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تتحرك أطراف إسرائيلية في اتجاه دفع
املغرب الحتضان املغرب لـ «قمة إفريقيا ـ
إسرائيل» التي عارض املشاركة فيها في
ري
وقت سابق ،حيث ترى مراكز دراسات
س
عبرية أن الفرصة مواتية اليوم لعقد
القمة ،كما ال تستبعد مصادر «األسبوع»،
سعي لوبيات إسرائيلية إلى فتح قنصلية
في الداخلة بعد إقالة مدير «املوساد» وتعويضه
بمدير جديد هو مائير بن شبات ،غير أن الطموح
اإلسرائيلي يصطدم برغبة الرباط في االقتصار
على افتتاح مكتب اتصال في العاصمة.
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تصنيف البوليساريو كجماعة
إرهابية بعد اعتراف أمرياك
بمغربية الصحراء
www.alousboue.com

ملف العدد
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أمرياك تسيطر على اقتصاد
المغرب وإسرائيل تصبح
المستثمر األول في 2022
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كواليس األخبار

لماذا يغيب خليهن ولد الرشيد
عن تطورات القضية الوطنية؟
خاص
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الذكرى األولى
لرحيل القيدوم
مصطفى العلوي
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كـواليـس األخبــار
ما دور «الكوركاس»؟
بقلــم:

الطيب العلوي

�صفقة الك�أ�س اململوء ن�صفه
والفارغ ن�صفه ()...
مر أسبوع ،والكل ما زال يتساءل ،وال أحد يعرف بعد
ّ
سر ما جرى( ،)...عصر يوم الخميس  11دجنبر ،2020
عندما كان الجميع «ما عليه ما بيه» ،حتى شحنت ثالث
تغريدات وبسرعة البرق( ،)...كافة هواتف املغاربة ،تؤكد
اعتراف الواليات املتحدة األمريكية بمغربية الصحراء،
مقابل اعتراف املغرب بإسرائيل.
لم يفهم أحد حيثيات هذه الصفقة العجيبة والغريبة،
التي فرضت على الجميع «جدلية الكأس اململوء نصفه
والفارغ نصفه» ،حيث أن هناك من رأى فيه الجزء اململوء
فــقــط( ،)...واحتفل بما جــرى ،واعتبره ضربة قاضية
لجبهة البوليساريو ،ونقلة سياسية وقانونية نوعية
ملسار ملف الصحراء ،دون أن يبدي أي رأي حول ثمن
الصفقة( ،)...فيما الفريق الثاني ،الذي ال نريد السماع
بــه( ،)...واالنتشار األمني الكثيف الذي عرفته شوارع
وأزقــة الرباط يوم اإلثنني املاضي ،من قــوات عمومية
وفــرق التدخل السريع ،الحاملني للدروع والــهــراوات،
خير دليل على ذلــك( ،)...هو ذاك الذي رأى إذن الجزء
الفارغ من الكأس ،وانزعج من «غــاء» ثمن الصفقة،
املتمثل في االتفاق املبرم بشأن تطبيع العالقات مع
إسرائيل ،واستئناف العالقات الدبلوماسية معها ،ومن
ثم ،تبادل فتح سفارات في كال البلدين ،والسماح برحالت
جوية مباشرة من وإلى إسرائيل ،والتي «ال ْز ْربــة على
صْ ـاَح( ،»)...صرحت اإلدارة األمريكية يوم الثالثاء 15
دجنبر  ،2020أن جاريد كوشنير ،صهر دونالد ترامب
وكبير مستشاري البيت األبــيــض ،هو الــذي سيرأس
شخصيا الوفد الــذي سيدشن أول رحلة بني إسرائيل
واملغرب ،ليكون املغرب بذلك رابع دولة توافق على تطبيع
العالقات مع دولــة نتنياهو ،بعد اإلمــارات والبحرين
والسودان ،التي لع ّناها جميعا قبل أسابيع بشتى أنواع
الشتم( ،)...بعد اتخاذها لهذا القرار ،الذي رأى فيه الرأي
العام املغربي خيانة عظمى «آنذاك ...آنذاك».
أما املمسك بالعصى من الــوســط( ،)...فلم ير الكأس
ال فارغا وال مملوءا ،وربما لم ير وجــودا ألي كأس من
الــكــؤوس( ،)...بل تساءل فقط عن شيء واحــد :كيف أن
التغريدات املذكورة( )...جاءت بتوقيع من البيت األبيض،
تحت رئاسة دونالد ترامب ،الرئيس املنتهية عهدته(،)...
والذي كنا نظنه منغمسا في جمع حقائبه ملغادرة مكتبه
البيضاوي ،خصوصا وأننا لم نسمعه يتلفظ بمصطلح
«املغرب» ولو مرة واحدة ،ال بالخير وال بالشر ،طيلة عهدته
التي دامت أربع سنوات()...؟ (انظر ركن بني السطور.
عدد  22أكتوبر  2020من جريدة األسبوع) ،وهل تحول
إذن في آخر أيامه في واشنطن ،من رئيس بـ«ال رحمة ال
ش َف َقة» إلى «بابا نويل» ،وفي الوقت املناسب( ،)...يوزع
الهدايا على أصحاب النوايا الحسنة()...؟
الجواب :ال ..ال طبعا ،ألنه وكما عبر عن ذلك املحلل
السياسي محمد الشرقاوي ،املقيم بالواليات املتحدة
األمريكية ،فإعالن ترامب هــذا ،يشكل هدية ملغومة،
في شكل ملعقة تجتمع فيها جرعتان مختلفتان تمام ًا،
جرعة أولى حلوة املــذاق ،بعزمه فتح قنصلية أمريكية
في الداخلة واالعتراف بالحدود الحقيقية للمغرب ،لكي
نتم ّكن فيما بعد من استساغ سهل للجرعة الثانية()...
املقبلة ،والتي ستكون أقل حالوة(.)...
غياب أي إشارة في بالغ البيت األبيض تلمح إلى أي
وعد أو تعهد من قبل الواليات املتحدة ،ملساندة املغرب
في قضيته والوقوف بجانبه أمام مجلس األمن ،بينت
لــأعــمــى( )...عــن ضعف الـــدالالت القانونية لإلعالن
الرئاسي الذي وقعه ترامب ،لكونه مجرد «أداة عملية»
ضمن «سياسة عامة» ،بعيدة عن الصيغ القانونية امللزمة
كتلك التي يقرها مجلس الشيوخ في الكونغريس...
واألعمى قد يشفى ويسترجع بــصــره( ،)...ويقتنع أن
أبناء «العم سام» ال يؤمنون بالهدايا ،عندما سيسمع
أنهم سرعان ما بــدأوا يفكرون في نقل قاعدة عسكرية
أمريكية من أوروبا إلى الصحراء(.)...

