وأنــغــوال  وزيــمــبــابــوي  غينيا 
في  صناعية  منطقة  خلق  مــع 
االستجابة  على  ــادرة  قـ مصر 
ومع  املصرية،  السوق  ملتطلبات 
لألرقام  سريعة  قراءة  فإن  ذلك، 
بني  التجاري  التبادل  أن  تؤكد 
الزال  وروسيا  اإلفريقية  القارة 
دول  مــع  بــاملــقــارنــة  متواضعا 
لكن  وتركيا،  الصني  مثل  أخرى 
املختصني،  يمنع، حسب  ال  هذا 
هــنــاك  أن  عــلــى  ــتــأكــيــد  ال مـــن 
توضحها  جــديــدة  ديناميكية 
املعطيات الحالية: 17.2 % هي 
نسبة ارتفاع الصادرات الروسية 
في  و2018،   2017 سنة  بني  ما 
االستثمارات  الزالـــت  املــقــابــل، 
باملقارنة  متواضعة  الروسية 
مــع اســتــثــمــارات الــصــني التي 
فبكني  دوالر،  مليار   130 بلغت 
ضاعفت صادراتها نحو إفريقيا 
بـ 17 مرة، والهند بـ 11، وتركيا 
أرقام  9 مرات، في حني ظلت  بـ 
للقارة  التقليديني  الــشــركــاء 
منخفضة باملقارنة مع الوافدين 

الجدد.

رهان موسكو 
على محور القاهرة 

ــات املــصــريــة  ــالق ــع ــت ال ــرف ع
بعد  مهمة  تــطــورات  الــروســيــة 
وصول الرئيس السيسي للحكم، 
ــود إرث  ــى وجــ فــبــاإلضــافــة إلـ
الديناميكية  هذه  يؤطر  تاريخي 
الجديدة، فإن موسكو تنطلق من 

املعقدة،  قراءة واقعية لألوضاع 
مما يدفعها إلى البحث عن بدائل 
وأن  الســيــمــا  مستمر،  بشكل 
املتخذة  االقتصادية  العقوبات 
من طرف االتحاد األوروبي بعد 
على  ــرت  أث الــقــرم،  منطقة  ضــم 
االقتصادية،  روسيا  إمكانيات 
ــل وأخــــرى أدت  ــوام ــع ــذه ال هـ
موسكو  بني  جديد  تقارب  إلــى 
تبحث  كانت  فمصر  والقاهرة، 
عن موطئ قدم لتستعيد مكانتها 
تداعيات  جـــراء  فقدتها  الــتــي 
أزمة الربيع العربي وما تال ذلك 
داخلية  سياسية  تــحــوالت  مــن 
االهتمام  على  القاهرة  أجبرت 
في  الداخلي،  وضعها  بترتيب 
حني أن موسكو ترغب في تقوية 
السيما  املنطقة،  في  عالقاتها 
بعد تدخلها املباشر والعسكري 
تقارب  هــو  إذن،  ــا،  ســوري فــي 
جيوسياسية  ظـــروف  تمليه 
الشرق  منطقة  في  استثنائية 
ننسى  أال  يجب  كما  ــط،  األوسـ
الروسية  املصرية  العالقات  أن 
املرحلة  وليدة  وليست  قديمة 
الثامن  القرن  ففي  الناصرية، 
الكبير  بــاي  علي  اقتنى  عشر، 
بعد  روسية،  أسلحة  أول صفقة 
البلشفية  أكــتــوبــر  ــورة  ثـ ذلــك 
ــري، بعض  دعــمــت وبــشــكــل سـ
املصرية  اليسارية  التنظيمات 
و1930،   1920 ســنــة  ــني  ب ــا  م
وعندما أعلن الراحل جمال عبد 
قــرار  عــن   1956 سنة  الناصر 
تأميم قناة السويس التي كانت 
أغلبية  تملك  وبريطانيا  فرنسا 
تدخل  إلــى  أدى  مما  أسهمها، 
الجيوش الفرنسية والبريطانية 
نفس  من  أكتوبر  و30   29 في 
هدد  اللحظة  تلك  فــي  السنة، 
باستعمال  خروشتوف  الرئيس 
الروسية  النووية  الصواريخ 
بالواليات  دفــع  مما   ،SS  -  3
فرض  إلــى  األمريكية  املتحدة 
نونبر   6 في  النار  إطالق  وقف 
الروسي  املــوقــف  هــذا   ..1956

شكل منعطفا حاسما في هندسة 
إذ  الروسية،  املصرية  العالقات 
ترتب عن ذلك تأسيس 37 شركة 
ــروس،  ــ ــرف ال ــن طـ صــنــاعــيــة م
وتــشــيــيــد ســد »أســــــوان«، ثم 

البنيات  مشاريع  في  املساهمة 
ومحطات  طــرق  مــن  التحتية 
السادات  وصول  لكن  الكهرباء، 
إلى الحكم ما بني 1970 و1981، 
أضعف هذا التحالف، بانفتاحه 
مرحلة  وتــدشــني  أمــريــكــا  على 
التخلص التدريجي من الخبراء 
الروس، بعد ذلك، حاول الرئيس 
الــدفء  إعـــادة  مــبــارك  حسني 
متتالية  بزيارات  العالقة،  لهذه 
كما  1997 و2001،  ما بني سنة 
في  التقى  السيسي  الرئيس  أن 
يوم  بوتني  بالرئيس  موسكو 
فبراير  فــي  للدفاع  وزيـــرا  كــان 
على  أشــهــر  ثــالثــة  أي   ،2014

الرئاسية في مصر،  االنتخابات 
وبعد وصوله إلى الحكم، اجتمع 
ثماني مرات بالرئيس بوتني في 
فهناك  ــوات،  ســن خمس  ظــرف 
بني  النظر  وجهات  في  تطابق 
الطرفني في ملفات متعددة على 
فكالهما  الليبي،  امللف  رأسها 
حفتر  خليفة  املارشال  يدعمان 
مصالحهما  أن  مـــن  ــرغــم  ــال ب
كلم  ألف  لها  فالقاهرة  تختلف، 
مع  املباشرة  البرية  الحدود  من 
املصري  والــبــرملــان  طــرابــلــس، 
بالتدخل  املصرية  للقوات  أذن 
خارج حدود الدولة املصرية في 
2020، مع السماح منذ  يوليوز 
بالتواجد  ملوسكو   2017 سنة 
املصرية  الجوية  القواعد  فــي 
بــرانــي« و»مرسى  »ســيــدي  فــي 
مطروح«، البعيدتني بـ 200 كلم 
الليبية،  املصرية  الــحــدود  عن 
وعــلــى املــســتــوى االقــتــصــادي، 
بني  التجارية  ــادالت  ــب امل ظلت 
حيث  ــام،  ه تطور  فــي  البلدين 
انتقلت من 2.8 مليار دوالر سنة 
سنة  دوالر  ماليير   8 إلى   2011

