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كـواليـس األخبــار
من نصدق ..سفير الرباط أم سفير الجزائر؟
بقلــم:

الطيب العلوي

التدخل يف «الكركرات»
يطمئن روح �أحر�ضان
بوفاة المحجوبي أحرضان ،املعروف بـ«الزايغ»،
والــذي يقتصر من عاشروه بصفة منتظمة ،على
النطق بـ«حرضان» ،يكون املغرب قد طوى صفحة
أخرى من تاريخه هذا العام ،بفقدانه آلخر وجه برز
اسمه سياسيا وعسكريا قبل استقالل البالد ،ما عدا
إن كان املهدي بنبركة ما زال حيا( ،)...وال أظن(.)...
مات «حرضان» بعد انعزال طويل ،ويومني بعد
التدخل العسكري املغربي في «الكركرات» ،وكأنه
كــان ينتظر فقط الــيــوم الــذي سيرى فيه موقفا
شجاعا( )...من طرف املغرب تجاه «العديان» ،وهو
الذي لطاملا انتقد النقص في الحزم فيما يخص
بعض مواقف البالد وتعاملها مع ملف الصحراء،
حتى قبل أن «يقطر السقف» بالنسبة للقدماء ،أو أن
ّ
«يحط الكار» بالنسبة للجدد( )...بهؤالء الذين تمت
تسميتهم فيما بعد بالبوليساريو.
وإن كان هذا الرجل قد سبق في حياته أن انتقد
شيئا( ،)...فتاريخيا ،لن يدخل بتاتا ،ال من بعيد وال
من قريب ،في عداد الذين تسميهم اآلن «ميليشيات
الفيسبوك» بـ«الكالب التي تنبح عندما تسير
القافلة»( .)...أوال ،ألن املحجوبي أحرضان ليس من
جيل «الفيسبوك» ،وال من مستواهم الفكري(،)...
وخصوصا ألن انتقاداته كانت تأتي كل مرة مبنية
على خبرته وتدخالته املباشرة في هذا األمــر أو
ذاك ،واألمور والخبرات في حياة هذا الرجل ال ُتعد
وال تحصى...
فإذا اقتصرنا على التطرق إلى تجربته في ملف
الصحراء ،وجب التذكير أن املحجوبي أحرضان هو
من وضع مع الحسن الثاني كل بيدق في خانته
الصحيحة( ،)..طوال مدة حرب «الرمال» (،)1963
بصفته وزيــرا للدفاع الوطني آنــذاك ،فمنذ ذلك
الوقت ،وبعد ثالث سنوات في هذا املنصب  -ويا
لها من «تجربة»  -وعشر سنوات قبل أن يسمع
املغاربة ألول مرة بكلمة البوليساريو ،وأحرضان
يــدق ناقوس الخطر ،ويصيح في وجــه الجميع،
مجربا جميع الطرق والــوســائــل ،وأحيانا حتى
الفكاهية منها(.)...
ففي غــمــرة االنــتــصــارات الــتــي حققها املغرب
إبان حرب «الرمال» ،حني ابتسمت الوجوه وع ّم
عليها الفخر( ،)...بات أحرضان الوحيد الذي فهم
الدرس( ،)...أي أن «الحروب ال تنتهي إال باستسالم
الخصم والسيطرة على معاقل حكمه ودواليب
دولته» ،معربا آنذاك عن أسفه أيضا لعدم انتهاز
الفرصة السترجاع تندوف ،وإن ظن كذلك ،فبدون
شك ،كان لديه اليقني أن الفرصة فعال «ضاعت»،
فوطنيته حتما هي التي دفعته إلــى لــوم نفسه،
نسق مع قادة الثورة الجزائرية
بحكم أنه هو من ّ
حول موضوع الحدود املوروثة من االستعمار ،هو
وال أحد غيره ،وبأمر من الحسن الثاني ،من كان
يستقبل قادة الثورة الجزائرية في منزله ،وهو من
قدم للمقاتلني الجزائريني السالح لطرد االستعمار
في أشد اللحظات صعوبة ،ومرة أخرى ،هو من كان
برفقة الدكتور الخطيب ،يجوب كل مناطق املغرب
لجمع األمــوال وال ّتبرعات من أجل الحصول على
األسلحة التي ت ّم تسليمها لـ«إخواننا الجزائريني»،
الذين لم يترددوا فيما بعد ألن يصبحوا «خصوما»،
وأخيرا ..هو املرحوم املحجوبي أحرضان ،الذي
كان يعرف حق املعرفة( )...أنه لو تمت السيطرة
على تندوف آنــذاك ،فلن نكون قد سوينا مشكلة
الصحراء بشكل نهائي فحسب ..بل حتى موريتانيا
كانت ستكون مغربية اليوم !
رحــم هلل هــذا الرجل الــذي جمع بني السياسة
والنضال والفن ،والوحيد في تاريخ املغرب الحديث
الذي وافقت أفكاره «العرب» و«األمــازيــغ» في آن
واحــد( ،)...والقارئ املخلص لجريدة «األسبوع»
منذ بداياتها ،والعارف بنواياها..

موقف �صادم� :سفري فل�سطني يف اجلزائر
يدعـم البوليـ�ساريو
الرباط .األسبوع
وضـــع أمـــن رمــــزي مــقــبــول ،سفير
فلسطني بالجزائر ،نفسه في ورطة بعد
مخالفته لقرارات السلطة الفلسطينية،
التي أعلنت عبر سفارتها بالرباط مسبقا،
عن موقفها الداعم للمغرب ،مشيرة إلى
أن املــوقــف الفلسطيني الثابت يؤكد
على وحدة وسالمة وأمن املغرب ،مبرزة
تأكيدها أيضا على دعم وحدة التراب
املــغــربــي ودعــم جهود املــغــرب فــي هذا
الشأن ،وفق قــرارات الجامعة العربية
واألمم املتحدة.
وقال السفير الفلسطيني في الجزائر،
أن فلسطني تتمنى أن يــعــم الــســام
واألمن كل املنطقة ،معربا عن متمنياته
بحل القضية في أسرع وقت ممكن ،وذلك
استنادا لقرارات األمــم املتحدة وإجــراء
االستفتاء.
وعبر السفير أمــن رمــزي عــن أسفه
الستمرار املشكل بــن األشــقــاء العرب،
مردفا أن هذا املوقف هو الذي يجب تبنيه
من طرف كل الشعوب العربية ،والتسريع

أمين رمزي

بإجراء االستفتاء في الصحراء ،إلدراك ما
يريده سكان الصحراء ،سواء أرادوا حكما
ذاتيا أو االستقالل ،مضيفا أنه يتوجب
تنظيم استفتاء دقيق وسليم لهذه املنطقة.
وال ُينتظر مــن السفير الفلسطيني
بالجزائر أن يتبنى موقفا معاديا للدولة
الــتــي تستضيفه ،علما ب ــأن فلسطني

تقاعست فــي أكتوبر املــاضــي عــن دعم
الوحدة الترابية للمملكة خالل أشغال
الــــدورة  75ألشــغــال اللجنة الــرابــعــة
للجمعية العامة التابعة لألمم املتحدة،
دون تسجيل أي موقف على غــرار دول
عربية وإفريقية وأوروبــيــة وأمريكية
التينية وشمالية.

كاريكاتير األسبوع
تحكم وهبي
يهدد بهروب
األعيان من «البام»
الرباط .األسبوع
سيترك أعيان كثر حزب األصالة
واملعاصرة ،ألن محاولة معقدة جرت
لسحب الــبــســاط مــن تــحــت قدمي
وهبي ،األمــن العام للحزب ،يقول
مصدر «األسبوع» ،لكن املنصوري،
رئيسة املجلس الوطني لـ«البام»،
دعمت رص الصفوف خلف وهبي
الــــذي ســيــتــحــكــم ف ــي تــرشــيــحــات
الحزب ،وهو ما رفضته فئة مهمة
من األعيان ،لكنها مع ذلك ستبقى في
الحزب رغم رغبتها في االنتقال إلى
حزب األحرار ،حتى إشعار آخر(.)..
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موريتانيون يف�ضحون بطائق جزائريني متورطني
يف عرقلة معرب «الكركرات»
الرباط .األسبوع

كشفت مصادر إعالمية موريتانية ،أن
السلطات عثرت على وثائق وبقايا ومخلفات
محروقة بمنطقة «الكركرات» الحدودية ،بعد
فــرار بلطجية البوليساريو منها ،مشيرة
إلى أن عــددا ممن كانوا يقطعون الطريق
ويــخــربــون امل ــمـــرات بــاملــعــبــر الــحــدودي
«الكركرات» ،منهم من يحملون جنسيات
جزائرية ومصرية.

وأوضحت املصادر اإلعالمية نفسها ،أن
عناصر جزائرية وأشخاص يحملون الهوية
املــصــريــة ،بــاإلضــافــة إلــى مرتزقة وقطاع
طــرق تــم استقدامهم مــن داخــل مخيمات
تــنــدوف لتنفيذ مهمة تخريب الطريق،
بدعم من املخابرات الجزائرية وميليشيات
البوليساريو ،التي سمحت لهؤالء بعبور
الحدود نحو املناطق العازلة املغربية.
وأوضــحــت ذات املــصــادر اإلعالمية ،أن
وجـــود بلطجية يحملون بــطــائــق هوية
جــزائــريــة ،يؤكد تــورط النظام العسكري
الجزائري في األحداث التي وقعت في معبر
«الكركرات» ،بهدف تأزيم الوضع بني املغرب

وموريتانيا ،وفتح املعبر الــحــدودي بني
الجزائر ومنطقة الزويرات املوريتانية ،وذلك
ألهداف سياسية عدائية ضد املغرب.

www.creditagricole.ma
www.fellah-trade.com
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كـواليـس األخبــار
الضحايا يطلبون تدخل الجهات العليا

ف�صل جديد من «باب دارنا» �إىل الن�صب واالحتيال
الرباط .األسبوع

عــادت قضية الشركة العقارية
«باب دارنا» من جديد إلى الواجهة،
بعدما شرعت محكمة االستئناف
بــالــدار البيضاء فــي فتح امللف
من جديد أمــام قاضي التحقيق،
قصد تعميق البحث مع املتهمني
الرئيسيني في القضية التي هزت
الرأي العام الوطني ،بعدما قامت
الشركة بالنصب على مواطنني من
داخل الوطن ومن خارجه ،وروجت
ملشاريع وهمية في قنوات عمومية
وصحف وطنية.
وعاد ضحايا ملف «باب دارنا»
لالحتجاج في الشارع رغم ظروف
الــطــوارئ الصحية ،حيث نظموا
وقفات احتجاجية أمــام املحكمة
للمطالبة بإنصافهم واسترجاع
أموالهم التي سرقت منهم تحت
أنظار الحكومة والسلطات ،السيما

صور تنشر
ألول مرة

وأن العديد منهم دفعوا أمواال طائلة
قصد الحصول على سكن مناسب،
من بينهم من لجأ للقروض وقدم
ماليني للشركة قصد االستفادة من
هذا «املشروع السكني».
ويلتمس الضحايا تدخل امللك
محمد السادس في هذا امللف ،الذي
عــرف تأخرا كبيرا والزال يــراوح
مكانه في مكتب قاضي التحقيق،
رغم اعتقال املتهم الرئيسي ،املنعش
العقاري امللقب بالوردي ،لكن مطلب

الضحايا هــو استرجاع أموالهم
وإنصافهم بأحكام عادلة تمكنهم
من اقتناء سكن تكبدوا ألجله مشاق
الحياة وسنني طويلة من العمل.
وط ــل ــب دفـــــاع الــضــحــايــا من
املحكمة ،تجميد جميع األم ــوال
والعمليات التي تقوم بها الشركات
التي يملكها املتهم الرئيسي في
املــلــف ،والــتــي الزال ــت تنشط رغم
وجــوده في السجن ،ورغم اعتقال
مساعديه فــي الــشــركــة العقارية

كم ًـا هاما
ترك الراحل مصطفى العلوي ،مؤسس جريدة «األسبوع» ّ
من الصور الفريدة التي راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ
ما يزيد عن  60سنة ،تنشرها «األسبوع» بانتظام ضمن هذا الركن.

الخائن الذي تطاول
على عرش المغرب

الوهمية التي استغلت مؤسسات
إعــامــيــة تــحــت أنــظــار الحكومة
وروجــت ملشاريع عقارية ضخمة،
دون أن تقوم وزارة اإلسكان بدورها
في مراقبة الشركات العقارية التي
تستغل امليدان للسطو على أموال
املغاربة من الطبقة املتوسطة.
وتعد عملية النصب التي قامت
بها شركة «بــاب دارنــا» من أخطر
العمليات التي عرفها قطاع العقار
في املغرب ،حيث تمكنت من جمع
أكــثــر مــن  72مــلــيــار سنتيم من
حوالي  700ضحية ،بعدما قامت
بتسويق حوالي  12مشروعا عقاريا
«خياليا» ،ليتنب من بعد ،أن الشركة
املعنية ال تملك األراضــي التي كان
من املنتظر أن يبنى فوقها املشروع.
ويــتــابــع فــي قــضــيــة مجموعة
«باب دارنا» العقارية 7 ،أشخاص
من بينهم املدير العام للمجموعة،
ومــحــاســبــوه ومــديــرتــه املــالــيــة
واإلداريــة ،وموثق ،في تهم تتعلق
بالنصب واالحــتــيــال والــتــزويــر
واستعماله ،عبر تسويق مشاريع
عقارية وهمية.

نق�ص �أدوية «كورونا» يجمع
املعار�ضة والأغلبية بعد العمل
الع�سكري يف «الكركرات»
الرباط .األسبوع

بمناسبة االحتفال بعيد

اتفق حزبا األصــالــة واملــعــاصــرة والعدالة
والتنمية ،كــل مــن موقعه ،على نقص أدويــة
«كورونا» في املغرب ،في قصور يرى «البام»
أنه ناتج عن السياسة الدوائية الحالية ،وال بد
من سياسة دوائية جديدة ،فيما ترتفع الحاالت
وتقل فرص التداوي بالبروتوكول املعلن.
ورغم تأميم أدوية «كورونا» من الصيدليات
إلبعاد التنافس التجاري عنها ،في وقت سابق،
فإن سؤال املخزون مع ارتفاع الحاالت ،يزيد
األمــر صعوبة على صعيد املدنيني ،وتحرك
العسكريني أيضا بعد حل مشكلة «الكركرات»،
لكن رغبة البوليساريو فــي التصعيد ترفع
الجهوزية والتعبئة القتالية التي تفرض تجاوز
احتياطات التباعد االجتماعي.
وال بــد فــي هــذه الــحــالــة مــن رفــع املــخــزون
الدوائي ملواجهة «كورونا» قبل تعميم التلقيح
الذي سيشمل العسكريني أوال.

االستقالل ،تنفرد «األسبوع»
بنشر صورة الخائن بنعرفة،

الذي تطاول على عرش ملك
المغرب ،مدعوما من طرف
االستعمار ،والذي لم يعرف

حتى طريقة الجلوس عليه(،)...
ولكن تحالف الملك والشعب
هزم لك المؤامرات ..فاكن
االستقالل(.)...

بن كيران يدعم العثماني لتوجيه رسالة
إلى وزير الداخلية
ان ـت ـق ــل إل ـ ــى ع ـف ــو اهلل ،امل ـش ـم ــول
ب ــرحـ ـمـ ـت ــه ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ املـ ـتـ ـي ــوي ع ـبــد
الرحمن ،صديق «األسبوع» واحملامي
النزيه تغمده اهلل بواسع رحمته.
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة األلـ ـيـ ـم ــة ،ت ـت ـقــدم
«األس ـ ـبـ ــوع» ب ــأح ــر ال ـت ـع ــازي وامل ــواس ــاة
إلـ ــى زوجـ ـ ــة ال ـف ـق ـي ــد ،وإلـ ـ ــى ك ــل أفـ ــراد
عائلته ،وأصدقائه ،داعية لهم بالصبر
والسلوان ،وللفقيد بالرحمة والغفران.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الرباط .األسبوع

شــكــل دعــــم بــن
كيران لسعد الدين
العثماني تطورا
كــبــيــرا فــي عالقة
الرجلني استعدادا
النتخابات ،2021
بعد االتــفــاق
على لقاء

قريب يجمع القائدين ،كما اجتمع قبل
ذلك مسؤولني من الحزب ينتميان
للتيارين املتنافسني ،واملجتمعني
على نقطة واحدة :عدم تعديل قانون
االنتخابات.
ويقول مصدر «األســبــوع» :إن
استعادة العالقة بني العثماني
وبــن كيران تبدو إشــارة قوية
لــلــوزيــر لــفــتــيــت ،واســتــعــادت
الــقــيــادة الــحــزبــيــة الــحــالــيــة
للعدالة والتنمية دورها
املحوري في إدارة
االنتخابات.

ما خفي

اكن أعظم
كشف حديث عابر في البرملان،
عــلــى خلفية افــتــتــاحــه عــن بعد،
عــن حكاية غير مــعــروفــة للوزير
«بــوصــنــدالــة» ،الـــذي اخــتــار أداء
شعائره الدينية في سيارة إسعاف
بالتزامن مع لحظة افتتاح البرملان،
ولكن ما لم يكن يعلمه الوزير ،هو
أن «الــبــروتــوكــول» يقتضي عدم
تحريك أي آليات ،وكذا عدم السماح
ألي شخص بالدخول إال بعد انتهاء
خطاب امللك ..فبقي الوزير محتجزا
في سيارة اإلسعاف إلى حني انتهاء
الخطاب(.)..
بمناسبة تعرض القنصلية العامة
للمغرب بمدينة فالنسيا اإلسبانية،
يوم األحد املاضي ،العتداء من طرف
موالني لجبهة البوليساريو ،حيث
قام مشبوهون بمحاولة التطاول
عــلــى الــعــلــم املــغــربــي ف ــوق سطح
البناية ،يطرح سؤال عن الطريقة
التي وصلوا بها إلى هذا املستوى
مــن التخطيط فــي ظــل وجــود أمن
إسباني يفترض فيه حماية املباني
الدبلوماسية من أي اعتداء محتمل،
كما هــو الــشــأن فــي دول أوروبــيــة
أخرى مثل فرنسا(.)..
لم يجد الجيش الــجــزائــري
للتعبير عن صدمته إزاء العملية
الخاطفة لتحرير «الكركرات»(،)..
إال صب الزيت على النار ،باختالق
عـــــداوة مــفــتــرضــة ب ــن الــجــزائــر
واملـــغـــرب ،حــيــث وصـــف املــغــرب
بـ«العدو الكالسيكي».
أكد مصدر مطلع ،أن أهم عنصر
فاجأ الغرب في األسبوع األخير،
وظــهــر مــع الــتــوتــر الـــذي عرفته
منطقة «الــكــركــرات» ،هــو امتالك
حــزب االتحاد االشتراكي لقنوات
مع الجزائر ملنع الحرب الشاملة،
وأن هذا الوضع الجديد الذي يدافع
عنه املغرب ليس أكثر من تحقيق
رغبة مؤجلة في «الكركرات» نفذتها
القوات املسلحة أخيرا.
لم يعد النقاش الــقــضــائــي
مقتصرا على طرح استقالل النيابة
الــذي تــم تحقيقه ،بــل إن املطالب
التي حملها برملانيون مؤخرا إلى
البرملان ،باتت تطالب بإلغاء وزارة
العدل ،ما أدى إلى انفعال الوزير
بنعبد القادر.
من المنتظر أن تعلن وزارة
الداخلية عن الئحة طويلة للتنقيالت
في صفوف رجال السلطة ،باإلضافة
إلــى الئــحــة الـــوالة والــعــمــال التي
تأجلت أكثر من مرة ،وتقول بعض
املصادر أن الالئحة النهائية تحمل
تــرقــيــات خــاصــة بــرجــال السلطة
الذين نجحوا في تحدي «كورونا»،
والــتــواصــل مــع «ك ــورون ــا» ،وكــذا
عــقــوبــات لــلــذيــن رســبــوا فــي هــذا
االمتحان(.)..

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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تحت األضواء
عندما عرض «الزايغ» على مصصطفى العلوي االلتحاق بالحركة الشعبية

�أحر�ضان ..ال�سيا�سي الذي كان يعار�ض «املخزن» وي�ساند «امللكية»
الرباط .األسبوع

كــان املحجوبي
أحـــرضـــان ،وهــو
قـــطـــب الـــحـــركـــة
الشعبية ،واحدا من
السياسيني الذين ال
يتكررون في املغرب،
فبوفاته يوم األحد
 15نونبر الجاري،
يكون املغرب قد
فقد سياسيا من

10/11/2020 12:49

العيار الثقيل ،رغــم تصنيفه ضمن
خانة زعماء األحزاب اإلدارية في نظر
اليسار ،فالرجل كان يقول «أنا ملكي»
و«لست مخزنيا» ،وقد سجل التاريخ
كيف أن أحــرضــان دق مسمارا في
نعش جبهة «الفديك» التي أسسها
اكــديــرة ،ومضت السنني الطويلة،
ولكن أحرضان بقي حركيا ،مناهضا
لليسار ،وتقول مصادر «األسبوع»،
أنــه بعث في آخــر أيامه رسالة إلى
املــلــك مــحــمــد ال ــس ــادس عــن طريق
أصدقاء مشتركني ،من بينهم عبد اإلله
بن كيران ،الرئيس السابق للحكومة،
ولكن أســـرار رســالــة أحــرضــان إلى
امللك والتي ذكر فيها اليوسفي ،بقيت
مجهولة في ظل سكوت
ب ــن ك ــي ــران واملــكــلــفــن
بإيصال الرسالة(.)..
لــــــقــــــد كـــــانـــــت
لـــــــ«األســــــبــــــوع»
عـــــدة حـــــــوارات
مـــــع الــــراحــــل
أحرضان ،وقد
كـــــــان الفـــتـــا
لــانــتــبــاه أن
«الزايغ» واحد
مـــن الــســيــاســيــن
الذين يفرقون بني
شيئني مختلفني
فــي نــظــره ،هما

«املخزن» و«امللكية»؟ حيث كان يقول:
((أنا ديال امللكية ماشي ديال املخزن،
واملخزن إذا كان «أعــوج» سأقولها:
أنــــا «صـــافـــي» و«الـــصـــافـــي يلعن
البيطار»(.)))..
أحرضان الذي عايش ثالثة ملوك،
ســبــق لــه أن عــلــق عــلــى الــفــرق بني
األوضـــاع فــي عهد محمد الخامس
واألوضــاع في عهد محمد السادس،
فقال(( :في زمن محمد الخامس ،كانت
فرنسا هنا (يقصد االستعمار) ..اليوم
احنا ديال روسنا ،ومحمد السادس
هلل ينصرو ،ما مقصرش من جهدو..
واملغاربة خاصهم يعاونوه)).
وال يعرف كثير من املواطنني أن
املحجوبي أحــرضــان جمعته عالقة
قوية مع مؤسس جريدة «األسبوع»،
ال ــراح ــل مصطفى الــعــلــوي ،حيث
أن الصداقة القديمة بينهما دفعت
زعيم الحركة الشعبية إلى أن يطلب
مــن الــعــلــوي االلــتــحــاق بــالــحــزب،
ولكن الراحل العلوي تشبث بمهنة
الصحافة ورفض العمل الحزبي ،ومع
ذلك ،ظلت الصداقة متواصلة ،ويقول
املقربون إن أحرضان حزن كثيرا لوفاة
صديقه مصطفى العلوي ،الذي حضر
معه مبادرة تأسيس الحركة الشعبية.
ورغــم أن امحند العنصر اليوم،
يعزي في وفاة قائد الحركة الشعبية،
إال أن أحرضان لم يكن لينسى في يوم

البحري

تنفرد «األسبوع» بنشر هذه الصورة التي يرجع تاريخها إلى سنة  1957ويظهر فيها
القطب احلركي احملجوبي أحرضان وهــو يعلن تأسيس احلركة الشعبية ،ومــن بني
احلضور ،الراحل مصطفى العلوي والراحل الدكتور اخلطيب والراحل البكاي.

من األيــام «مؤامرة االنقالب عليه»،
وهـــذا مــا يجعل أنــصــار أحــرضــان
يشعرون إلــى حــدود اليوم وكأنهم
تعرضوا لتصفية تنظيمية حتى بعد
التصالح بني مكونات الحركة التي
انشقت(.)..
وقــد ال يعرف كثير مــن املواطنني
أن أحرضان كان واحدا من مؤسسي
«جــبــهــة الــــدفــــاع عـــن املــؤســســات
الــدســتــوريــة» إلـــى جــانــب اكــديــرة،
وقــد تميزت هــذه الجبهة بمشاركة
متميزة لحزبني ،هما حزب الدستور

الديمقراطي ،والحركة الشعبية ،التي
كان يقودها القطب الحركي املحجوبي
أحــرضــان ،وكـــان لــه وزن كبير في
الجبهة ،ألن الحزبني معا كانا قد وقعا
على مذكرة تفاهم بعدم املشاركة في
أيــة حكومة إال بشكل مشترك ،لكن
اكديرة وجد نفسه في وقت من األوقات
بني نارين ،الخصوم يتهمونه بتزوير
نــتــائــج انــتــخــابــات ( 1963االتــحــاد
واالســتــقــال) ،وحــلــفــاؤه يتهمونه
بالتقاعس ،ألن جبهة «الــفــديــك» لم
تحصل سوى على أغلبية نسبية..
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عنصرية سياسية ضد المغاربة
في سبتة المحتلة

المخابرات األلمانية:

لي�س هناك احتمال لتو�سيع حرب ال�صحراء

الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع
أكد مصدر دبلوماسي لـ«األسبوع»،
أن أملانيا تستبعد أي احتمال لتوسيع
الحرب في الصحراء ،وأن العمليات

الجارية «ليست عسكرية بالكامل»
من طرفي النزاع ،حفاظا على وضع ال
يزال ساخنا ،ولكن مسيطرا عليه.
ومن جهتها ،تمكنت اململكة املغربية
مــن تحسني قــدرتــهــا فــي االستطالع
الجوي ،مما جعل جيشها أكثر قدرة
على التعامل امليداني ،ويقود عمليات

عامل تطوان ال يرد على و�سيط اململكة يف ق�ضية مرا�سل «الأ�سبوع»

ماكرون يطلب
إعادة تقييم ما يجري
بـ«المغرب الكبير»
الرباط .األسبوع

بعد العملية غير الهجومية في
«الكركرات» لفتح معبر تجاري
بني املغرب وموريتانيا ،والــرد
الجزائري على هذه العملية،
طــلــب مــــاكــــرون ،حسب
م ــص ــدر «األســــبــــوع»،
إعــادة تقييم عسكري
ملــــــا يــــــجــــــري ،ألن
التقرير الــذي قدمته
«املينورسو» مؤخرا
ل ــل ــدول الــخــمــس في
مجلس األم ــن ،يجعل
قرار الرئيس الفرنسي
يعتمد على معلومات
مــوريــتــانــيــة لتقييم
مستقبل النزاع.

جــراحــيــة إلجــهــاض كــل ردود الفعل
املحتملة لجبهة البوليساريو.
ويــؤكــد مــصــدر «األســـبـــوع» على
إمكانية استخدام أربعة أنــواع من
األســلــحــة الـــرادعـــة فــي الــهــجــومــات
املوجهة إلــى منطقة املحبس ،وفي
نقطتني إضافيتني.

تعرضت رئيسة حزب «املفتاح
األخـــضـــر» بــســبــتــة املــحــتــلــة،
للعنصرية واإلقـــصـــاء خــال
دقيقة صمت ترحما على موتى
«كــورونــا» ،وهــذا مــا توضحه
الصورة الخاصة بـ«األسبوع»،
مــن مــقــر مــنــدوبــيــة الحكومة
بــمــديــنــة ســبــتــة ،حــيــث تظهر
مندوبة الحكومة رفقة وفدها
واقــفــن إل ــى جــانــب بعضهم،
ورئيسة حزب «املفتاح األخضر»

املعروف اختصارا بـ«»MDyC
والــنــائــبــة فــي مجلس مدينة
سبتة ،فاطمة حــامــد حسني،
منعزلة في الجانب اآلخر بعيدا
عن وفد مندوبية الحكومة.
صـــورة تحمل ع ــدة معاني
ودالالت ،بــســبــب إقــصــائــهــا
مــن االنضمام لفريق مندوبة
الــحــكــومــة الـــذي يــقــف دقيقة
صــمــت تــرحــمــا عــلــى ضحايا
«كــوفــيــد  »19وكــأنــهــا ليس
مرغوبا فيها ،كما يقول العديد
من املواطنني الذين عاينوا هذا
املشهد وعبروا عن استيائهم
إزاء هذا التصرف الذي وصفوه
بالعنصري.

الرباط .األسبوع
بعدما وصل ملف مراسل «األسبوع» ،زهير
البوحاطي ،إلى مؤسسة وسيط اململكة التي

يتم تعيني رئيسها من طرف امللك ،أرسلت هذه
املؤسسة عدة استفسارات لعامل تطوان حول
قضية سحب الوثائق الشخصية والهاتف
واالطالع على محتوياته الشخصية دون إذن
مسبق من طرف القضاء أو النيابة العامة،
وبعدما مكث هذا امللف لدى الضابطة القضائية

هل هو لوبي فرنسي يعرقل دخول
الصينيين لباب التجهيز؟

حرب رقمية بين العدالة والتنمية واألحرار
الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع

ماكرون

بوالية أمن تطوان ألكثر من  6أشهر ،فإن جميع
األنظار متجهة نحو النيابة العامة(.)..
وحسب املمثلة القانونية ملؤسسة الوسيط
بمندوبية طنجة ،فإن عامل إقليم تطوان لم يرد
على مراسالتها املتكررة حول هذا املوضوع.