ملاذا يغيب خليهن ولد الر�شيدعن تطورات
الق�ضـية الوطـنية؟
الرباط .األسبوع

حقق املــغــرب الــعــديــد من
اإلنـــجـــازات الــدبــلــومــاســيــة
املــهــمــة فــي قضية الــوحــدة
الترابية للمملكة ،وتأكيد
السيادة الوطنية على األقاليم
الجنوبية ،بعد االعــتــراف
األمريكي بمغربية الصحراء،
وفتح العديد من القنصليات
في مدينتي العيون والداخلة،
إال أن العديد من الصحراويني
امل ــغ ــارب ــة يــتــســاءلــون عن
ســـبـــب غــــيــــاب «امل ــج ــل ــس
امللكي االستشاري للشؤون
الصحراوية» ورئيسه خليهن
ولد الرشيد.
ويـــطـــرح غ ــي ــاب خليهن
ولــد الرشيد ،رئيس مجلس
«الكوركاس» ،تساؤالت كثيرة

لدى الرأي العام ،خاصة وأن
الرجل سبق أن قام بتحركات
إيجابية خالل بداية تأسيس
املــجــلــس ،لكنه تــراجــع في
الــســنــوات األخــيــرة وحتى
نشاط املجلس ضعف ألسباب
مجهولة ،ولــم يعد حاضرا
خـــال االنـــتـــصـــارات الــتــي

تحققها القضية الوطنية على
خصوم الوحدة الترابية.
لقد تم تأسيس «الكوركاس»
ليقوم بدور ريــادي وإضافي
ويساعد الدبلوماسية في
الترافع عن القضية الوطنية
األولــى ،وأيضا ليساهم في
تحقيق التنمية باألقاليم

الجنوبية ومناقشة القضايا
ال ــت ــي تــشــغــل املــواطــنــن،
وتقديم مقترحات للحكومة
ورفـــع تــقــاريــر للملك ،لكن
املــاحــظ أن املجلس يعيش
ج ــم ــودا وغــيــابــا كــلــيــا عن
األحــــــداث املــتــســارعــة في
األقاليم الجنوبية.

كاريكاتير األسبوع
تنافس أمريكي
أوروبي على االستثمار
في الصحراء
الرباط .األسبوع
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إبعاد  286مشروعا من «غرفة الحرب»
الرباط .األسبوع

أك ــد مــصــدر مطلع ل ـــ«األس ــب ــوع» ،أن 286
مشروعا أبعدت من التمويل املوجه إلى تعويض
الواردات ،والبالغة تكلفته في املرحلة األولى83 ،
مليار درهم ،وبدأ بغالف  15مليار درهم في أفق

بلوغ  500مشروع بـ  34مليار درهم املحددة.
وأحــدث بنك املشاريع عبر األنترنيت ،خلية
مكلفة بمواكبة أصحاب املشاريع تحت اسم «وور
روم» أو «غرفة الحرب».
وبـ  100مشروع األولــى ،تجاوز التمويل 4
إلى  5مليارات ،لكن مصدر «األسبوع» يؤكد أن
مراجعة املشاريع املقترحة ،ضرورية في مرحلة
ثانية إلنجاح هذا الورش.

تغييرات في قيادة «أفريكوم»
الرباط .األسبوع

في يوم  13نونبر املاضي ،اجتمع ضباط
مغاربة وأمريكيون من أجل مناورات «األسد
اإلفــريــقــي» بمدينة أكــاديــر ،إلنــجــاح دورة

 ،2021بني الجنرال األمريكي أنجري رولينغ
والجنرال املغربي بلخير فــاروق ،في إطار
فريق للعمل يتبع جنوب أوروبا.
وحسب مصدر «األســبــوع» ،فــإن أمريكا
قــــررت مــواصــلــة الــعــمــل مــن داخــــل هــذه
الترتيبات التي تربط مناورات أكادير بفريق
العمل لجنوب أوروبا وليس لـ«أفريكوم».

كـــشـــف مــــصــــدر مــطــلــع
لــــ«األســـبـــوع» ،أن الشركة
األمريكية ،املنطلقة من جنوب
إفريقيا ،تسعى إلى االنفتاح
على االستثمار في الصحراء،
ضمن استراتيجية أمريكية
لــاســتــثــمــار فـــي اإلقــلــيــم،
انطالقا مــن قنصليتها في
الداخلة.
وتعرف هذه املنطقة بغنى
كبير على صعيد املــعــادن،
املحتمل وجــودهــا( ،)...وإن
كانت هناك شراكة بحرية مع
أوروبا ،فإن شراكة االستثمار
واملــعــادن ومــا تحت األرض،
يعود لألمريكيني ،بعد قرار
الرئيس األمــريــكــي ،دونالد
ترامب ،حصر عمل قنصلية
بـــاده فــي مــديــنــة الــداخــلــة
بالشؤون االقتصادية.
وفــــي س ــي ــاق ذي صــلــة،
قــال مصدر «األســبــوع» ،أن
روبرت بيرنيتي ،عن القوات
األوروبــيــة األمريكية ،كشف
عن مبادرات أمريكية ،منها
مبادرتان انطالقا من الداخلة.
وكــشــفــت واشــنــطــن عن
خططها فــي نــهــايــة شهر
نونبر املاضي ،مؤكدة على
الرغبة في العمل امليداني
في الصحراء ضمن مبادرة
«إن .سي .أو» للتنمية.
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تحت األضواء