روسيا  أصبحت  ــد  وق  ،2018

ثالث شريك للقاهرة بعد االتحاد 
من   %  65 والصني:  األوروبــي 
الحبوب  من  املصرية  الــواردات 
الروسي، وفي  السوق  مصدرها 
الروسية  الشركة  الطاقة،  مجال 
 )Rosneft( نـــفـــط«  »روز 

اإليطالية  الشركة  من  حصلت 
»إيني« )ENI( على 30 % من 

حصة مشروع تطوير حقل الغاز 
املصري »الزهر«، وهو باملناسبة 

أكبر حقول الغاز بالبحر األبيض 
املتوسط، وفي ماي 2018، مصر 
وقع البلدان على اتفاق بموجبه 
منطقة  بإنجاز  موسكو  ستقوم 
صناعية شرق بورسعيد، إذ من 
 6.9 روسيا  تستثمر  أن  املنتظر 
املشروع،  هذا  في  دوالر  ماليير 
مما جعل مجموعة من الشركات 
اإلنجاز  هــذا  تعتبر  الــروســيــة 
األســواق  لولوج  بوابة  بمثابة 

اإلفريقية.
العسكري،  املستوى  على  أما 
ما  املصري،  الجيش  اقتنى  فقد 
بني سنة 2013 و2017، مجموعة 
بينها  من  الروسية  األسلحة  من 
وأنــظــمــة  ــة  ــي حــرب ــائـــرة  طـ  46

نوع  من  الجوي  للدفاع  جديدة 
 S-300 Vو  »BUK-ML-2«

طــائــرات  مــن  ومجموعة   ،«M
KA-« نـــوع  ــن  م هيليكوبتر 
التمارين  ننسى  أن  دون   ،»52

الروسية  البحرية  بني  املشتركة 
البحر األسود في  واملصرية في 

أواخر سنة 2020.
ويجب التذكير هنا بالحضور 
القوي للفاعل الروسي في املجال 
طــوم«  »روزا  املــدنــي  ــووي  ــن ال
)Rosatom(، ففي سنة 2017، 

الحكومة  مع  األخير  هــذا  وقــع 
ــاق إلنــشــاء  ــف املــصــريــة عــلــى ات
»دبع«  مدينة  في  نووية  محطة 
الساحلية في غرب اإلسكندرية، 
وصل  وبتمويل  محركات  بأربع 
85 % بواسطة قروض ممنوحة 

وسيبدأ  الروسية،  األبناك  من 
أفق  في  األول  باملحرك  العمل 
ستكون  ــك  وبــذل  ،2024 ســنــة 
ــصــر، بــفــضــل الــشــراكــة مع  م
على  تتوفر  دولة  ثاني  روسيا، 
سلمية  ألغــراض  نووية  محطة 
جنوب  بعد  اإلفريقية  بالقارة 

إفريقيا.

روسيا والصين 
في القارة اإلفريقية: 

تكامل أم منافسة ؟

أعلنت   ،2018 دجــنــبــر  فــي 
األمريكية  املــتــحــدة  الــواليــات 
مع  للتعاطي  جديد  تصور  عن 
مؤكدة  اإلفريقية،  القارة  قضايا 

على أن الصني وروسيا تهددان 
وقد  بالقارة،  األمريكية  املصالح 
لسان  على  آنــذاك  التأكيد  جاء 
بولتون، مستشار األمن القومي 

للرئيس السابق ترامب.
قد  الصيني  الحضور  كان  إذا 
القارة  في  ملحوظا  تطورا  عرف 
اإلفريقية، فإن سنة 2020 عرفت 
عودة روسيا للقارة السمراء، هذه 
واشنطن  إليها  تنظر  ال  العودة 
واالتحاد األوروبي بعني الرضى، 
ذلك أن االستثمارات الصينية في 
القارة اإلفريقية تمر عبر »منتدى 
اإلفــريــقــي«  الصيني  الــتــعــاون 
 F O C AC Forum on China(

وهو   ،)–Africa Cooperation
بمناقشة  لبكني  يسمح  إطـــار 
مع  اقتصادية وسياسية  قضايا 
اإلفريقية،  القارة  دول  مجموع 
بكني  مساهمة  ــى  إل فــاإلضــافــة 
التحتية  البنيات  مشاريع  في 
ــطــارات ومــوانــئ،  مــن طــرق وم
التجاري  التبادل  كذلك  هناك 
في   %  20 بنسبة  ارتفع  الــذي 
إلى  ليصل  املاضيتني  السنتني 
 ،2019 سنة  دوالر  ماليير   208

إفريقية  صينية  قمة  كــل  ففي 
يتم توقيع على مشاريع عديدة، 
من طرف  يمول  منها  كبير  جزء 
قلق  أثار  مما  الصينية،  األبناك 
مجموعة من الدول الغربية التي 
الدول  كاهل  بإثقال  بكني  تتهم 
اإلفريقية بالديون، مما قد يشكل 
السياسي  الستقاللها  تهديدا 
واالقتصادي، وكجواب عن هذه 
األصوات، قامت الصني بمبادرة 
ــن قــيــمــة املــســاعــدات  ــع م ــرف ال
بحيث  اإلفريقية،  للدول  املقدمة 
إلى  دوالر  ماليير   5 من  انتقلت 

66 مليار دوالر سنة 2018.

سنة  روســيــا  أعلنت  عندما 
»سوتشي«  2019 من خالل قمة 

إلــى  ــودة  ــع ال ــي  ف رغبتها  عــن 
حسب  فهي  اإلفريقية،  الــقــارة 
الستنساخ  محاولة  املتتبعني، 
بفارق  لكن  الصيني،  النموذج 
الروسية  القمة  أن  هو  أساسي، 
اإلفريقية لم تعرف التوقيع على 
االقتصار  تم  بل  كبرى،  مشاريع 
ذات  النوايا  عن  التعبير  على 
ــطــابــع الــســيــاســي املــحــض،  ال
إلغاء  مــجــهــودات  مــن  بــالــرغــم 
على  املتراكمة  الروسية  الديون 
والتي  اإلفريقية  ــدول  ال بعض 
وصلت إلى 20 مليار دوالر، وفي 
لقاء  تنظيم  تم   ،2020 يوليوز 
روس  خبراء  بني  جمع  مفتوح 
الــدراســات  بمراكز  يشتغلون 
املهتمة بإفريقيا وفريق من أطر 
الهدف  الصينية،  الدبلوماسية 
القيام  هو  كــان  اللقاء  هــذا  من 
في  الصينية  للتجربة  بــقــراءة 
عن  البحث  محاولة  مع  إفريقيا 
وهنا  للتعاون،  مشتركة  آليات 
الروس فوجئوا برغبة بكني في 
لكن  روســي،  صيني  تكتل  خلق 
في  محصورا  يبقى  أن  شريطة 
الجيوسياسية  القضايا  مجال 
التجارية  املــلــفــات  عــن  بعيدا 

واملشاريع االقتصادية الكبرى.