صرح مصدر لـ«األسبوع» ،أن عرضا صينيا لــوزارة
النقل يخفض من تكاليف طرقات سيارة في مناطق عدة
تطابق مخطط الوزارة املكلفة ،دون رد إلى حد اآلن ،ألن
رأي الوزارة يقول أن املسألة ال تتعلق بشراكة محددة،
بل تخضع كل األوراش ملسطرة الصفقات العمومية ،غير
أن املصدر يؤكد أن العرض الصيني ال يعرقله سوى
الفرنسيون ،لكن هناك دراســة جــادة من دوائــر القرار
لتقييم هذا العرض.

في انعقاد املؤتمرين االستثنائيني
بــشــكــل رقـــمـــي لـــحـــزب الــعــدالــة
والتنمية وحــزب األحـــرار ،ظهرت
البنية التعبوية الرقمية للجانبني،
وتنافسهما في انتخابات .2021
وحسب مصدر «األســبــوع» ،فإن
ثــاث مكونات سياسية (األح ــرار،

الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة و«الـــعـــدل
واإلحــســان») هي األكثر رقمنة في
املغرب ،وأن تراجعا حدث بنسبة 27
في املائة لهذه التكنولوجيا بالنسبة
لجماعة «العدل واإلحــســان» ،فيما
يــتــقــدم حــالــيــا ح ــزب األحــــرار عن
العدالة والتنمية في هذا التقييم
بـ  15في املائة ،وكان حزب األحرار
متخلفا عــن املكونني قبل رئاسة
أخــنــوش الـــذي قـــرر ربـــط الــحــزب
بالبنية الرقمية للهولدينغ الذي
يشرف عليه ،ونجحت هذه الخطوة
بشكل قياسي.

   الزاوايا ت�شيد با�ستعادة حرية التنقل مبعرب «الكركرات»
الرباط .األسبوع

ثمنت الزاوية الريسونية ،العملية التي
قامت بها القوات املسلحة امللكية من أجل
استعادة حرية التنقل بمعبر «الكركرات»،
بتعليمات سامية من أمير املؤمنني امللك
محمد السادس القائد األعلى ورئيس أركان
الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية ،والتي
تمت بشكل سلمي دون اشتباك أو تهديد
لسالمة املدنيني ،بهدف وضع حد الستفزازات

البوليساريو وتحركاتهم غير املقبولة.
وأكــدت الزاوية الريسونية ،أنها تابعت
بــقــلــق شــديــد قــضــيــة مــعــبــر «الــكــركــرات»،
الــذي تعرض لالعتداء من طــرف عصابات
البوليساريو في محاوالت منهم للتشويش
على القرارات األممية ،ومقتضيات القانون
الدولي في مسار الحكم الذاتي الذي أقرته
األمــم املتحدة ومجلس األمــن الدولي كحل
سلمي للنزاع املفتعل في املنطقة.
ودعــت الــزاويــة الريسونية إلــى التعبئة
الشاملة لجميع أتباعها وكــافــة مريديها
وجميع الشرفاء الريسونيني داخــل الوطن
وخارجه ،وكل من له صلة بالتصوف والوطنية
الحقة ،وحثتهم على اليقظة في ملف الصحراء

املــغــربــيــة املــحــســوم ،لــتــعــزيــز املكتسبات
والتصدي لكل من سولت لهم أنفسهم تضليل
الــرأي العام وترويج األكاذيب واملغالطات،
وفضح مخططات املرتزقة الذين يحتجزون
املغاربة الصحراويني في مخيمات تندوف.
واســتــنــكــرت الـــزاويـــة الــتــصــرفــات غير
املقبولة التي تقوم بها امليليشيات املسلحة
الــتــابــعــة لتنظيم الــبــولــيــســاريــو ،منوهة
بالجهود الجبارة التي تقوم بها اململكة
في تدبير ملف الصحراء املغربية باتزان
ومسؤولية ،والحفاظ على الوحدة الترابية
للمملكة تحت القيادة الرشيدة ألمير املؤمنني.
بدورها ،أعلنت الطريقة الصوفية العلوية
املغربية عبر شيخها الشريف سيدي الحاج

سعيد يــاســن ،وأتــبــاعــهــا ومــريــديــهــا ،عن
تأييدها ودعمها الكامل للقرارات امللكية
السامية الحازمة بخصوص الوحدة الترابية
للمملكة ،واملبنية على أســس الــعــزم في
األمور والحكمة في الفعل والتبصر ،مجددة
والءها وإخالصها ألمير املؤمنني امللك محمد
السادس.
وأشــــادت الطريقة الصوفية العلوية،
بالحرفية العالية للقوات املسلحة امللكية
خالل تدخلها في «الكركرات» ،تنفيذا للقرارات
امللكية السامية للملك القائد األعلى للقوات
املسلحة ورئيس أركان الحرب العامة ،لتأمني
املعبر الــحــدودي وإعــادة الحركة التجارية
والنقل الدولي بني املغرب وموريتانيا.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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القناص
أمريكا ال تؤطر
قيادات حزبية جديدة
في المغرب

فيما احتفل األمريكيون بمرور عشر
سنوات على انطالق برنامجهم لقادة
إفريقيا ،جــاء قــرار واشنطن بإبعاد
الجيل الجديد في األحزاب املغربية من
األجندة األمريكية بالقارة السمراء،
وأي برنامج موازي ،نتيجة ما سماه
مصدر «األسبوع» «حساسية العاصمة
الرباط بشأن هذا املوضوع» ،وأيضا
بسبب عائق قانوني يمنع التمويل
الخارجي عن األح ــزاب املغربية ،إذ
يكون التكوين «مموال» من مؤسسات
أمريكية ،وال يجب في هذه الحالة ألي
حزب التعاطي مع التمويل األجنبي
ولو املوجه للتكوين.
وحوكمت أيضا منظمات مدنية،
غير حزبية ،على تمويل أجنبي لبعض
أنشطتها التكوينية ،وهو ما دعا إلى
إقــصــاء املــغــرب مــن لــقــاءات ودورات
هامة مولها البنتاغون لصناعة القادة.

كـواليـس األخبــار

�شركة �صينية تريد بناء طريق �سيار من املغرب �إىل ال�سنغال

بعد حصول الشركة الصينية
«بــولــي شــانــغــدا» عــلــى صفقة
بناء قنطرة «روصــو» الرابطة
بــن مــوريــتــانــيــا والــســنــغــال،
قــــررت الــشــركــة الــعــمــل على

مخطط مدروس يربط السنغال
بــاملــغــرب ،حــيــث ص ــرح مصدر
مطلع لـــ«األســبــوع» ،أن هناك
رغبة متواصلة من بكني للعمل
إلــى جانب اململكة في مشروع

ربط سككي بني مراكش وأكادير،
وهــذه الرغبة الرسمية للصني
تقوم على الربط التجاري بني
األسواق في شمال غرب إفريقيا،
وتريد بكني في هذه الخطة ،أن

ساحل العاج تدعم حماية تأمين التجارة
الحرة مع المغرب

«الباتريوت» نحو
المغرب قبل خروج
ترامب من البيت
األبيض

تدعم اإلمارات العربية املتحدة صفقة
عسكرية جديدة مع اإلدارة األمريكية
قبل مــغــادرة ترامب للبيت األبيض،
وتــشــمــل مــكــونــات مــتــنــوعــة إلتــمــام
حاجيات املغرب من الذخيرة املوجهة
وقنابل «إم .كا  »84 .4وبشكل روتيني.
ويـــوضـــح مــصــدر «األســــبــــوع»،
أن املـــغـــرب ،بــعــد حــصــولــه على
«األباتشي» ،لديه إمكانية الوصول
إلـــى «بـــاتـــريـــوت» ،وهــــذا الــنــظــام
الدفاعي املــوجــود عند الخليجيني
يمكن أن ينتقل إلى املغرب ،لكن هناك
أوساط في الحزب الجمهوري تريد
أن يكون هناك قبول بتسليم اململكة
املغربية هذا السالح لبيعه أو نقله
إلى الرباط.

7

خ ــاض ــت س ــاح ــل الـــعـــاج حملة
دبــلــومــاســيــة تــدعــم حــمــايــة تأمني
التجارة مع املغرب وإن لم يتعلق األمر
بما حدث في «الكركرات» ،لكن أغلب
االتصاالت جاءت لدعم غوتيريس في
حرية انتقال األشخاص والبضائع
في الصحراء وغيرها.

وجــــاء عــمــل الــدبــلــومــاســيــة في
أبــيــدجــان دعــمــا لــتــواجــد مغربي
متقدم فــي غــرب إفريقيا ،وإبــعــادا
لتأثير النزاعات عن حرية التجارة
والــتــصــديــر واالســتــيــراد فــي باقي
جبهات التوتر في القارة السمراء،
يقول مصدر «األسبوع».

يكون املغرب منصة إلفريقيا،
حسب الشراكة االستراتيجية
الــتــي تــجــمــع دول ــت ــي الــصــن
واملغرب نحو موريتانيا وباقي
غرب إفريقيا.

الهيمنة البترولية الفرنسية
على المغرب انتهت

بعد ترشيح مــســؤول «طــوطــال» في
شمال إفريقيا ،ستيفان ميشال ،ملنصب
املدير العام ،لم يكن أحد يتوقع أن الشركة
ستفشل على صعيد نموذجها لتكرير
البترول ،وهو ما تناولته وسائل اإلعالم
الفرنسية ،لكن املفاجئ في هذا التطور ،أن
الهيمنة البترولية الفرنسية انتهت ،وأن
ما تعمل عليه «طوطال» حاليا ،سيزيد من
فقدان السيطرة على السوق املغربي.

ستيف بانون رجل ترامب
لفترة طويلة يدعم
مشاريع المغرب ونيجيريا

تقييم اجلي�ش املوريتاين يتطابق مع رئي�س اجلمهورية
أكد مصدر دبلوماسي لـ«األسبوع»،
أن نواكشوط عرفت حوارا مطوال بني
رئاسة األركان ورئيس الجمهورية،،
حــول آخــر التطورات في الجوار،
وقــال الرئيس ولــد الــغــزوانــي :إن
اتصاالت جرت مع األطراف ،لضبط
النفس وعدم التصعيد.
وق ــد ب ــرز فــي نــواكــشــوط «تــيــار
ولـــد عــبــد الــعــزيــز» ف ــي الجيش
وفـــي املــؤســســة األمــنــيــة ،وتـــدور
التقييمات حول مواصلة «الحياد»
في األزمة القائمة اليوم بني املغرب
والبوليساريو.

بانون

ولد الغزواني

يدافع ستيف بانون ،املحافظ األمريكي
وصديق ترامب ،عن مواصلة مشاريع
مهيكلة بني املغرب ونيجيريا ،وهو ما
يمنح متنفسا للبيئة التحتية لقارة
إفريقيا وملــا يسمى شــراكــة «جــنــوب ـ
جنوب» التي تعرقل التأثير الصيني
والروسي ،ويقول مصدر «األسبوع» بأن
«هناك ورقة سلمت إلعادة الحرارة إلى
عالقة املغرب بنيجيريا بدعم أمريكي».
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ملف األسبوع
قيادة العدالة والتنمية لحكومة وطنية لم تعد خيارا

�صندوق النقد الدويل
يتخوف من خماطر
معاك�سة كبرية

العثماني

ال تأجيل لالنتخابات

واملغرب ال يخ�شى
احلرب بعد
«كورونا» واجلفاف

يعيش المغرب ركودا عميقا رغم االستجابة العاجلة من جانب السلطات التي خففت من التأثير االقتصادي واالجتماعي لجائحة
«كورونا» ،ولكن ال تزال هناك توقعات بالتعرض لقدر كبير من المخاطر المعاكسة ،وقد يتأكد أن هذه المخاطر ال تسمح بظروف
عادية النتخابات عادية ،وبناء على ذلك ،ألول مرة تتخوف مؤسسات دولية من مخاطر تعاكس طموح المغرب في تجاوز متالزمة وباء
«كوفيد  »19والجفاف التي عانتها المملكة لفترة صعبة تقارب السنة.
أعد الملف :عبد الحميد العوني
من املهم أن تكون االنتخابات في
الفصل الثالث من السنة املالية لسنة
 ،2021ليتضح الوضع بشكل جيد قد
يتفهم بعدها الجميع اقتراحا اتحاديا
يــقــول بـــ «اســتــمــرار قــيــادة العدالة
والتنمية للحكومة الحالية لسنتني
إضافيتني».
وقد تكون املقاطعة االنتخابية جزء
من هذه املخاطر ،في ظل استراتيجية
محلية لــخــروج املــغــرب مــن الــركــود
العميق ،فاملسألة اليوم ليست في الرد
«العاجل» على األزمة ،وإنما أيضا من
خــال هيكلة خطوات الخروج منها،
وه ــو مــا يستدعي إجــمــاعــا وطنيا
وتوافقا بني املؤسسات املالية الدولية.
واعــتــرف صــنــدوق النقد الــدولــي
بـ«الجهود الحاسمة» للتوسع في تقديم
املساعدات االجتماعية هذا العام ،وهو
ما انعكس على ضعف شديد في صوت
املــعــارضــة لسببني :يــبــدأ األول من
املساعدة املباشرة ،وثانيا ،من تبني
الدولة ألقصى «املطالب االجتماعية»
الــتــي تحملها النقابات واألحـــزاب،
ولذلك ،فمسألة الحكومة الوطنية أو
مواصلة نفس الحكومة أو حكومة
جديدة من صناديق االقتراع ،لن يختلف
لــدى األوســـاط الــدولــيــة ،وقــد تقدمت
الــدولــة فــوق األح ــزاب من أجــل حسم
«األجــنــدة السياسية واالقتصادية»
ومواصلة االستثمارات االستراتيجية،
كي ال تتضرر البنية التحتية.
وهــذه الجهود خففت من االحتقان
االجتماعي الــذي الحظه الجميع قبل
«كــورونــا» ،ولــذلــك ،فقد كانت نتائج
كبيرة لتدخل الدولة بما يجعل دوائر
الــقــرار الحزبي والسلطة التنفيذية
وإدارة القصر لهذه األزمة ،عامال على
تجاوز حراك الشارع.

بعد نهاية مهمة صــنــدوق النقد
الــدولــي ،ج ــاءت الــخــاصــات األولــيــة
مــســانــدة مــن أجـــل تــقــويــة منظومة
الحماية االجتماعية ،لظهور ضعف
شديد لها في مواجهة الجائحة ،كما
أن املغرب لم يكن مؤهال قبل «كورونا»
ملواجهة الكوارث بشكل فعال ،لكنه عزز
من السياسة الحمائية عبر املساعدات،
لتجاوز ضعف نظامه فــي الحماية
االجتماعية.
وفــــي هــــذا اإلطــــــار ،فــــإن تــطــويــر
ميكانيزمات اقتصاد األزمات قد يشكل
رؤية جديدة في اململكة تبدأ من تعزيز
منظومة الحماية االجتماعية أوال
وثانيا وأخيرا.
ويكفي أن تكون هذه املسألة ضمن
خانة التوصية الوحيدة التي حددها
صندوق النقد الدولي ملواجهة األزمة
في اململكة ،ولم يكن ممكنا تصور ذلك
قبل «كــورونــا» ،بسبب فلسفة النمو
والتوازنات املاكرواقتصادية.
لم تعد الدولة قوية أو ضعيفة إال
بمقياس البنية التحتية الصحية التي
لديها ،وبالتالي ،فإن كوبا أخذت دورا
متقدما ومثيرا في أمريكا ،ألنها دعت
إلى العوملة الصحية التي عرفها الناس
مع الجائحة ،لتسقط رؤية «الخوصصة
الــصــحــيــة» أو «خــوصــصــة الــقــطــاع
الصحي».
وأتم فريق العمل الذي يتبع صندوق
الــنــقــد ،بــقــيــادة روبــرتــوكــادا ريللي،
تقييمه ،من  29أكتوبر إلى  2نونبر
 ،2020وعقدت جلساتها عبر منصة
إلكترونية.
وجــاء بيان الــوفــد متضمنا لعدة
مالحظات منها :أن ما حدث ،جعل بعثة
الصندوق تعرب عن تضامنها مع كل
أفراد الشعب املغربي الذين تضرروا

من األزمــة الصحية ،وملن عملوا دون
مــلــل عــلــى كــل مــســتــويــات املجتمع
ملساعدة مواطنيهم ،لذلك ،فإن التضامن
كان جزء فعاال ملواجهة األزمة.
وال يمكن حاليا الــقــول أن األزمــة
ستنتهي بنهاية الجفاف أو نهاية
«كـــورونـــا» ،وإنــمــا بنهايتهما معا
لــلــخــروج تــدريــجــيــا مــن األزمــــة بعد
انكماش الناتج املحلي بحوالي  7في
املائة دفعة واحــدة ،لذلك ،فإن القدرة
على تجاوز الرؤية الجديدة للقديمة من
خالل ضمان «األمن االجتماعي» الذي
يبدأ طبيعيا من خــال ميكانيزمات
يجمعها االقتصاديون في:
 )1دعـــم االقــتــصــاد االجــتــمــاعــي
والتضامني.
 )2دعم املقاولة الصغرى واملتوسطة.
 )3مواصلة االستثمار في البنية
التحتية الصناعية والتجارية للمملكة.
 )4الــقــدرة على التكيف ومعالجة
النظام الصحي وأيضا نظام الحماية
االجتماعية ،وهما امليدانان املهمان في
ميزانيات حكومية سابقة.
وهنا يطلب وزير املالية عدم محاسبة
الحكومات السابقة ،ومن ثم الحكومة
الحالية ،على سياستها التي جعلت
اإلج ــراءات املغربية حاسمة ،بتعبير
صندوق النقد الدولي.

الضرر الذي لحق المغرب «كبير»
حسب صندوق النقد الدولي
إن األضــرار التي خلفتها الجائحة
والجفاف ،غير مسبوقة ،وقد تستدعي
إجراءات استثنائية ،وال يعرف إلى اآلن
تمييز نسبة تأثير الجفاف واألخــرى
(نسبة األثر االقتصادي لكورونا).

ومجرد التذكير بــأن الجفاف قد
يخلق رقما في حــدود ناقص  2في
املائة ،فإن  5في املائة من نصيب أثر
الجائحة ،وتبقى التأثيرات متداخلة.
وال يمكن للمملكة عدم التدخل في
الحاالت الصعبة للفالحة والسياحة
والقطاعات الهشة ،إذ تأتي تدخالت
الـــدولـــة لتخفيف حـــدة الــبــطــالــة،
فــاالرتــفــاع الــــذي أحــدثــتــه األزمـــة
فــي صــفــوف العاطلني انتهى إلى
صعوبة معقدة ،تشمل املجال القروي
والحضري على حد سواء.
وبناء على هذه الوضعية الحادة
في البطالة ،فإن التدخالت االجتماعية
عادت استراتيجية لـ«تخفيف احتقان
اجتماعي معقد».
وقــدرة فئة الشباب العاطل على
املساهمة في تسييس االحتجاجات،
حالة معروفة منذ حــراكــات الربيع
الــعــربــي ،الــتــي شملت املــغــرب في
نسخة معروفة بـ« 20فبراير».
ولــيــس هــنــاك أدنـــى تمسك بــأن
الــظــروف الصعبة قــد تشكل فارقا
في األولويات بني الفئات ،لكن رغبة
الــدولــة في معالجة مسألة «العجز
الصحي» أو «معالجة العجز في قطاع
الصحة» ،هــي األه ــم ،وجــاء القرار
بتعميم التغطية الصحية ،فيما يثير
صندوق النقد عجز امليزانية العامة
واملعول أن يكون معقدا بدوره.
لكن املخيف ،أن يتواصل عجز
الفالحة بسبب الجفاف ،إلى جانب
عجز السياحة ،حيث تعرف اإليرادات
الضريبية عجزا بدورها.
وإخـــــــراج ال ــق ــط ــاع الــســيــاحــي
والفالحي من معادلة إنتاج فرص
الشغل ومن دائرة التأثير السياسي
واالنتخابي على الشباب ،سيؤدي

ال محالة إلــى أزمــة تــحــاول اململكة
تلطيفها بدعم كامل األسر الشديدة
الفقر ،ومــن ثــم القطاعات الهشة،
وبدون استثناء.
وبمجرد عــدم تمثيل الشباب في
الئحة أو «كوطا» في ظــرف صعب،
سيكون الوضع ،مع هذا التطور ،أكثر
تعقيدا ،ألن االحتقان ال يزال خلفية
متحركة.

من الصعب ،رغم هذه الظروف
السلبية والحادة ،اإلطاحة
بالئحة الشباب
يــرى البعض ضـــرورة إبــعــاد كل
«الــكــوطــات» النسائية والشبابية،
وكل الفوارق ،لضمان صورة أخرى
للمملكة ،إذ لم تعد العدالة االجتماعية
والعدالة الصحية مسألة ثانوية،
بل إن األمــور ستكون باتجاه منع
«الكوطات» ،وسيصل هذا األمر إلى
دمقرطة كل تدخالت الــدولــة بشكل
جدي.
وأي صــعــوبــة فــي الــســيــر بهذه
الــدمــقــرطــة إلـــى أبــعــد حــد ممكن،
سيحول السياسة الحالية للنظام إلى
أزمة أخرى من بعدين رئيسيني:
 )1تعميق األزمة مع الشباب إن لم
تتمكن الدورة البرملانية الجديدة في
استحقاقات  2021من الحفاظ على
تمثيلية الشباب.
 )2تعميق األزمة مع طبقات أخرى،
ألن القطاع غير املهيكل يهيمن على
حركة املغرب.
وســيــكــون مهما جــدا تأجيل
االنتخابات إن أبعدت الئحة
الشباب عن البرملان القادم،

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

من  19إلى  25نونبر 2020

ملف األسبوع
ألن منعها لن يكون عاديا ،رغم ما
يظهر اآلن من وضع مستقر ،وتبقى
تمثيلية الشباب الــذي يعاني من
هذه األزمة الحادة ،ضرورة دولة،
إلى جانب االنتخابات ،ألن محاولة
تمثيل األحزاب الصغيرة واملقاوالت
الصغيرة ،مهم في املشهد القادم،
ويمكن إضافة مالحظات متمثلة في
أن:
« )1الــكــوطــا» جـــزء مــن املشكل
الحالي ،غير أن أي تعديل في نظامها
إيجابي هو لصالح األمــن العام ملا
بعد «كورونا» ،لكن دون إبعاد فئات
وجماعات التأثير ،وأيــضــا النوع
االجتماعي كما في حالة «الكوطا»
النسائية.
 )2الــدعــم املباشر لبعض املــواد
الغذائية االستهالكية ،ولذلك ،فإن
صــنــدوق املقاصة جــزء رئيسي من
املنظومة.
 )3تــوســيــع التمثيل الجماعي
والبرملاني ،لتجاوز ظاهرة العزوف
الحزبي تحديدا.
وال يمكن إجراء انتخابات بنسب
عــالــيــة مــن الــعــزوف فــي إطـــار من
الفعالية الجديدة والتعبئة ملحاربة
أثار جائحة دفعت إلى انكماش عميق
وخسارة معدل نمو يساوي خسارة
 4سنوات من نمو الناتج الداخلي
الخام ،ألن نسب التعاطي مع األثار
هو الذي يحدد إلى أي حد كان األمر
بليغا أو ضعيفا ،ويجمع الخبراء
عــلــى صــعــوبــات مــنــهــا ،أن الــدولــة
تــحــاول بتدخالتها العاجلة ،عدم
الحد من األثار االقتصادية الناتجة
عن «كوفيد» ،وال ترغب في أن تكون
للجائحة أثار سياسية كما هو الحال
مع تأجيل االنتخابات ،فضمن الحد
مــن مخلفات الجائحة ،هناك سير
املؤسسات وضمان سيرها في هذه
الظروف بشكل سلس واعتيادي.
وحاليا ،تحاول اململكة التعاطي
الجدي مع «التلقيح» ،لتجاوز هذه
الظاهرة ،من خالل ورش اجتماعي
يسمح بــعــدم الــعــودة إلــى الخلف
(الحجر العام مرة أخرى).
ويطرح الــســؤال :ما هي املخاطر
الــتــي تمنع مــن جــديــد املؤسسات
املنتخبة في اململكة ،وهي التي يراها
صندوق النقد الدولي في:
 )1استمرار الجفاف وعدم التحسن
االقتصادي بالخروج من االنكماش
العميق إلى وضع أفضل.
 )2استمرار األزمة الحزبية ،وعدم
توصل الداخلية إلى إجماع حزبي
على خطواتها.
 )3تحول االنتخابات ،وعدم توصل
الداخلية إلــى إجــمــاع حــزبــي على
خطواتها.
 )4احتمال تسجيل نسبة منخفضة
للغاية في منسوب املشاركة العامة
في انتخابات .2021
 )5عدم تمكن األحــزاب من ضبط
قواعدها.
 )6املعارضة الشديدة لألحزاب
املــؤثــرة ،لخطة وزارة الداخلية في
تدبير االنتخابات.

تأجيل االنتخابات في المغرب
لن يكون بعامل سياسي
هناك توافق كبير بني الداخلية
واألحــزاب والخالفات بني الطرفني:
فنية وتقنية ،ولــيــس لها أي بعد
اســتــراتــيــجــي قــد يــؤثــر عــلــى أمــن
االنتخابات.
وتبعا لــهــذه الــخــاصــة ،فــإن ما
يــحــدث بــن حــزب يـــرأس الحكومة
ووزارة الداخلية «صوري» وليس له
أثر ،من زاويتني:
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مع استبعاد االنزالق إلى حرب في الصحراء

األغلبية تستعد في  2021إلى تغيير رئيسها.

حكومة العثماني التي دعت الجيش المغربي إلى دخول شرق الجدار ،قد تكون في أي لحظة حكومة وحدة وطنية.
ويرى بعض المراقبين ضرورة تأجيل االنتخابات وتمديد عمر الحكومة الحالية ،إن تطورت األمور نحو األسوأ ،لكن
الكل يريد تهدئة وضبط النفس.
وعلى ذلك ،فإن إجراءات انتخابات  ،2021ستعطي حكومة ائتالفية جديدة.
 )1أن الداخلية ال تريد سيطرة
واســعــة لــأحــزاب الــكــبــرى ،كــي ال
تفكر األخيرة في أي استقطاب أو
«قطبية مصطنعة» ،ولــم تعش هذه
ال ــوزارة تحديا مثل الــذي حــدث في
التشريعيات األخــيــرة ،حيث فقدت
الداخلية التحكم في قواعد اللعبة.
وتريد إدارة لفتيت ،حاليا ،إعادة
توجيه املشهد الحزبي بصورة أكثر
تهذيبا وخدمة لألهداف املوضوعة،
وســيــكــون مــن الطبيعي ملواجهة
أزمة «كوفيد  ،»19عدم اقتران األزمة
االقتصادية بأزمة سياسية.
 )2أن الداخلية تستعيد سيطرتها
بفضل تمثيلها القوي للدولة عند
املــواطــن ،وبعد تشددها في إدارة
هذه املرحلة ،ترغب في إدارة مستقبل
اللعبة إلى ما بعد .2021
ومن املفترض على األحزاب ،التي
استطاعت أن تدير الداخلية لفترة بعد
حراك  20فبراير ،تجاوز هذه الدورة
الفارغة ،من إدارة حكومة بن كيران
للداخلية عبر «حزبي» يرأس الحركة
الشعبية ،إلــى صــدامــه فــي نهاية
واليته مع هذه الــوزارة النافذة ،قبل
أن تنتهي الحالة إلى نزاع بني سعد
الدين العثماني ومخطط الداخلية
ح ــول تغيير الــقــاســم االنــتــخــابــي،
ويدفع حــزب العدالة والتنمية إلى
إسقاط مخطط الداخلية في معركة
مباشرة ترغب في استقرار القوانني
واإلجراءات الجاري بها العمل.
ولــم يعد ممكنا الــقــول بفعالية
اإلج ــراءات الجديدة من عدمها ،ألن
املهم هو الخروج من حالة االنكماش
االقتصادي ،خصوصا وأن املغرب
عــاش حالة الــطــوارئ بسلوك غير
مختلف لــــوزارة تــريــد االســتــحــواذ
على قرار رئاسة الحكومة أو التأثير
الجوهري عليه.
«ال انــتــخــابــات إن جـــرى تغيير
الــقــانــون االنــتــخــابــي» هــو الــقــرار
املحتمل لبعض األحــزاب ،التي تجد

تغيير القوانني في حالة الطوارئ
املعلنة ،ممارسة غير فعالة.
ويبقى قياس مخاطر هذه الخطوة
مهم للغاية ،من زاويتني:
 )1ألن الداخلية هي التي تتقدم
تطبيق حالة الطوارئ الصحية ،وال
يجب تحويلها إلــى حــالــة طــوارئ
سياسية.
 )2أن حالة الطوارئ االقتصادية
الناتجة عن تقليص أثار الجائحة،
هي التي تجعل الدولة قــادرة على
مواجهة «املــخــاطــر» التي تحددها
مؤسسات االقتراض الدولية.
وبناء على هذه القناعة ،فإن تعديل
القوانني ال عالقة له باستراتيجية
الخروج من الجائحة ،وما سببته من
ركود عميق هو ترف يجب تجاوزه
بــرفــع فعالية اإلجــــراءات املوجهة
لتقليل املخاطر في تدخل استباقي
ملنع تدهور الوضع القائم.
إن وصف صندوق النقد للمخاطر
التي قد تواجه املغرب بـ«املعاكسة
والكبيرة» ،تبدأ من منطلقني:
 )1االستغالل السياسوي لألزمة،
وال يتوقع أحد حصول «إصالحات
جــذريــة» بالسرعة القياسية التي
تــوجــب مــعــالــجــة األمــــر ،وتخلفت
الداخلية عن سرعة القصر ،بينما
دعــم رئــيــس الحكومة للسياسات
املقررة ،يكثف الحد الذي يمكن معه
عدم االهتمام كثيرا بتعديل القانون
االنتخابي إلدارة الوضع القادم.
 )2االســتــغــال اإلداري لوضع
األزمـــة دون االلــتــفــات إلــى ضــرورة
التنمية ،وإلى الحكامة كجزء أساسي
من العملية.