كـواليـس األخبــار

مقال على هامش الذكرى األولى لرحيل
مؤسس «األسبوع» مصطفى العلوي
الفرق بين إسرائيل واللوبي الصهيوني

الراحل مصطفى العلوي

الرباط .سعيد الريحاني

((مــن املؤمنني رجــال صــدقــوا مــا عاهدوا
هلل عليه ،فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
ينتظر)).
بحلول شهر جمادى األولى ،تحل ذكرى وفاة
املرحوم ،قيدوم الصحافيني ،مؤسس جريدة
«األســبــوع» ،أستاذنا مصطفى العلوي ،بعد
رحلة إعالمية طويلة أسس من خاللها مدرسة
خاصة في الصحافة الوطنية ،من حيث القدرة
على صناعة الرأي العام والتأثير في القرارات
الكبرى.
مــرت سنة إذن ،على وفــاة زعيم الصحافة
املستقلة ،وقــد شــاءت الــظــروف أن ال يعيش
مصطفى العلوي في زمن جائحة «كورونا»،
وهو ما حرمنا من تعليقات صحافي كان له
ميزانه الخاص في تقدير األحداث ،كما حرمتنا
األقدار من تعليق قيدوم الصحافيني الراحل،
على الــتــطــورات األخــيــرة فــي عــاقــة املغرب
بإسرائيل ،وهو الصحفي الذي بدأ مساره في
قلب الصراع العربي اإلسرائيلي ،وفيما يلي،
تعود «األســبــوع» لحكاية الــراحــل مصطفى
العلوي مع اإلسرائيليني املغاربة و«اللوبي
الصهيوني».
سبق لـ«األسبوع» أن تطرقت ملسار الراحل
مصطفى العلوي والــذي بــدأه بمقال وضعه
في قلب الــصــراع العربي اإلسرائيلي ،وهو
املــقــال ال ــذي كتبه يــوم  16يناير  1961في
جريدة «الفجر» املغربية ،وكان وقتها رئيسا
لتحرير هــذه الــجــريــدة ،حيث اخــتــار إثــارة
مشكلة التغلغل الصهيوني في املغرب والعالم
العربي ،وإشكالية هجرة اليهود املغاربة نحو
إسرائيل ..وقد تزامن ذلك مع حادثة مؤسفة
لقضية باخرة حطمتها أمواج البحر ،وكان على
ظهرها مجموعة من اليهود املغاربة.
يحكي مصطفى العلوي(( :هذا املقال ،كان
بالنسبة لألجهزة الصهيونية ،القشة التي
قصمت ظهر البعير ،فبصرف النظر عن كون
هذا املقال ليس افتتاحية رسمية للجريدة ،فإنه
حملني شخصيا إلى عالم الصراع الصهيوني
العربي ،وحمل جريدة «لوموند» الفرنسية إلى
خوض املعركة نيابة عن إسرائيل ضد جريدة
«الفجر» التي كنت رئيس تحريرها)).
فــأن تخصص لــه جــريــدة «لــومــونــد» خبرا
كامال لتغطية موضوع عن املغرب الحديث
العهد باالستقالل ،كان كفيال بتحريك األطراف
املغربية ،وقتها استدعى وزير الداخلية آنذاك،
امبارك البكاي ،الــذي كانت جريدة «الفجر»
تابعة لوزارته ،الصحافي مصطفى العلوي،
وفاتحه في املوضوع ،لينجح القيدوم الراحل
في إقناعه ،بخروج إعالمي أقــوى من خرجة