)F O C AC Forum on China - 

Africa Cooperation(

S-300 V     و »BUK-ML-2«» M«،
ومجموعة من طائرات هيليكوبتر 
من نوع »KA-52«، دون أن ننسى 
البحرية  بني  املشتركة  التمارين 
البحر  فــي  واملــصــريــة  الــروســيــة 

األسود في أواخر سنة 2020.

* وزير سابق    

عضو مركز الدراسات الدبلوماسية 
واالستراتيجية بباريس

سياسة إلغاء الديون لصالح إفريقيا 
كانت في األصل مبادرة من الدول 

 ،)G8( »المنتمية لـ»مجموعة الثمانية
لكن الرئيس الروسي استمر في 

نهجها في إطار مقاربة »رابح رابح«، 
وكان من بين نتائج هذه السياسة، 
أن الصادرات الروسية نحو إفريقيا 
ما بين 2009 و2018 وصلت إلى 

100 مليار دوالر، %80 من هذه 
الصادرات تهم سبعة دول هي مصر 

والجزائر والمغرب وتونس ونيجيريا 
والسودان وإفريقيا الجنوبية
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  ثقافة
العدد: 1558 من 29 أبريل إلى 5 ماي 2021

الفن الصخري بالمغرب 
في أيام دراسية 

ــة الــجــهــويــة  ــري ــدي تـــواصـــل امل
العيون  بجهة  الــثــقــافــة  لــقــطــاع 
برنامجها  ــراء،  ــحــم ال الــســاقــيــة 
وهكذا  املكثف،  والفني  الثقافي 
خالل  ستحتضن مدينة العيون 
الدراسية  األيام  املقبل،  ماي  شهر 
ــول »الــفــن الــصــخــري  األولــــى حـ
والرهانات/ جهة  الواقع  باملغرب: 
الـــعـــيـــون الــســاقــيــة الــحــمــراء 
الثقافي  للمكون  نموذجا«، تفعيال 
لجهة  الــتــنــمــوي  ــوذج  ــم ــن ال مــن 
موسم  الحمراء  الساقية  العيون 
تسجيل  ببرنامج  الخاص   2021
على  الصخرية  النقوش  مــواقــع 

الئحة التراث الوطني بالجهة.
ــظــاهــرة  ــت ــذه ال ــ وســـتـــعـــرف ه
في  تنظم  التي  العلمية،  الثقافية 
جائحة  بسبب  استثنائية  ظروف 
من  العديد  مشاركة  »كـــورونـــا«، 
مجال  ــي  ف الــبــاحــثــن  األســـاتـــذة 
الـــتـــراث الــثــقــافــي، واملــحــافــظــن 
تتوفر  التي  بالجهات  الجهوين 
إذ  النقوش الصخرية،  على مواقع 

خنيفرة  مالل  بني  جهة  ستحضر 
ضيف شرف هذه الدورة، ببرنامج 

ثقافي متنوع. 
ــتــراث  كــمــا أعــلــنــت مــديــريــة ال
والشباب  الثقافة  بوزارة  الثقافي 
هامن  مشروعن  عن  والرياضة، 
الحمراء،  الساقية  العيون  بجهة 
حــوزة«  دار  معلمة  »ترميم  هما: 
بإقليم السمارة، بشراكة مع جماعة 
ــوزة وعــمــالــة إقــلــيــم الــســمــارة  حـ
للتجهيز  اإلقــلــيــمــيــة  ــة  ــري ــدي وامل
وشركاء آخرين، مما سيشجع على 
انتعاش السياحة الثقافية وإدماج 
ــوق الــشــغــل، أما  الــشــبــاب فــي س
فيتعلق  الثاني،  الثقافي  املشروع 
الثقافي  الــتــراث  »مركز  بــإحــداث 
الحساني بالعيون« والذي سيعرف 
الغني  الحساني  الثقافي  بالتراث 
الذاكرة  على  وسيحافظ  واملتنوع، 
الصحراء  أهل  لساكنة  الجماعية 
وهو  للمملكة،  الجنوبية  باألقاليم 
بعده  في  كبرى  أهمية  له  مشروع 

االستراتيجي والثقافي. 

»بيت الشعر« يستضيف فنيش في برنامج »أنا والشعر«
ينظم  ــرك،  األب رمضان  بشهر  احتفاء 
واملديرية  املــغــرب،  فــي  الشعر«  »بــيــت 
ــوزارة الــثــقــافــة والــشــبــاب  ــ الــجــهــويــة ل
سال  ــاط  ــرب ال لجهة  الــثــقــافــة،  قــطــاع   /
التظاهرة  من  الثانية  الدورة  القنيطرة، 
وذلك  والشعر«،  »أنــا  والفنية  الثقافية 
»املغرب  وصفحتي  »يوتيوب«  قناة  على 
لقطاع  الجهوية  واملــديــريــة  الثقافي« 
على  القنيطرة  الرباط سال  لجهة  الثقافة 

»الفيسبوك«. منصة 
الدورة  تسعى  سابقتها،  غرار  وعلى 
ــاء فنية  إلـــى اســـتـــدراج أســم الــثــانــيــة 
بالشعر،  عالقتها  عن  للحديث  وإبداعية 
كأفق  معه  تقيمها  التي  الصالت  ومعرفة 
للتفكير ومادة للعمل اإلبداعي، وعن األثر 
وثقافتها  تربيتها  في  الشعر  خلفه  الذي 
اإلعالمي،  ومسارها  الفني  وُمنجزها 
ممارستها  يغذي  كرافد  تمثلته  وكيف 

اإلبداعية.
 30 يوم  والشعر«  »أنا  برنامج  ينطلق 
املسرحي  املخرج  بأمسية  الجاري  أبريل 
األستاذ  التراثية،  الفنون  في  والباحث 
تأليفا  عمل،  ــذي  ال فنيش،  املجيد  عبد 
على  عقود،  أربعة  مدى  وعلى  وإخراجا، 
استلهام الشعر، وخاصة امللحون املغربي 
»خمس  مثل:  مسرحياته  مــن  عــدد  فــي 
»خصام  الجياللي«،  حضرة  في  ليالي 
الباهيات«، »ملحون الوفاء«، و»إشراقات 
الواسع  اطالعه  أهله  حيث  ملحونية«، 
الرصينة  ومعرفته  امللحون،  شعر  على 
الجمالية  ــه  ــوائـ وأجـ الــفــنــيــة  بــلــغــاتــه 

ال  مرجعا  ليكون  التعبيرية،  ومواضيعه 
غنى عنه لهذا القول الشعري، كما بوأته 
امللحون«  »موسوعة  لجنة  في  عضوية 
التي تصدرها أكاديمية اململكة املغربية.