هل عملية التحول توقفت
أم بدأت في المغرب؟
يريد الكل إعالن تحول ،بل تحوالت
في املغرب ،لكن الكل خلط السياسي
بمشروع الحكامة «االستراتيجي»

لتجاوز أزمة «كورونا».
والــكــل يــحــاول إنــقــاذ االقتصاد،
ولــيــســت هــنــاك أي جــبــهــة أخ ــرى
تستحق الــتــركــيــز ،خصوصا وأن
حصر املــخــاطــر الــتــي أشـــار إليها
صندوق النقد تعتبر ضرورة قصوى
لألمن االقتصادي للمملكة.
ويمكن حسب الــعــرف املغربي،
تعيني الدولة ألي شخص تكنوقراطي
باسم أحزاب كثيرة ،ويباشر أعماله
بشكل اعــتــيــادي ،وعــلــى ذلـــك ،فإن
الــطــمــوح لخلق منسوب الفعالية
االقــتــصــاديــة الـــضـــروري ملواجهة
املخاطر ،تبدأ معاكستها من «تغيير
بنود محددة في قوانني استراتيجية
تحت حالة الطوارئ».
وبــنــاء عــلــيــه ،ف ــإن قـــدرة الــدولــة
واضحة في الوصول إلى:
 )1إطالق تأهيل لألحزاب الصغرى،
برفع تمويلها ودعم أنشطتها ،أخذا
بظروفها.
 )2دعم مراكز بحث «تينك تانك»
لهذه األحــزاب ،من أجل توفير حجم
مــؤكــد إلنــتــاج األفـــكـــار ،وبــالــتــالــي
«االستراتيجيات الفعالة».
 )3دعم «مشاتل» األفكار ،من داخل
وزارة الداخلية نفسها ،وأيضا في
األح ــزاب ،كي تتجاوز أم الــوزارات
هــذه الفجوة املعاكسة التي يؤكد
صندوق النقد على احتمال حدوثها.
لذلك ،على وزارة الداخلية الذهاب
أبعد في املنظور االقتصادي والتقني
لحل األزم ــة ،فيما يجب أن تتحول
االنــتــخــابــات إلــى تقنيات محايدة
لتمثيل الساكنة بالطريقة التي تطابق
اإلرادة العامة.
ويمكن في كل األحـــوال ،أن نجد
«املقاربة التقنية» عبر سياسيني أو
تكنوقراط ،هي الجزء الرئيسي من
الحل.
وإلـــى اآلن ،ال طــرف يــحــدد هذه
املخاطر ،ملواجهتها ،وفي نفس الوقت،
يدعو البعض لحالة طوارئ سياسية

لتوازي حالة الطوارئ االقتصادية
الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية،
واألمور تزداد صعوبة كل يوم بفعل:
 )1ضــــرورة الــتــدخــل فــي بعض
القطاعات ،لتأثرها الشديد بفعل
الجائحة.
 )2ضـــــرورة عـــدم الــتــدخــل في
األحــزاب ،كي ترى أفكارا وأساليب
أخـــرى تــســاعــد عــلــى الــتــعــامــل مع
الجائحة ،وقد يرى البعض أن املسألة
متعلقة بأفكار كبرى لــدى أحــزاب
صغرى ،وال بد من إتاحة الفرصة
لها لتمثيلها في املؤسسات املنتخبة
والبرملان.
والواقع ،أن أهمية تمثيل األحزاب
«النخبوية» املنتجة لألفكار البديلة،
هو رهــان تنظيمي ،لكن هذا القرار
لن يكون تحت حالة الطوارئ ،فيما
يجدها البعض مناسبة لالستفادة من
الجميع.
وانطالقا مــن هــذا االخــتــاف في
الرؤية ،سيكون مهما:
 )1عدم دفع املؤسسات إلى االنتظام
عبر قوانني استثنائية.
 )2عــدم دفــع األحــزاب إلــى اتخاذ
مــواقــف جــذريــة بــفــعــل الـــقـــرارات
األحادية لوزارة الداخلية ،فال يمكن
تسييس حالة الطوارئ االقتصادية
أو الطوارئ الصحية.
إن ت ــط ــوي ــر حـــالـــة الــــطــــوارئ
االقتصادية إلى حالة طوارئ سياسية
وحزبية ،خطر ،وتبعا لهذه املخاطر
الخلفية في املشهد املغربي ،فإن هناك
قدرتني يجب االنتباه إليهما:
أوال :من واقع أن املغرب لم يرغب
في حالة طوارئ واصفا إياها حصرا
بـ«الصحية» ،ومن ثم فإن «الجانب
االقــتــصــادي يــخــيــف الــجــمــيــع من
مخاطر كبيرة» كما يقول صندوق
النقد ،وبالتالي ،فالقول بضرورة
إعـــان طــــوارئ سياسية ملواجهة
هذه املخاطر ،منظور معقول ،لكنه
يبقى ظرفيا ،وليست هناك
يقينيات للتحرك ،لكن بعض
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ملف األسبوع
اآلليات ،تستعمل فقط للخروج من
عنق الزجاجة.
ومن املهم عدم االنتكاس السياسي
أو الحزبي في هذه املرحلة تحت أي
عنوان أو حساب ،ألن بناء مخاطر
جديدة عن مخاطر كبيرة موجودة،
هو السيناريو الذي يخشاه الجميع.

تطوير مخاطر سياسية عن
المخاطر االقتصادية ،تفجير
مباشر لحالة االستقرار ،التي
يمكن في نظر البعض أن
تتأثر بشكل مفرط إن فكرت
الحكومة في تغيير أي بنود
جدلية في القوانين ،وفي
القانون االنتخابي تحديدا
إن إدارة الداخلية للمشهد حاليا،
يــذهــب بــعــيــدا فــي إعــــادة تموقع
األحزاب الكبيرة ،وهو هدف ينافس
أهـــداف الــخــروج مــن الــوضــع ،أي
املخاطر املعاكسة التي يمكن أن
تشكل صعوبة حقيقية في حاضر
ومستقبل اململكة.
وما قد يسمى باملخاطر املصاحبة،
يخالف مــا يطلق عليه باملخاطر
املعاكسة ،لذلك ،فالصعوبة متوقعة،
ألن الخروج من القاع وحالة الركود،
قد تكون صعبة ،وبالتالي ،فتوصيف
صندوق النقد الدولي لألزمة ،دقيق
إلى حد بعيد.
ومــن املــهــم أن تــكــون الداخلية
مساعدة في التدبير الجديد القتصاد
مــا بــعــد «كـــورونـــا» ،ألن التدبير
الجماعي ،في جانبه االقتصادي
والــتــنــمــوي عبر مــبــادرة التنمية
البشرية ،ثبت فشله ،ألن ما خلفته
«كورونا» جعل الجميع يأخذ املسافة
الضرورية ويفكر في هيكلة الدولة
على أســاس املــوازنــة االجتماعية،
وليس جعلها صندوقا أو أكثر إلى
جانب ميزانية الدولة.
إن ما يحدث ،انقالب يجب أن يدفع
الدولة إلى عدم تسييس أهدافها عبر
الداخلية ،وسيكون مهما جدا:
 )1الــتــوافــق الــســيــاســي على
استراتيجية الخروج من االنكماش
االقتصادي ،وليس هناك من يدعو
إلــى إط ــاق خطة وطنية بديلة،
فيكون ما يجري حاليا نوعا من
اإلجماع حول الخطة الحكومية
الــتــي أصــبــحــت خــطــة دولــة
بإجماع معلن أو غير معلن.
ومن املهم القول ،أن تأمني
حــكــومــة العثماني لحرب
«كورونا» وتدخل الجيش في
«الكركرات» يفيد استمرار
هــذه الحكومة ربما لوالية
أخــرى ،غير أن هــذه القراءة
غير دقيقة ،فاملغرب يظهر قوته
وانــتــشــاره ،وال يمكن أن يظهر
ضعفه بتأجيل االنتخابات.
وال أحد يعلم إلى أي حدود يمكن أن
تتطور األمور ،فهناك استبعاد لالنزالق
إلى حرب ،ويمكن إدارة الوضع بأقل
الخسائر ،وأيضا بربح سياسي فرض
ما بعد «كورونا» توازنات أخرى ،فيما
يرى محللون أن الحروب اندلعت في
أغلب النزاعات التي لم تجد حال،
كحال إقليم ناغورني كــاربــاخ ،بني
أرمينيا وكازاخستان ،وقــد تستعد

األطراف الدولية إلى تسخني جبهات
تــريــدهــا فرنسا أن تــكــون جــزء من
معادلة أخرى.
 )2إدارة االنتخابات في املغرب
عــلــى أســــاس تــوافــقــي ملــواجــهــة
«كورونا» وباقي التحديات.
 )3أن الحكومة ،التي دعت القوات
املسلحة امللكية إلى الدخول لشرق
الــجــدار في وقــت سابق ،تستطيع
تغطية مــعــارك جزئية أو معركة
شاملة ،وإن في ظروف «كورونا».
وحسب املصادر األمريكية ،فإن
الــزمــن الــســيــاســي داخـــل أمريكا
ومذهب ماكرون الجديد في منطقة
الــســاحــل ،يسمحان بـــأي إجـــراء
عــســكــري غــيــر عنيف يــراعــي فيه
املــغــرب اإلجـــراء املــحــدد واملناسب
للحالة الــتــي تجعل دفـــاع األمــن
الــعــام لألمم املتحدة ،غوتيريس،
عن التجارة الحرة ،مسألة واقعية
بحزام يضمن تدفق التجارة.
ولــم يتحرك املــغــرب فــي الحالة
األول ــى ،ألن موريتانيا إلــى جانب
البوليساريو.
وتبعا لهذه التقديرات السياسية
الــتــي تعمل عليها األطــــراف ،فإن
حكومة اململكة أمنت بشكل داخلي
أي قــرار للقوات املسلحة امللكية،
وهذا لن يختلف فيه أي حزب ،ألن
الــكــل حضر إلــى اجتماع األمــنــاء
العامني لألحزاب في العيون ،والذي
أعــطــى الــضــوء األخــضــر للجيش
للتدخل في الوقت املناسب.

أي تطور في الصحراء سيعيد
سيناريو الحكومة الوطنية
إلى الواجهة
قد تقرب املواجهة في الصحراء
املغرب مرة أخرى إلى حكومة وحدة
وطــنــيــة ،بعد اقــتــراحــهــا ملواجهة
«كــورونــا» مــن حــزب فــي األغلبية،
وهو ما يؤكد أن القدرة على وصول
املغرب إلى حسم معاركه الداخلية،
رهان متوقع وباإلجماع الحزبي ،بني
املعارضة واألغلبية.

دوائر التمويل تعرف
البرنامج الحكومي القادم
في المغرب ،وهي أجندة
مفتوحة لديها ترتيبات أخرى
غير مرتبطة بالزمن االنتخابي
للمملكة ،واالستقرار الذي
ترغب فيه محافظ
االقتراض.
ويــاحــظ املــراقــبــون ،أن املعركة
االقــتــصــاديــة تــبــقــى هــي املــعــركــة
األساسية ،والبد ،في هذا اإلطار ،من
توضيح رهان هام للحكومة القادمة:
تنفيذ الخطط املستجيبة لتحديات
«ك ــورون ــا» والعملية االنتخابية
واالنكماش االقتصادي الذي ال يمكن

التقرير األخير لصندوق النقد الدولي يفرض الخروج من حالة االنكماش عبر التصدير
والتوريد الذي ال يمس الصناعة المحلية كإحدى شروط المرحلة الجديدة.
والورقة المستخدمة دائما ،هي عدم إعالن حكومة وحدة وطنية وتمرير نفس
األجندة بحكومات ائتالفية واسعة يشارك فيها مؤهلون لالستجابة للمرحلة.

اإليمان بالتصدير هو الذي قد دفع المغرب إلى عملية عسكرية غير قتالية لتأمين تدفق السلع والخضروات نحو
غرب إفريقيا ولذلك ،فإن اإلجراءات السياسية والعسكرية في المملكة ،موجهة نحو األهداف المسطرة.

الخروج منه والحدود مغلقة باتجاه
بــاقــي غ ــرب إفــريــقــيــا ،إن ــه املنفذ
البري الوحيد نحو موريتانيا،
ومعروف أن املغرب لديه خطة
اقــتــصــاديــة و«تــصــديــريــة»
نحو إفريقيا ،وال يمكن ألي
حكومة املساس باالقتصاد
في ظــروف الجائحة ،ألن
تعميم التغطية الصحية
اململكة ،كغيرها من الدول،
والتقاعد على كل المغاربة،
تريد أن تتنفس بعد الحجر
الصحي الذي واصلته إلى
إشارة إلى حكومة 2021
حني اعتماد اللقاح.
ومــعــروف أن املــغــرب من
بأنها سـ«تكون حكومة
الدول التي حافظت على حالة
ائتالفية واسعة».
الــطــوارئ الصحية ،وأدت في
األخير إلى إعادة ترتيب األولويات،
بــمــا يفيد حــمــايــة االستثمار
وتحاول
نحو إفريقيا ،وأيضا تجديد
الجيوسياسية اململكة ،ما بعد «كــورونــا» ،الخروج
التقديرات
ملــوقــع املــغــرب فــي خارطة من حالة االنكماش االقتصادي التي
تستدعي أيضا الــخــروج مــن حالة
إفريقيا األطلسية.
لقد صــار مهما العمل التكلس الحزبي.
وال تقبل دوائر نافذة في املغرب
على املزيد من االستثمار
اإلفــريــقــي الـــذي يظهر أن عدم الوصول إلى مرونة تفرضها
لديه أبــعــاد استراتيجية ،الــــظــــروف ،مـــن أجــــل املــســاعــدة
فــنــحــن أمــــــام  37مــلــيــار والخروج من حالة االنكماش.
درهم( )1تجري حمايتها ولو
رآه ــا اإلعـــام الفرنسي بأنها حكومة  ،2021هي حكومة
الخروج من حالة االنكماش
ليست كافية( ،)2لكن استراتيجية
الخروج من االنكماش االقتصادي االقتصادي كما يريد أخنوش،
وحماية االســتــثــمــارات ،استدعت
في مقابل من يريد من
العمل العسكري.
«الحكومة االجتماعية»
إن املسألة جيوسياسية( )3من
جهة ،ومــن جهة ثانية ،هناك دافع الوصول إلى تعميم التغطية
اقـــتـــصـــادي( ،)4ورغــبــة قــويــة في الصحية والتقاعد على المغاربة
الــخــروج مــن االنكماش باملزيد من
يــتــصــارع اتــجــاهــان قبل موعد
التصدير ،وقد دعمت حكومة العثماني
انتخابات  ،2021األول يقوده
دخول الجيش لشرق الجدار.

عقيدة تجمع التصدير
والسياسة االجتماعية:

رجـــال األع ــم ــال فــي الــحــكــومــة،
ويركز على الخروج من االنكماش
االقتصادي بعد «كورونا» ،ليعود
النمط البعيد عن الحكامة إلى
إدارة املــرحــلــة ،فيما يريد
مــعــارضــو هـــذا االتــجــاه،
«حكومة تدبير اجتماعي
مــحــوكــم» ،لــتــجــاوز أزمــة
القطاع غير املهيكل التي
كشفتها الجائحة.
وتـــدعـــم دوائـــــر الــقــرار
الــــذهــــاب بــقــدمــن لجمع
األمرين معا في أجندة واحدة،
ولــذلــك ،فــاملــغــرب يخطو نحو
حكومة «أجــنــدة وطنية» تجمع
املطلبني االستراتيجيني :الخروج
من االنكماش ،والعودة إلى النمو،
ويــبــقــى الـــســـؤال :هــل ستكون
الحكومة حكومة وحدة وطنية؟
يــنــاور املــغــرب عــبــر تكتيكه
التاريخي الــقــائــم على تشكيل
الــحــكــومــات اإلئــتــافــيــة ،وهــي
املرتقبة مــرة أخـــرى ،مــن جهة،
الخــتــيــار «األجـــنـــدة املــنــاســبــة
واملركبة» ،ومن جهة أخــرى ،ألن
حسابات الدولة تتجاوز األحزاب
ال ــت ــي تــصــبــح آلـــيـــات التــخــاذ
القرار املطلوب ،حسب الظرفية،
ويــتــنــافــس الــلــيــبــرالــيــون على
الخروج من االنكماش االقتصادي
لعودتهم إلى قيادة الحكومة ،فيما
معارضوهم يريدون تجاوز أزمة
القطاع غير املهيكل الذي كشفت
«كورونا» قوته ،وستكون اململكة
ائتالفية فــي  2021بما يشبه
حكومة وحدة وطنية.

هوامش
3 - Geopolitique des investissements marocains en afrique,
reveue conflits , 6 mai 2020.
4 - Relations maroc _ afrique, sub saharaienne: quel bilan pour les
15 dernières anneés, OCP center research paper, november 2016.

1 - Les investissements marocains en afrique, l’économiste, 19
mars 2019.
2 - Investissements: ces champions africains venu du maroc,
27 /7/ 2019 (sur net).
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املنتخب املغربي على مرمى حجر من الت�أهل

هذا الخبر

نق

و

األخبار

فينك يا الزيات ،فكها مع «البراهش».
دابا الزيات عرف شكون شباب املحمدية

أيت منا ،رئيس شباب المحمدية

راكم بحال بحال ،مسيرو آخر ساعة ،والشعبوية شعاركم.
املدرب السالمي يلقي اللوم على «كورونا» بعد إقصاء الرجاء
على الناخب الوطني ،الــذي مــازال يبحث
عن تشكيلة قــارة وقوية ،بإمكانها إقناع
الجمهور املغربي املتعطش ،والذهاب في
نفس الوقت بعيدا في املنافسات القادمة.
فهناك بعض الــاعــبــن الــذيــن انتهت
صالحيتهم ،كعادل تاعرابت وفيصل فجر،
وآخــريــن لــم يقنعوا بالرغم مــن الفرص
الكثيرة التي أتيحت لهم ،كزهير فضال،
وعصام شباك ،كما نجد العبني آخرين ال
يلقون نفس االهتمام كأشرف بنشرقي وأمني
حاريث ،اللذين بإمكانهما منح اإلضافة لهذا

تتابع الجمعية املغربية للصحافة
الرياضية باهتمام كبير وبانخراط
المشروط في التعبئة الوطنية من أجل
قضايا البالد الكبرى واملصيرية ،ما
تقوم به القوات املسلحة امللكية الباسلة،
لــردع التهورات واملــحــاوالت اليائسة
لجبهة البوليساريو ،إلثارة الفتنة داخل
مناطقنا الجنوبية،
والــتــلــويــح بخرق
قرار وقف إطالق
النار الصادر سنة
 ،1991ولتحرير
معبر «الكركرات»
من قطاع الطرق.
والــجــمــعــيــة
املــــغــــربــــيــــة
لــلــصــحــافــة
الــريــاضــيــة
بــــكــــافــــة

املنتخب الذي مازال يبحث عن نفسه.
على العموم ،أمــام الناخب الوطني
الكثير من الوقت من أجل ترميم صفوف
املنتخب ،ووضــع الــاعــب املناسب في
املكان املناسب ،علما بأن املباريات الدولية
ستتوقف إلــى غاية شهر مــارس القادم،
وهذا عامل إيجابي لوحيد خاليلوزيتش،
الذي سيبحث وال شك عن مكامن الضعف
التي مازال يعاني منها املنتخب ،خاصة
في خط الدفاع.
هنيئا لألسود بهذا الفوز الثمني.

منخرطيها ومنتسبيها في كل
جهات اململكة ،إذ تعبر عن
شجبها الكامل للمحاوالت
الـــيـــائـــســـة لــلــجــبــهــة
االنفصالية لجر املنطقة
الحتقانات غير محمودة،
ضدا على الشرعية الدولية
واملقاربات السلمية التي
صدرت عن املنتظم األممي
والــتــي تــنــادي بالحكمة
والتقيد بالشرعية الدولية
فــي مقاربة الــنــزاع ،بمنأى
عن االستفزازات ولغة التهديد ،فإنها
تجدد استعدادها الكامل لالنخراط في
أي مجهود شعبي يرمي إلى الدفاع عن
حوزة الوطن من طنجة إلى الكويرة.
لذلك ،نناشد حكام الجزائر من أجل
التراجع عن عدائهم التاريخي للمغرب،
واإلنــصــات لصوت الشعب الجزائرى

الشقيق ،الذي لطاملا نادى بضرورة
وضــــع حـــد لــلــنــزاع املــفــتــعــل،
واالنــخــراط فــي مــشــروع بناء
املغرب العربي الكبير،
خدمة لكل شعوب املنطقة
الــتــي تجمعها روابـــط
التاريخ والــديــن والجوار
واملصير املشترك.
كــمــا نــتــوجــه بــالــنــداء
الــــــصــــــادق لـــزمـــائـــنـــا
الجزائريني ،من أجل الدفع
فــي اتــجــاه إنــهــاء الخالف،
وفتح الحدود ،وتفعيل دور الرياضة في
السمو بقيم اإلخاء وتذويب الخالفات.
وباملناسبة ،تعلن الجمعية املغربية
للصحافة الرياضية ،عن عقد اجتماع
ملكتبها التنفيذي بأقاليمنا الصحراوية،
كفعل تضامني ،حاملا تتحسن الظروف
الوبائية.

األستاذ بدر الدين اإلدريسي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية

نشرت الجامعة امللكية املغربية
لكرة الــقــدم ،خبرا تؤكد فيه وضع
الــرئــيــس فــــوزي لــقــجــع ترشيحه
لعضوية االتحاد الدولي لكرة القدم
« ،»conseil de la Fifaخالل
الجمعية العمومية ،التي ستعقدها
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم
بالعاصمة الرباط يوم  12مارس .2021
هذا الترشيح املهم ،بقدر ما أثلج
صدور كل املغاربة الذين وجــدوا فيه
ردا العتبارهم ولكبريائهم ،لم يفاجئ
املهتمني بالشأن الــكــروي اإلفريقي
والعاملي ،الذين اعترفوا بقدرات هذا
الرجل وبكاريزمته التي أبان عنها في
العديد من املحافل القارية والدولية.
فاملغرب ،وبشهادة العالم ،يعتبر
قاطرة الكرة اإلفريقية ،بعد أن كان
أول بلد إفريقي وعربي يتأهل إلى
نهائيات كــأس العالم  ،1970وأول
بلد يملك الجرأة والشجاعة لوضع

م إدبهي

التعاقدات ..شعار جمهور الرجاء بعد اإلقصاء ضد الزمالك

�إدانة وا�ستنكار اجلمعية املغربية لل�صحافة الريا�ضية

قف

ول

تمكن املنتخب املــغــربــي ،أول أمس
الثالثاء ،من العودة بانتصار ثمني من
مدينة دواال الكاميرونية على منتخب
إفريقيا الوسطى لحساب الجولة الرابعة
للمجموعة الخامسة للتصفيات املؤهلة
لــكــأس أمــم إفريقيا الــتــي ستحتضنها
الكاميرون سنة .2021
فوز املنتخب الوطني بهدفني نظيفني
من توقيع كل من حكيم زيــاش ويوسف
النصيري ،جعله يضع قدمه األولــى في
النهائيات الــقــادمــة ،برصيد  10نقاط،
متبوعا باملنتخب املوريتاني بمجموع
 5نقاط ،وبــورونــدي بأربع نقاط ،بينما
يقبع منتخب إفريقيا الوسطى في املرتبة
األخيرة بثالث نقاط.
خاض املنتخب الوطني مباراة اإلياب
بمعنويات جد مرتفعة ،وثقة في النفس،
بــعــد انــتــصــاره الكبير بــمــركــب محمد
الخامس في لقاء اإليــاب بأربعة أهداف
لهدف واحد.
منتخب إفريقيا الوسطى ،لم يكن خصما
عنيدا ،بل سرعان ما استسلم أمام اندفاع
الالعبني املغاربة ،بقيادة حكيم زياش،
الذي صال وجال في امليدان ،وخلق العديد
من الفرص من ال شيء لزمالئه.
االنتصار الثالث على التوالي للمنتخب
املغربي ،بالرغم من العديد من املؤاخذات

قالوا

أسب
وعيات كري

جرائد

صحيح «كورونا» ،ولكن أخطاءك الفادحة كانت كذلك
سببا يف اإلقصاء.
اعتقاالت في صفوف فريق الجيش امللكي

صحف

هادوا راه مازال كاع ما بدات البطولة...

كينغستون من لفربول إلى اإلدارة التقنية الوطنية لتحليل األداء

فني هو األداء ،عاد نقلبوا على التحليل؟
مدرب املحليني عموتة ،ينتقم من الحارس التكناوتي

المساء

الصباح

ينتقم؟ اهلل يهديكم باراكا من االستفزازات وخلق البلبلة.
غضب الرجاويني يتصاعد على الرئيس الزيات

ها هو هرب وقدم استقالتو...
شباب املحمدية يوقع للرجاوي يحيى لعمش

ميشي بعدا يغسل وجهو...
 10مدربني ينتظرون تأشيرة املدرب بنشيخة

هذا مدرب ً
وال قنصلية...
أستطيع اللعب بعد األربعني

جرائد

مواقع

صحف

الودادي السابق ،إبراهيم النقاش
...

وجهك قاصح يا أخي ،بقى تلعب كاع حتى للستني.

من «الكاف» إلى «الفيفا»

فـوزي لقجـع والدبلـوما�سـية الريا�ضـية
ترشيحه الحتضان نهائيات كأس
العالم  1994ضد الواليات املتحدة
األمــريــكــيــة الــتــي فـــازت عليه بشق
األنفس.
فاملغرب يــرى نفسه ،ومنذ عقود،
مغبونا ومهمشا من طــرف الهيئات
الرياضية اإلفريقية والعاملية ،هذا
التهميش املــقــصــود والــغــيــر مبرر،
سيضع له رئيس الجامعة فوزي لقجع
حدا ،وذلك بدخول املغرب إلى «الكاف»
من الباب الواسع ،فمنذ توليه رئاسة
الجامعة يــوم  13أبريل  2014وهو
يشتغل بكل احترافية وجدية إلعطاء
وطنه مكانته الحقيقية.
فقد عقد العديد من الشراكات مع
العديد من الدول اإلفريقية التي ثمنت
املبادرات الطيبة واملساعدات املادية
واللوجيستية التي استفادت منها
أطرها وأنديتها ،حيث وضعت جامعة
كرة القدم كل إمكاناتها ومنشآتها

الرياضية املتقدمة في خدمة إخواننا
األفارقة.
ويعتبر فوزي لقجع حاليا ،الرجل
القوي داخــل «الــكــاف» ،فهو النائب
الــثــانــي لرئيس االتــحــاد اإلفريقي
أحمد أحمد ،ورئيس لجنته املالية،
ونائب رئيس لجنة األندية ،باإلضافة
إلى عضويته بلجنة الحكامة داخل
«الفيفا».
فوزي لقجع ،ومنذ «توغله» داخل
االتحاد اإلفريقي ،وضع حدا لسيطرة
وهيمنة املصريني ومكائد التونسيني،
ومناورات الجزائريني ،حيث يعتبر
حاليا الشبح املخيف لكل هذه الكتلة
التي استنزفت وبددت أموال االتحاد
اإلفريقي على مدى عقود من الزمن،
بإيعاز من النيجيريني وبعض الدول
األخرى ،كجنوب إفريقيا التي وضع
رئيس جامعتها ،مــؤخــرا ترشيحه
لــرئــاســة «ال ــك ــاف» بــجــانــب الــكــوت

لقجع وإينفانتينو

ديفوار والسنغال.
فترشيح فـــوزي لقجع لعضوية
االتحاد الدولي ،ما هو إال تحصيل
حــاصــل للعمل الكبير الـــذي قدمه
هــذا الرجل للكرة اإلفريقية بشكل

عــام ،معتمدا على قــوة شخصيته،
وعلى صداقاته املتعددة مع رجاالت
«الفيفا» ،وأصــحــاب الــقــرار الذين
سيجدون وال شك في هذا الشخص،
الرجل املناسب في املكان املناسب.
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تحليل إخباري
تحليل
إخباري

هدية عيد االستقالل للمغاربة

معبر «الكركرات» يتلحف العلم المغربي

كوالي�س انت�صار اجلي�ش املغربي على
منتحلي �صفة «جمتمع مدين» يف «الكركرات»
يقول المثل المغربي «الله ينجيك من الساكت إيال دوا» ،ويقول المثل العربي «اتق شر الحليم إذا غضب» ..وهذا ما وقع فعال،
فطيلة السنوات األخيرة ،تحلى المغرب بهدوء كبير لمواجهة المناورات ،سواء على المستوى الدبلوماسي ،أو على المستوى
العسكري ،حيث تحمل الجنود المغاربة طيلة هذه المدة تصرفات بعض العناصر المشبوهة التي تم تجنيدها وشحنها إلى
المناطق القريبة من الحزام األمني العازل ،بغرض استفزاز الجنود ،أي أن الهدف من العمل اكن دائما هو استمالة هؤالء كذروع بشرية
تحت يافطة «مجتمع مدني» مزعوم( ،)..اكنوا يكيلون الشتائم لعناصر الجيش ..حتى قبل ظهور أزمة «الكركرات» ،حيث أن التظاهر
باالحتجاج أمام معبر «الكركرات» ،بعد فشل محاولة السيطرة عليه باستعمال الميليشيات المسلحة ،ليس سوى نتيجة لتداريب
ميدانية مدعومة بإمالءات أجنبية ،بعضها يتم تحت يافطة المجتمع المدني ،حيث شرع منذ مدة للترويج بأن مواطنين صحراويين
مدنيين اختاروا التظاهر أمام معبر «الكركرات» ،بينما الواقع ،أن مجموعة من «المجندين» عمدوا إلى إغالق المعبر(.)..
إعداد
منظر مجموعة من املتطفلني على املعبر غير متوقع صــادر عن القيادة العامة
وهــم يسبون الجنود ويــتــرامــون على للقوات املسلحة امللكية ،واملعروف أن
ممتلكات املواطنني ،وعشرات الشاحنات الجيش املغربي ،يتبع قواعد صارمة
املحاصرة ،صورة ال يقبلها العقل ،وال وال يسعى ليكون ظاهرة «فيسبوكية» أو
يمكن تصور حصول ذلك عند أي نقطة لتحقيق الشهرة على «اليوتيوب» كما
حــدوديــة ،حيث يمتلك الجنود الحق تفعل جيوش أخرى( ،)..حيث ذكر بالغ
في حماية الحدود ،لذلك كان ال بد من للقيادة العامة للقوات املسلحة امللكية،
تحرك الجيش كما توقعت «األسبوع» في يــوم الجمعة املــاضــيــة ،أن ((الــقــوات
عددها الصادر بتاريخ  12نونبر  .2020املسلحة امللكية أقامت حزاما أمنيا من
وبــتــاريــخ  13نونبر  ،2020نشرت أجــل تأمني تدفق السلع واألف ــراد عبر
وكــالــة املــغــرب الــعــربــي لــأنــبــاء بالغا املنطقة العازلة الكركرات ،التي تربط