م�صطفى العلوي
والإ�سرائيليون املغاربة
وامبارك البكاي
«لــومــونــد» ،عــبــر جــريــدة أقـــوى هــي جــريــدة
«نيويورك تايمز» األمريكية.
يقول الــراحــل مصطفى العلوي(( :فعال،
أجريت اتصاال مع مراسلة جريدة «نيويورك
تايمز» باملغرب ،التي انقضت على الفرصة،
ونشرت بتاريخ  22فبراير  ،1962استجوابا
لوزير الداخلية املغربي ،تناقلته جميع أجهزة
اإلعالم العاملي واملغربي)).
وقتها ،عبر الوزير املغربي امبارك البكاي،
عــن أمله فــي أن يمكث اليهود املــغــاربــة في
وطنهم ،ليعملوا جنبا إلى جنب مع املواطنني
املسلمني في بناء دولة قوية الدعائم ،مزدهرة،
ثم أدان السيد وزيــر الداخلية بشدة ،نشاط
الصهيونية الــدولــيــة الــهــدام والــرامــي إلى
تشجيع اليهود على التخلي عن املغرب ،وفند
امبارك البكاي ،تفنيدا قاطعا ،ما روجته بعض
الصحف األجنبية املنحرفة حول ظهور حركة
مزعومة معادية لليهود في املغرب ،وحول منع
اليهود من السفر إلى الخارج ،حسب ما يحكيه
العلوي الذي انتصر إعالميا على وزير اإلعالم
املغربي ،حيث سجل بهذا االستجواب انتصارا
شخصيا على وزير اإلعالم املغربي الذي كان
هو الوزير أحمد العلوي ،والذي سبق له بعد
صدور مقال «لوموند» ،أن عقد ندوة صحفية
طمأن فيها األطراف اليهودية في املغرب ،وقال
للصحفيني(( :إن املقال الــصــادر في جريدة
«الفجر» ال يعبر إال عن رأي صاحبه.))..
هنا تكمن أهمية االستجواب املنشور لوزير
الداخلية آنذاك في جريدة «نيويورك تايمز»،
وهذه القضية تبرز حقيقة الصراع الداخلي
الذي كان والزال بني االتجاهات املختلفة في
الحكومة املغربية.
هكذا ،أصبح الصراع مفتوحا في واضحة
النهار ،بني جريدة «الفجر» الحكومية التي كنت
رئيس تحريرها ،وبني أباطرة «الصهيونية»،
الذين كانوا يتباكون على ما تدعيه الصحيفة
املغربية ،خصوصا بعد أن انــبــرت جريدة
«العمال» التي كــان يصدرها االتــحــاد العام
للشغالني ،ملساندة جريدة «الفجر» الحكومية،
فاجتمعت نخبة يــهــوديــة مــن ن ــوع جــديــد،
وتدارست املوقف ،فلم يجدوا بدا على «جريدة»
الفجر ،علنا ،ال على شكل منشور سري ،وإنما
بإصدار بالغ أمضى عليه كل حراس املصحة
اليهودية باملغرب ،وقد صدر هذا املوقف في
شكل ورقــة مطبوعة باللغة الفرنسية ،عليها
عنوان كبير :تصريح .Déclaration
وقد بدأ هذا التصريح ،فأخبر بأن منشورا
سريا ذا مــصــادر صهيونية ،قــد تــم توزيعه
باملغرب ،واتــخــذوا مــن هــذه الذريعة مدخال
لتصريحهم الذي أنشر أسفله ترجمته بالحرف
وأسماء املمضني عليه:
((تــصــريــح :نحن املغاربة اإلسرائيليون،
املمضون أسفله ،الــواعــون باملصلحة العليا
لــوطــنــنــا ،والــذيــن ال يسلمون فــي املصالح
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املصيرية للجالية اليهودية املغربية التي
هي منا ،ندين علنا وبــدون غموض ،الدعاية
الصهيونية كأداة لإلمبريالية ،وسالح لضرب
التضامن الوطني املغربي..
نــعــلــن اســتــنــكــارنــا لــلــتــصــرفــات املــثــيــرة
للصهيونيني الــذيــن يــزايــدون على مصالح
اليهود املغاربة الباحثني عن الكرامة والعيش
الكريم واالســتــقــرار ،الدافعني باليهود نحو
الهجرة ،في الوقت الذي يتحتم على اليهود
واملسلمني في املغرب ،أن يكتلوا جهودهم إلتمام
الوحدة الوطنية ،وخلق إطار لحياة سعيدة في
وطنهم تضمن للجميع الديمقراطية ،الحياة
الكريمة ،واالستقرار ،ومدفوعني بالرغبة في
دفع كل شبهات القذف في حق وطننا ،فإننا
نستنكر الحملة العاملية املشنونة ضد املغرب
من طرف االنتهازيني اإلمبرياليني الراغبني في
خلق جو من امليز العنصري حتى يصلوا إلى
تفريق املواطنني اليهود في املغرب عن الكيان
الوطني.
إن موقفنا هــذا ليس مشوبا بالرغبة في
إرضــاء بعض الطموحات ألي كان ،وإنما هو
صادر عن مجموعة وطنية التزمت ،حتى قبل
استقالل املــغــرب ،بمبادئها املنبعثة مــن أن
املغرب هو وطنها.
لهذا ،فإننا نعلن بنفس اإلصرار ،استنكارنا
لكل مظاهر معاداة السامية ،ومعاداتنا لكل
تمييز يــهــدد حقوقنا وحريتنا كمواطنني
مقتنعني بأن هذا الوطن وطننا وال توجد أي
قوة قادرة على زحزحة موقفنا.
اإلمضاءات:
«أبراهام سرفاتي» مهندس مناجم؛ «جوزيف
ليفي» موظف بإدارة الوظيفة العمومية؛ «روجي
كوهني» مكلف بمهمة في البنك الوطني للتنمية؛
«دافيد كوهني» طبيب في الخميسات؛ «جو بن
دالك» طبيب في خريبكة؛ «سموئيل بن هاروش»
مدير في املكتب الوطني للفوسفاط؛ «إيفلني
سرفاتي» كاتبة في الــدار البيضاء؛ «رائــف
بن هاروش مــاودي» محامي بالدار البيضاء؛
«روني أوحانا» ملحق بمحكمة الدار البيضاء؛
«جودا أزويلوش» نائب مدير بــوزارة املالية؛
«ليون املاليح» مفتش املالية بالدار البيضاء؛
«سيمون ليفي» أستاذ بالدار البيضاء؛ «إيلي
كاباي» مدير مدرسة بالدار البيضاء؛ «أمرام
املاليح» أستاذ بالدار البيضاء؛ «إسحاق ليفي»
أستاذ بالدار البيضاء؛ «سام زريهم» أستاذ
متخصص بالدار البيضاء؛ «هوكيط الرويمي»
معلمة بالدار البيضاء؛ «ألبير واكنني» موظف
بمصلحة الكهرباء بالدار البيضاء؛ «شــارل
الحلوف» طبيب بــالــربــاط؛ «أرمـــان العطار»
مهندس بالدار البيضاء؛ «مايير ألبو» مفتش
مواصالت بالدار البيضاء؛ «سموئيل عمار»
مهندس بالدار البيضاء؛ «أالن فيمات» مهندس
بالدار البيضاء؛ «جاك الصباع» مهندس بالدار
البيضاء)).