ــم فــنــيــش فــي تــثــمــن فن  ــد ســاه وقـ
املــلــحــون مــن خـــالل مــســرحــة أشــعــاره 
املغربي،  للتلفزيون  منها  عــدد  وتقديم 
الثقافية  جوانبه  إضــاءة  على  عمل  كما 
البحوث  من  عدد  تأطير  عبر  واملعرفية 
الجامعية الخاصة به، كما قدم مجموعة 
عدد  ــراءة  قـ فــي  البحثية  األوراق  مــن 
تلك  وخــاصــة  الشعرية،  الــتــجــارب  مــن 
املوصولة بفنون القول الشفهي، وحرص 

من موقع إدارته الثقافية لبعض امللتقيات 
واملؤانسة«،  »اإلمتاع  كمهرجان  الفنية، 

على حضور الشعر في برامجها.
املجيد  عبد  الفنان  أن  بالذكر،  جدير 
خريج  ســال،  مدينة  مواليد  مــن  فنيش 
سنة  بالرباط  للصحافة  العالي  املعهد 
1983، وسبق له أن اشتغل إطارا بقطاع 
اإلعالم قبل أن يتفرغ للتدريس األكاديمي 
باملعهد العالي للصحافة واإلعالم بالدار 
املكتب  عــضــو  أيــضــا  الــبــيــضــاء، وهـــو 
الفنون  ملهنيي  املغربية  للنقابة  الوطني 
ألحسن  جوائز   8 على  حاصل  الدرامية، 

إخراج داخل املغرب وخارجه.

مبادرة إهداء الكتب 
في اليوم العالمي للكتاب

الــقــراءة  شبكة  دعــت  للكتاب،  العاملي  لليوم  إحــيــاء 
باملغرب، محبات ومحبي القراءة، إلى تخصيص ميزانية 
لشراء الكتب وإهدائها لألصدقاء وأفراد األسرة والطلبة.
العاملي  اليوم  بمناسبة  الوطني،  النداء  هذا  ويأتي 
للكتاب وحقوق املؤلف، بشعار »الكتب تجمعنا«، ويتوجه 
إلى »عضوات وأعضاء شبكة القراءة باملغرب، وشركائها، 
ورجال  نساء  سيما  وال  معها،  واملتعاطفن  وأصدقائها، 
الطفولة  ومنظمات  الثقافية،  والجمعيات  التعليم، 
واملؤسساتين  املدنين  الفاعلن  وجميع  والــشــبــاب، 

واالقتصادين«.
كما دعا النداء املنضمن إليه، إلى شراء كتاب أو أكثر، 
وإهدائه، و«إرسال صورة الكتاب املهدى عبر علبة رسائل 

الشبكة، من أجل مزيد من الترويج للكتب وللقراءة«.

النادي السينمائي    بالمؤسسات التعليمية في ندوة دولية
والتعاون  الشراكة  التفاقية  تفعيال 
التي تم توقيعها بفاس يوم الجمعة 9 
الدورة  اختتام  حفل  في   ،2021 أبريل 
19 للمهرجان الوطني للفيلم التربوي، 
للتربية  الجهوية  األكاديمية  من طرف 
)الجهة  والتكوين لجهة فاس مكناس 
املنظمة للمهرجان املذكور(، والجامعة 
باملغرب  السينمائية  لألندية  الوطنية 
ندوة  املؤسستان  تنظم  )جــواســم(، 
ــادي  ــن ــعــنــوان: »ال ــة رقــمــيــة ب ــي دول
التعليمية..  باملؤسسات  السينمائي 
الجمعة  ليلة  وذلك  واآلفاق«،  الواقع 
التاسعة  ــن  م ابـــتـــداء  ــل  ــري أب  30

والنصف ليال.
السينمائي  لــلــنــادي  ملــا  ونــظــرا 
املنظومة  عــلــى  إيــجــابــي  أثـــر  مــن 
التعليمية، فقد بادرت وزارة التربية 
الوطنية املغربية إلى إحداث أندية 
التعليمية،  باملؤسسات  سينمائية 
حيث نصت املذكرة رقم 91 الصادرة 
 ،2000 فــبــرايــر  ــح  ــات ف بــتــاريــخ 
سينمائية  أنــديــة  تأسيس  على 
الثانوية،  التعليمية  باملؤسسات 
من أجل صقل الذوق الفني للتلميذ 

على  النقدي، وتربيته  حسه  وتنمية 
الجماعي،  والعمل  والتفاعل  الحوار 
في  السينمائية  الثقافة  إدمــاج  وكذا 
املــادة  واستثمار  املدرسية،  الحياة 
فقرات  بعض  تــدريــس  فــي  الفيلمية 

املقررات الدراسية.
الوطنية  التربية  وزارة  كما شجعت 
سنوي  وطني  مهرجان  تنظيم  على 
ألنشطة  كتتويج  ــتــربــوي،  ال للفيلم 
وتعتبر  املدرسية،  السينمائية  النوادي 
أكاديمية فاس مكناس، الجهة املؤسسة 
نظمت  الذي  املهرجان،  لهذا  والحاضنة 
دورته التاسعة عشر يومي 8 و9 أبريل 
شراكة  بتوقيع  تميزت  والتي   ،2021
الجامعة  وبن  املذكورة  األكاديمية  بن 

الوطنية لألندية السينمائية باملغرب.
الندوة  هذه  تأتي  السياق،  هذا  وفي 
األندية  واقع  على  الضوء  لتلقي  الدولية 
التعليمية،  باملؤسسات  السينمائية 
زمن  في  خصوصا  آفاقها،  وتستشرف 
وسهولة  للصور  إنتاجه  بسرعة  يتميز 
تداولها، ويفرض على املؤسسة التعليمية 
التطلع إلى املستقبل، ومجاراة اإليقاعات 

التي يفرضها اقتصاد املعرفة.