سعيد الريحاني
املغرب بموريتانيا)).
وأوضح املصدر ذاته ،أنه ((على إثر
قيام نحو ستني شخصا مؤطرين من قبل
ميليشيات مسلحة للبوليساريو ،بعرقلة
املحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة
للكركرات التي تربط بني اململكة املغربية
والجمهورية اإلسالمية املوريتانية،
ومنع الحق في املــرور ،أقامت القوات
املسلحة امللكية ،بتعليمات سامية من
جاللة امللك ،القائد األعلى ورئيس أركان
الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية،

حزاما أمنيا بهدف تأمني تدفق السلع
واألفراد عبر هذا املحور)).
هكذا إذن ،أشرف امللك محمد السادس،
القائد األعلى للجيش ورئيس أركــان
الــحــرب العامة شخصيا على عملية
«تأمني الكركرات» ،وهو ما أعطاها بعدا
إنسانيا ،وليس بعدا حربيا ،أكده البالغ
الصادر عن مؤسسة الجيش ،كما أكد أن
((هذه العملية ليست لها نوايا عدوانية،
بل إنها تتم وفق قواعد التزام
واضحة ،تقوم على تجنب أي

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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تحليل إخباري
احتكاك مع أشخاص مدنيني
وعــدم اللجوء إلــى استعمال
الــســاح إال فــي حــالــة الــدفــاع
الشرعي)).
وكانت مؤشرات الصرامة املغربية في
التعاطي مع أزمة «الكركرات» قد تأكدت
من خالل خطاب املسيرة الذي قال فيه
امللك محمد السادس(( :نؤكد رفضنا
القاطع للممارسات املرفوضة ،ملحاولة
عرقلة حركة السير الطبيعي بني املغرب
وموريتانيا ،أو لتغيير الوضع القانوني
والتاريخي شرق الجدار األمني ،أو أي
استغالل غير مشروع لثروات املنطقة..
وسيبقى املغرب ،إن شاء هلل ،كما كان
دائما ،متشبثا باملنطق والحكمة ،بقدر
ما سيتصدى بكل قوة وحزم ،للتجاوزات
التي تحاول املــس بسالمة واستقرار
أقاليمه الجنوبية .وإننا واثقون بأن
األمم املتحدة واملينورسو ،سيواصلون
القيام بواجبهم في حماية وقف إطالق
النار باملنطقة)) (املصدر :خطاب امللك

إن حترك املغرب يف
«الكركرات» أصبح حتصيل
حاصل ،وقد باتت اللحظة
مواتية لبناء طريق إفريقيا
عرب ذات املعرب ،وقد
نقلت مصادر إعالمية ،أن
((اململكة املغربية باشرت
رسميا صباح يوم األربعاء
 18نونرب ،تعبيد الطريق
الدولية التي تربط املغرب
مبوريتانيا ،وذلك تزامنا مع
ذكرى عيد االستقالل اجمليد،
وعاينت الصحافة انطالق
األشغال رسميا باملنطقة
العازلة سابقا (قندهار)
محمد السادس في ذكرى املسيرة).
عــلــى أرض الـــواقـــع ،كـــان الجيش
امللكي ،ومباشرة بعد الخطاب امللكي،
يقوم بالترتيبات األخيرة للشروع في
تأمني املعبر ،غير أن كال من الجزائر
والــبــولــيــســاريــو ،وميليشياتهما ،لم
تكونا تتوقعان هذه الخطوة املغربية
بهذه الدرجة من الصرامة ،حيث تقول
مصادر إعالمية ،أن عناصر املجموعة
التي كانت تنتحل صفة متظاهرين من
املجتمع املدني ،ويقطعون الطريق في
نفس الوقت ،هربوا متفرقني إلى وجهات
متعددة ،نتيجة عدم تلقيهم ألية أوامر
أمام تحرك الجيش املغربي ،رغم الطابع
السلمي للعملية ،فتحرك الجيش املغربي
تم تنسيقه في سرية تامة ومباغتة،
بني قائد األركــان امللك محمد السادس
واملكلفني بالتنفيذ على امليدان(.)..
حالة الذعر التي دبت في البوليساريو،
ووصول املعلومات متأخرة إلى الجيش
الجزائري ،ساهم في تكريس انتصار
هــادئ للجيش املغربي ،خاصة بعدما
سارعت مجموعة من الــدول إلى تهنئة

كيف �أ�شرف امللك حممد ال�ساد�س �شخ�صيا
على عملية ت�أمني معرب «الكركرات»

صورة تؤكد الشروع في تعبيد طريق «الكركرات» عن موقع «الوطن ميديا»

املــغــرب على فتح معبر «الــكــركــرات»،
كما عبرت عــن مساندتها لكل تحرك
مغربي للدفاع عــن حـــدوده ،وقــد كان
الفتا لالنتباه ،وقوف دول الخليج ،رغم
الــخــاف بــن بعضها ،فــي صــف واحــد
خلف املغرب(.)..
إن تحرك املغرب في «الكركرات» أصبح
تحصيل حــاصــل ،وقــد بــاتــت اللحظة
مواتية لبناء طريق إفريقيا عبر ذات
املعبر ،وقد نقلت مصادر إعالمية ،أن
((اململكة املغربية باشرت رسميا صباح
يوم األربعاء  18نونبر ،تعبيد الطريق
الدولية التي تربط املغرب بموريتانيا،
وذلــك تزامنا مع ذكــرى عيد االستقالل
املــجــيــد ،وعــايــنــت الــصــحــافــة انــطــاق
األشغال رسميا باملنطقة العازلة سابقا
(قندهار) ،حيث باشرت مصالح التجهيز
والنقل والسلطات العمومية إلقليم
أوسرد عملية فتح هذه الطريق الدولية
االستراتيجية ،وذلــك بإشراف مباشر
مــن السيد سعيد بلعزيري ،الكاتب
العام لعمالة إقليم أوسرد ،وضباط من
الجيش ،ورئيس قسم الشوؤن الداخلية
بإقليم أوسرد ،واملقاول املكلف بإنجاز

األشغال)) (املصدر :موقع الوطن ميديا.
 18نونبر .)2020
مثل هــذه التحركات امليدانية التي
لطاملا طالب بها الشعب املغربي ،أدت
عمليا إلى إصابة الخصوم بالجنون،
حيث بـــدأت جبهة البوليساريو في
الــدعــايــة لهجومات وهمية للرد على
الجيش املغربي ،لكن قمة الجنون هي
ما عبر عنه الفريق سعيد شنقريحة،
رئيس أركـــان الجيش الــجــزائــري ،في
شــريــط بــثــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي في
الجزائر ،الذي قال مخاطبا عناصر من
جيشه(( :نعول على كل واحد وهو في
منصبه ،الدفاع عن الوطن ضد اإلرهاب
واملهربني ،وحتى العدو الكالسيكي،
هي مهمة شريفة)) ،كما بالغت وزارة
الــدفــاع الوطني الجزائرية مــن خالل
الربورتاج في استعمال عبارات الدعاية
وكــأن املغرب قام بغزو الجزائر ،حيث
قالت الوزارة في ذات الربورتاج(( :إن
حدودنا الوطنية خط أحمر ،وسيادتنا
الوطنية مبدأ مــقــدس)) ..فهل حــدود
الجزائر هي «الكركرات»؟
نــفــس املــصــدر ،قـــال(( :إن الجيش

مثل هذه التحراكت الميدانية التي لطالما طالب بها الشعب
المغربي ،أدت عمليا إلى إصابة الخصوم بالجنون ،حيث بدأت
جبهة البوليساريو في الدعاية لهجومات وهمية للرد
على الجيش المغربي ،لكن قمة الجنون هي ما عبر عنه
الفريق سعيد شنقريحة ،رئيس أراكن الجيش الجزائري ،في
شريط بثه التلفزيون الرسمي في الجزائر ،الذي قال مخاطبا
عناصر من جيشه(( :نعول على لك واحد وهو في منصبه،
الدفاع عن الوطن ضد اإلرهاب والمهربين ،وحتى العدو
اللكاسيكي ،هي مهمة شريفة)

الجزائري مستعد وجاهز لضرب ودحر
كل طامع ،وكــل بــاغ معتد ،ودفاعاتنا
صخرة حجر عندها كل األطماع تنكسر))
هكذا تحدثت وزارة الدفاع الجزائرية،
لكن الفرق كبير جدا بني الكالم والفعل.
هـــكـــذا إذن ،انــتــصــر املـــغـــرب في
«الــكــركــرات» دون أن يضطر إلطــاق
النار ،ومع ذلك ،تبقى األجواء قابلة ألي
تطورات ،ولكن الصرامة املغربية خلفت
اصطفافا شعبيا كبيرا خلف الجيش
امللكي ،وخلف امللك محمد السادس ،الذي
لم يدع الفرصة تمر دون مراسلة األمني
العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريس،
وتوضيح األمور على املستوى الدولي،
تفاديا ألي تأويل خاطئ ،أو أي سوء
فهم ،وقد تمت إذاعة مضمون االتصال
على مختلف وكــاالت األنــبــاء العاملية،
حيث أكــد املــلــك محمد الــســادس ،أنه
((بــعــد فشل كــل املــحــاوالت املحمودة
لألمني العام ،تحملت اململكة املغربية
مسؤولياتها في إطــار حقها الشرعي،
خاصة وأن هذه ليست املرة األولى التي
تنخرط فيها ميليشيات البوليساريو
في سلوك غير مقبول ..وأعــاد املغرب
الوضع إلى ما كان عليه ،وحل املشكلة
نهائيا وأعــاد حركة املــرور)) ،وبنفس
الصرامة ،قال امللك محمد السادس أن
((اململكة املغربية ستستمر في اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لضمان النظام العام،
وضمان حركة آمنة وسلسة لألشخاص
والبضائع ،في هــذه املنطقة الواقعة
على الحدود بني اململكة والجمهورية
اإلسالمية املوريتانية)) ،قبل أن يختم
املكاملة بتأكيده على ((الــتــزام املغرب
الدائم بوقف إطالق النار ،وبنفس القوة،
حيث تظل اململكة عــاقــدة الــعــزم على
الرد بأقصى شدة في إطار الدفاع عن
النفس ضد أي تهديد ألمنها وراحة بال
مواطنيها)) يقول امللك محمد السادس،
الــذي أصــدر أوامـــره شخصيا بتأمني
معبر «الكركرات» أمام املواطنني(.)..
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الرباط يا حسرة
لقاح «األنفلونزا»
ولـــقـــاح
«كوفيد »19
بقلم :بوشعيب اإلدريسي

ال حديث للرباطيين هذه األيام إال عن طوق
ال ـن ـجــاة ال ــذي مــدهــم بــه امل ـن ـقــذ ،إلن ـقــاذهــم من
الوباء القاتل «كوفيد  ،»19وجعل عملية اإلنقاذ
حتت إشرافه وقيادته بعدما وفر لها كل أسباب
النجاح ،من لقاح وأطر مدنية وعسكرية وعيادات
متنقلة للقرب مــن املــواطـنــن ،وال نخفيكم أن
هاجس التلقيح ضد فيروس «كورونا» الذي أرعب
العالم ،كان الشغل الشاغل للرباطيني ،خصوصا
وأنهم «لدغوا» وخدعوا بالدعاية لالحتياط من
«األن ـف ـلــونــزا» املــوسـمـيــة ،وه ــي كـمــا تـعـلـمــون جد
ع ــادي ــة م ـقــارنــة م ــع «ك ــورون ــا» ،فـكــانــت الـبــاغــات
والتحذيرات مبثابة «تهويل» وإنــذار لالحتياط
من تلك «األنفلوانزا» باستعمال لقاح جرت به
العادة كل فصل خريف ،لكن «الهالة الدعائية»
والـشــروط املـفــروضــة على اقتنائه ،صــورتــه بأنه
لـقــاح غـيــر ع ــادي يف زمــن هــو اآلخ ــر غـيــر عــادي،
مما أرعــب املواطنني وجعلهم يبحثون عن ذلك
اللقاح يف صيدليات قريبة وبعيدة ،ليصطدموا
ب ـح ـقــائــق ل ــم ت ـت ـطــرق إل ـي ـهــا اآلل ـ ــة اإلخ ـب ــاري ــة:
اإلدالء بــوصـفــة طـبـيــة ،مـضــاعـفــة ثـمــن احلقنة
ال ــواح ــدة ،م ـحــدوديــة ال ـعــرض بكمية ال تتعدى
أصابع اليد لكل صيدلية ،وتسجيل الراغبني يف
سجالت االنـتـظــار للحصول على مــا كــان عاديا
ورخيصا وبكميات تفوق الطلب ،فأصبح يف وقت
اخلــوف واحلجر واألزمــة العامة يف كل املناحي،
مثل «بوعو» يزرع الرعب يف القلوب واجليوب ،يف
حني تكفلت بلديات بتأمني نفس اللقاح لسكانها،
وجندت املساعدين االجتماعيني لتسليم قسيمات
لسحبه من أقرب صيدلية والتوجه به إلى مكتبها
الصحي البلدي ،للقيام بالالزم ،وحتى ال تلوموا
مجالسنا ،فتلك البلديات من منتخبني حقيقيني
يــؤم ـنــون ب ـخــدمــات ال ـق ــرب وي ـف ـك ــرون يف مـصــالــح
مواطنيهم ،بلديات ما وراء البحار.
واحلمد هلل ،فقد أنقذ املنقذ املوقف ،بقيادة
عملية التلقيح ضد «كوفيد  ،»19وهــذا يف حد
ذاتــه عــاج واطمئنان لنجاح العملية الوطنية
واإلنسانية.

شهادات من

الرواد

شهادة من الرائد الدكتور املصطفى حدية،
يعالج فيها مفهوم «اإلصالح حتى يتحقق على
النحو الصحيح» مستندا على قيم املنظومة
التربوية عند عميد األدب املغربي ،األستاذ
عباس الجيراري ،اقتطفناها من كتاب «قيم
النهوض الــحــضــاري للعالم اإلســامــي» ص:
 ،178نــدرج منها هــذه الفقرة ...(( :مجموعة
من القيم الناظمة للفعل اإلصالحي التنويري
التربوي ألستاذنا ،كالعمل على ترسيخ قيمة
الحرية ،وقيمة الجوانب املضيئة في التراث،
وقيمة املواطنة ،وقيمة التحلي بالجرأة ملواجهة
عوائق التخلف ،وقيمة العمل بالعقل ومحاربة
الخرافة والزيف ،وقيمة اإلبداع واالبتكار ،وقيمة
التطلع إلى املستقبل ،وقيمة التغيير والتطور
واإلصــاح ،وقيمة التحلي باملسؤولية وقيمة
الديمقراطية واملــســاواة ...إلخ ،كلها قيم يلزم
التمكني لها وترسيخها في مجتمعنا)) انتهى.
وقد ربط الدكتور الجليل التغيير بالتطور،
والديمقراطية باملساواة ،وربما يعني باملساواة
أن يستفيد منها كل أفــراد الشعب وليس فقط
هيئات ،ويــرى التغيير الحقيقي لفائدة تطور
هذا الشعب وليس في إضافة «كوطا» انتخابية
ومقاعد إضافية لنفس الهيئات ،تطور في مجال
الصحة والتعليم والعيش الكريم للمواطنني.

ضرورة إيجاد «لقاح» يقضي على «وباء» تركز المناصب
في يد فئة محددة
كـــثـــرة املـــنـــاصـــب فــــي يــد
شخص واحــد ،ولــن يكون إال
حزبيا من صنف «سوبرمان»،
تخوله كنوزا من التعويضات
والـــســـيـــارات والــتــلــفــونــات
واملكاتب الفاخرة بإمكانياتها
الباهظة ،على حساب دافعي
الضرائب ،وإذا كنا نبحث عن
لقاح يحمينا من «كوفيد »19
على غــرار باقي دول العالم،
فإن األمل معقود على القانون
املنتظر ،املؤطر لالنتخابات،
من أجــل القضاء على «وبــاء»
تركز السلطات في أيــدي فئة
مــحــدودة ،والـــذي يحصد كل
املناصب االنتخابية ويسلمها
لـ«مناضل» واحــد ،ليغرق في
التحويالت املالية واالمتيازات
الــعــيــنــيــة والــســلــطــات الــتــي
تحول املمنوع إلى املسموح به
وبحجة «الديمقراطية» ..هذه
الديمقراطية التي تحرم فئات
عريضة من حقوقها في الصحة

والتعليم والشغل واملشاركة
فـــي الــتــنــمــيــة ،وغـــيـــر ذلـــك،
وتهديها إلى متحزب ،فتنصبه
عضوا في مقاطعة بمسؤولية،
وتضيف لــه مسؤولية أخــرى
فــي الجماعة ،وتكرمه بمهام
في مجالس إداريــة ملؤسسات
محلية ،و«تــنــفــخــه» بمنصب
فـــي املــجــلــس الـــجـــهـــوي أو

اإلقليمي ،ثم «تبرعه» بعضوية
في البرملان ،وهــذه العضوية
تفتح أمامه شبكة من املناصب
«العنكبوتية» التي تخول له
السلطة والنفوذ هو وحاشيته،
فــهــذا أيــضــا وبـــاء خطير ،بل
أكثر شراسة من «كوفيد ،»19
إذا لم يطعّ م القانون املنتظر
بـــ«لــقــاح» ضــد جمع املناصب

في يد شخص واحــد ،وغالبا
مــا يــكــون قــيــاديــا فــي حزبه،
وبفضل تلك «القيادة» يحتكر
لنفسه مداخيل على األقل من
 8مناصب.
لذلك ،نجدد طلبنا ،لوضع
قـــانـــون خــــاص بــالــعــاصــمــة
الــســيــاســيــة ،مــن أج ــل إدراة
شؤونها من طــرف سياسيني
بمهمة واحـــدة لكل شخص،
وإنــقــاذهــا مــن الــســقــوط في
عاصمة «املتاجرة باملناصب»
املدرة للدخل في جيوب الذين
لــم يــقــدمــوا للعاصمة ســوى
أرقــــام حــســابــاتــهــم البنكية،
لتصب فيها املاليني من جبني
ع ــرق الــربــاطــيــن ،والــصــورة
املرفقة هي ألكبر مسبح أوملبي
فــي إفريقيا وهــو حاليا قيد
اإلنجاز بحي الرياض ،في إطار
املشاريع امللكية ،وبالطبع ال
عــاقــة لـــ«الــســوبــر» منتخبني
بهذه املعلمة.

اتهام مجالس العاصمة بالتقصير
في القضاء على التسول
الــتــســول يــغــزو شـــوارع العاصمة
«يــا حــســرة» ،واألقــســام االجتماعية
في  8مجالس جماعية ،تتفرج إن لم
تكن «مشاركة» بحيادها أو عجزها
في التعاطي لهذه اآلفة ..أقسام تكلف
املاليير من جيوب الرباطيني وتتصرف
في معدات ال تحصى ،ورهن إشارتها
موظفون على أعلى مستوى من التكوين
االجتماعي ،أقسام برهنت وأكدت على
سلبيتها ومحدوديتها وعجزها التام
عن القيام بمهمتها في القضاء على هذه
الظاهرة ،مما يفرض حلها وإعفاءها من
املهام اإلنسانية واالجتماعية.
فال يعقل أن تخدش صــور التسول
مسيرة العاصمة في الثقافة واإلدارة
واالقــتــصــاد ،واملــشــاريــع امللكية التي
رفعت الــربــاط إلــى مصاف العواصم
العاملية ،وال يجوز في عاصمة اململكة
«تــفــريــخ» عــصــابــات الــتــســول بــذوي

أرشيف
ستتداول أجيال اليوم
والغد هذه الصورة التي لم
تنشر من قبل ،والتي تخلد
التكريم امللكي ألول صيدالني
مغربي في العاصمة وأستاذ
العلوم القانونية ،املرحوم عبد
الحكيم اكديرة ،الذي اشتهر
بأعمال الخير واإلحسان
وعالج الفقراء ،وأداء ديون
املهددين بالسجن ،والصورة
نعتقد أنها من أمام املسجد
الذي شيده الفقيد العزيز
بحي الرياض وأهداه ملدينته
املحبوبة :الرباط ،تغمده هلل
بواسع رحمته وجعل مثواه
الجنة.

االحــتــيــاجــات الــخــاصــة وبــاألطــفــال
والرضع واملعطوبني.
فــهــذه صــور تــكــاد تعيد العاصمة
إلــى أيـــام «درابــيــلــهــا» و«بــراريــكــهــا»
و«جوطياتها» ..وفي األيــام األخيرة،
تــصــاعــدت وتـــيـــرة الــتــســول بشكل
ملفت ،علما  -وهذا معروف  -أن هذه
الظاهرة املخزية أبطالها من الضواحي
ويتنقلون يوميا عبر وســائــل النقل
املعروفة عند األقسام االجتماعية.
إن كثيرا من الجرائم يرتكبها من
يحترف التسول ظــاهــريــا ،ويتسبب
فــي «تنغيص» حياة الــنــاس ،بالرغم
مـــن وجــــود عـــدة خــيــريــات ومــراكــز
اجتماعية ،فرجاء أنقذوا العاصمة من
آفــة التسول ،أو بـــادروا إلــى تصفية
األقسام االجتماعية أو غيروا رؤساءها
وموظفيها.

الربـاط

أكثر من وزير سابق وحالي يفكرون في
الترشح لالنتخابات املقبلة لجماعة العاصمة ،وال
ندري هل من بينهم وزير املالية بنشعبون ،الذي
سبق له أن وضع ملف ترشيحه لدى الحزب الذي
ينتمي إليه اليوم ،لنيل عضوية مجلس حسان
من دائرة انتخابية بحي املحيط خالل استحقاق
 ..1992وكان قد سبقه في نفس الدائرة ،وزير
للمالية من نفس الحزب ،هو الرغاي ،الذي من
تلك الــدائــرة االنتخابية أصبح رئيسا ملجلس
عمالة الــربــاط ،وكانت تمتد من بوزنيقة إلى
القنيطرة ..فهل يفعلها بنشعبون إلحياء أمجاد
حزبه في العاصمة؟
ساحة «باب الحد» ،و«الحد» هنا يعني نهاية
حدود املدينة العتيقة ،وها هي هذه الساحة قد تحولت
إلى أجمل ساحات العاصمة على اإلطالق ،لكنها بقيت
بدون اسم بعد أن كانت فيما مضى مجرد سوق ،ثم
محطة عشوائية لحافالت النقل الوطني ،فهل يبادر
مجلس الجماعة باختيار تسمية تليق بتاريخها وبما
أنجز فيها من مشاريع مثل «ساحة االستقالل»؟
دخل شيخ السياسيين تاريخ الرباط من
بابه الواسع ،بفضل مسيرته املحفوفة باألشواك،
فكان أطال هلل عمره ،أول رئيس منتخب ملجلس
عمالة الرباط في بداية ستينات القرن املاضي،
بعد ذلك تولى الــوزارة والسفارة لسنوات ،ثم
تفرغ للكتابة ..إنه الكاتب األستاذ عبد الرحمان
الكوهني ،مؤسس مجلس عمالة العاصمة ،وإذ
نتذكر هذا الهرم ،لعل منتخبي الرباط يكرمونه
بحفل عرفانا له بماضيه املجيد.
أنقذت آالف النساء والفتيات من «غدر الزمن»،
وأدمجتهن في تكوين «حضن للعائلة» واالعتماد على
نفوسهن بالعمل الشريف ،وكونت أسرا لالنخراط في
املجتمع ،وقربت املــرأة من الرجل بالنصيحة املفيدة،
وبثت فيهما الرحمة واملودة والتفهم والتفاهم ...تلكم هي
إنسانة الخير وصاحبة رسالة «الإنسانية بدون تشارك
املرأة والرجل» ،املرحومة ربيعة املريني ،الرئيسة املنتدبة
لالتحاد الوطني لنساء املغرب ،تغمدها هلل بواسع
رحمته وأسكنها فسيح جناته.
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ما يجري ويدور يف المدن

مراكش

نازلة «ازلق وطاح» بمقاطعة المدينة              

�سقوط غام�ض ملوظف جماعي مبجل�س مراك�ش يف انتظار التحقيقات
عزيز الفاطمي
  لم يمر يــوم اإلثنني  2020.11.09كسائر
األيــام العادية بمقر مجلس مقاطعة املدينة
بمراكش ،التي يرأسها يونس بنسليمان عن
حزب العدالة والتنمية إلى حدود الساعة ،فماذا
وقع خالل ذلك اليوم؟
بناء على مصادر عليمة ،فبعد ظهر اليوم
املــشــار إلــيــه ،وقــع حــادث لــم يكن فــي حسبان
املتواجدين بمقر مجلس مقاطعة املدينة ،حيث
سقط موظف جماعي من الطابق العلوي إلى
األسفل ،وهو رب أسرة يبلغ من العمر  51سنة،
يشتغل بمصلحة الحالة املدنية بامللحقة اإلدارية
لباب تاغزوت التابعة لنفوذ مقاطعة مراكش
املدينة ،وقد لوحظ املوظف وهو في نقاش له
خصوصيته بلغ درجة الشنآن بينه وبني أحد
نواب الرئيس ،حيث سرعان ما دخل املوظف في
توتر حاد لسبب يعلمه فقط املستشار واملوظف؟
وهناك أقــوال لبعض املوظفني الذين عاينوا
النازلة( ،)...رغم أن املستشار الجماعي قال
«راه غير زلق وطاح»؟

عـــيــــن

عـــــــــــلى الشمال
إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات

شمالية

أوقفت وزارة الداخلية ،مؤخرا،
رئيس جماعة كزناية بطنجة عن توقيع
الرخص ،كما أنها قد تمنعه من الترشح
لالنتخابات املقبلة ،بسبب امللفات
الشائكة التي حولت هذه الجماعة إلى
ملكية خاصة برئيس الجماعة ،حسب
ساكنة املنطقة ،ويتساءل العديد من
املواطنني عن اكتفاء وزارة الداخلية
بتوقيف هذا املسؤول عن منح الرخص
دون تقديمه للقضاء رغــم الخروقات
التي وقفت عليها؟
رغم العشرات من طلبات التنقل
االستثنائي العالقة مبكتب باشا تطوان،
وحالة الطوارئ التي فرضها بنفسه ضمن
اللجنة املختلطة ،وتزايد عدد املصابني
بفيروس «كورونا» ،لم يتورع الباشا عن
أخذ قسط من الراحة ،وترك «احلمامة
البيضاء» تواجه مصيرها دون أي رجل
سلطة يتحمل مسؤوليته جتاه األوضاع
التي تعيشها املدينة يف هذه الفترة.
أقدم رئيس الجماعة الترابية
لتطوان ،على تعيني مدير جديد للمحطة
الــطــرقــيــة ،رغ ــم أنــهــا مغلقة مل ــدة من
الزمن بسبب الحجر الصحي الجزئي
املفروض على املدينة ،حيث يتم توقيف
حــافــات املــســافــريــن خـــارج املحطة،
ليتساءل العديد من التطوانيني عن
الجدوى من هذا اإلجراء في ظل وجود
أمــور يجب أن تحظى باألسبقية ،مثل
االكتظاظ داخل حافالت النقل العمومي،
وتعقيم ال ــش ــوارع كــمــا ك ــان سابقا،
وغيرها من امللفات التي تعرف الفوضى
والعشوائية؟

وحسب هــذا الــطــرح ،حيث أصيب املوظف
الجماعي بــإصــابــات مختلفة وبــكــســور نقل
على إثرها لقسم املستعجالت لتلقي العالج
الـــضـــروري ،وم ــن أج ــل قــطــع الــشــك باليقني
بخصوص حكاية «زل ــق وطـــاح» مــن ال ــدرج،
يجب الرجوع إلى تسجيالت الكاميرات املثبتة
بمختلف أركان املقاطعة ،كما حضرت عناصر

الشرطة إلى مسرح الحادثة مع فتح تحقيق
تحت إشراف النيابة العامة املختصة.
وفــي نفس السياق ،يــتــداول عبر منصات
التواصل االجتماعي ،مقطع فيديو منسوب ألحد
املستشارين الجماعيني وهو يعقب على الواقعة
بكالم في غاية األهمية ،وقد سرد مجموعة من
املعطيات داخــل مقاطعة املدينة ،حيث صرح

املستشار بــأن مــن أهــم أســبــاب هــذه األجــواء
املتوترة داخل مقاطعة املدينة ،طبيعة العالقات
بــن بعض املستشارين وعينة مــن املوظفني
الجماعيني ،التي تحوم حولها الشبهات ،وترتكز
على استقطاب نوعية خاصة من املوظفني عن
طريق الوعود واإلغـــراءات املقدمة لهم مقابل
القيام بخدمات خارجة عن املساطير القانونية،
حــيــث كــل األســالــيــب مــبــاحــة مــن أجــل تنفيذ
الخدمات املطلوبة من ذاك املوظف الذي يحلم
باملنصب املربح والترقية ومختلف االمتيازات،
وكل الطرق تؤدي إلى إرضاء املسؤول بالتملق
أو ما يصطلح عليه عندنا بـ«لحيس الكابة» أو
ما يشبه ذاك ،كما أشار املستشار املذكور ،إلى
توظيف املوظف الجماعي في حمالت انتخابية،
وكل رافــض لالمتثال يجد نفسه خــارج دائرة
رضى رؤسائه مع التعرض لإلقصاء والتهميش،
ولم يفوت هذا املستشار الجماعي ،صاحب مقطع
الفيديو ،املناسبة تمر دون التذكير بمجموعة
أســمــاء املــوظــفــن الــذيــن أصــيــبــوا بــاإلحــبــاط
واالنهيار بعدما قدموا كل ما لديهم من خدمات
لبعض املستشارين الجماعيني ،ليتم التخلي
عنهم بعد انتهاء صالحيات «منتجاتهم» ..في
انتظار التحقيق.