ما خفي

اكن أعظم
ينتظر أن تشهد األيـــام القليلة
املقبلة ،تغييرات كبيرة على مستوى
مــواقــع املــســؤولــيــة فــي املــؤســســات
العمومية الــكــبــرى ،وزيــــادة تفعيل
املؤسسات التي نص عليها دستور
 ،2011وتــقــول بــعــض امل ــص ــادر أن
التغييرات اإلدارية املرتبطة بالكفاءات،
سترافقها تغييرات سياسية كبرى
داخل األحزاب الوطنية.
ومن املتوقع أن تعود للواجهة بعض
الشخصيات الوزارية التي سبق أن
تحملت مناصب املسؤولية قبل أن
تساهم املؤامرات الحزبية في إبعادها
عن مناصبها رغم كفاءتها( ،)..فيما
ستحمل التعيينات في املجلس األعلى
لألمن القومي ،مفاجآت كبيرة ،بإبعاد
املرشحني الذين تم الحديث عنهم في
وقت سابق.
كشف الــبــاحــث األمـــازيـــغـــي،
العسكري السابق ،موحى أوهتيت ،في
تصريح لـ«األسبوع» ،عن جزئية غير
معروفة ،حول حرب الجوالن ،حيث أكد
أنه رفض املشاركة في هذه التجريدة،
بعد أن عــرضــت عليه املــشــاركــة من
طــرف الــجــنــرال( ،)..كما أوضــح أن
هذه املعارك أسر فيها جنود مغاربة،
بعد أن دفعتهم القوات العربية إلى
خط املواجهة األمامي مقابل تراجع
البعض(.)..
يدخل المغرب ضمن خانة إعالن
 11دجنبر  ،2020الذي يحدد أجندة
الــحــرس الــوطــنــي األمــريــكــي ،وأن
مناورات شرطة الحموشي والحرس
الوطني األمريكي «قيد الدرس إلنجاح
هـــذه الــخــطــوة» ،وقـــد تــأكــد ملصدر
«األسبوع» ،أن هذه املناورات هي جزء
من تفاهم سابق بني املغرب والواليات
املتحدة ،تقرر معه فتح قنصلية في
الداخلة تهتم بالشؤون االقتصادية.
صب بعض رموز القبائل الزيانية
جـــام غضبهم عــلــى ممثل السلطة
املحلية فــي جــنــازة القطب الحركي
الراحل املحجوبي أحرضان ،منتقدين
غــيــاب وزي ــر الــداخــلــيــة عبد الــوافــي
لفتيت أو الــوزيــر املنتدب ،عــن هذه
الــجــنــازة ،اعــتــبــارا لقيمة الــراحــل
أحرضان في مقاومة ظاهرة الحزب
الوحيد والهيمنة السياسية واألعمال
الوطنية التي كان يقوم بها(.)..
أكد العربي لمحارشي ،في مداخلة
لــه باسم فريق األصــالــة واملعاصرة
بمجلس املستشارين ،فــي الجلسة
الشهرية ليوم  15دجنبر الجاري ،أن
على النيابة العامة تحريك املتابعة
والسجن للمشكك في الوحدة الترابية
للمغرب ،على حد تعبير موقع «البام»،
الــذي قــاده لفترة يساريون سابقون
دعوا إلى تغليب «الحل األممي» ،يقول
مصدر حزبي لـ«األسبوع» ،الذي يؤكد
نهاية هذا التيار.
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كـواليـس األخبــار

 5آالف ممرض ينتظرون
بنشعبون

بن كيران غاضب من العمراني والعثماني

هل تت�سبب الق�ضية الفل�سطينية يف تفجري حزب العدالة والتنمية؟
الرباط .األسبوع

قــالــت مــصــادر
م ــط ــل ــع ــة ،أن
عــبــد اإللـــه
بن كيران،
رئــــيــــس
الحكومة
السابق

بن كيران

واألم ــن الــعــام لحزب العدالة والتنمية على البالغ ،الذي أعده سليمان العمراني،
السابق ،غاضب من بالغ األمانة العامة نائب األمني العام سعد الدين العثماني،
لـ«البيجيدي» ،والذي يؤيد ما جاء في بالغ حيث يعتزم الخروج للتعليق حول بالغ
الديوان امللكي ،ويؤكد تمسكه بالقضية الحزب وإعالن موقفه الشخصي القريب
الفلسطينية.
من موقف حركة «التوحيد واإلصالح».
وكــشــفــت ذات
ومــن املنتظر أن يخرج بن كيران
املــصــادر ،أن
عن صمته عبر صفحته الرسمية
ب ــن كــيــران
بموقع الــتــواصــل االجتماعي
أخــــــبــــــر
«فــايــســبــوك» ،لــلــحــديــث حــول
املــقــربــن
التطورات الجديدة التي تعرفها
مــنــه ،أنه
الساحة السياسية.
غير راض
وكان الخالف قد دب داخل حزب
العدالة والتنمية بشكل
كبير ،بعد تورط وزير
الــتــشــغــيــل ،أمــكــراز،
في تقديم تصريحات
جطو
مـــعـــاديـــة لــلــمــوقــف
الرسمي املغربي في
قناة تلفزية شيعية
موالية لحزب هلل.
العمراني
العثماني

الرباط .األسبوع

ينتظر حوالي  5آالف من املمرضني املجازين
تسوية ملفهم املهني واالجتماعي ،العالق منذ
 3سنوات لــدى وزارة االقتصاد واملالية ،رغم
االتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الصحة
والذي يقضي بإقرار ترقية استثنائية بأثر إداري
ومالي ،يهدف إلنصاف هذه الفئة املتضررة.
ويــطــالــب املــمــرضــون وزيـــر املــالــيــة ،محمد
بنشعبون ،بمعالجة قضيتهم والــزيــادة في
أجورهم ،خاصة وأن الكثير منهم مقبلون على
التقاعد بعدما قضوا سنوات طويلة في العمل
والنضال دون أن يستفيدوا من
الترقية.
وراسلت بعض التنظيمات
وزير املالية ،من أجل إنصاف
هذه الفئة وتسوية ملفها قصد
معالجة وضعية املمرضني
وتقنيي الصحة املجازين من
الدولة ذوي السنتني من
التكوين ،قصد رفع
الــحــيــف واإلقــصــاء
الــذي يعانون منه
منذ سنوات.
بنشعبون