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 
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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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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

سهرت ليلة السبت كعادتي في زمن »كورونا« أحاول أن أهيئ 
لنفسي مطعما في املنزل في زاوية دافئة تطل على أشجار الحديقة 
وأحاسيسي  وعقلي  بفكري  تتالعب  كما  الرياح  بها  تتالعب  التي 
التواصل  منصات  علي  بها  كلثوم، جادت  ألم  أنساها  كدت  أغاني 
الصباح، وبينما  الليل، وفي  أعيد معها طوال  فبقيت  االجتماعي، 
ال زلت أردد مقطع »ابعث لي قل لي فني لو تقدر«، أجابتني جاكلني 
:أنا هنا، أنسيت فسحة األحد وموعدها، لقد شغلتني عن حديثك 
أيها  لن تخرج منها بسهولة  املرة  لكن هذه  املاضي،  األحد  أمطار 
املايسترو.. إنني أتيت رفقة غريمتي مارلني مونرو، التي وجدتها 
في إحدى ممرات الجحيم، فسألتها: أو تدخل مارلني الجحيم، كال 
يا سيدتي إنك تمزحني؟ لقد قال لي أنيس منصور، أنه ملا ذهب إلى 
لم  عربي،  كأول صحفي  معها  استجواب  أجل  من  أنجلوس  لوس 
يتذكر أيا من األسئلة ملا قبل يدها للسالم عليها، ولم يجد يدا بعد 
ذلك أنعم من يدها في الكون كله.. أو تأكل النار يدا ناعمة؟ فأطلت 
تخرج  أن  مفاتنها  كادت  الذي  الجميل  الفستان  بذلك  مارلني  علي 
أنكم  أعلم  ألنني  جــرأة،  فساتيني  بأقل  جئت  إنني  وقالت:  منه 
لباس  هــذا  كــان  عليها: إذا  وردت  جاكلني  فضحكت  محافظون، 
التحفظ، فكيف يكون لباس التبرج، أو لم تطلعي على صوري في 
املجالت؟ قالت مارلني، لترد عليها جاكلني: لقد كنت عارية وأسأت 

لصورة املرأة األمريكية. بل أنت التي أسأت يا جاكلني.
أو لم تعلمي املثل الفرنسي، لقد تعلمته من زوجي الكاتب الكبير 
الذي كان سبب تعلقي به، هو ملا أثرت انتباهه في إحدى السهرات 
وسألت عنه من بعيد وأنا محاطة بأكبر عدد من املعجبني، فيما إذا 
كان هو صاحب رواية »وفاة بائع متجول« التي كادت أن تلصق به 
تهمة مناصرة الشيوعية ويدخل السجن بسبب قانون »ماكرتي«، 
إلى  بقي  إليه، وكذلك هو  االلتفات  أرد  لم  بأنه هو،  أخبروني  وملا 

نهاية السهرة متظاهرا بعدم االهتمام بجمالي.
يعتني  الذي  الرجل  يجلبها  الحقيقية  املرأة  بأن  تعلمني  وأنت 
بأمور دقيقة فيها لم يسبق للرجال اكتشافها، ولم يكن صعبا في 
تلك الليلة على كاتب مثقف مثله، أن يكتشف بعد مغادرة الجميع 
مني  يلووا  لم  الذين  املصورين  من عدسات  أفرغ  وانتظاري حتى 
يقولون  كانوا  الذي  الكاتب  هذا  الليلة  تلك  في  أخذه  مثلما  شيئا 
عنه أنه بخيل ويمسح حذاءه ببصاق فمه ويحتفظ بمنديله أليام، 
لكنه في تلك الليلة، وهو يهدي لي كأس شمبانيا ويحتفظ بالكأس 
الثاني في نهاية السهرة، تقدم مني وقال: أرثير ميلير هو اسمي، 
واسمك معروف ال داعي لتقديم نفسك سيدتي مارلني، لكل نظرته 
معه  ومكثت  الجميلتني،  يديك  جمال  األول  من  ونظرتي  سيدتي، 

ساعتني ووعدني بلقاء قريب بعدما وافقت.
لكن كانت أول مرة في حياتي أعد رجال باللقاء وال يكلمني إال 
تعذبت  ولكني  عنه،  السؤال  من  كبريائي  ومنعني  يوما،   15 بعد 
صوره  تباع  الذي  جسمي  في  شيء  أي  يثره  لم  كيف  داخلي  في 
بمئات آالف الدوالرات إال يدي ومعصمي الذي لم أنتبه إليهما يوما 
وأصبحت منذ ذلك التاريخ أتأملهما وكلما وقع ذلك تصورت أرثير 

فيهما وحفظت له عهد اكتشافهما.
لم  لكنه  بفسحتكم،  شبيهة  فسحة  علي  عرض  أن  وبمجرد 
ال  السينما  ممثلي  يــرى  وهــو  غيرته  على  التغلب  يستطع 
بأخطاء  القيام  يتعمدون  كانوا  ما  بقدر  ــأدوار  ب يقومون 
املشاهد  تصوير  إعــادة  على  املخرجني  إلجبار  مقصودة 
شدة  من  كــان  زوجــي الــذي  يضير  كــان  ما  وذلــك  معي، 
ويالحظ  هوليود،  استوديوهات  إلى  يرافقني  لي  حبه 
سبب  كذلك  وكان  البشع لجمالي،  االستغالل  هذا  مثل 
طالقي من زوجي، بطل البيسبول، وأصبحت محرومة 
واألدباء  املثقفون  به  يحلق  الذي  الحقيقي  الحب  من 

والشعراء في سماواتهم العبقة مع معشوقاتهم.

حوار بني جاكلني كينيدي 
ومارلني مونرو 

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات
العدد: 1558 من 29 أبريل إلى 5 ماي 2021

مشاهير هوليود يتهافتون على إبداعات المصممة المغربية ليلى عزيز 
ــن« في  ــازي ــغ كــتــبــت مــجــلــة »فـــوربـــس م
املاضي،  الخميس  يوم  الفرنسية،  نسختها 
الشغوفة  عزيز،  ليلى  املغربية  املصممة  أن 
إبداعاتها  خالل  من  تشغل  املوضة،  بعالم 
مكانة  الثقافات،  ومتعددة  املجددة  الرفيعة، 
فهي  الفاخرة،  األزيـــاء  مجال  في  مرموقة 

تصمم األزياء لكبار أسماء املجال الفني.
وذكـــرت املــجــلــة ضــمــن مــقــال بــعــنــوان: 
أنه  وومـــان«،  بيزنس  بــاور  عزيز..  »ليلى 
هادجنز  فانيسا  إلى  لوبيز  جينيفر  ))من 
نجوم  يتهافت  غوميز،  سيلينا  إلى  وصوال 
التي  عزيز،  ليلى  إبــداعــات  على  هوليود 
بلوس  للموضة  الخاصة  أحدثت سلسلتها 