العامل يتغا�ضى عن البناء الع�شوائي ب�أحياء تطوان ويحاربه بواد لو
استغرب الـــرأي الــعــام بمدينة
تطوان ،إلصدار عامل إقليم تطوان
تعليماته لسلطات واد لو ،التي تبعد
عن مدينة تطوان بحوالي  60كلم،
لهدم بعض البنايات التي شيدت
عشوائيا وال تتوفر على ترخيص
من طرف املصالح املختصة ،حيث
عرفت هذه العملية إنزاال أمنيا من
أجــل تنفيذ قـــرارات العامل ،وفي
نفس الوقت ،تخلى أو غض الطرف
عن عشرات البنايات التي شيدت في
وقت وجيز خالل الحجر الصحي،
والتي ال تبعد عن مقر العمالة سوى
بـ  6كلمترات ،ويتعلق األمــر بكل
من حي جبل درسة وحومة عساوة
وســمــســة وحــومــة الــــواد وأيــضــا
سيدي البهروري ،هذه املناطق التي
تعرف فوضى في انتشار األبنية
املــخــالــفــة لتصاميم التهيئة وال
تخضع للمساطر القانونية الجاري
بها العمل في مجال التعمير.

وقد سبق لعامل تطوان أن قام
بمراسلة الجماعة الترابية لتطوان
والــتــي يــــرأس مجلسها الــحــزب
الــــذي يــــرأس الــحــكــومــة ،محمال
إياها مسؤولية انتشار البناء غير
القانوني باملدينة دون أي تدخل
صارم من طرف العامل ،كما قام به
بجماعة واد لو ،حسب العديد من
املراقبني.
ورغم خروج العديد من املحامني
الذين يعملون في املجال الحقوقي،
عن صمتهم ،واستنكروا ما تشهده
املدينة من تدمير مجالها العمراني
وتشويه جماليتها ،والترامي على
املــلــك العمومي وإغـــاق املسالك
الطرقية باألحياء املذكورة ،إال أن
ذلك لم يحرك عمالة تطوان من أجل
اتخاذ الالزم واملتعني كما هو الحال
بجماعة واد لو ،التي أغلب ساكنتها
من الــبــوادي حيث الزالــت تخضع
لنفوذ الدرك امللكي وليس األمن ،مما

يدل على أن عامل تطوان يستعرض
عضالته على الجماعات القروية،
خصوصا التي يترأس جماعتها
رؤس ــاء خــارجــون فــي انتماءاتهم
الحزبية عن التحالف الحكومي،
مثل حــزب الــتــقــدم واالشــتــراكــيــة،
حــيــث ق ــام الــعــامــل بــرفــع دع ــاوى
قضائية ضد هؤالء الرؤساء الذين
يترأسون الجماعات القروية ،حول
منحهم لرخص البناء ،تاركا تطوان
تغرق في البناء دون ترخيص ،وهذا
كما يقول العديد من السياسيني،

يتناقض مع األمــر الــواقــع ،بسبب
الطعن في رخص البناء الصادرة
عن املجالس املنتخبة والتغاضي
عن البناء غير املرخص والــذي ال
تتوفر فيه الــشــروط التعميرية..
فهل سيعيد عامل تطوان النظر في
قــراراتــه املتعلقة بهدم عــدة منازل
ببعض الجماعات القروية ،أم أن
هــذه الــقــرارات كــانــت مــن اقــتــراح
رجــلــن للسلطة بــعــمــالــة تــطــوان
والــلــذيــن لهما تأثير كبير داخــل
عمالة تطوان؟

إعدام الموروث الغابوي بعمالة شفشاون جرائم تسجل ضد مجهولين
لم تستطع السلطة بجميع مكوناتها ومعداتها،
أن تحدد الجناة الذين حولوا العديد من الغابات
بعمالة شفشاون إلى رماد وأراض صالحة للفالحة
والبناء بعدما كانت تابعة للملك الغابوي.
وفي الوقت الذي صادق فيه املغرب على أزيد
من  60اتفاقية دولية متعلقة باملناخ والحفاظ
على البيئة في إطار مشروع «املغرب األخضر»،
نسجل أن البيئة بمدن الشمال تحولت إلى سواد،
بسبب الحرائق املتكررة التي تنشب بها دون
الوصول إلى الجناة ،رغم األبحاث والتحقيقات
التي تجريها السلطات املعنية ،حيث تكفي
جولة خفيفة إلــى الغابة املــوجــودة قــرب باب
برد بإقليم شفشاون على الطريق املؤدية إلى
دوار أوالسن وجماعة بني منصور ،وبالضبط
بمنطقة «املرجة» ،للوقوف على الكارثة البيئية
التي تجري حاليا واملتمثلة في إعدام الغابات
نهارا جهارا ،واإلتيان على ما لم تصله حرائق
الصيف املاضي.
وتستنكر الساكنة بــبــاب بــرد والجماعات
املــجــاورة ،من خالل تصريحاتها لـ«األسبوع»،
ما يجري ويمارس ضد البيئة في اإلقليم عامة
وبالغابة املــذكــورة خــاصــة ،وتشجب الصمت

املطبق للمسؤولني بمركز باب برد والــذي ينم
على أنه ال وجود ألي مسؤول أو حارس من قطاع
املياه والغابات أو أي سلطة من السلطات املكلفة
بالغابات.
وهذا املوضوع يحيل على جرائم أخرى جرت
وال زالت تجري بباقي الجماعات باإلقليم منذ

ثمانينات القرن املاضي ،دون أن تحرك الدولة أي
تحقيق في هذه الجرائم البشعة التي أتت على
األخضر واليابس ،وتقديم الجناة للعدالة بتهم
إضرام النار في الغابات ،ولعل ما جرى في جبل
العسري الذي تحول من غابة ضخمة وضاربة في

التاريخ إلى أرض قاحلة ،خير دليل على ما يقال.
س ــك ــان املــنــطــقــة ،ومــــن خــــال اتــصــالــهــم
بـ«األسبوع» ،أوضحوا أنهم يوجهون أصابع
االتهام إلى السلطات واإلدارات املعنية بالدرجة
األولــى ،محملني إياها مسؤولية التواطؤ مع
الجناة وتمكينهم من التغطية الالزمة للقضاء
على الغابات التي فاق عمرها مائة سنة تقريبا،
وبالتالي ،االغتناء غير املشروع على حساب
البيئة واملناخ ،كما حاول العديد من املواطنني
القاطنني هناك مــرارا نقل هــذه الجرائم عبر
تقنية البث املباشر ،غير أن تغطية االتصاالت
بجميع أنواعها ضعيفة جدا باملنطقة.
وتطالب الساكنة ومعها املجتمع املدني،
بتدخل لجنة وطنية للوقوف على حجم هذه
الــكــوارث والجرائم املرتكبة في حق املــوروث
الغابوي ،وتتوجه بندائها إلــى عامل اإلقليم
ووزير الداخلية ومندوب املياه والغابات ،وباقي
الــوزارات املعنية بقطاع البيئة( ،تطالب) بفتح
تحقيق في املوضوع ،والضرب على يد الجناة
والفاسدين واملتواطئني ،من أجل إعادة االعتبار
للموروث الغابوي بباب بــرد وحماية البيئة
بإقليم شفشاون ككل.
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كواليس جهوية
الدريوش

متى تنهي وزارة ال�صحة معاناة ال�ساكنة وتفتح امل�ست�شفى اجلديد؟
األسبوع
الزالــــــــــت ســــاكــــنــــة إق ــل ــي ــم
الدريوش شمال اململكة ،تنتظر
من وزارة الصحة إنهاء معاناتها
وفـــتـــح املــســتــشــفــى اإلقــلــيــمــي
باملنطقة ،الــذي الزال مغلقا رغم
استكمال أشغال البناء واإلصالح
منذ سنوات ،مما جعلهم يطرحون
تــســاؤالت كــثــيــرة ح ــول أســبــاب
اســتــمــرار إغــــاق هـــذا املــرفــق
الحيوي الهام.
وتتكبد الساكنة معاناة حقيقية
جــــراء غــيــاب مستشفى محلي
للعالج ومتابعة املرضى والحاالت
الحرجة واملستعجلة ،مما يدفع
العديد من املواطنني إلــى تحمل
مــشــاق الــطــريــق واالنــتــقــال إلــى
مستشفى الناظور الذي يستقبل
مئات املرضى بشكل يومي ،خاصة
من املناطق املجاورة ،مما يجعل
ساكنة الــدريــوش تعاني مشاكل

كبيرة للحصول على فرصة للعالج
وعلى موعد مع األطباء.
وقــــد اســتــنــكــرت فــعــالــيــات
جمعوية ومــدنــيــة عــدم اهتمام
املـــديـــريـــة الــجــهــويــة للصحة
بمطالب الساكنة ،التي تنتظر
بــفــارغ الصبر فتح املستشفى
الذي قد ينهي معاناة اآلالف من
الناس ،الذين يعانون من أمراض
مختلفة ،باإلضافة إلــى ضحايا

فيروس «كورونا» الذين يعدون
بالعشرات بشكل يومي.
وشهد إقليم الدريوش في األيام
املاضية ارتفاعا كبيرا في عدد
اإلصابات بفيروس «كوفيد ،»19
وانــتــشــار املـــرض بسبب غياب
املستشفيات ومختبرات التحاليل
قصد مــحــاصــرة الــوبــاء والحد
من تزايد اإلصابات في صفوف
الــســاكــنــة ،السيما وأن العديد

الشماعية

منهم ال يستطيعون تحمل تكاليف
املختبرات ،مما يساهم في تطور
حاالتهم.
وطــالــبــت فــعــالــيــات جمعوية
الــســلــطــات املــحــلــيــة بــالــتــدخــل
لــدى وزارة الــصــحــة ،قصد فتح
املستشفى الــجــديــد ،ال ــذي بــدأت
األشــغــال فيه سنة  ،2016بحيث
سبق أن صرح وزراء الصحة ،بأن
املستشفى سيكون جاهزا الستقبال
املواطنني واملرضى سنة  ،2020إال
أنــه بالرغم من ظــروف الجائحة،
مازال موعد االفتتاح معلقا.
وحسب مصادر مطلعة ،فالكثير
من املرضى واملصابني بفيروس
«كوفيد  ،»19ينتقلون إلــى مدن
أخرى إلجــراء التحاليل املخبرية،
والــبــحــث عــن أمــاكــن ســــواء في
مصحات خاصة أو مستشفيات
عمومية قصد العالج ،والهروب من
اإلهمال والتهميش الصحي الذي
يعيشه اإلقليم منذ سنوات ،رغم
وعود األحزاب والوزراء ،مما يجعل
املواطن البسيط هو الضحية.

سطات

حقوقيون يطالبون بإطالق
سراح حقوقي في الشماعية
األسبوع
طــالــب نشطاء حقوقيون بــإطــاق س ــراح املناضل
الحقوقي أحمد زهير ،الكاتب العام للجمعية الوطنية
للدفاع عن حقوق اإلنسان ،بعد اعتقاله بسبب شكايات
تقدم بها مسؤولو املؤسسات العمومية فــي مدينة
اليوسفية والشماعية.
واستنكر الجسم الحقوقي في املنطقة الحكم الصادر
في حق أحمد زهير ،والقاضي بحبسه سنة ونصف
نافذة وغرامات مالية ،حيث اعتبرت الجمعية الوطنية
الحقوقية أن هذا «الحكم املبني على التعليمات يعود بنا
إلى سنوات الرصاص واملحاكمات التي طالت اآلالف من
املناضلني واملناضالت املدافعني عن الحقوق والحريات»،
كما أنه «يشكل خرقا ومسا خطيرا باملحاكمة العادلة
وبمبدأ استقاللية القضاء ،ويمس في جوهره حرية
األشخاص واملواطنني».
وقالت الهيئة أن هذا «الحكم قاس وجائر وال يستند
على أي أساس قانوني وواقعي ،بل تهدف من خالله رموز
الفساد إلى إسكات كل األصــوات الحرة وتلفيق التهم
وتوزيع سنوات السجن بشكل سادي على شرفاء هذا
الوطن الجريح ،وذلك بتوظيف القضاء بشكل صريح».

أخبار الدار البيضاء

تــســود حــالــة مــن الــتــذمــر بامللحقات
اإلداريـــة التابعة لعمالة مقاطعات موالي
رشيد ،نتيجة شغور العديد من املناصب
بمختلف امللحقات ،بعدما وجــد مجموعة
من املوظفني أنفسهم مجبرين على تحمل
مسؤولية زمالء لهم أحيلوا على التقاعد أو
تم إرجاعهم إلى الجماعة بعدما كانوا في
وضعية رهن اإلشارة.
تحميل مسؤولية سد الفراغ وتعويض
هذه املناصب ،ضاعف التحديات واملشاكل
بالنسبة للموظفني بامللحقات اإلداريـــة،
ونستشهد هنا بامللحقة اإلداريــة  66بحي
لال مريم ،التي بقيت مكاتبها فارغة بعدما
تقاعد خــال السنوات األخــيــرة أكثر من
خمسة موظفني دون تعويضهم من طرف
العمالة.
حــالــة اإلحــبــاط الــتــي يعيشها موظفو
امللحقات اإلداريــة بعمالة مقاطعات موالي
رشيد ،جعل أداءهم يتراجع ولسان حالهم
يقول «هلل يخرج السربيس على خير».

تواط�ؤ منتخبني فا�سدين وم�شبوهني للتحكم
يف اخلريطة االنتخابية
نور الدين هراوي
تعرف مدينة سطات انتشارا واسعا
ألشرطة وفيديوهات اجتماعية
ت ــه ــدف لــلــتــســول ،بحيث
أصــبــحــت هــذه الــظــاهــرة
مــــــوضــــــة تـــــمـــــارس
بــمــســتــويــات مختلفة
بــاإلقــلــيــم فـــي زمــن
«كـــورونـــا» ،مــن قبل
أشخاص متطفلني.
ويــتــم تــرويــج هذه
الظاهرة باسم حقوق
اإلنــســان تـــارة ،وتــارة
أخـــــرى ،بــلــغــة االب ــت ــزاز
والتشهير باستعمال مواقع
التواصل االجتماعي ومنصات
معينة( ،)..لتصبح تــجــارة مربحة عبر
رف ــع نــســب املــشــاهــدات بــاســتــغــال ماكر
ملــلــفــات وقــضــايــا مــطــروحــة عــلــى املحاكم
واإلدارات العمومية ،أو باستغالل علني

تعتبر امل ـب ــادرة الــوطـنـيــة للتنمية البشرية
رافعة أساسية للنهوض بأوضاع الفئات الفقيرة
وحتسني مستوى عيش املواطن البيضاوي ،وقد
مت رص ــد م ـيــزان ـيــات ضـخـمــة لتحقيق األه ــداف
املتوخاة ،لكن بعمالة مقاطعات احلــي احلسني
ف ـش ـلــت أغـ ـل ــب مـ ـش ــاري ــع ه ـ ــذه م ـ ـبـ ــادرة الـتـنـمـيــة
البشرية ،ويرجع سبب فشلها إلى عجز مسؤولي
مشاريع املبادرة بهذه العمالة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح :كيف تتم
عملية مترير صفقات املـبــادرة الوطنية للتنمية
البشرية؟ وما هي مكاتب الدراسات التي تستفيد
من هذه العمليات؟ وما هي املقاوالت املستفيدة
من مشاريع املبادرة؟
لــذلــك ،تطالب العديد مــن فعاليات املجتمع
املــدنــي مــن «العاملة» بالتدخل وفتح حتقيق يف
مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
تعيش مصالح والية جهة الدار البيضاء
سطات ،نزيفا حادا وخصاصا مهوال في األطر

مللفات اجتماعية وإنسانية كظاهرة التسول
اإللكتروني التي زادت حدتها في اآلونــة
األخيرة من قبل بعض األشخاص.
وشهد اإلقليم أيضا فوضى أخرى تقوم
بها بعض الجمعيات الحقوقية ،التي
تشتغل مــع بــعــض األشــخــاص
املتطفلني ،الذين يسترزقون
مــــن ق ــض ــاي ــا ومــشــاكــل
املــواطــنــن تــحــت اســم
املجتمع املدني ،ولهم
عــاقــات مــع منتخبني
فاسدين ،يعملون على
تضليل الـــرأي العام
باملغالطات واألشرطة
املـــــؤدى عــنــهــا ،الــتــي
تــــســــعــــى لــتــصــفــيــة
الحسابات والتحكم في
الخريطة االنتخابية.
وتــقــول مــصــادر مــحــلــيــة ،أن
هــؤالء األشخاص أصبحوا يتحكمون في
أهل القرار والسياسات العمومية املحلية،
وممثلي األحزاب الذين يتخوفون من سيطرة
هؤالء على الشأن املحلي.
والــكــفــاءات التي بإمكانها تقديم اإلضافة
ومواكبة الطفرة االقتصادية والصناعية التي
تعرفها أكبر جهة باملغرب.
املتغيرات والتحوالت التي شهدتها الوالية
في التقسيم الجديد ،لم يتم االستعداد لها
ومواكبتها بتوفير أطر وكفاءات عليا ذات خبرة
وتجربة من أجل املساهمة في إخراج املشاريع
الكبرى إلــى حيز الــوجــود ،وبقيت مصالح
واليــة الجهة تسير بطريقة ونسق املاضي
التليد ،وبأفكار متقادمة تحن للعهود املاضية،
خصوصا وأن أغلب املوظفني هم ملحقون من
مجلس املدينة ،والكل يعلم الطريقة التي كانت
معتمدة في السابق للتوظيف ،فما تشهده
والية جهة الدار البيضاء سطات من انفتاح
على مشاريع كبرى وموقعها االستراتيجي
وإمكانياته الواعدة ،تفرض على املسؤولني،
وفــي مقدمتهم الــوالــي سعيد احميدوش،
إعــادة ترتيب البيت الداخلي داخل ردهات
ومصالح الوالية ،بوضع املوظف املناسب في
املنصب املناسب.

أصـــــداء

ســوسية

اهتزت مدينة بــيــوكــرى بإقليم
اشتوكة أيت باها ،يوم الخميس املاضي،
لــوقــع اعــتــداء خطير تــعــرض لــه دركــي
يعمل بسرية بيوكرى من طرف شخص
مشبوه معروف باملنطقة ،حسب مصادر
محلية ،قالت بأن االعتداء وقع بمنطقة
خالية (غابة) بدوار تافوغارت ضواحي
املدينة ،حيث فاجأ املعتدي الــذي كان
ينشط بتلك املنطقة ،الدركي الضحية،
بــطــعــنــات خــطــيــرة بــواســطــة الــســاح
األبــيــض ،عجلت بسقوطه مضرجا في
دمائه ،والذ بالفرار ،وأضافت بأنه تم
نقل الدركي الذي أصيب بجروح متفاوتة
الــخــطــورة إل ــى املستشفى العسكري
بأكادير لتلقي العالجات الضرورية.
أعــرب المكتب الجهوي ل ـل ـن ـقــابــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم املـ ـنـ ـض ــوي ــة حت ـ ــت ل ـ ــواء
ال ـكــون ـفــدرال ـيــة الــدمي ـقــراط ـيــة لـلـشـغــل بجهة
س ــوس م ــاس ــة ،ع ــن رف ـضــه مل ــا س ـمــاه «فضيحة
االنتقاء األولي املهزلة» لشغل مناصب رؤساء
امل ـص ــال ــح ب ــاألك ــادمي ـي ــة وم ــدي ــري ــات ـه ــا ،مـعــربــا
ع ــن اس ـت ـن ـكــاره ال ـش ــدي ــد مل ــا اع ـت ـب ــره «الـتـسـتــر
اخلطير» على العشرات من املناصب الشاغرة
ال ـف ـع ـل ـي ــة ب ـ ــاألس ـ ــاك الـ ـث ــاث ــة عـ ـل ــى صـعـيــد
املــديــريــات ال ـســت ،يف ظــل ع ــدم وج ــود فــائــض
داخل نفوذ اجلماعات الترابية املتواجدة بها
تلك املـنــاصــب ،معلنا يف بـيــان اسـتـنـكــاري عن
تشبثه بإجراء حركة انتقالية جهوية منصفة
وحــركــات انتقالية إقليمية خــال هــذا املوسم
الدراسي.
قررت المندوبية اإلقليمية لــوزارة
األوقــاف والشؤون اإلسالمية بإنزكان،
بتنسيق مع السلطات املحلية بجماعة
القليعة ضواحي أكادير ،إغالق مسجد
الــقــدس فــي وجــه املــصــلــن ،بعد تأكيد
إصابة إمام املسجد بفيروس «كورونا»،
حسب مصدر محلي ،أوضح بأن املصالح
املختصة باشرت عملية تعقيم املسجد
بعد إغالقه ،كما تم إخضاع اإلمام املصاب
لتدابير البروتوكول العالجي بمنزله ،في
الوقت الــذي تم فيه إحصاء املخالطني
إلخضاعهم للتحاليل املخبرية ،وقد أتى
هذا يومني فقط بعد إغالق مسجد اإلمام
مالك بأكادير.
عبر عدد مـ ــن أط ـ ــر وم ــوظـ ـف ــي احمل ـك ـمــة
االبتدائية بإنزكان ،عن تذمرهم الشديد من
انبعاث روائح األكل من داخل املقهى املتواجدة
يف قـبــو احملـكـمــة وبـشـكــل يــومــي وبـشـكــل نـفــاذ،
تتنوع ما بني رائحة السمك املقلي و«التقلية»
والطواجن وغيرها ،حيث لم يعر مسيرها أي
اهـتـمــام لـتــوســات املـتـضــرريــن بـقــدر مــا يهمه
الربح السريع ولو على حساب صحة املوظفني
واحمل ــام ــن رغ ــم ال ـعــديــد م ــن الـتـنـبـيـهــات من
املوظفني أنفسهم أكثر من مرة.
كشفت السلطات اإلقليمية لتيزنيت،
مؤخرا ،عن حزمة من التدابير االحترازية
لتطويق فيروس «كورونا» الذي تفشى
فــي اآلون ــة األخــيــرة باإلقليم ،ومــن بني
اإلجــراءات التي جاءت بها لجنة اليقظة
باإلقليم :اإلدالء برخصة التنقل إلى
املدينة للوافدين عليها من مدن موبوءة،
منع نقل مباريات كرة القدم باملقاهي،
إغــاق الحدائق والساحات العمومية
وفضائات األلعاب من السادسة مساء إلى
غاية السابعة صباحا ،تشديد املراقبة
على احترام التدابير الصحية من قبيل
ارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي.
ويــســري مــفــعــول ه ــذه الــتــدابــيــر من
السادسة مساء من يوم األربعاء  11نونبر
الجاري ملدة  14يوما مع إمكانية تشديد
اإلجراءات أكثر في حال استفحل األمر.
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ما بعد تأمين الطريق في «الكركرات»

تفا�صيل تف�ضح �أكذوبة حترك جمتمع مدين
مزعـوم يف «الكـركرات»
عبد اهلل جداد .الكركرات

حـــكـــايـــة مـــــا وقــــــع فــي
«الـــكـــركـــرات» ،بــــدأت بعض
معامله تفسر هنا وهناك ،منهم
هؤالء الصحراويني ،وعلى أي
جهة محسوبني؟ من يوجههم؟
ومن أمر بهروبهم؟ كلها أسئلة
ملغومة للحظة حاسمة.
في منتصف شهر أكتوبر
املــنــصــرم ،ظــهــرت مجموعة
مـــن ســاكــنــة املــخــيــمــات في
املنطقة العازلة بـ«الكركرات»،
وقامت بقطع الطريق بحجة
أن املعبر غير شرعي ،وأنهم
جاءوا إلغالقه ،فالبوليساريو
أســمــتــهــم «مــجــتــمــع مــدنــي
غاضب» ،وأنهم اختاروا تلك
الــطــريــق لــاحــتــجــاج ،بينما
وصــفــهــم املــغــرب عــلــى لسان

وزير خارجيته ،بقطاع الطرق.
مهما كــانــوا ،فــقــد كــانــوا
يصرحون يوميا عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،أنهم لن
يبرحوا مكانهم حتى تتحقق
مطالبهم.
لكن يوم الجمعة  13نونبر،
اختفت املجموعة فجأة بعد
إعــان املغرب أنــه قــرر تأمني
طريق «الكركرات» ،ولم يسمع

عنهم غير أنهم أحرقوا خيام
اعتصامهم بأيديهم حتى ال
يستفيد منها العدو! وقد قيل
أنهم انسحبوا بسبب تدخل
مغربي عنيف في مخيمهم..
لكن رغم مرور ثالثة أيام على
الحادثة ،لم نسمع عن جريح
أو قتيل بني الثوار الذين كانوا
يدافعون عن قضيتهم.
لــقــد كـــانـــوا بــكــل تــأكــيــد

ســيــثــبــتــون خــطــأ بــوريــطــة
ويــؤكــدوا أنهم ثــوار وليسوا
قطاع طرق ،ويضعون املغرب
فــي حــرج شــديــد إن اعتقلهم
خارج الحزام أو اعتدى على أي
منهم لو أنهم كانوا أصحاب
قضية يدافعون عنها ،لكنهم
لم يكونوا مجتمعا مدنيا غير
املوجود أصال في املخيمات،
ولـــم تــكــن ه ـ ّبــة شعبية كما
سوقت الجبهة ،بل أشخاص
تــم اخــتــيــارهــم مــن كــل دائــرة
ومؤسسة في املخيمات لتنفيذ
مهمة رسمية تحت الطلب ،لم
يكونوا مستعدين للتضحية
بــأرواحــهــم خدمة لقضيتهم،
ويــصــمــدوا ســاعــة إن كــانــوا
فعال قد انتظروا حتى يصلهم
التدخل املغربي «الهمجي» كما
وصفوه ،بل اختاروا أو اختار
لهم من وضعهم في ذلك الحرج،
الفرار ،رغم أنه ليس من شيم
الصحراويني ،وال الثوار.

أخيرا خط بحري بين طرفاية
وجزر الكناري يفتح آفاقا
جديدة للتنمية
طرفاية .األسبوع

من املنتظر أن يتم إطالق خط بحري لنقل
الركاب والبضائع بني ميناء طرفاية وجزر
الكناري ،وذلك بهدف إنعاش املجال االقتصادي
وخلق عمليات تجارية في املنطقة.
ولــهــذا الــغــرض ،فتحت وزارة التجهيز
والنقل الباب أمام استقبال الطلبات وامللفات
لدى مصلحة الشؤون اإلدارية بمديرية املالحة
التجارية ،وعبر املوقع اإللكتروني الرسمي
للوزارة.
وأكــدت الــوزارة أنه يتعني على الراغبني في
املشاركة إعداد ملفاتهم وفقا لنظام االستشارة
الخاص بهذه الدعوة ،ووضع ملفاتهم لدى مقر
مديرية املالحة التجارية إلى غاية  26يناير .2021
يشار إلى أن هذا الخط البحري ،كان والزال منذ
سنوات ،مطلبا لساكنة إقليم طرفاية ،واملنتخبني،
ملا له من أهمية اقتصادية كبيرة ،حيث من املنتظر
أن يساهم الربط البحري في تحقيق التنمية
االجتماعية وخلق دينامية تجارية.

�أ�سـرار هـروب البولي�سـاريو
الكركرات .األسبوع

أفادت مصادر إعالمية جزائرية،
أن القيادة الجزائرية واستخباراتها
صــدمــت مــن الــتــدخــل املــغــربــي في
«الكركرات» يوم  13نونبر الجاري،
حيث لــم تــر أي تحرك مغربي في
هذا الشأن ولم تكن تتوقعه ،وهو
مــا دفــع البوليساريو إلــى الــفــرار،
لعدم حصولها على أي تعليمات
بــخــصــوص الــــرد عــلــى أي تدخل
عسكري مغربي.
محاولة الهجوم الفاشلة على
املحبس ،أدخلت حالة ذعر شديدة

بسبب الرد القاسي وغير املتوقع
من طرف عناصر القوات املسلحة
امللكية ،ما دفع البوليساريو إلى
مواصلة االستفزاز من مسافات
بعيدة.
وتضيف نفس املصادر ،أن «نكسة
الكركرات» كانت نكسة للمخابرات
والدبلوماسية الجزائرية ،حيث
غاب أي دعم لألطروحة االنفصالية
أو تنديد بالتدخل املغربي ،في حني
أثبتت الدبلوماسية املغربية قوة
حقيقية أمام األمم املتحدة واملنتظم
الدولي ،ما نتج عنه الكم الهائل من
رسائل الدعم والتضامن وبيانات
القوى العظمى التي تنادي بعدم
املساس بالحركة التجارية بمعبر
«الكركرات».