متقاعدو األمن يتحركون
لتأسيس جمعية جديدة

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

الرباط .األسبوع

يسعى مجموعة من متقاعدي األمن الوطني لتأسيس
هيئة جديدة للمتقاعدين أطلق عليها اســم «الهيئة
الوطنية ملتقاعدي األمن الوطني باملغرب» ،وذلك للدفاع
عن حقوق رجــال األمــن السابقني ،والعمل من أجل
تحسني مستواهم االجتماعي.
وقــامــت اللجنة التحضيرية بــزيــارة لعدة جهات
باململكة ،للتواصل مع العديد من املتقاعدين من أجل
التعريف بالهيئة وأهدافها النبيلة ،وقد لقيت تجاوبا
إيجابيا من طرف الجميع.
ونظرا لجائحة «كوفيد  »19التي اجتاحت املغرب
والــعــالــم ،وصــــدور قــانــون ال ــط ــوارئ الـــذي يحضر
االجتماعات ،فقد قــررت اللجنة تأجيل عقد املؤتمر
التأسيسي للهيئة ،إلى حني رفع حالة الطوارئ الصحية
والرجوع للحياة العادية.

الملك
والفنانين
العناية الملكية بالفنانين
تلخصها هذه الصورة
الفريدة للملك محمد
السادس مع مجموعة من
رموز الفن المغربي.

صندوق التنمية السمعية البصرية يعود إلى مجراه
أعلنت جمعية اإلذاع ــات والتلفزات املستقلة
والــفــيــدرالــيــة املــغــربــيــة لــإعــام ،ألعضائهما
وللجمهور عامة ،أن قانون املالية املعتمد يعيد
العدالة أخيرا إلى مجراها ،حيث أصبح صندوق
التنمية السمعية البصرية من جديد ذا طابع
وطني ليشمل بالتالي اإلذاعات الخاصة.
وللتذكير ،فإن هذا هو ما خطط له املشرع في
عام  1997قبل أن تخصص املــادة  26من قانون
املالية لعام  2008هذا الصندوق ألجهزة السمعي
البصري العمومي ،ويعد هذا ثمرة سنوات من
الجهود التي جعلت املشرع يستمع أخيرا إلى
مطالبنا املشروعة.
وف ــي ه ــذا اإلطــــار ،تــتــقــدم جمعية اإلذاعــــات
والتلفزات املستقلة ،برئاسة السيد كمال لحلو،
بالشكر لكل من ساند هذه القضية ،وعلى وجه
الخصوص ،السيد شكيب العلج ،رئيس االتحاد
العام للمقاوالت املغربية ،الذي قدم هذا التعديل،
والسيد نزار البركة ،األمني العام لحزب االستقالل،
الـــذي شـــارك شخصيا ،وأيــضــا وزيـــر املالية
والحكومة التي قبلت هذا التعديل.
وبموجب هذا اإلنجاز ،تلتزم اإلذاعات الخاصة

تمويل البنك الدولي للحماية االجتماعية
يفرض التساؤل حول صدق المبادرات
الرباط .األسبوع

لحلو

ببذل املزيد من الجهود ،إلنجاز مهامها املختلفة
وف ــي مقدمتها الــدفــاع عــن املــشــروع الوطني
وقضاياه املقدسة.

وافق البنك الدولي ،الذي توجه له عدة
اتهامات بشأن اإلســـاءة للمحتاجني في
العالم ،على دعم برنامج الحماية االجتماعية
باملغرب ،بتكلفة تصل لـ  400مليون دوالر،
وذلك في إطار تمويل اإلصالحات الواسعة
لتقوية األمن االجتماعي.
وأكد جيسكو هنشيل ،املدير اإلقليمي
ملنطقة املغرب العربي في البنك الدولي،
أن املغرب قام باستجابة حاسمة ملساندة

الفئات األكــثــر هشاشة خــال جائحة
«كــورونــا» ،ويعمل على تسريع وتيرة
اإلصالحات الرامية إلى دعم منظومة
الحماية االجتماعية.
ويــهــدف البرنامج الجديد ملساندة
األسر الفقيرة والهشة وتقوية قدراتها
على الصمود في وجــه الصدمات في
املستقبل ،ودعــم الفئات املتضررة من
الجائحة ،ومساعدة الفئة أكثر احتياجا
للتغلب على األزمة االقتصادية واملالية.
ويسمح البرنامج بتغطية البرامج
الحالية للحماية االجتماعية والتمويالت
التي قدمت للناس من خــال صندوق
«كورونا».
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مصدر «األسبوع» يتذكر هدية محمد السادس
لـ «جوزيف» في عيد ميالده

كـواليـس األخبــار
«طناش شاهد» وتعاطف غير
مسبوق ضد مافيا أصيلة
الرباط .األسبوع

بايدن

هل ميكن جلو بايدن �أن مي�سح اعرتاف
دونالد ترامب مبغربية ال�صحراء؟
الرباط .األسبوع

قللت عدة أطراف من إمكانية حصول
أي تراجع في املوقف األمريكي من مغربية
الصحراء ،الــذي وقعه الرئيس املنتهية
واليــتــه دونــالــد تــرامــب ،كما قللت من
إمكانية تعطيل الرئيس الجديد جو بايدن،
لقرارات ترامب لصعوبة ذلك من الناحية
العملية ،كما أن ادع ــاء ذلــك ،يمكن أن
يحط من مكانة أمريكا أمام العالم كدولة
مؤسسات ،ال سيما بعد شروع الواليات
املتحدة األمريكية في تنزيل اعترافها
بمغربية الــصــحــراء على أرض الواقع
بافتتاح قنصليتها بمدينة الداخلة.