أنجلوس، تحمل اسم »كايات«((.
رأت  الــتــي  عــزيــز،  ليلى  اهــتــمــام  وبـــدأ 
مدينة  من  ينحدران  ألبوين  بهولندا  النور 
سنها،  حداثة  منذ  املوضة،  بعالم  طنجة، 
شغفا  شكلت  املــوضــة  أن  مــن  وبــالــرغــم 
حقيقيا بالنسبة لها، كان عليها أن تمتثل 
تتابع  أن  أرادت  التي  أسرتها  لتوجيهات 

دراسات عليا »حقيقية«.
متابعة  عــزيــز  لــيــلــى  قـــررت  وهـــكـــذا، 

قبل  بهولندا  الــقــانــون  مــجــال  فــي  دراســاتــهــا 
اإلنصات مليولها والتسجيل في تكوين لتصميم 

األزياء، وما لبثت زوجة املنتج املوسيقي املشهور 
)نادر الخياط(، أن جعلت من شغفها  »ريدوان« 

على  نجاح  بــأول  لتظفر  بــذاتــه،  قائما  عمال 
أواردس«  »غرامي  لجوائز  الحمراء  السجادة 
إبداعاتها،  أحــد  ارتدائها  عبر   ،2006 سنة 
مــغــازيــن«:  ـــ»فــوربــس  ل تصريح  فــي  وقــالــت 
))كان الجميع يسألني عن املصمم الذي أبدع 
لباسي، وهذا شجعني على االستمرار في هذا 

املسار((.
قامت  عزيز  ليلى  أن  إلــى  املجلة  وأشــارت 
عامني بعد ذلك، بإطالق سلسلة األزياء الخاصة 
في  أنجلوس، وشرعت  لوس  في  »كايات«  بها، 
الفني،  املجال  أملع األسماء في  تصميم مالبس 
وقد فاجأ هذا النجاح كثيرا املصممة املغربية، 
السيما  بأسره،  العالم  في  زبائنها  يوجد  التي 
أنجلوس  ولوس  املغرب  في  خاصني  زبناء  مع 

ودبي.
ــي  ــن«: ))فـ ــازيـ ــغـ ــس مـ ــ ــورب ــ ــف »ف ــي ــض وت
من  املغربية  املصممة  تستلهم  تصاميمها، 
أسفارها العديدة وحبها للفن، وفي كل مجموعة 
من مجموعات »كايات«، نجد البلد الذي ألهمها 
أن  إلى  حاضرا، فهذا هو ما يميزها((، مشيرة 
في  حاضرة  »كايات«  ومجموعات  ))تصاميم 
صاالت العرض بلوس أنجلوس ودبي واملغرب، 
ليلى  األزياء  ملصممة  بالنسبة  التالية  واملحطة 

عزيز، هي باريس((.

السينما وعالم ما بعد »كوفيد 19«
الــذاكــرة  »مــركــز  ينظم 
ــل  ــة مــــن أجـ ــركـ ــتـ ــشـ املـ
والسلم«،  الديمقراطية 
الدورة العاشرة للمهرجان 
الذاكرة  لسينما  الــدولــي 
من  الفترة  في  املشتركة، 
 ،2021 شتنبر   19 إلى   13
بــمــديــنــة الـــنـــاضـــور، في 
وعالم  »السينما  موضوع: 

ما بعد كوفيد 19«. 
الــدورة  هــذه  وستعرف 
شخصيات  ــدة  عـ حــضــور 

واملفكرين  السينمائيني  والحقوقيني، من  والسياسيني  واملــبــدعــني 
إلغناء النقاش والتفاعل والتساؤل حول عالم ما بعد »كوفيد 19«، كما أن 
التي  السابقة،  املنافسات  شروط  بنفس  ستحتفظ  املهرجان  في  املنافسة 

سيعلن عنها املركز قريبا.
الديمقراطية  أجل  من  »ذاكــرة  جائزة  تسليم  املهرجان  خالل  وسيتم 
الديمقراطية  أجل  من  املشتركة  الذاكرة  »مركز  يسلمها  التي  والسلم« 
الذاكرة املشتركة،  الدولي لسينما  افتتاح املهرجان  والسلم« سنويا غداة 
لشخصية سياسية أو حقوقية عاملية حققت مساهمة في بناء عالم يتسع 

للجميع. 

المخرج مجاهد يدعو المغاربة 
الكتتاب وطني من أجل 

إنتاج مسلسله
املغاربة  مجاهد،  جــاد  املخرج  دعــا  جفن،  له  يــرف  أن  دون 
مسلسل  إنتاج  في  املساهمة  أجل  من  واحــد،  بدرهم  بالتبرع 
تاريخي يعزز من خالله املشهد الفني، مؤكدا في حوار صحفي، 

دعا  التي  املساهمة  تكون  أن  إلى  يطمح  أنه 
التي  بالطريقة  شبيهة  املــغــاربــة،  إليها 
الثاني،  الحسن  مسجد  لبناء  بها  تبرعوا 
إلنتاج  كافية  درهــم  مليون   36 أن  مبرزا 

عمل تلفزيوني ضخم.
فكرة  أن  املــغــربــي،  ــخــرج  امل ــرز  ــ وأب
مغربية  أســرة  قصة  حــول  تــدور  العمل 

تعود  الــحــريــزي«،  »عائلة  تــدعــى 
األحـــداث  لبعض  بــاملــغــاربــة 

التي بصمت التاريخ، منها 
فــتــرة االســتــقــالل، وكــذا 
من  وغيرها  االستعمار، 

املناسبات التي الزالت 
راســخــة فــي أذهــان 
املغاربة، مضيفا أن 
العمل يتطرق ألربع 
كل  تتضمن  حقب، 
املسلسل  من  حقبة 
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أعصابهم  فيها  تضعف  إلغفاءة 
خلت  أيام  ثالثة  إلى  بهم  وتعود 
تحصد  املوت  يرون  كانوا  حينما 

األرواح.
عيونهم،  فتحوا  كلما  وكــانــوا 
رأوا على بعد حوالي ثالثمائة متر، 
حشودا من الجنود يتهافتون وفي 
مصطفني  مختلفة  أسلحة  أيديهم 
أمام عشرة أعمدة منصوبة تنتظر 
سيؤتى  التي  الحاسمة  اللحظات 
الذين  العشرة  بالضباط  فيها 

الرئيسيني  املسؤولني  يعتبرون 
عن الثورة.