�شيوخ و�أعيان قبائل ال�صحراء ي�شيدون باجلي�ش امللكي
العيون .األسبوع

أكد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية
املغربية على دعمهم للجهود التي قامت
بها الدولة ،بإعادة الحياة التجارية بمعبر
«الكركرات» وضمان حركة تنقل األشخاص
والبضائع والنقل الدولي ،داعمني الجهود
التي قامت بها الــقــوات املسلحة امللكية
للحفاظ على أمن املنطقة في الحدود مع
موريتانيا ،وأيضا على مستوى منطقة
الساحل ،وتفادي حصول أزمــة إنسانية
نتيجة التحركات العدائية والتخريبية التي

تقوم بها ميليشيات جبهة البوليساريو.
وأبـــدى شــيــوخ الــقــبــائــل الــصــحــراويــة
ارتــيــاحــهــم بــعــد فــتــح معبر «الــكــركــرات»
وضمان حرية تنقل األشخاص والبضائع،
بعدما شهدت املنطقة الحدودية عمليات
عرقلة من طرف مجموعة من املحسوبني على
مرتزقة البوليساريو وميليشياتها ،منوهني
بالتدخل السلمي للقوات املسلحة امللكية من
أجل تأمني الحركة باملعبر ،وإنقاذ العشرات
من سائقي الشاحنات الذين عاشوا أزمة
حصار من قبل مرتزقة االنفصاليني.
واستنكر شيوخ الصحراء االستفزازات
الــتــي تــقــوم بــهــا عــنــاصــر الــبــولــيــســاريــو
ومرتزقتها ،والتي تهدف إلى زعزعة السلم
اإلفريقي والدولي ،في منطقة الساحل ،واملس

بالتجارة الدولية ،مؤكدين تشبثهم بالوحدة
الترابية للمملكة والدفاع عنها انطالقا من
إيمانهم الــراســخ بعدالة قضية الصحراء
املغربية ،ومعربني عن تجندهم وراء جاللة
امللك لتحقيق األمن واالستقرار والتنمية.
في هذا اإلطار ،قال ياسر الصادق ،أحد
شيوخ القبائل الصحراوية ،أن «فتح معبر
الكركرات يعد أولوية ضرورية ،الستمرار
الحياة التجارية بني القبائل الصحراوية
املغربية واملوريتانية» ،مشيرا إلى «أهمية
املعبر بالنسبة للناس ،سواء من الناحية
االقتصادية واالجتماعية أو حركة النقل
الدولية ،وأن اإلغالق تسبب ملوريتانيا في
أزمــة اقتصادية وغذائية ،ويشكل خطرا
على األمن في املنطقة».

اجلزائر تريد ال�صحراويني
حطـبا يف حـرب
بقلم :عبد الهادي مزراري

في فجر يوم الجمعة  13نونبر الجاري ،داهمت القوات املسلحة
امللكية مخيما عشوائيا أقامته عناصر تابعة لجبهة البوليساريو في
منطقة «الكركرات» وتتخذ منه نقطة انطالق العتراض حركة املرور
في الطريق املؤدية إلى الحدود املوريتانية ،وتمكنت القوات املسلحة
املغربية من تمشيط املنطقة وتشييد جدار أمني عازل على طول املعبر.
املبادرة املغربية أصابت جبهة البوليساريو بالصدمة ،ألنها لم
تكن متوقعة ،وكانت خاطفة وسريعة ،ولم يجد قياديو الجبهة سوى
التباكي على ما وصفوه بـ«خرق املغرب ألحد بنود وقف إطالق النار
املوقع في عام .»1991
أطلقت البوليساريو أبواق الوعيد بخيار الحرب ،وهو أمر غير
جديد بالنسبة لها ،فهي لم تتوقف ،طــوال السنوات األخيرة ،عن
التهديد بالعودة إلى حمل السالح ،ومن ضمن تهديدها الستفزاز
املــغــرب ،ترسل عناصرها بشكل مستمر لعرقلة حركة املــرور في
«الكركرات» ،وتنظم أنشطة في منطقة تثبيت وقف إطالق النار داخل
الحدود املغربية شرق الجدار األمني ،في خرق سافر وسابق للقرار
األممي.
بطبيعة الحال ،ال تتصرف جبهة البوليساريو من تلقاء ذاتها ،فهي
ال تملك استقاللية القرار ،وبالتالي ،هناك من الخلف من يملي عليها
ما يجب أن تفعله ..هناك النظام الجزائري الذي يكتب لها القصة
ويأمرها بتمثيلها ،وله بكل تأكيد مآربه الخاصة من وراء استخدام
الجبهة كما سنوضح ذلك الحقا في هذا املقال.
تقول البوليساريو« :إن الجيش املغربي اقتحم منطقة لتثبيت
وقف إطالق النار وهجم على نشطاء صحراويني مدنيني» ،لهذا وجب
التوضيح أن:
أوال :منطقة «الــكــركــرات» التي تحركت فيها الــقــوات املسلحة
امللكية ،هي أرض مغربية وضعها املغرب تحت تصرف األمم املتحدة
في اتفاق  ،1991ملراقبة وقف العمليات القتالية وإقامة مراكز تابعة
لـ«املينورسو».
ثانيا :البوليساريو هي من تخرق وقف إطالق النار وتقتحم على
مدى السنوات املاضية ،املناطق التي وضعها املغرب تحت تصرف
األمم املتحدة ،سواء في «الكركرات» أو شرق الجدار األمني.
ثالثا :العناصر التابعة للبوليساريو لسيت حركة مدنية كما تدعي
الجبهة ،إذ كيف يمكن تصديق ذلك وكل نشطاء الجبهة املدنيني في
مخيمات تندوف إما مبعدين أو مختطفني أو معتقلني أو قتلى.
رابعا :بشهادة املنتظم الدولي ،وبتوصيات األمني العام لألمم
املتحدة ،وبقرارات مجلس األمن ،تلقت البوليساريو ما من مرة دعوات
بإخالء املناطق التي وضعها املغرب تحت تصرف األمــم املتحدة
لتثبيت وقف إطالق النار ،لكن ،ولألسف ،لم تجد هذه الدعوات أي
آذان صاغية لدى جبهة البوليساريو.
خامسا :عناصر البوليساريو التي سيطرت على معبر «الكركرات»،
أقامت مراكز تفتيش وأغلقت املعبر وسرقت البضائع وعرقلت حركة
املــرور ،وكل هذه أعمال إجرامية موثقة أخذها األمني العام لألمم
املتحدة بعني االعتبار ،ودعا مجلس األمن الدولي في أكثر من قرار،
إلنهائها وإعادة الوضع إلى طبيعته.
نستنتج من ذلك كله ،أن املغرب لم يتصرف خارج إطار الضوابط
التي تحمي قــرار األمــم املتحدة بتثبيت وقف العمليات القتالية،
وتصحيح الوضع ،وتحرير معبر حدودي حيوي ،فضال عن ذلك ،فهو
تحرك داخل حدوده الترابية التي بمحض إرادته جعلها تحت تصرف
األمم املتحدة ،وقد أحاطها علما بأن أي تحرك للطرف اآلخر في هذه
األراضي يعتبر عدوانا عليه ،وخرقا التفاق .1991
من جهة أخرى ،وكما سلف القول بأن البوليساريو ال تتصرف من
تلقاء ذاتها ،أطلعنا بيان وزارة الخارجية الجزائرية على تضامنه مع
جبهة البوليساريو اليتيمة ،وندد بالخطوة املغربية في «الكركرات»،
واعتبرها تهديدا ألمن واستقرار املنطقة.
يعتبر هذا البيان في حد ذاته دليال على تورط النظام الجزائري في
صناعة جبهة البوليساريو ،ولألسف الشديد ،ال يعرف قادة الجبهة
أو ربما يعرفون ويتغافلون ،أن النظام الجزائري يخطط لجعلهم كرة
النار األولى في فوهة املدفع.
فالنظام الجزائري يواجه وضعا صعبا في مواجهة شعبه ،خاصة
بعد املوجة األولى من الحراك الذي أسقط الرئيس بوتفليقة ،لكنه لم
يسقط محرك النظام الذي يوجد بداخل املؤسسة العسكرية.
وأمام فشل املؤسسة الرئاسية الجديدة في تحقيق مطالب الشعب،
ينذر الوضع بموجة حــراك ثانية قد تصل هذه املــرة إلى املؤسسة
العسكرية التي تعتبر املهندس الرئيسي ألي عملية سياسية في البالد.
بناء على ذلك ،يخطط جنراالت الجزائر إلشعال الحرب بأي ثمن
إللهاء الشعب الجزائري وتصدير األزمة إلى قضية خارجية ،وفي
هذا السياق ،جرى التحضير ألي نوع من الحروب التي يحلم بها
النظام بواسطة التعديل الدستوري األخير الذي جرى الشهر الجاري،
ويسمح للجيش الجزائري بالقيام بعمليات خارج الحدود.
ليس هناك أدنى شك في ميل النظام العسكري الجزائري الستعمال
جبهة البوليساريو ،التي أصبحت تشكل أكبر قضية تدينه بتبديد
مليارات الــدوالرت ،كبش فداء لدفعها في خوض حرب مع املغرب،
الذي يعلم الجميع أنه لن يبقى مكتوف األيدي في وجه كل من يريد
النيل من وحدته الترابية ،لذلك ،يجب أن ينتبه قادة البوليساريو إلى
الخطر الذي يجري التخطيط له في مقر القيادة العسكرية الجزائرية،
فجنراالت الجيش الجزائري يريدون الصحراويني حطبا في حرب غير
محسوبة العواقب.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

من  19إلى  25نونبر 2020

المستفيدون الكبار من ضحايا «كورونا»

الرباط األسبوع

كثيرا ما يحس األشخاص
المصابون بفيروس «كوفيد»
بأعراض خفيفة في البداية،
أو أعراض قوية متمثلة في
الحمى واالرتعاش وفقدان
الشم والذوق ،مما يدفعهم
إلى اللجوء للمختبرات الخاصة
قصد إجراء تحاليل «بي سي إر»،
والتي غالبا ما تكون إيجابية
في مثل هذه الحاالت ،لكن
تأخر صدور النتائج ،يجعل
حالة المصاب تتطور لتصبح
حرجة ،خاصة إذا اكن كبيرا في
السن أو مصابا بمرض مزمن.
وفي هذا السياق ،تقول
فاطمة في شهادتها ،أن
والدها أصيب بنزلة برد خالل
سفره إلى شاطئ موالي
بوسلهام ،مما دفعهم لنقله
إلى أحد األطباء ،الذي أكد
إصابته بنزلة برد فقط ،ومنحه
بعض األدوية ،لكن استمرار
ارتفاع حرارته دفعهم لنقله
من جديد إلى الطبيب لمعرفة
سبب تطور حالته ،حيث طلب
منهم إجراء اختبار للتأكد من عدم
إصابته بفيروس «كوفيد ،»19
مضيفة أنها فقدت والدها
بسبب عدم نقله عند ظهور
األعراض األولى إلى مستشفى
عمومي أو مصحة ،لعالج حالته
التي تطورت إلى صعوبة كبيرة
في التنفس.
وتابعت وعالمات الحزن
والحسرة بادية على وجهها،
أنها فقدت والدها عقب
عودته من رحلة استجمام ،إذ
تدهورت حالته ،مما تطلب
منهم نقله إلى المستشفى
اإلقليمي بسال ،بسبب معاناته
على مستوى جهاز التنفس،
معترفة بخطأ العائلة بعدم
إجراء االختبار عند ارتفاع حرارته،
إذ اكن من الممكن نقله
إلى المستشفى لعالجه من
اإلصابة.
كثيرة هي الحاالت التي
تعاني صعوبة في التنفس،
حيث يقول سراج الدين ،فاعل
جمعوي في الدار البيضاء ،أنه
رافق عائالت إلى مصحات
خاصة يعاني أحد أفرادها
صعوبة في التنفس ،حيث
طلب منهم دفع مبالغ تتراوح
ما بين  20و 30ألف درهم،
مقابل استفادة المرضى من
األوكسجين ،وحاالت لعائالت
أخرى طلب منهم تقديم شيك
ضمان أو مبلغ يصل لـ  40ألف
درهم.
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روبورتاج

�شهادات �صادمة ملتاجرة املختربات
وامل�صحات اخلا�صة يف مر�ضى «كوفيد »19

المختبرات ومداخيل خرافية
مــنــذ أن قــامــت وزارة الــصــحــة
بتوسيع نطاق االخــتــبــارات بفسح
املــجــال أمـــام املــخــتــبــرات الخاصة
إلجــراء التحليالت املخبرية للكشف
عن فيروس «كورونا» ،سيطرت هذه
املختبرات على السوق ورفعت أثمنة
االختبارات إلى  700درهــم و1000
درهــم ،بحيث أصبحت مستفيدة من
تزايد حــاالت اإلصــابــات ،خاصة في
املدن التي تعرف توافد املئات إلجراء
التحاليل بعد ظهور بعض األعراض
عليهم ،أو بهدف الحصول على نتيجة
سلبية للسفر إلى الخارج أو ملدينة
أخرى قصد قضاء مآربهم.
وحــســب مــصــادر مطلعة ،فهناك
مختبرات تطالب بعض املواطنني
الذين ضهرت عليهم بعض األعراض،
بإجراء اختبار ثان وثالث في حالة
ظهور النتيجة األولــى سلبية ،مما
يضاعف من مصاريف التحاليل ،كما
تطلب مــن املــصــاب إرســـال األقــربــاء
واملخالطني ،قصد إخضاعهم للتحاليل
أيضا ،والتي تكون بأثمنة تتراوح ما
بني  600و 700درهــم ،الشيء الذي
يجعل هذه املختبرات مستفيدة بشكل
مباشر من ماليني الدراهم خالل فترة
الجائحة ،بعد وصــول االختبارات
لآلالف ،إذ أن هناك مختبرات حققت
مــداخــيــل فــاقــت املــلــيــار سنتيم بعد
رفــع عــدد التحليالت من قبل وزارة
الصحة على الصعيد الوطني.

مصحات تمتص دماء المواطنين
بدورها ،فرضت املصحات الخاصة
قانونها املجحف في حق املواطنني،
وفــــرضــــت ع ــل ــى جــمــيــع امل ــرض ــى
بـ«كورونا» مبالغ خيالية تتراوح ما
بــن  6ماليني و 20مليون سنتيم،
ألجــل العالج داخــل أقسام اإلنعاش
أو االستفادة من األوكسجني ،رغم
االنتقادات التي طالتها ،والحاالت
الــتــي وجــــدت صــعــوبــة ف ــي ول ــوج
املصحات بسبب الجشع واالبــتــزاز
وفرض شروط قبل العالج.
لــهــذا ارتـــــأى مــواطــنــون لديهم

اإلمكانيات لالستشفاء في املصحات
الخاصة ،فسابقوا الزمن وصارعوا
الـــظـــروف فــي أفـــق الــظــفــر بسرير
«كلينيك» ما ،بيد أن ما واجههم كان
مــريــرا ،إلــى حــد لــم تجد فيه إحــدى
السيدات حرجا لقول« :والـله ما عرفت
كيف تحولت قلوب بعض الدكاترة إلى
مجرد عضالت جامدة خالية من أي
شعور أو إحساس» ،مبرزة أن أسرتها
عانت كثيرا بسبب إصابة شقيقها
البالغ  47سنة ،مع غــاء التحاليل
املختبرية وقلة االهتمام بمستشفى
عــمــومــي ،أت ــى الــــدور عــلــى مصحة
خــاصــة لتضيف املــلــح فــي الــجــرح،
بحيث لم يدخر املسؤولون وأولهم
املعنية بــاالســتــقــبــال ،أي جــهــد في
التعامل بمنتهى العجرفة مع فرض
شروطهم املادية املجحفة.
وتضيف املتحدثة بشكوى مريرة
كيفية التصرفات التي صادفتها والتي
كان حظها منها واقعا كلفها ما يناهز
سبعة ماليني ونصف املليون سنتيم،
وذلك حتى من غير إتاحة فرصة نقاش
تفاصيل تبرير املستحقات «إن كانت
فعال مستحقات ،ولو أنني أنظر إليها من
زاوية السرقة املوصوفة» ،تشدد املرأة.
بدوره ،يقول عبد الرحيم ،أن قريبه
دفــع حــوالــي  60ألــف دره ــم مقابل
الحصول على األوكسجني في مصحة
خــاصــة ،ملــدة تــتــراوح  7أي ــام فقط،
ووجــد صعوبة كبيرة فــي الــدخــول،
حيث فــرضــت عليه إدارة املصحة
تقديم شيك ضمان مقابل الحصول
على سرير مع بقية املرضى ،مؤكدا أن
عائلته وجدت صعوبة في التفاوض
مع املستشفى قبل خــروجــه ،بسبب
فاتورة العالج التي فاقت في البداية
 10ماليني سنتيم ،قبل أن يدخل معهم
في صراع إلى أن تم التوصل التفاق
بتسديد  6ماليني سنتيم.

من المصحة إلى القبر
حاالت متعددة توفيت في املصحات
الخاصة التي تطلب الحصول على
الدفع املسبق قبل ولوج قسم التنفس
أو اإلنعاش ،الذي أصبح السرير فيه
يصل لـ  10ماليني سنتيم ،حيث يقول
موسى ،وهــو ناشط جمعوي بالدار

البيضاء ،أن جميع املصحات تفرض
على أسر وعائالت مرضى «كورونا»
شروطها املالية قبل الحصول على
سرير شاغر ،وترفض شيك الضمان،
مشيرا إلى أن حــاالت وفيات وقعت
باملصحات ملواطنني ضحايا «كوفيد»
طلب من أهلهم دفع ماليني تتراوح بني
 16مليون سنتيم و 20مليونا.
وأوضح أن املصحات رفضت مقترح
الوزير أيت الطالب ،بتخفيض أثمنة
الليلة الواحدة في زمن الجائحة ،إذ
ترى بعض املصحات أن هذه فرصتها
لتحقيق أربــــاح مــالــيــة ،بــاإلضــافــة
إلــى أن أقسام اإلنــعــاش ممتلئة في
املستشفيات العمومية ،مما جعل
الطلب يــزداد على املصحات لطلب
األوكــســجــن ،وهــذا مــا يدفع الناس
لالستجابة لشروط املصحات قصد
إنقاذ أقربائهم من املوت.
عبد الصادق ،رجل ساقه قدره هو
اآلخــر ليكتوي وأقــاربــه بنار أسعار
املصحات الخاصة ،عقب دخول والده
مرحلة حرجة وهــو الــذي ال تفصله
عن سن السبعني سوى ثالث سنوات،
وتفاديا ملا هو أســوأ ،كانت الوجهة
نحو القطاع الخاص قائال« :أوال ،ما
كيتكلموش معك إيلى مــا ضمنوش
فلوسهم ولو بشيك ،زد على هذا أنك
ماكتعرفش املقياس اللي اعتمدوه
في تحديد قيمة الخالص ،عاد هناك
االســتــهــزاء بــنــا عــلــى أســــاس أنــنــا
ماكنفهمو والــو فالطب ،وبالتالي،
القرار لهم أوال وأخيرا ،أما نحن فما
علينا سوى الدفع» ،وتابع بأنه فوجئ
من وثيقة املطلوب منه تأديته ،معلال
استغرابه بــأن ما حــدد كأدوية فقط،
بلغ  40ألف درهم ،ثم نصيب األطباء
الــذي لم يقل عن  30ألــف درهــم ،إلى
جانب فواتير «الراديوهات» (التصوير
باإليكوغرافيا) التي تخطى إحداها
 2000درهم ،مشيرا إلى أنه فقد والده
بعد مغادرته للمصحة بيومني فقط،
حيث استفادت املصحة من املاليني
وهم يعرفون وضعه الصحي.

اقتصاد القبور
كثيرة هــي الــوفــيــات الــتــي تحصل
بسبب «كوفيد  »19أو ألسباب صحية

أخرى ،الشيء الذي يجعل األهل واألبناء
يفكرون في اللجوء إلى حفار القبور،
قصد إعداد املثوى األخير للهالك ،ورغم
تحمل وزارة الصحة لتكاليف الدفن
بالنسبة لضحايا «كورونا» مجانا ،إال
أن بناء القبر وتجهيزه يكون أولوية
للحفاظ على هوية الهالك.
يقول الوزاني ،يعمل حفارا للقبور
منذ  35سنة ،أن الحياة في املقبرة
شيء مختلف عن الحياة االجتماعية
العادية للناس ،إذ يكون الحفار أمام
مسؤولية كبيرة مــع نفسه وتجاه
الهالك ،واصفا هذه املهنة بالشريفة،
ألنها تحافظ على أسرار املوتى كيفما
كانوا ،وتجعل من املزاول لها شخصا
اجتماعيا ،قريبا إلى املوت في كل يوم
وقريبا إلى خالقه.
ويؤكد أن القبر في املقبرة التي
يشتغل فيها يوفر مجانا لعائالت
املوتى ،لكن هناك تكاليف تتمثل في
الحجارة ومــواد البناء ،التي يجب
على أهل امليت توفيرها ،قصد بناء
القبر قبل وصول الجثمان ،مشيرا إلى
أن بعض املحسنني يتبرعون ببعض
مواد البناء والحجارة للفقراء الذين
ال يستطيعون شراءها لتجهيز القبر.
من جهة أخرى ،تقوم بعض الجماعات
البلدية بفرض مبالغ معينة تتراوح ما
بني  400و 500درهم للقبر الواحد ،وقد
يصل بناء القبر إلى  800أو  1000درهم
بني توفير مواد البناء ولوحات الغطاء
اإلسمنتية أو الحجارة ،باإلضافة إلى
رسوم الدفن ،بينما يحصل حفار القبور
على بعض املساهمات والتبرعات من
أقرباء املوتى.
كثيرة هي املهن املرتبطة باملوت،
فهناك من ينحت أسماء املوتى على
الــرخــام مقابل  200أو  500درهــم،
وهناك من يبيع الحجارة التي تحيط
بالقبر والتي تتراوح من  1000إلى
 1500درهـــم ،إلــى جــانــب أشخاص
آخرين يبيعون العطور ومــاء الورد
والــريــحــان واملــــاء وبــعــض أنـــواع
النباتات قرب املقابر.
فقد أصبح للمقابر اقتصاد خاص،
حيث يلجأ بعض الناس إلــى شراء
قــطــع أرضــيــة لــدفــن أقــربــائــهــم ،أو
الحصول على مساحة أرضية داخل
مقبرة معينة خاصة بأفراد العائلة.
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ثقافة
تعيين الطفلين مريم أمجـون وعمر عرشـان
كمناصرين لقضايا حقوق الطفل

عينت منظمة «اليونيسيف» التابعة
لــأمــم املتحدة ،الطفلني املغربيني مريم
أمجون وعمر عرشان ،كمناصرين يافعني
لقضايا حــقــوق الطفل ،بمناسبة اليوم
العاملي لحقوق الطفل ،الذي يخلده العالم
يوم  20نونبر.
وحسب بالغ ملنظمة األمم املتحدة لرعاية
األمومة والطفولة «اليونيسيف» ،فإن تعيني
الطفلني املغربيني جاء كتتويج للعمل الدؤوب
الــذي قاما به من أجل تعزيز ثقافة حقوق
الطفل منذ بداية أزمة «كوفيد  »19باملغرب،
وأضاف مكتب املنظمة في املغرب ،أن مريم
وعمر ،تميزا هذه السنة باملشاركة القوية
في مبادرات مختلفة لـ«يونيسيف املغرب»،
من بينها املساهمة في نداء الطفولة الذي
أطلقته اليونيسيف في شهر أبريل املاضي.
للتذكير ،يحتفل األطفال بيومهم العاملي

عرشان

أمجون

في  20نونبر من كل سنة ،الــذي يوافق
تــاريــخ التوقيع على االتفاقية الدولية

لحقوق الطفل في  20نونبر  1989من طرف
 191دولة.

طلبة مغاربة يتوجون في نهائي مسابقة دولية

أعــلــن ب ــاغ لــــوزارة التربية
الــوطــنــيــة والــتــكــويــن املــهــنــي
والتعليم العالي والبحث العلمي،
أن فــريــقــا م ــن طــلــبــة املــدرســة
الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم التطبيقية
ببرشيد ،التابعة لجامعة الحسن
األول بسطات ،وفريقا من املدرسة
الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم التطبيقية
بتطوان ،التابعة لجامعة عبد
املالك السعدي ،تمكنا من الظفر،
على التوالي ،باملرتبة األولى في
فئة «التخزين السحابي» واملرتبة
الثانية في فئة «شبكة االتصال»،

فــي املسابقة الــدولــيــة «هــواوي
تكنولوجيا اإلعــام واالتــصــال»
التي عرفت هذه السنة مشاركة

 110فرق من  39بلدا عبر العالم.
وللتذكير ،فإن برنامج التعاون
الــــذي يــجــمــع وزارة الــتــربــيــة

الــوطــنــيــة والــتــكــويــن املــهــنــي
والتعليم العالي والبحث العلمي
بمؤسسة «هــواوي» ،أسفر خالل
السنتني األخيرتني ،عن إحداث
 14أكاديمية لتكنولوجيا اإلعالم
واالتصال بالجامعات املغربية،
وتكوين  700طالب و 90أستاذا
باحثا في «الذكاء االصطناعي»
وتقنية «الجيل الخامس ،»5G
وأنترنيت األشــيــاء والبيانات
الضخمة والتخزين ،إلى جانب
تــدريــب  43طالبا جامعيا لدى
مؤسسة «هواوي».

ترسيخ محاور برامج المكون الثقافي والتراثي بأقاليم
جهة العيون الساقية الحمراء

جميع املتدخلني واملعنيني واملهتمني
باملجال والثقافة التراث الحساني حسب
املقتضيات التي تنص عليها ال ــوزارة
الوصية في املجال الثقافي.
وفــي هــذا السياق ،واحتفاء بالذكرى
الخامسة واألربعني للمسيرة الخضراء
املــظــفــرة ،نظمت وستنظم الــعــديــد من
الجمعيات املختصة فــي املــجــال ،بدعم
من املديرية الجهوية للثقافة بالعيون
واملــجــالــس املنتخبة ،ع ــدة أنــشــطــة من
خالل مهرجانات وندوات فكرية وسهرات
موسيقية ومــوائــد مــســتــديــرة يؤطرها
ثلة من الدكاترة والباحثني واألســاتــذة
واملختصني في التراث والثقافة الحسانية،
حول مواضيع تصقل التراث التليد وتجدد
الثقافة والــهــويــة الحسانية ،وتصون
وتحفظ اإلرث واآلثار الشاهدة في املجال
الجغرافي على مغرب الثقافات املتنوعة.

فعلت املديرية الجهوية للثقافة بجهة
العيون الساقية الحمراء ،برامج تهم
املكون الثقافي وهي املتعلقة باملحاور
الرئيسية للنموذج التنموي ،الذي سطر
مالمحه صاحب الجاللة محمد السادس
في جميع املجاالت برؤية لم تنس الهوية
والخصوصية للمنطقة ،بإحياء التراث
والثقافة الحسانية ،وكذا املجال واملوروث
الثقافي الشفهي الالمادي ،بدفع أبناء
املنطقة وتحميلهم مسؤولية نفض الغبار
عن هذا اإلرث والتاريخ الحساني املرتبط
واملتقاطع مع جميع الثقافات املنضوية
تحت وطن مغرب الثقافات.
وبــــدأت املــديــريــة الــجــهــويــة للثقافة
بالعيون وجميع مديرياتها بأقاليم الجهة،
العيون ،طرفاية ،السمارة وبــوجــدور،
بتفعيل التنزيل السلس والتدريجي
لــهــذه الــبــرامــج ،مــع مــراعــاة مشاركة
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الجامعة الشتوية للشباب
المغاربة المقيمين بالخارج
في نسخة افتراضية بإفران

أعلنت الــوزارة املنتدبة
املكلفة باملغاربة املقيمني
بــالــخــارج ،أنــهــا تعتزم،
بـــشـــراكـــة مــــع جــامــعــة
األخــويــن بمدينة إف ــران،
تنظيم الــدورة الرابعة من
الجامعة الشتوية بصيغة
افــتــراضــيــة /حــضــوريــة،
تــحــت شـــعـــار« :الــعــيــش
املشترك» ،وذلك يومي 21
و 22دجنبر .2020
وحــســب ب ــاغ لــلــوزارة
الوصية ،فإنه «حرصا على
مواصلة تنفيذ برامجها
لتعزيز روابطها باملغاربة
املقيمني بالخارج واألجيال
الصاعدة ،ومن أجل احترام
التدابير االحــتــرازيــة ملنع
تــفــشــي وبـــاء كــوفــيــد ،19
فإنها تعتزم تنظيم الدورة
الرابعة للجامعة الشتوية

بــصــيــغــة اف ــت ــراض ــي ــة /
حـــضـــوريـــة» ،وفــــي هــذا
السياق ،أعلنت عن تمديد
فــتــرة تلقي الترشيحات
ألســبــوعــن إضــافــيــن ،أي
إلــى غاية يــوم  29نونبر
عوض  15منه.
وأضاف البالغ« :إن باب
الترشيح يفتح في وجه
الشباب املغاربة املقيمني
بالخارج ،وخاصة الطلبة
الــجــامــعــيــن مـــن أصــل
مــغــربــي الــذيــن تــتــراوح
أعمارهم ما بني  18و25
ســنــة ،والحاصلني على
شهادة البكالوريا ببلد
اإلقامة ،والذين لم تسبق
لهم املشاركة في الدورات
السابقة مــن الجامعات
الثقافية».