وقـــال مــصــدر «األســـبـــوع» :إن من
يهونون من عالقة جو بايدن مع املغرب،
ال يــســتــحــضــرون طبيعة «جــوزيــف»
(االســم الحقيقي لبايدن) ،هذا األخير
هو ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ
أمريكا؟ ويستحيل على الكاثوليكيني
ارتكاب الخطيئة الكبرى ،بالتراجع عن
الوعود املقدمة ،كما أن بايدن يحتفظ
للمغرب بمكانة كبيرة ،وهو ما تؤكده
األي ــام التي قضاها فــي مــراكــش على
هامش مؤتمر ريــادة األعــمــال ،وقتها
حــكــى لــلــحــاضــريــن بــتــأثــر شــديــد عن
إعجابه باملغرب ،حيث قال« :ما ال يفهمه
كثير من الناس ،هو أن للمغرب مكانة
خاصة في قلوب األمريكيني ،باعتباره
أول دولة في العالم تعترف بأمريكا».

نفس املصدر ،عاد إلى مشاركة بايدن
في مؤتمر ريادة األعمال بمراكش سنة
 ،2014بصفته نائبا لرئيس الواليات
املــتــحــدة ،حيث احتفى بعيد ميالده
هناك ،ولــم يخف إعجابه بهدية ملك
املــغــرب ،امللك محمد الــســادس ،وهي
الهدية التي لم يكشف عنها ،بل إن
حماس جو بايدن دفعه إلى ارتجال كلمة
باملناسبة ،ال تتوافق مع ما حضرته
له سفارة أمريكا في الرباط ،حتى أن
السفير دوايت بوش ،اعتقد أن كلمته لم
تعجب نائب الرئيس أوباما(.)..
يذكر أن قرار اعتراف أمريكا بمغربية
الصحراء ،قوبل بترحيب شعبي كبير،
جسدته بعد الوقفات الرمزية التي
شهدتها بعض املدن ومنها الرباط أمام
ساحة البرملان (انظر الصورة).

شــــهــــدت أصــيــلــة
فــي اآلونـــة األخــيــرة،
وقــفــات احتجاجية
ح ــاش ــدة ض ــد مافيا
الـــعـــقـــار بــاملــديــنــة،
وقــــال مــوقــع «مـــرآة
أصيلة» على صفحته
الفيسبوكية»(( :بعد
الفيديو الــذي نشره
مــوقــع مــــرآة أصيلة
واملــتــعــلــق بالنصب
واالحــــتــــيــــال الــــذي
تــعــرض لـــه املــقــاول
محمد العباسي من
طـــرف مــافــيــا العقار
بأصيلة والــنــواحــي،
وبــعــد اطـــاع الـــرأي
ال ــع ــام املــحــلــي على
مـــا عــانــتــه أرمــلــتــه
نادية السباع ،جراء
م ــا تــعــرضــت ل ــه من
مالحقات وضغوطات
قصد التخلي والتنازل
عــن حــقــوق زوجــهــا،

بغية اكتمال عناصر
الــجــريــمــة ومــحــاولــة
تحويلها عــن طريق
الــتــهــديــد والــضــغــط
إلــى صفقة قانونية؟
كما هو الشأن ملصير
العديد من املشاريع
والــعــقــارات املنهوبة
واململوكة عن طريق
الـــغـــن فــــي مــديــنــة
أص ــي ــل ــة( ،ب ــع ــد كل
هذا ،تعاطفت ساكنة
املدينة بشكل كبير مع

قضية أرملة املرحوم
مــحــمــد الــعــبــاســي،
نظرا لتشابه وتطابق
قــضــيــتــهــا مـــع عــدة
قضايا نصب واحتيال
ونــــهــــب لـــعـــقـــارات
ومــمــتــلــكــات الــنــاس
بــطــرق مــتــعــددة ،مما
جعل الناس يخشون
الــســفــر خــوفــا على
بيوتهم من امتالكها
وبــيــعــهــا ع ــن طــريــق
«طناش شاهد»؟!)).
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كواليس صحراوية

ولد الر�شيد يدعو البولي�ساريو �إىل الإميان
بنداء «�إن الوطن غفور رحيم»
عبداهلل جداد .العيون

في تجمع جماهيري تاريخي
شارك فيه مايقارب الـ  35ألفا
من حزب االستقالل احتضنته
ساحة املشور بمدينة العيون،
حــاضــرة الــصــحــراء املغربية،
كشف عضو اللجنة التنفيذية
لحزب االستقالل منسق الجهات
الجنوبية الثالث ،حمدي ولد
الرشيد ،مزايا االحتفاء بالقرار
الــتــاريــخــي لــلــواليــات املتحدة
األمريكية ،القاضي باالعتراف
بسيادة املغرب على الصحراء،
بــفــضــل حــكــمــة وتــبــصــر امللك
محمد السادس.
ووجه ولد الرشيد خالل هذا

ولد الرشيد

بسيادة املغرب على الصحراء،
وهــو ما يعكس عمق الروابط
التاريخية واالستراتيجية بني
املغرب والواليات املتحدة ،وكذا
التعبير عن اعتزاز الساكنة بما
حققته الدبلوماسية املغربية من
انتصارات هامة ،تحت القيادة

اللقاء ،رسائل للسالم بكل لغات
العالم ،مقدما خاللها عبارات
الــشــكــر واالمــتــنــان لــلــواليــات
املــتــحــدة األمــريــكــيــة وللشعب
األمريكي الصديق ،بعد القرار
التاريخي الذي اتخذه الرئيس
دونـــالـــد ت ــرام ــب بــاالعــتــراف