ترتعش  الــقــلــوب  كــانــت 
تنفجر،  تكاد  واألعصاب 
الظروف  أرغمتهم  لقد 
على رؤية املوت الزؤام 
ويهدد  األرواح  يلتهم 
ــم،  أرواحــه بالتهام 
وال زالوا تحت رحمة 
فهل  والهلع،  الخوف 
رؤية  سيستطيعون 
ولو  املــشــاهــد،  نفس 

أمنا  أكثر  ظــروف  في 
واطمئنانا؟

وشـــوهـــدت ســـيـــارات 
تصل  والــتــلــفــزة  ــة  ــ اإلذاعـ

وأخــذ  باملوظفني،  مشحونة 
حفلة  طــابــع  يكتسي  املــوضــوع 
أو  تفرجي،  مهرجان  أو  رسمية 
لم  هذا  ولكن  تلفزيوني،  برنامج 
روعة  ومن  املنظر،  هول  من  يقلل 
لعدد  بالنسبة  خصوصا  املوقف، 
مــمــن كــانــوا هــنــاك يــفــكــرون في 
أعماقهم مليا ويتفحصون الوضع 

بضمير.

أي مخلوق  ليس بهني على  إنه 
أن يرى حتى على شاشة السينما 
عينيه  ويــفــتــح  ــدام،  ــ إعـ عملية 

الجثة  من  تفور  الدماء  في  مليا 
األمر  كــان  إذا  فأحرى  املقتولة، 
أشــخــاص  بــعــشــرة  حــقــا  يتعلق 
أصــدقــاء  قليلة  أيــام  ــى  إل كــانــوا 
ــك الــواقــفــني،  ــئ وخـــالن لــكــل أول
ويعانقونهم  يحيونهم  كــانــوا 
ويدخلون  للوالئم،  ويستدعونهم 
كانوا  أطفالهم..  ويقبلون  بيوتهم 
ويصطادون  الورق  معهم  يلعبون 

معهم ويشربون معهم ويرقصون 
جــمــيــعــا ويـــســـهـــرون الــلــيــالــي 

الطوال.
من  عدد  الحاضرين،  بني  وكان 
أولئك  إعدام  في  يعتبرون  الذين 

لهم  حياة  موتهم،  وفي  العشرة 
األمر  يعرفون  كانوا  وألوالدهــم.. 
على حقيقته، وكانوا مؤمنني أنه 

لو كتب للثورة أن تنجح، لكانوا 
تلك  ــى  إل سيربطون  الــذيــن  هــم 
سيعدمون،  الذين  وهم  األعمدة، 
املوقف،  يستعجلون  كانوا  لهذا 
في  الــضــرب  أيديهم  ويــبــادلــون 
في  ويلتفتون  وارتباك..  عصبية 
الغير  الطريق  نحو  لحظة  كــل 
إلى  املعسكر  من  املؤدية  معبدة 
هل  لــيــروا  العمومية،  الطريق 
ــاء الــذيــن  ــيـ ــب األحـ ــوك ــل م وصـ

سيموتون بعد لحظات.
وال شك أن الوزير األول آنذاك، 
كان  العراقي،  أحمد  الدكتور 
وأكثر  املستعجلني  أول 
عصبية،  الــحــاضــريــن 
ــت لــحــظــة  ــ ــان ــ ــد ك ــقـ لـ
بالنسبة  االنــتــصــار 
القضاء  ولحظة  لــه، 
الخطر،  معدن  على 
عصبيته  كانت  لقد 
غير  وحركاته  بادية 

متوقفة.
إن رئيس الحكومة 
ــد الــعــراقــي لم  أحــم
هذا  ــع  دواف يفهم  يكن 
عبابو  دفع  الــذي  الحقد 
رئيس الثوار، إلى أن يقول 
الهجوم،  صــبــاح  لعساكره 
لي  قالوا  وزيــر  عن  لي  ابحثوا 
»مضمة«  حزامه  في  يلبس  أنــه 
مــن الــفــضــة كــالــنــســاء، وربــمــا 
الحزام  نزع  إلى  العراقي  سارع 
لكي ال يعثر عليه جنود  الفضي، 
عبابو، بعد أن وصلت الشاحنات 
العسكرية الثالث إلى املحل الذي 
الوليمة  لهذه  املدعوون  فيه  يقف 
الفريدة من نوعها، ونزل الضباط 
العسكري  بلباسهم  الــعــشــرة 
وشاراتهم، ولكنهم كانوا على غير 
حقيقتهم،  غير  وعلى  طبيعتهم 
بادية  االســتــنــطــاق  ــار  أثـ كــانــت 
كانت  األثـــار  تلك  ولكن  عليهم، 
من  منمحية  ذاكرتهم  من  منعدمة 
مالمحهم، أمام ما كانوا يعرفون 
أنهم مقدمني عليه.. كانوا جميعا 
ــى اإلشــفــاق،  فــي حــالــة تــدعــو إل
وكان كل شيء يمر بسرعة البرق 
الحاضرين،  كــل  فــاجــأ  وبشكل 
كانت  األول  الوزير  مفاجأة  ولكن 
أكبر حينما التفت إليه الكولونيل 
الشلواطي املجرور، ورماه بنظرة 
العراقي،  الــوزيــر  أربــكــت  قاتلة 
الشلواطي  أن  الحاضرون،  وقال 
ــي بــبــصــقــة قــويــة  ــراق ــع ــى ال رمـ
وسأدفع  أخطأت  لقد  وبعبارة: 
الثمن.. ولكنك ستلحقني عاجال.

االهتمام  الشلواطي مثار  وكان 
بجسمه  كــان  التعليق..  ومــثــار 

شامخا  الطويلة  وقامته  املكتمل 
كالجبل، أبيا كاألسد، كان يمشي 
نحو  يمشي  وكأنه  املقصلة  نحو 
مظاهرة  نحو  أو  خطابه  منبر 
بنظراته  يرمي  وكــان  سياسية، 
بعد  حتى  ملتفتا  الحاضرين  كل 
يهددهم  وكــأنــه  عنهم  االبــتــعــاد 