«في بيتنا موهبة» بمدينة
سيدي يحيى الغرب

في إطار البرامج الثقافية
املــقــدمــة عـــن بــعــد ،الــتــي
تنظمها املديرية الجهوية
للثقافة بجهة الــربــاط سال
القنيطرة ،حل طاقم تصوير
بــرنــامــج اكــتــشــاف املــواهــب
بــمــدن الــجــهــة «فـــي بيتنا
موهبة» الذي تنتجه املديرية
الــجــهــويــة لــلــثــقــافــة بجهة
الرباط سال القنيطرة بتعاون
مع املحتضن اإلعالمي مجلة
«نساء من املغرب» ،يوم األحد
 15نونبر  2020صباحا ،وذلك
لتصوير حلقة في بيت املوهبة سعاد أيت أوكدور.
والشابة سعاد أيــت أوك ــدور هي موهبة في املجال
املسرحي ،بطلة مسرحية «رماد ..يقني» عن ديوان «رماد
الــيــقــن» للشاعر محمد بلمو درامــاتــورجــيــا وإخ ــراج
الفنان طارق بورحيم مكتشف هذه املوهبة ،حيث تلقت
على يده تكوينا مسرحيا ضمن ورشات التكوين الفني
لفرقة «مسرح سيدي يحيى الغرب» بدار الثقافة بسيدي
يحيى الغرب ،وشاركت في مجموعة من األنشطة الثقافية
والفنية.
لإلشارة ،فحلقة املوهبة سعاد أيت أوكدور ستبث قريبا
على الصفحة الرسمية للمديرية الجهوية للثقافة بجهة
الرباط سال القنيطرة ،وأيضا على املوقع الرسمي ملجلة
«نساء من املغرب».

اإلخراج الفني :محمد الغولي
المشرف على الموقع  :محمد الصافي
العنوان 12 :شارع األمير موالي عبد هللا
صندوق البريد 439 :الرباط
الهاتف0537708047 :
الفاكس0537708049 :
البريد اإللكترونيinfo@alousboue.com :
الموقع اإللكترونيwww.alousboue.com :
اإليداع القانوني 28 :جوان 1965

السحب :إيكوبرينت
التوزيع :سابريس
القسم التجاري:

عادل الصبار
0664494024
pub@alousboue.com

األسبوع الصحفي
تصدر عن دار النشر دنيا
بريس شركة محدودة.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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الرأي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

وأخيـرا ابـتسـم األسـد
الــذي جعل قواتنا تعتقل هــؤالء
وأخيرا كشر األســد عن أنيابه
الــطــيــاريــن املــصــريــن وكـــان على
بعد أن ظل يراقب ما يجري في
رأسهم محمد حسني مبارك وما ال
«ال ــك ــرك ــرات» ،فأطلقها صيحة
يقل عن مائة جندي جزائري ،قضوا
عــلــى شــكــل زئـــيـــر قــطــع آالف
فترة غير قصيرة باملعتقل السري
األمــيــال ليشنف آذان أشبالنا
«دار املقري» ،وقد تأكد هذا األمر
الــبــواســل ،الــذيــن أدركــــوا عمق
حني تم اعتقال املرحوم مصطفى
الخطاب وتحركوا لينظفوا معبر
الــعــلــوي ال ــذي عــانــى فــي غياهب
«الكركرات» من الصعاليك وقطاع
الحسين الدراجي
نفس املعتقل ،حيث صرح أنه خالل
الطرق الذين عاثوا في املنطقة
اعتقاله هناك سمع أصوات سجناء
فسادا ،وقد تحرك جنودنا بخطة
كــانــوا مــعــه يــتــحــدثــون باللهجة
مدروسة عسكريا حتى ال تنتج عن
املصرية.
تدخلهم أي خسائر في األرواح.
وقــد انتهى هــذا الــنــزاع املــغــربــي الــجــزائــري
ومن املعلوم أن الجزائر قد عبرت عن رغبتها في
الوصول إلى املحيط األطلسي وكان في إمكانها باالتفاقية التي وقعها املرحوم الحسن الثاني مع
أن تحقق هذه الرغبة لو أنها آمنت بوحدة املغرب الرئيس الجزائري أحمد بن بلة ،وذلك بالعاصمة
العربي ،وهــذه ليست املــرة األولــى التي تحاول اإلثيوبية أديس أبابا ،بعد تدخل عدة رؤساء من
فيها مرتزقة البوليساريو اختراق املنطقة العازلة ،دول صديقة وشقيقة ،فبدال من االعتماد واللجوء
ويتذكر القراء األعزاء أن املرحوم محمد الخامس إلــى ما يفرضه الــقــرآن في هــذه الحالة ،فضلنا
قد أهدى للجيش الجزائري ،بمناسبة استعراضه وساطة دول أجنبية ،ويطيب لي أن أذكــر هنا
األول بعد حصوله على االستقالل ،دبابات ومدافع بــاآليــات البينات التي تحسم الخالف في مثل
وأسلحة خفيفة حتى يتم استعراضه في حلة يعتز هذه الحالة حني يقول عز وجل(( :وإن طائفتان
من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت
بها الشعب الجزائري.
«اتقي شر من أحسنت إليه» ،ذلك ما وقع في إحداهما على األخــرى فقاتلوا التي تبغي حتى
معركة «أمغاال» ،حني اصطدم جيشنا الباسل مع تفيء إلى أمر هلل ،))...وقد انتهت هذه املغامرة يوم
عناصر رسمية من الجيش الجزائري ،ونتذكر سافر املرحوم الحسن الثاني ليقدم هذا الفوج من
فريق سالح الجو املصري الذي جيئ به من مصر السجناء كهدية لجمال عبد الناصر ،وهنا يحق لنا
ليساعد الجيش الجزائري في تحرير ما ادعوا أنه أن نتساءل :ملاذا يحرض حكام الجزائر«العسكر»
تم احتالله من طرف القوات املسلحة املغربية ،على زرع العداوة بني شعبني أخوين عاشا في درب
وبما أن لبالدنا ربــا يحميها ،فقد نزلت طائرة الكفاح ضد نفس املستعمر؟
والزال بعض الجنود الــجــزائــريــون القدامى
مروحية في منطقة تابعة للتراب املغربي ،األمر

يشهدون بــأن الشعب املغربي شــارك معهم في
تحرير بالدهم من قبضة االستعمار ،ويكفي أن
نذكر هنا أن بنك املغرب كان قد أصدر ورقة نقدية
بقيمة  5دراهم خاصة بمساعدة الشعب الجزائري
الشقيق ،كما أن السلطات املغربية فرضت على كل
املواطنني أن يقتنوا هذه الورقة النقدية.
والكل يعلم أن رئيس بعثة «املينورسو» صرح
بأنه رأى على األقل  50عنصرا من املرتزقة يعرقلون
السير في هــذا املعبر الحيوي بالنسبة للدول
اإلفريقية ،كما أن أحد سائقي الشاحنات صرح أن
عناصر البوليساريو كانوا يبتزونهم وال يسمحون
لهم باملرور إال ملن أدى اإلتــاوة بـ  100أو 150
درهما ،وهكذا يتضح أن الغاية من عرقلة املرور ال
تهدف إلى «تحرير املنطقة من االستعمار املغربي»
كما يقولون ،ولكنها ترمي إلى االسترزاق ،األمر
الذي يدل على أن الصناديق املمولة للبوليساريو
قد استنفذت ،وقد الحظنا أيضا أن رئيس جبهة
البوليساريو بعد عملية تنظيف ممر «الكركرات»،
سارع إلى التصريح بأن طبول الحرب تدق على
حدود الجزائر ،وأن املغرب يهاجم منطقة تندوف،
لكن كل هذه املحاوالت فشلت فشال ذريعا ،وظل
أشبالنا يسيطرون على املوقف بعد أن كشروا عن
أنيابهم وأخرجوا مخالبهم ،وذلك ما اقترحناه في
حلقة سابقة حتى ال يظن خصومنا أننا ضعفاء،
وأن األسد حني يبتسم ال بدافع الضحك ،ولكنه
يختار الوقت املناسب ليقضي على فريسته ،وقد
أجد عزائي في قول الشاعر:
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل
ننازل املوت إذا املوت نزل
وقد أعذر من أنذر.

نافذة للرأي

ما بعد تأمين معبر «الكركرات»
تاريخي شجاع ،بإغالق ملف أطماع تنتمي إلى زمن الحرب
حرك املغرب رمال منطقة «الكركرات» ،فيما تسمى باملنطقة
الباردة لقصر «املرادية» ،للتوسع غربا في اتجاه املحيط
العازلة ،في الصحراء املغربية ،وجــاءت العملية بعد أن
األطلسي ،على ظهر سيارة صدئة اسمها جبهة البوليساريو
نضجت ظروف جيواستراتيجية ،ولو بعد سنوات من صبر
االنفصالية.
مغربي جميل ،إقليميا في الغرب اإلفريقي ،ما مكن الرباط
وتاريخيا ،نجح املستعمران ،اإلسباني والفرنسي ،في ترك
من القيام بعملية جراحية صغيرة ودقيقة وسريعة جدا،
بذور من عدم االستقرار في الغرب اإلفريقي ،لصناعة تباعد
إلبعاء املؤمنني بخيوط سراب من وهم ،ال يزال يعمر في
بني الجارين اإلفريقيني الشقيقني ،أي املغرب والجزائر،
قلوب ضعيفة لقرابة نصف قرن من الزمن.
فاملغرب سوق استهالكي كبير ،فيما تمثل الجزائر مصدر
فعصابات جبهة البوليساريو االنفصالية واصلت ميدانيا
عادل الزبيري
دفء أوروبا من البترول والغاز.
حلقات مسلسل تحرشها امليداني باملغرب ،عبر قطع الطريق،
وال ت ــزال العقلية االستعمارية األوروبــيــة تظهر في
والقيام بتخريب الطريق ،وقطع الطريق على سائقي
قصاصات وكالتي األنباء الرسمية في إسبانيا وفرنسا ،في
الشاحنات وطلب مبالغ مالية.
تعاطيها مع النزاع املفتعل حول الصحراء املغربية.
وتاريخيا ،فعندما كانت تهب ريــاح املعسكر الشرقي،
يجني املغرب ثمار االستثمار في العمق اإلفريقي ،ومن تبعات إيجابية
الداعمة لالنقالبات العسكرية ،ولقلب األنظمة ،ولحكم العسكر ،ولطرد
املدنيني من الحكم ،استنشق هذا الهواء املسموم ،من آمن بوهم جرى بيعه جدا لزيارات ميدانية قام بها العاهل املغربي امللك محمد السادس إلى دول
له ،كشيك على بياض ،مكتوب بمداد ماء ،غير قابل للقراءة ،هذا حال جبهة إفريقية في الشرق وفي الغرب ،وفي جنوب القارة السمراء.
وإعــادة تشغيل معبر «الكركرات» البري بني املغرب وموريتانيا ،في
البوليساريو االنفصالية تاريخيا.
وقد كان الليبي الراحل االنقالبي معمر القذافي ،الكاره لألنظمة امللكية ،أعقاب أيام طويلة من العرقلة التي نفذتها عصابات جبهة البوليساريو
وراء قيام جبهة البوليساريو االنفصالية ،وتحويلها إلى مسمار صدئ في االنفصالية ،سيؤمن تدفق التجارة البرية الدولية بني املغرب ودول غرب
القارة اإلفريقية ،ويبقى الرهان املغربي الكبير في الغرب اإلفريقي ،هو ميناء
حذاء اململكة املغربية.
والحــقــا ،تكلف الــجــار الشرقي للمملكة املغربية ،باستعمال جبهة الداخلة األطلسي ،الذي سيمثل نقلة غير مسبوقة في املنطقة ،بالنسبة
البوليساريو االنفصالية ،تحت يافطة دعم حق الشعوب في تقرير املصير ،للتجارة الدولية عبر املحيطات.
ففي اتجاه املستقبل ،يواصل املغرب سيره بثبات لتنزيل رؤية العاهل
ولكن الجزائر كانت وال تزال تبحث عن التوسع الجغرافي في اتجاه املحيط
املغربي امللك محمد السادس ،بتحويل مدن األقاليم الجنوبية الصحراوية
األطلسي.
ودفعت الجزائر جبهة البوليساريو االنفصالية للدخول في حرب ضد املغربية إلى منصة لألعمال أمام إفريقيا وأوروبا معا ،صلة وصل تخرج من
املغرب ،في رد سيء جدا لجميل املغرب ،الذي ساعدها في رحلة كفاحها الصحراء واملحيط األطلسي.
وأتوقع نجاح هذه الرؤية ،ما سيجلب دعما دوليا إضافيا لعدالة املغرب
املسلح من أجل االستقالل عن االستعمار الفرنسي.
فلما أدخل املغرب إلى اللجنة الرابعة ،ملف الصحراء املغربية ،كان الهدف في النزاع املفتعل حول الصحراء املغربية ،وسيزيد من جاذبية املغرب
عامليا.
هو تصفيتها من االستعمار اإلسباني.
في املقابل ،لن تجني دول الجوار ،التي تزرع الرياح منذ عقود ،إال عواصفا،
وإذا كان الخطاب الرسمي الجزائري يتحدث عن مخيمات الجئني ،فهل من
املعقول أن يكون عند الجئني إنسانيا أسلحة ومعدات عسكرية للدخول في ألن الروابط بني التنظيمات اإلرهابية وجبهة البوليساريو االنفصالية في
غرب إفريقيا ،أصبحت ثابتة.
حرب عصابات ضد دولة اسمها املغرب؟
واملغاربة ملتفون حول قضيتهم الوطنية األولى ،الوحدة الترابية للمملكة،
وفي مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري ،من أين تأتي األسلحة التي
تحصل عليها ميليشيات جبهة البوليساريو ،فتحولوا إلى قطاع للطرق في أي النزاع املفتعل حول الصحراء املغربية.
ومن دالئل اتجاه املغرب صوب املستقبل ،عكس جيرانه الغارقني في
الصحراء اإلفريقية الكبرى؟
ضاقت فكرة جبهة البوليساريو االنفصالية بمئات من الصحراويني ،أحضان املاضي ،فتحه منصة للحوار السياسي أمام الليبيني ،ألول مرة
فقرروا الهروب من أجل االلتحاق بالوطن األم املغرب ،في استجابة لنداء في سنة  ،2015وحاليا في  ،2020وقد تجاوز املغرب مخلفات الديكتاتور
الليبي الراحل معمر القذافي ،ويساهم ،بتنسيق مع األمم املتحدة ،في فتح
خالد للعاهل املغربي الراحل الحسن الثاني« :الوطن غفور رحيم».
وأعتقد أن مئات أخرى من الساكنني في مخيمات تندوف ،مستعدون فضاء خاص بالليبيني من أجل حوار سياسي ليبي ليبي ،ليبقى املغرب
للهروب من جحيم مخيمات تندوف ،للعودة الطوعية إلى وطنهم األم ،أي نموذجا في املصالحة مع التاريخ وهو يزرع بذور املستقبل مع الليبيني ،ما
املغرب ،كما أعتقد أن الجزائر مطالبة بالتفكير ،ولو ملرة واحدة ،في عرض يعني أن املغرب مستعد ألن يمد يديه معا إلى الجزائر إذا تجاوزت ساكنة
شجاع قدمه العاهل املغربي امللك محمد السادس ،بسياسة اسمها اليد «املرادية» عقلية تنتمي إلى الحرب الباردة ،التي انتهت مع انهيار جدار
املمدودة ،لتطوير العالقات الثنائية بني الرباط والجزائر ،عبر بوابة قرار برلني في مطلع تسعينيات القرن العشرين.

الموقف المصري
من «الكركرات»..

رجل هنا
ورجل هناك

د .خالد الشرقاوي السموني*

تــأخــرت دولــة مصر فــي التعبير عن
موقفها إزاء التحرك األخير للمغرب من
أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن
أفعال البوليساريو في معبر «الكركرات»،
وإعــــادة إرســــاء حــريــة التنقل املــدنــي
والتجاري في املنطقة ،على خالف دول
عربية أخرى ،كاململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة وقطر واألردن
والبحرين ،وغيرها مــن البلدان التي
عبرت عن موقفها املؤيد ملا قام به املغرب
من عمل يدخل في إطار الشرعية الدولية
من أجل تأمني تنقل األشخاص والبضائع
عبر معبر «الكركرات» .
بينما أصدرت مصر أخيرا ،عبر وزارة
خارجيتها ،بيانا «ملتويا» جــاء فيه:
((إنها تراقب عن كثب التطورات األخيرة
في منطقة معبر الكركرات ،وأنه على ضوء
تزايد التوتر في هذه املنطقة وتسارع
األحداث ،فإنها تدعو األطراف إلى ضبط
النفس واحترام قرارات مجلس األمن ،بما
تشمله من وقف إلطالق النار واالمتناع
عن أية أعمال استفزازية وأية أعمال من
شأنها اإلض ــرار باملصالح االقتصادية
والتبادل التجاري في هذه املنطقة)) ،من
خالل هذا البيان ،يتضح جليا أن مصر
تلعب على الحبلني :فهي تحاول كسب
عالقاتها الدبلوماسية مع املغرب من
جهة ،ومن جهة ثانية ،تتحيز للجزائر
وتحاول إرضاءها بمثل هذه املواقف حتى
ال تظهر بأنها بجانب املغرب ضد ما تقوم
به جبهة البوليساريو ،وحتى إن كانت
هذه األخيرة قد خرقت املواثيق العسكرية
وقرارات مجلس األمن ،والقانون الدولي
بشمل عام ،فقد اكتفت مصر فقط بدعوة
األطــــراف إلــى ضبط النفس واحــتــرام
قرارات مجلس األمن ووقف إطالق النار
وكأن املغرب يريد الدخول في حرب مع
البوليساريو بخرقه للمواثيق العسكرية
من جانب واحد .
لذلك ،ينبغي أن يعلم صناع القرار
فــي مــصــر (وهـــم يعلمون جــيــدا) ،أن
الــبــولــيــســاريــو وميليشياتها هــي من
تــجــاوزت حــدودهــا ،عندما تسللت إلى
منطقة «الكركرات» في الصحراء املغربية،
وقامت بعرقلة حركة تنقل األشخاص
والــبــضــائــع على هــذا املــحــور الطرقي
منذ تــاريــخ  21أكــتــوبــر  ،2020وكــذا
التضييق باستمرار على عمل بعثة األمم
املتحدة «املينورسو» وعرقلة مهامها،
في انتهاك صارخ لالتفاقات العسكرية،
وتهديد حقيقي الستدامة وقــف إطالق
النار ،ودون اكتراث لتنبيهات األمني العام
لألمم املتحدة ،وفي خرق لقرارات مجلس
األمــن ،وال سيما القرار  2414والقرار
 ،2440الذي أمر البوليساريو بوضع حد
لهذه األعمال املزعزعة لالستقرار.
ثم ينبغي التأكيد على أن املغرب دولة
تسعى إلى السالم وتتجنب الدخول في
أي حــرب ،وتؤكد دائما على التزامها
الصادق بالتعاون مع األمم املتحدة في
إطــار احترام قــرارات مجلس األمــن ،من
أجــل التوصل إلــى حل سياسي نهائي
لنزاع الصحراء ،وفي نفس الوقت ،لن
يسمح ألي دولة أو تنظيم أو جماعة بأن
تمس سيادته على أراضــيــه أو تزعزع
استقرار وأمن أقاليمه ،وسيتصدى لها
بكل قوة وحزم.
*مدير مركز الرباط للدراسات
السياسية واالستراتيجية
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المنبر الحر
سؤال القضاء:

متـى ننـزل بدائـل االعتقـال؟
يعتقد من ال اطــاع له على خبايا
القوانني ،أن االعتقال مصيبة تالحق
املــجــرمــن دون غــيــرهــم مــن أبــريــاء
الوطن ،ومن املعلوم أنه عند وقوع
الــجــريــمــة ،يتحرك الــجــهــاز املكلف
بالبحث عن األدلة ،إليقاف املتهمني،
وهو ما دفع باملشرع إلى سن ضوابط
استعجالية بغية جعل املوقوفني رهن
إشارة الباحثني ،ونظرا لخطورة هذه
اإلجراءات على حرية املطاردين ،أكد
املشرع في أول مادة لقانون املسطرة
الجنائية ،على األخذ بعني االعتبار
بــمــبــدأ «بــــراءة اإلنــســان مــن ساعة
خضوعه للمساءلة إلى حني صدور
آخــر قــرار بــاإلدانــة» ،وهــي مــدة قد
تطول شهورا وأحيانا سنني ،وإذا
ثبت أن الظنني ال عالقة له باإلجرام،
يصبح االعتقال غبنا دفينا في وجدان
كل من قضى قسطا من حياته وراء
القضبان ،باستثناء من اعتقل لدفعه
على التخلي عن قناعاته الفكرية التي
عــادة ما تــزداد رسوخا في وجــدان
اإلنسان مع طول مدة االعتقال ..ولعل
هذا الجانب هو ما دفع باملشرع إلى
إقرار بدائل االعتقال.
في سنة  ،2002أي في عز ما كان
يسمى بالتناوب الــتــوافــقــي ،عرف
قانون املسطرة الجنائية تعديالت
جــوهــريــة تــرمــي إلــى تمتيع املتهم
بضمانات حقيقية ،فــي مقدمتها،
الــوضــع تحت املــراقــبــة القضائية،
وفــي إحـــدى بــنــود املــســطــرة ،وضع
املــشــرع تدابير عــديــدة رهــن إشــارة
قاضي االتهام ،ليختار منها ما يالئم
خطورة اإلجرام ،وذلك للحيلولة دون
وضع املتهم وراء القضبان ،وإذا كان
القضاء فضاء من اختصاص القضاة

ذ .عبد الصمد المرابط

واملحامني ،فإن من حق جميع الناس
االطــاع على الضمانات القانونية،
خاصة حينما يتعلق األمر بالحق في
الحرية ،لذلك ،ال بد أن نتأمل جزء من
بدائل االعتقال التي كلفت الحكومة
والبرملان آنذاك مجهودات متناهية:
 )1عــدم مغادرة الحدود الترابية
املحددة من طرف قاضي التحقيق.
 )2عدم التغيب عن املنزل أو السكن
املحدد من طرف قاضي التحقيق.
 )3عدم التردد على بعض األمكنة
التي يحددها قاضي التحقيق.
 )4إشــعــار قاضي التحقيق بأي
تنقل خارج الحدود املعينة.
 )5الــتــقــدم بــصــفــة دوريــــة أمــام
املصالح والسلطات املعينة من طرف
قاضي التحقيق.
 )6إغـالق الحـدود...
ولعلم القارئ الكريم ،فإن عدد هذه
التدابير الوقائية يناهز العشرين ،وهي
آية في التبويب والتصنيف والتدقيق،
غير أنــهــا ،ولــأســف ،لــم تــعــرف منذ
صدورها سبيال للتنزيل.
ومـــن بـــاب الــتــذكــيــر ،فــقــد اعتبر
الــســاســة والــحــقــوقــيــون آنــــذاك ،أن
قــانــون املــســطــرة الجنائية أدخلت

الدبلوماسية التجارية

من «حانوت»
مغربي إلى
«حانوت» جزائري
الطيب آيت أباه

االقــتــصــاد هــو أســاس قــوة الـــدول في
مختلف املجاالت ،االجتماعية والعسكرية
والسياسية ،بل إن توجيه كل اإلمكانات
لــدعــم هــذا املــجــال كـفيل بتذليل جميع
العقبات ،وذلــك بجعل كل الجهود تعمل
إلنجاحه ،ارتكازا على تنويع مصادر الدخل
ومكافحة الفساد :العدو األول لالقتصاد،
مع توقيع مذكرات تفاهم بني الجارين،
املغرب والجزائر ،وفتح الحدود في وجه
الشعبني الشقيقني ،ومــن تمة السعي
املشترك بخطى ثابتة وبجدية نحو إحالل
السالم في املنطقة ،وهذا من أهم عوامل
االزدهار االقتصادي وجذب االستثمارات،
أما خوض الحروب املجانية ،فهو فتنة
نائمة يتوق بلهفة إلى إيقاظها أبالسة
اإلعالم املسموم واملال املذموم ..وهلل ولي
التوفيق والقادر عليه..
#مول_الحانوت  #خاوة_خاوة.

عليه تعديالت جوهرية فــي مجال
حرية الفرد في جميع مراحل البحث
والتحقيق ،حيث أخذ من وقت فصيلة
من املناضلني جهودا مضنية ،فتقرر
فـــرض إجـــــراءات قضائية مفصلة
تــنــســجــم وقــيــم ال ــع ــدل والــحــريــة،
حيث أجمع فقهاء القانون في ذلك
الوقت ،أن هذه التدابير تعتبر خطا
فاصال بني ما يسمى «الوضع رهن
االعتقال» و«الــوضــع تحت املراقبة
القضائية» ،وإذا كــان هــذا الوضع
األخير يقلص من حرية اإلنسان حني
يتابعه املدعي العام بمصيبة االتهام،
فــإن هــذه التدابير في كل األحــوال،
تعتبر عالمة بــارزة من عالمات آخر
إصالح ،لكن هذا املقتضى كغيره ،بكل
أسف ،ظل بدوره حبيس ثنايا كتاب
املــســطــرة ،وهــل يــجــدر الحديث عن
تنزيل املضامني الدستورية في الوقت
الذي ال يزال املواطن يفتقر إلى أبسط
الضمانات القانونية وفي مقدمتها
الحق في الحرية.
لــقــد ســبــق لــي أن أشـــرت إل ــى أن
اإلصالح ال يعني بالضرورة التفكير
فــي تــعــديــل الــقــوانــن ،خــاصــة وأن
جلها ال تزال ناصعة من حيث عمق
املضامني وكأنها وضعت آنذاك ملجرد
إيهام املعارضني بأن القانون سيصبح
ال محالة أســمــى تعبير عــن إرادة
األمــة ،خاصة حني تلصق باإلنسان
مصيبة االتــهــام فيوضع بجرة قلم
رهــن االعــتــقــال ،لــذلــك ،ال ينبغي أن
يغيب عن أذهــان كل من له رغبة في
تحسني أوضاع املواطنني ،أن هؤالء
جميعهم في أمس الحاجة إلى ترجمة
فعلية للتشريعات الحالية قبل مجرد
التفكير في التعديالت املستقبلية.

جولـة فـي عالـم اإلعـجاب
بندريس عمراوي الطيب

كــم مــن مــعــجــب صـــار عــا شقا

ومـــن أول نــظــرة وقـــع يف الــغــرام

واملعجب يف دنيا الغواني غالبا

مــــا يــتــيــه يف بــــيــــداء األوهــــــام

ن ــه ــار الــعــشــاق نــفــق اكــتــئــاب

وليله الطويل جسر إلــى األحــام

يــا طـــارق بــاب العشق والــهــوى

اســـــأل امل ــش ــغ ــوف قــبــل اإلقـــــدام

فاحلب اخلفي يقسو على األعصاب

ويصيب اجلسد والنفس باألسقام

وريـــــاح الـــغـــرام تــهــب وال تــفــرق

بني أصحاب القصور وأصحاب اخليام

وطوفانه اجلارف ال يعطي للمحب

أي فـــرصـــة لــلــقــعــود وال ــق ــي ــام

ميدان العشاق شبيه بساحة

الــوغــى وهــاكــه يــتــم يف الــظــام

وللوعة جسور تــؤدي للجنون

أحــيــانــا أو إلـــى املــــوت يف احلـــرام

ففي محطة الوصال يحلو السمر

ويــصــفــو بــجــيــد الــعــزف واألنــغــام

فواصف احلب باألعمى جربه

واكتوى بناره من البداية للختام

يف محطاته يتحطم قلب العاشق

ويــظــل املــتــيــم يف دوامـــــة الــهــيــام

وحكايات محبني سابقني خير

شاهد على ضحاياه يف ما مضى من األيام

فشمشون وقيس وعنترة وجميل

ورومــــيــــو اشـــتـــهـــروا بــــن األنـــــام

وأهل الفن السابع ألفوا وأنتجوا

من قصصهم بعض املسلسالت واألفالم

مراقبة العني والقلب يف عالم

اجلــمــال حتمي مــن األن ــن واآلالم

أيها املعجبون اح ــذروا نظرات

احلسان فسهامها أســرع من الكالم

أمرياك والعرب..
ماذا بعد فوز بايدن؟
جميلة حلبي

خيمت أخبار االنتخابات الرئاسية األمريكية على
كل بلدان العالم قبل الحسم في الرئيس  46للواليات
املتحدة ،وال زالــت ترخي بظاللها على الجميع قبل
التعيني الرسمي خالل شهر يناير  ،2021وقد عاش
الجميع حالة ترقب غير عادية وكأن الرئيس الجديد،
جو بــاديــن ،هو املنقذ بعد ما عايشوه من سياسة
استفزازية للرئيس ترامب ،وهذا كان جليا وواضحا من
خالل الطريقة التي واكبت بها مختلف املنابر اإلعالمية
وأيضا التغطية غير املسبوقة التي خصصتها ملراحل
االنتخابات ،ليتضح أن معظم الــدول واألشخاص
واملنظمات ومختلف الفاعلني ،سياسيني واقتصاديني،
تنفسوا الصعداء بفوز بايدن ،وارتاحوا من الرئيس
املثير للجدل ترامب ..فما الفرق بني اإلثنني؟ من وجهة
نظري ،ال فرق بني الرجلني ،فهما وجهان لعملة واحدة،
كغيرهما من الرؤساء السابقني ،فما من رئيس أمريكي
وقف في صف الدول العربية ،أو اإلسالمية ..ال أحد،
بل إن املصالح هي التي تحكم العالقات بني أمريكا
وباقي الدول ،وخصوصا الدول العربية التي تهمنا
نحن ،هذه العالقات التي ال ولن تكون أبدا ندا للند ،بل
إنها تبقي وتكرس التبعية ألكبر دولة في العالم ،لتبقى
الواليات املتحدة هي املتحكمة في دواليب االقتصاد
العاملي ،وبالتالي ،مفاتيح سياسة وحق التدخل في
الشؤون السياسية واألمنية للدول.
قبل وبعد االنتخابات الرئاسية ،الكل تفاءل بفوز
جو بايدن ،على اعتبار تصريحاته التي وزعها يمينا
وشــمــاال ،وخاصة املسلمني والــعــرب الذين ال زالــوا
متشبثني بقشة أمل من الرئيس الجديد ،عله يتخذ
ق ــرارات في صالح عالقات أمريكا بــالــدول ،بعد أن
قال شهر يوليوز املاضي في إطار حملته االنتخابية:
((ســــأدرج األصـــوات األمريكية املسلمة كجزء من
إدارتي ،إذا كان لي الشرف بأن أكون رئيسا ،فسوف
أنهي الحظر املفروض على املسلمني من اليوم األول))..
وأضاف(( :الجاليات املسلمة هي أول من شعر بهجوم
دونالد ترامب على جاليات السود في هــذه الدولة
من خالل حظره السيء للمسلمني ..تلك املعركة هي
افتتاحية ألربــع سنوات من الضغوطات واإلهانات
املستمرة والهجمات ضد الجاليات األمريكية املسلمة..
من األشياء التي أعتقد أنها مهمة ،أنني أتمنى أن نعلم
املزيد في مدارسنا حول العقيدة اإلسالمية ،وبحسب
حديث عن النبي محمد« :من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه»))،
فجو بايدن كان قد عارض حرب الخليج سنة ،1991
لكنه دعا الواليات املتحدة وحلف شمال األطلسي إلى
التدخل في حرب البوسنة في  1994و ،1995وصوت
لصالح القرار الذي أذن بقيام حرب العراق ،2002
لكنه عارض زيادة القوات األمريكية في املنطقة سنة
 ،2007فبالنظر إلى ما قاله بايدن حاليا وما قام به
فعال قبل سنوات ،يتضح أن هذه املواقف املتناقضة
واملتذبذبة ليست إال خططا من أجل استمالة املزيد من
األصوات وحشد مواقف إضافية في صفه ،وال أظنه
سيخرج على نهج الرؤساء السابقني ،باملقابل كان
ترامب واضحا وصريحا في سياسته التي تقوم أوال
وأخيرا على االقتصاد ومصالح الربح ،وقد كانت أبرز
مخلفات الرئيس املنتهية واليته والتي سموها «صفقة
الــقــرن» ،آخــر مسمار دق في نعش الــدول العربية،
وخاصة فلسطني ،فهل يا ترى يلغي الرئيس الجديد
هذه االتفاقية العار ،أم أنه سيسير على الدرب؟
بعد اإلعـــان عــن الــنــتــائــج ،تــقــاطــرت التدوينات
والتغريدات مباركة فوز بايدن برئاسة أمريكا ،والعالم
طبعا ،تعابير متأرجحة بني املجاملة واالرتــيــاح..
غير أن ما أثار انتباهي ،هو تصريح نائب الرئيس
التركي ،قائال(( :أي انتخابات في أي بلد ،وأي تغيير
في السلطة ال يغير شيئا بالنسبة لنا ..تركيا لها
مصالحها ودبلوماسيتها)) ،وهذا إن دل على شيء
فإنه يدل على نوع من االستقاللية ،وفي نفس الوقت،
تعبير صريح كون سياسة أمريكا تجاه باقي الدول،
وخاصة املسلمة والعربية ،ال تتغير بتغير الرؤساء،
وإنما األسماء هي التي تتغير ،لتبقى دار لقمان على
حالها ،فأمريكا لن تفرط في قوتها وبسط سيطرتها
على العالم ..فال تأملوا شيئا.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

من  19إلى  25نونبر 2020

منـوعـات

محكمة الدار البيضاء تحكم على الفنانة
لطيفة رأفت بغرامة  241مليونا
أصدرت املحكمة التجارية بالدار
البيضاء ،يــوم اإلثنني  16نونبر
ال ــج ــاري ،حكمها القطعي في
قضية الفنانة لطيفة رأفت وعائلة
الــفــنــان عبد الــقــادر الــراشــدي
ملحن أغنية «خويي».
وبــــعــــد املــــــداولــــــة ،قــضــت
املحكمة على رأفــت بــأداء مبلغ
قدره  241مليون سنتيم و6000
آالف درهـــم كتعويض لعائلة
الراشدي ،التي اتهمت الفنانة
باستغالل أغنية «خويي» وعدم
أخذها اإلذن قبل أدائها لها
في برنامج «كوك استوديو»
وإجــــراء تــغــيــيــرات عليها،
وذلـــك بــعــد أن رف ــع أف ــراد

من عائلة الراشدي ،قبل سنتني ،دعوى
قضائية ضد الفنانة لطيفة رأفت ،قبل أن
يصدر الحكم القطعي من املحكمة ،ويبقى
هذا الحكم قطعيا في املحكمة االبتدائية
مع إمكانية تقديم رأفت طلب استئناف
في الحكم.
وردت املطربة رأفت على ضجة تغريمها
بسبب استغاللها ألغنية «خيي» ،قائلة
في منشور تقاسمته مع متابعي حسابها
على «اإلنــســتــغــرام» بأنها «تعتز بهذا
العمل الذي له أكثر من ربع قرن» ،مضيفة:
«فــزت بفضل هــذه األغنية بلقب أفضل
مطربة مغربية سنة  1985مــن كلمات
املــرحــوم أحــمــد الطيب العلج وألــحــان
املرحوم املوسيقار عبد القادر الراشدي،
ومن إنتاجي (شركة أضواء املدينة)».

الفنانة سعيدة شرف« :المصحات
تسطاو غادي يقتلو الناس قبل كورونا»
أعربت الفنانة سعيدة شرف ،عن استيائها من األثمنة التي
حددتها املصحات الخاصة بــالــدار البيضاء لعالج مرضى
«كورونا» ،وكذا للراغبني في إجراء التحاليل املخبرية،
مستغربة من الطريقة التي تتعامل بها املصحات مع
املواطنني في ظل الظرفية الحرجة التي تعيشها البالد.
وتــقــاســمــت ســعــيــدة ش ــرف عــلــى صفحتها الرسمية
بـ«اإلنستغرام» ،أسعار التحاليل املخبرية التي تحددها املختبرات ،والتي تتراوح
بني  500و 5000درهم ،قائلة في تعليقها« :املصحات تسطاو ..واش
الناس ملقات حتى ما تاكل وهادو غادي يقتلوهم قبل كورونا».

فنانون مغاربة ينسحبون من مهرجان سينمائي باألرجنتين بسبب البوليساريو
أن املهرجان قــد برمج فيلما
من إنتاج الكيان الوهمي أو
عصابة البوليساريو ،فقررنا
بإجماع نحن فريق العمل ،أن
نسحب فيلمنا من املسابقة)).
وختم زكرياء النوري حديثه
بالقول(( :ال شيء يعلو على
وطــنــنــا ووحـــدتـــه الــتــرابــيــة..
الــصــحــراء مــغــربــيــة وستبقى
مغربية .محبتي لكم جميعا)).
ويــتــطــرق فــيــلــم «عــايــشــة»
لــقــصــة فــتــاة تــحــاول مواجهة
صعوبة الحياة ،وتكافح من أجل
توفير لقمة العيش لها ولوالدتها
طريحة الفراش بأية وسيلة.

قــرر طــاقــم الفيلم املغربي
الــقــصــيــر «عــايــشــة» ملــخــرجــه
زكرياء النوري ،االنسحاب من
مهرجان للسينما باألرجنتني،
مباشرة بعد علمهم بمشاركة
فــيــلــم يــعــود إخـــراجـــه ألحــد
االنفصاليني ،ما دفع بمخرجه
لــتــوضــيــح قـــــراره قــائــا في
تدوينة نشرها على حائطه
«الفايسبوكي»(( :ف ــي إطــار
مشاركة فيلمي «عايشة» في
مجموعة من املهرجانات عبر
ربوع املعمور ،كان مفترضا أن
نشارك في مهرجان باألرجنتني،
وفـــي آخـــر لــحــظــة ،نكتشف

يشار إلى أن فيلم «عايشة»
سبق واختير لتمثيل املغرب
في عــدة مهرجانات دولية في

للراغبين في التوصل بـ

كل من النمسا ،إيرلندا ،السويد،
اليونان ،والهند ،وغيرها من
التظاهرات التي احتفت بأبطاله.

لنور الدين الرياحي

لعلنا بدأنا نتعود
على أعياد «كورونا»

مع «الدكاترة» زكي مبارك
و�أعياد ليلى املري�ضة مر�ض الكرة
الأر�ضية بـ«كورونا»
مــن نــوادر وقــفــشــات «الــدكــاتــرة» كما يسميه
املصريون ،زكي مبارك ،كما يحكيها األدب املصري،
أنه في زيارة رسمية للعراق ،أراد بعض املالبس
ومــن ضمنها املــابــس الــداخــلــيــة ،فقصد إحــدى
الطاوالت التي عرضت عليها القمصان والفانيالت
واللبسان بأسواق بغداد ،وكانت هناك فتاة يهودية
شابة من حسناوات العراق ،اختار ما يلزمه من تلك
الثياب ثم سأل البائعة عن أسعارها ،فأعطته ذلك
باحترام واحتشام ،بيد أن املصريني املعروفني ال
يدعون فرصة للهزل دون أن ينطلقوا فيها بقرائحهم
الفكاهية ،وما إن انتهت البائعة من ذكر األسعار
والدكتور يحملق في وجهها الفتان حتى قال لها:
إن القميص لقد رضينا بسعره
أما اللباس فنزليه قليال
مداعبة أخوية خفيفة ،لكن بنات بغداد لم يتعودن
على هذا النوع من املعاكسة ،فثارت ثائرة البنت
ملا سمعته ،واستشاطت غضبا من شيخ وكبير
األدباء وأسرعت إلى مدير املخزن تشكو هذا الرجل
املصري الــذي تحرش بها ،وذكــرت له ما قاله لها
(أما اللباس فنزليه قليال) ،فهب املدير من مكانه هو
اآلخر غاضبا وخرج معها متوعدا لشرفها إلى حيث
كان زكي مبارك واقفا أمــام الفانيالت واللبسان،
وما إن نظر إليه حتى أدرك أن الرجل الذي تشكو
منه تلك البائعة الحسناء ليس إال «الدكاترة» زكي
مبارك ،فبادر إليه وأخذ يده يعتذر عن ثورة البنت
ويشرح لها في نفس الوقت أن هذا الرجل هو كبير
أدباء مصر وضيف العراق األول ،وفي آخر املطاف،
رجل كبير في سن أبيها ،فاصطحبهما إلى مكتبه،
وأمر الفراش بأن يأتيهم بالشاي والقهوة ،واعتذر
األســتــاذ الدكتور لها ،وهــي مــن ناحيتها ،قبلت
اعتذاره بأدب وسماحة ونزلت فعال سعر املالبس
وليس املالبس ،ولكن لم تمض إال أيام قليلة حتى
استلمت من زكي مبارك قصيدة جميلة أثنى فيها
على جمالها وكبريائها ،فكانت هي الفائزة في تلك
األيام الطيبة بقصيدة ممن حارب كبار أدباء مصر
وأعمدة فكرها ،ونالت منه ما لم ينله العقاد وطه
حسني و الجارم ،وغيرهم ..وكانت لياله بالعراق.
عيد مبارك سعيد وصحة وعافية لـ«ليلى املريضة
في العراق» ،وفي سائر أوطان الدنيا.

عبر اإليميل

تحت األضواء
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ألسبوعية رقم

 1في المغرب

منذ 1965

مـدير النشر:
الطيب العلوي
ؤسس:
المصطفى العلوي
م

هل هناك م
3
كواليس
اأم ا افيا لل�صفقات يف
وزارة ال�صحة
أن الوزير يف
فريو�س
دار غفـلون؟
«كوفيد  »19ي
العثمـاين من حمي الطبيب
األسب
الـ�صقوط
وعية رقم  1في ال
مغرب منذ 1965

لقليلة املقبلة،
أن يفرج خالل األيام ا الئحة جديدة
ينتظر دخول السياسي ،عن تكون بمثابة
ال
عقبيينات مسؤولني كبار قد اإلعــفــاءات
ـدد
لتع جديد مــن حيث عـ فرصة مواتية
ـزال
زل ـ سترافقها ،وستكون ال لألمن إلى
جلس األعلى
التي
املفاجآت،
إلخــراج تشكيلة امل إحــدى أكبر
إلى مواقع
وقــد تكون
اخلية
الــوجــود ،رموز وزارة الد لنسبة للوزيرين
بعض
با
عودة
هو الحال
والشرقي
كما
ــشــرقــاوي
املسؤولية الطيب ال
الــســابــقــني،
اضريس(.)..

م المؤسس:
صطفى العلوي
■ العدد:

1090/1527

■

 � 19صفر13 ■ 1091/

العدد1528 :

التأثير في نتائج
الحركة ،ولم ال
عوة» ،والتأثير في
مكانية ممارسة «الد
أيضا ،لذلك تحول
بينه وبين إ
للحزب ذلك
تراجع ،والسقوط
تنمية ،وهي القاعدة
وقرارات الحزب( .)..ويعرف أغلب المنتسبينـوات داخلية لل
أن االختيار
حزب العدالة وال
ذلك،
لتنمية إلــى دعـ
ملزم» ،غير أن إيمان
للحزب،
العثماني يعرف ـزب العدالة وا
علمامازالت البالد
تقول القاعدة الذهبية في حر والقرار
لقيادة
يعد
لنقاش داخــل حـ
الحالية الدولي ،فهل
دعوات أخرى ل
عند االختالف،
تغيير اعلى المستوى
الراحل عبد الله باها« :إن الرأيمطلقا ،ذلك أن «الرأي الحر لم والتي ا
الختياري( )..مقابل
كلفته
قاعدة ،لم يعد
وروثة من أيام
بين بناء تحالف
ة()..؟
مجلس وطني استثنائي الدين ا
بهذه ال
مغرب كانت له أيضا نتخابي
الم
المنتسبين لهذا الحزب وردت في مبادرة الدعوة إلىالذي أربك حسابات سعدصالح» ،الديمقراطي لل التكلفة عند كل محطة اكبرى» في بيت العثماني،قطاب الكتلة وعلى
لدفع
األمر
ال
«التوحيد واإل
أ
لدوخة
مع
ستعدة
تحالف
ش ،»..وهي
طرق ،وإنها «ا
لحركة التصحيحية
أو العودة إلى ال
عبارة 300عضو في الحزب،حركة دعوية هي
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عوض  290درهم

يتبع

للتسديد عبر الشيك البنكي
ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة  190درهما
لصالح شركة «»DOUNIA PRESSE
للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi
12 Avenue prince Moulay Abdellah
B.P 439 - Rabat - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

للتسديد عبر التحويل البنكي:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل
بنكي لصالح شركة «»DOUNIA PRESSE
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:
contact@alousboue.com

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

من  19إلى  25نونبر 2020

حتى ال ننسى ..الصخيرات المجزرة السياسية

الحلقة

12

الحقيقة الضائعة

24

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».

مفاج�أة اجلرنال املذبوح للملك احل�سن الثاين

بقلـم :

مصطفى العلوي
على البساط األخــضــر املزركش
بالورود خارج القصر ،كانت جموع
هواة الغولف سارحة في مباريات
طويلة ،وكثير هم هواة الغولف في
هــذه البالد بعد أن أصبح أغلبهم
يعتقد أن هــذه اللعبة مــن أذكــى
الوسائل للتقرب مــن املــلــك ،فكان
الفضوليون يقتربون مــن العبي
الغولف ليسألوهم أوال عن حظوظهم
في املشاركة في الحكومة القادمة،
وكان يتخلل جموع العبي الغولف
عــشــرات مــن الــصــبــيــان الــصــغــار
مرتدين زيا أحمر وأخضر ،وعلى
رؤوســهــم قبعات صــغــيــرة ،كانت
مهمتهم هــي جمع كــرات الغولف
وحمل العصي ألسيادهم الالعبني،
ويسمون« :ليكادي».
وقد أقيمت خيمة صغيرة بجانب
الغولف جلس تحتها عشرات من
العاجزين عن الــوقــوف ،أو بعض
هـــواة املــشــروبــات ،وهــي محاطة
ببعض الصاالت لالستراحة ،وهي
عبارة عن قطارات واقفة على سكتها
الحديدية.
وحــوالــي الساعة الثانية عشر،
ســـرت بــن الــجــمــوع عــاصــفــة من
التصفيقات أعقبتها فترة صمت
طــويــل ،فــتــوقــف الــســابــحــون عن
الخوض في املاء ،وأخفى املدخنون
سيجاراتهم وراء ظهورهم ،وأقبل
العبوا الغولف من حدائقهم ،ووقف
الجالسون ،والتف الجميع حول
امللك ومرافقيه.
كـــان الــحــســن الــثــانــي مــرتــديــا
لقميص مخطط قاتم اللون وسرواال
مقصوصا عند الركبتني وقبعة،
وعلى وجهه االبتسامة املعهودة
التي كان يوزعها بسخاء ،وخالفا
لــعــادتــه ،لــم يسلم هــذه امل ــرة على
الــســلــك الــدبــلــومــاســي ،بــل اكتفى
بــاملــرور أمــام الحاضرين وبينهم،
وكـــان بجانبه ولــي عــهــده سيدي
محمد وعلى رأسه قبعة بدوية من
الــدوم ،واألمــراء الصغار محمولني
بني أيــدي مربياتهم ،وكــان األمير
موالي عبد هلل ال يفارق امللك خطوة
واح ــدة ،وعــن يمينه كــان الجنرال
املــذبــوح البسا زيــا خليطا ما بني

املدني والعسكري وقــد أخــذ يوزع
ذات اليمني وذات اليسار نظراته
الطاغية الــتــي تبعث الــخــوف في
كثير من املوظفني ،وخلف امللك ،كان
الــجــنــرال الــغــربــاوي كعادته يــوزع
بعض األوامــر على مساعديه ،وكان
مــع التابعني ،الجنرال عبد الحي
والكولونيل حمو حسن والكولونيل
أبــــو الــحــمــص ،وحــشــد آخــــر من
الجنراالت والكولونيالت والضباط
اآلخرين ،وجموع من الخدم والحشم
والتابعني ،وخرج املوكب امللكي إللقاء
نظرة على املتبارين في ضرب الحمام
وهــواة الغولف ،بينما كان الجوق
الخليط مــن الــجــوق امللكي وجــوق
اإلذاعة ،يقدمون بعض األغاني ،وفي
لحظات قصيرة ،كانت املوائد تمتد
تحت الــرفــوف الخشبية املجانبة
للمسبح ،حــن وقــف عــدد كبير من
هواة األكل يشاهدون بإعجاب مناظر
عمال املطبخ وهم يرصفون بسرعة
عجيبة موائد األكــل ويستحضرون
القضبان الحديدية الهائلة املحملة
بالخرفان املشوية واألسماك املبخرة
والدجاج املشوي.
ومــا هــي إال دقــائــق قليلة ،حتى
تــحــول مصطاف الــصــخــيــرات إلى
معرض بديع لجميع أنواع األكل مما
ال عني رأت وال أذن سمعت.

والـــدجـــاج وبــيــبــي ،والبسطيلة،
وجبال الحلويات والفواكه ،ليترك
اإلحــســاس بــالــكــراهــيــة أصابعهم
ضاغطة على زنادات رشاشاتهم من
فرط الغيظ ،وهنا امليكيافيلية الكبرى
ملن اختار هذه املناسبة ،الكولونيل
عبابو ،الذي أخذ الترخيص الرسمي
للقيام بــمــنــاورات عسكرية فــي بن
سليمان ،وعندما وصل إلى بوقنادل
قــرب الــربــاط ،أخــذ الضوء األخضر
مــن طــرف ستة مــســؤولــن ،الزال ــوا
مجهولني إلــى اآلن ،أتــوا بسيارات
عادية وأزيــاء مدنية إلى بوقنادل،
وهــم الــذيــن أعــطــوا لعبابو األمــر
بــاالنــطــاق ،حسب جميع محاضر
استنطاق العساكر التي أنجزت بعد
الهجوم.
وخــيــم عــلــى املــصــطــاف ســكــوت
مطبق ،حيث كــان الجالسون على
املــوائــد وفـــوق الــزرابــي منشغلني
باكتشاف ما سيتمتعون به من أكل
وشرب ،واألحاديث كانت تدور بهمس
بني الضيوف الذين كانوا في أغلب
األحيان ال يتعارفون كلهم ،إذ أن كل
واحــد كان يختار املائدة التي يجد
بها مقعدا فارغا ليجلس فيه ،ولكن
أغلب النظرات املتبادلة بني الناس
كانت مشحونة باإلعجاب الشديد
لهذا اإلتــقــان البديع وهــذا التنوع

الصخيرات ،أن حضرات املدعوين
مدعوون ألن يتوقفوا عن األكل حتى
يفتح املــلــك املــأدبــة ،وفــعــا ،توقف
املــدعــوون عن األكــل ولــم يعط امللك
إشارة البدء إال في الساعة الواحدة
والنصف ،حيث بقيت األطباق التي
مــأهــا بــعــض املــدعــويــن مشحونة
أمامهم وهم ينتظرون االفتتاح امللكي.
ويظهر أن هــذه الهفوة ،أو هذا
الــســبــق ،لــيــس مــن عــــادات خــدام
القصر ،وأنــه ال شك أن هناك غلط
وقع ،كان التساؤل عن كنهه يهيمن
على وجــه الــجــنــرال م ــوالي حفيظ
العلوي ،مدير التشريفات امللكية،
والدكتور بنيعيش الطبيب الخاص،
والذي لوحظ أن تقاسيم وجهه كانت
عبوسة وهو يتبع امللك عندما جاء
ليفتح املائدة ،وفعال كشفت األحداث
من بعد ،أن قضية الترخيص باألكل
دون األمــر امللكي كانت داخــلــة في
املخطط االنقالبي.
ولكن جو النهم ولذة األكل وتنوعه
غطوا على هاته الــهــفــوة ،وغرقت
الــعــيــون فــي الــصــحــون وكـــأن ذلــك
التوقف جاء مقصودا ليزيد من نهم
املدعوين ورغبتهم في األكل.
وامــتــأت الــبــطــون ،وك ــان جميع
املدعوين قد أسرعوا بشكل خارق
وكأنهم صبيان صغار أكلوا بسرعة

رغم أن الملك قرر أن ال يفتح المائدة إال في الساعة الواحدة والنصف ،فإن
شخصا آخر سبقه إلى فتح المائدة في الواحدة بالضبط ،ودعا بعض الوزراء
والمدعوين لبدء األكل ،وفعال بدؤوا في األكل إلى أن أذيع بواسطة مكبرات
الصوت في جوانب الصخيرات ،أن حضرات المدعوين مدعوون ألن يتوقفوا عن
األكل حتى يفتح الملك المأدبة ،وفعال ،توقف المدعوون عن األكل ولم يعط
الملك إشارة البدء إال في الساعة الواحدة والنصف
كــانــت املــوائــد تــئــن تــحــت مئات
الــطــواجــن ومــئــات األصــنــاف ،فمن
أصــنــاف السمك كــانــت نــمــاذج من
كل البحار ،ومــن العجول املشوية
والــخــرفــان واألرانــــب ،ومــن أنــواع
الطيور ،وألوان البسطيلة والرغائف
والحلويات ما يحتار أمامه العقل.
وكــاد لعاب الكثير أن يسيل إلى
أن جاء امللك وأتباعه وألقى نظرة
موجزة كما يفعل كل صاحب بيت،
وتفحص بعينه كل تلك األصناف.
وكــان اختيار هذا الحفل بالذات
لتنظيم الهجوم االنقالبي ،هو املبرر
الذي أعطى للعسكريني املهاجمني،
الذين أتــوا من املــدرســة العسكرية
بأهرمومو ،حيث غذاء العدس اليوم،
والحمص غدا ،والفول يوم اإلثنني،
والبطاطا في الثالثاء ،واللوبيا في
األربــعــاء ،والشعرية في الخميس،
والكسكس يــوم الجمعة ،فما إن
نــزلــوا مــن الــشــاحــنــات العسكرية
الــتــي اخــتــرقــت بـــوابـــات القصر
على أطــراف البحر ،حتى فوجئوا
بــاملــوائــد املــرصــفــة بالالنغوست،
واألبقار املشوية ،واألغنام املحمرة،

املدهش ،وقليل هم أولئك الذين كانوا
يعرفون أنــه ،بــاإلضــافــة إلــى أمهر
الطباخني املغاربة واألجانب الذين
يعيشون في القصر ،فقد استحضر
رئيس الطباخني أمهر رجال املطابخ
الــعــاملــيــن املــوجــوديــن فــي مطاعم
املغرب وأوطيالته ،وأن أغلب مطاعم
الرباط والدار البيضاء كانت في ذلك
الوقت تقدم لزبنائها طعاما باردا أو
محضرا في الصباح الباكر.
ولكن الضباط والــوزراء املحادين
للملك والجالسني بالقرب منه ،أو
على الزرابي تحت الخيمة ،يرقبونه
ويحصون حركات املتحركني حوله،
كــانــوا يتحدثون عــن حــادث غريب
حصل في قصر الصخيرات نصف
ساعة قبل أن يدعو امللك ضيوفه
لألكل حسب التقليد.
ورغم أن امللك قرر أن ال يفتح املائدة
إال في الساعة الــواحــدة والنصف،
فــإن شخصا آخــر سبقه إلــى فتح
املائدة في الواحدة بالضبط ،ودعا
بعض الوزراء واملدعوين لبدء األكل،
وفعال بــدؤوا في األكــل إلى أن أذيع
بواسطة مكبرات الصوت في جوانب

وشـــره ،وأخـــذوا يــغــادرون املــوائــد
متأوهني متثائبني يمصون أصابعهم
أو يــمــطــطــون شــواربــهــم ويــنــقــون
أسنانهم ،وبــن الفينة واألخـــرى،
يخرج بعضهم مــن جيبه سيجارا
كوبيا ليشعله ويبدأ في نفث دخانه
في الهواء.
وتحت الخيمة املجانبة للمائدة
املــلــكــيــة ،أخـــذ كــبــار الشخصيات
يتجمعون وكأنهم على موعد مع
الــشــاي األخــضــر املــنــعــنــع ،وكــان
الــحــاجــب املــلــكــي عــلــي بنيعيش،
والدكتور امللكي بنيعيش ،وغيرهم
من هواة السيجار الكوبي ،يوزعون
السيجار بسخاء على بعض رفاقهم،
حتى أصبح كل الذين تحت الخيمة
جالسني أو متمددين وكل واحد في
فمه سيجار طويل كالعكاز ،فكان
منظرا يــدعــو إلــى الــضــحــك ،ولكن
الوقت ال يسمح بالضحك وال حتى
بتبادل النكت ،فقد كــانــت املــائــدة
امللكية قريبة ،وكــان الوقار يهيمن
على املــائــدة املجانبة والتي جلس
فيها إدريس السالوي ،املدير العام
للديوان امللكي ،والدكتور العراقي

الــوزيــر األول ،والــوزيــر الفرنسي
كريستيان فوشي ،والوزير التونسي
الحبيب بــورقــيــبــة االبـــن ،وبعض
الشخصيات اإلسبانية.
أخـــذ املـــدعـــوون يــتــشــتــتــون في
جوانب القصر طلبا للتحرر من جو
الخيمة املشحونة بدخان السيجار،
بينما أخــذ البعض يبتعدون عنها
ويقصدون الفسحة الكبيرة املوجودة
على يسار املسبح ،لتبادل األخبار
واألسرار والنكت ،بينما هدأت مياه
املسبح الــزرقــاء ،وانعكست عليها،
وكــأنــهــا مـــرآة مــصــقــولــة ،خــيــاالت
الــشــخــصــيــات املــتــهــاديــة ،وألـــوان
األزياء الصيفية الصفراء والخضراء
والــحــمــراء والـــزرقـــاء ،وأصبحت
صفحة املــســبــح كــلــوحــة مرسومة
متحدية في جمالها صفحة البحر
الــذي كــان تحت املصيف مزمجرا
مخلوض املياه ،رمــادي اللون ،وقد
عال صوت زمجرته محشوا بتكشير
األمواج وكأنها غاضبة ملا سيحدث.
وأخذ بعض املدعوين الذين ألفوا
إغــفــاءة مــا بعد الــغــذاء ،ينظرون
إلــى ساعاتهم وكأنهم يستعجلون
الــوقــت ،بينما أخــذ البعض اآلخــر
يتحدث عــن طريق ال ــدار البيضاء
وحــوادثــهــا ،واالصــطــدامــات التي
تعكر صفوها ،ولكن أي واحــد لم
يجرؤ على الخروج ،ثم إن الساعة
لم تكن إال الثانية وعشرين دقيقة،
واليوم سبت ،فال بأس من البقاء،
فربما كانت هناك مفاجأة أخرى في
البرنامج ..مفاجأة ..ومن يدري..؟
لكن املقربني جــدا للملك ،كانوا
يعرفون أن هناك مفاجأة ،ولكنهم
كانوا يحتفظون بهذا السر ويخفونه
حتى عــن املــقــربــن اآلخــريــن ،فلقد
سمع بعض املقربني الكبار أمس،
أن الجنرال املــذبــوح ،الرجل األول
في البالط امللكي ،قد وعد جاللة امللك
بأنه يحضر لجاللته مفاجأة خاصة
بمناسبة عيده الثاني واألربــعــن،
ولــكــن الــجــنــرال طلب مــن املــلــك أن
يسمح له باالحتفاظ بهذه املفاجأة
إلى أن تحدث ،وال شك أن امللك نفسه
ينتظر هــذه املفاجأة التي البــد أن
تكون ســارة من أمــن ســره والرجل
رقم واحد في بالطه ،لهذا لم يستطع
املقربون للحاشية امللكية أن يذكروا
للمدعوين شيئا عن هذه املفاجأة،
بل بقوا هم أيضا ينتظرونها ،ورغم
فضولهم الكبير واطالعهم الواسع،
فإنهم لم يستطيعوا التعرف على
مفاجأة الــجــنــرال املــذبــوح ،بــل إن
من بينهم من حــاول تتبع حركاته
وأوامــــره علهم يــعــرفــون تفاصيل
املفاجأة ..لكن دون جدوى.
ول ــق ــد زاد تــأكــدهــم مـــن صحة
املفاجأة ،عندما كانوا يتبعون امللك
فــي الصباح وهــو يلعب الغولف،
ورأوه يتطلع مبتسما إلى الجنرال
املذبوح حينما غــادر حلبة الغولف
وتوجه إلى سيارته الخاصة ،وأخذ
التلفون ،وأخذ يتكلم..
يتبع