بالعقاب.
عامال  كان  عندما  الشلواطي، 
وجــاء   ،1967 سنة  ــدة  وج على 
لوجدة،  رسمية  زيــارة  في  امللك 
عمل على االعتناء بامللك وصرف 
عــشــرات املــاليــني إلصــالح قصر 
مسكن  ــو  هـ ــذي  ــ الـ ــى،  ــن ــســك ال
أنه  حتى  امللك  وانبسط  العامل، 
في شوارع  يوم  ذات  راجال  سار 
السباحة  ســروال  البسا  وجــدة 
قد عرى  الشلواطي  وكان  وحده، 
باسم  أمــوالــهــا  ونهب  املــديــنــة، 
تلك  من  كثير  بينما  امللك،  زيارة 
امللك  باسم  املجموعة  ــوال  األمـ
االنقالب  عملية  لتمويل  محضرة 
في الصخيرات، وفي املطار سلم 
يسلم  ولــم  املــودعــني  على  امللك 
إليه  والتفت  الشلواطي،  على 
العربي..  قــائــال:  اجتيازه  بعد 
هــذه  يف  تعمله  مــا  لــك  يــبــق  ))مل 
املـــديـــنـــة أنــــت مــــوقــــوف((، وجاء 
الطاهر وعسو عامال على وجدة 
بدل الشلواطي، ليقدم للملك فيما 
التي  األمـــوال  عــن  تقريرا  بعد 
كان  والــتــي  الشلواطي  أخــذهــا 

يحضر بها لالنقالب.
وكان الجنرال حمو، أحد الذين 
بعد  االهتمام  من  الكثير  لفتوا 
كل  وقبل  أوال  فهو  الشلواطي، 
إنسان  أي  من  حجما  أكبر  شيء 
تبدو  قامته  كانت  آخــر،  عــادي 
عمود  من  أطول  وكأنها  كالجبل 
يتوقف  ال  كـــان  حــمــو  ــدام،  ــ اإلعـ
التي  الجهة  نحو  االلتفات  عن 
املتفرجة،  الشخصيات  بها  كانت 
امللك  أن  الظن  على  يغلب  والتي 
غير  فيها  كــان  الثاني  الحسن 
بعيد عن املحل الذي اصطفت فيه 

الشخصيات.
وقد ربط الضباط قبل إعدامهم 
فيه  عــالقــة  ال  مختلط  شكل  فــي 
بأوضاعهم ورتبهم إلى أن جاءت 
الجنرال  بــربــط  جــديــدة  أوامـــر 
للعائلة  عائليا  املقرب  وهو  حمو 
لعائلة  انتمائه  بحكم  املــالــكــة، 
الذي  الوحيد  واملعدوم  أمهروق، 
أثار إعدامه ضجة اجتماعية بني 
أعضاء قبيلته، ضجة كانت سبب 
انزعاج الدولة، ألنها أخذت طابع 

التمرد القبلي.

كان امللك في ندوته الصحافية، 
أحد  أجاب  قد  األحد،  يوم  مساء 
رؤيــة  طلبوا  الــذيــن  الصحفيني 
أن  أخشى  قائال:  الــثــورة،  ــادة  ق
الوقت  من  متسع  لديكم  يكون  ال 
شمس  تــغــرب  ال  فقد  لرؤيتهم، 
قد  يكونوا  حتى  )اإلثنني(  الغد 

أعدموا.
وصباح يوم الثالثاء، كان أغلب 
الناس موقنني أن قادة الثورة قد 
يعرفون  ال  وكانوا  فعال،  أعدموا 
أعدموا  كيف  لكن  هذا..  من  أكثر 
فعال  هــم  وهــل  ــوا..  ــدم أع ومتى 
الذين وردت أسماؤهم في  أولئك 
ال  فهذا شيء  الصحافية؟  الندوة 
علم ألحد به، وال قدرة ألحد على 

أن يدلي برأيه في املوضوع.
التاسعة  الــســاعــة  وحـــوالـــي 
ــك الــصــبــاح  ــ ــف مـــن ذل ــص ــن وال
ــث عــشــر يــولــيــوز، رن  ــال مـــن ث
كبار  مكاتب  في  التلفون  جرس 
املــوظــفــني، وخــصــوصــا أولــئــك 
الذين لهم عالقة خاصة بالجيش 
امليول  ذات  والصحافة  ــن  واألم
ــر  ــدرت األوامـ الــحــكــومــيــة، وصــ
واألنباء،  التلفزة  مصوري  إلــى 
أفــالمــهــم وآالت  بــأن يــحــضــروا 
األوامــر،  وينتظروا  تصويرهم، 
حتى الوزراء أعلموا تلفونيا بأن 
الثكنة  تلك  يقصدوا  أن  عليهم 
يمرون  التي  املهجورة  العسكرية 
متوجهني  كانوا  كلما  بجانبها 
أو  الذهبي  الشاطئ  مسبح  إلى 
لم  لكنهم  الــصــخــيــرات،  مسبح 

يكونوا يعرفون ملاذا..
من  املــؤديــة  الطريق  وُقطعت 
مارة  تمارة  شاطئ  إلــى  الرباط 
بــاملــرور  يسمح  وكـــان  بالبحر، 
ــارات الــحــكــومــيــة  ــي ــس ــل ــط ل ــق ف

والشخصيات املعروفة.
الشخصيات  كــل  وتــجــمــعــت 
كانوا  املعسكر،  فوق  ربــوة  على 
املرتعشة،  النظرات  يتبادلون 
وكـــانـــوا يــغــمــضــون فــي أغــلــب 
ليستسلموا  عيونهم  الــحــاالت 

بقلـم :
مصطفى العلوي

يقول القيدوم الراحل أستاذنا مصطفى العلوي: ))وما كان ألحداث على مستوى خطورة هجوم الصخيرات أن تدرج يف مسالك 
النسيان، دون أن نستخلص الدرس منها، وكان امللك احلسن الثاني رحمه اهلل، حريصا على إقبار  أخبارها وأسرارها، تفاديا الستمرار 

البحث عن دوافعها وأسبابها واملسؤولني عنها، بقدر  ما يحرص كتاب »الصخيرات املجزرة السياسية« على استخالص الدرس مما 
خطته دماء الضحايا، ودموع الثكالى على جبني التاريخ املغربي املعاصر((.

فيما يلي، تقدم »األسبوع« أقوى ما كتبه الراحل مصطفى العلوي عن محاولة انقالب الصخيرات، عبر حلقات ضمن ركن »الحقيقة الضائعة«.
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اأ�صل اخلالف بني رئي�س احلكومة
 وجنود االنقالب

ليس بهين على أي مخلوق أن يرى 
حتى على شاشة السينما عملية إعدام، 

ويفتح عينيه مليا في الدماء تفور من الجثة 
المقتولة، فأحرى إذا كان األمر يتعلق حقا 

بعشرة أشخاص كانوا إلى أيام قليلة أصدقاء 
وخالن لكل أولئك الواقفين، كانوا يحيونهم 

ويعانقونهم ويستدعونهم للوالئم، 
ويدخلون بيوتهم ويقبلون 

أطفالهم..

لحظة إعدام واحد من المشاركين في مؤامرة الصخيرات