الرشيدة للملك محمد السادس،
دفاعا عن وحدة اململكة الترابية.
وناشد ولد الرشيد من جديد
مــا أســمــاهــم «أبــنــاء عمومتنا
وإخــوانــنــا بمخيمات تندوف
وبأوروبا وبالداخل والخارج»،
بأن يهتدوا إلى جادة الصواب
ويــلــتــحــقــوا بــوطــنــهــم الــغــفــور
الرحيم ،الذي يفتح أبوابه لعهد
جــديــد فــي ظــل الحكم الــذاتــي
الذي يعتبر خيارا استراتيجيا
ال محيد عنه ،وقــال« :الواجب
الــوطــنــي أغــلــى مــن كــل شــيء
وأقــوى من كورونا ومن الذين
يعاكسون املــغــرب فــي وحدته
الترابية» ،وأبرز رئيس مجلس
الجهة ،مزايا وأبعاد االعتراف
األمريكي بمغربية الصحراء،
وبــفــتــح ع ــدد مــن التمثيليات
الدبلوماسية بالعيون والداخلة.

وزير موريتاني ينتقد المواقف الراديكالية للبوليساريو
األسبوع

فــي تــدويــنــة لــه عــلــى مــنــصــة الــتــواصــل
االجتماعي «الفيسبوك» ،دعــا وزيــر الثقافة
والصناعة التقليدية السابق ،الناطق باسم
الحكومة املوريتانية ،والــقــيــادي فــي حزب
«االتــحــاد من أجــل الجمهورية» ،محمد ولد

محم ،دول املغرب العربي ،من قبيل الجزائر
وموريتانيا ،ملراجعة موقفها من ملف الصحراء
في ظل املستجدات األخير املتعلقة بالنزاع.
وحــث الــوزيــر الــســابــق ،الـــدول املعنية،
للنظر للمستجدات األخــيــرة ،فــي إشــارة
إلى االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء
بمنظور إيجابي ودقــيــق ،وإقــبــار الحلول
الجذرية في إحالة لتقرير املصير الــذي لم
يعد حال ممكنا ،ومراجعة مواقفها بشجاعة،
مطالبا تلك الحكومات بــاملــرونــة وتفادي

التصلب في مواقفها واستلهام مواقف عملية
متاحة حاليا ،في إشــارة للمقترح املغربي
للحكم الذاتي ،بعيدا عن شبح الحرب املحدق،
داعــيــا إيــاهــا مــرة أخــرى الستثمار املوقف
األمريكي والسعي للتقارب والواقعية فيما
بينها ،مطالبا جبهة البوليساريو بوجوب
العودة عن مفاهيم الراديكالية في تعاطيها
مع الــنــزاع إلفساح املجال أمــام حل يحقق
التنمية ويأخذ بيد املنطقة نحو االستقرار
والتكامل بني شعوب وحكومات املنطقة.

بريطانيا تبحث عن موطئ قدم لها في قنصليات العيون

بايدن يؤكد قرار ترامب
بمغربية الصحراء

العيون .األسبوع

رفــض الرئيس األمريكي
املــنــتــخــب ،جـــو بـــايـــدن،
التعليق على املستجدات
األخ ــي ــرة املتعلقة بــنــزاع
الــصــحــراء ،وفقا ملــا نقلته
صحيفة «ذا هيل» األمريكية،
وهــــو الــــقــــرار الــذيــحــظــي
باهتمام املراقبني املتتبعني
لقضية الصحراء ،معتبرين
أن إدارة الــرئــيــس الجديد
ستنخرط ال محالة في قرار
الرئيس السابق.
وقالت الجريدة األمريكية
الواسعة االنتشار ،أن الرئيس
املنتخب ،جــو بــايــدن ،أشــاد
بالتقدم املُحرز من لدن اإلدارة

بوريطة وجونسون

فتح قنصليتها بمدينة بوجدور
التي تتواجد بإقليمها محمية
تشرف عليها جمعية ممولة من
قطر ،تسعى إلى تربية مختلف
الطيور وجعلها محمية غنية
بطبيعتها الصحراوية.
وفي نفس السياق ،قد تلتحق
اململكة العربية السعودية بركب
ملوك وأمــراء الدول الخليجية

والــعــربــيــة ،بــاخــتــيــار مدينة
الــســمــارة الــعــاصــمــة العلمية
والروحية لألقاليم الصحراوية
املــغــربــيــة ،والــتــي ال تختلف
تــضــاريــســهــا ومــنــاخــهــا عن
تضاريس ومناخ السعودية من
حيث درجة الحرارة في الصيف
وتواجد وادي الساقية الحمراء
الغني بطبيعته الخالبة.

تعزية

انتقل إلى جوار ربه ،احلاج سيدي محمد القدميري ،أحد رموز
املـقــاومــة مبدينة الــربــاط وأح ــد مؤسسي خلية املـقــاومــة بــاألودايــة
واملدينة العتيقة ،وبهذه املناسبة األليمة ،تتقدم عائلة الـبــدراوي
وعــائـلــة اجل ــراري وجمعية فـضــاء األودايـ ــة ،بــأحــر الـتـعــازي لعائلته
الصغيرة والكبيرة ،زوجته وأبنائه مراد وهشام وسناء ورجاء.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

األمريكية الحالية فيما يخص
االنفتاح اإلسرائيلي العربي،
مشددا على ضرورة التنسيق
واالنــخــراط مع كل الحلفاء،
من قبيل االتحاد األوروبــي،
لحل النزاعات العاملية.
وأضــــــافــــــت الـــجـــريـــدة
األمريكية ،أن فريق الرئيس
بــايــدن ،رفــض التعليق على
أحدث التطورات في املنطقة،
وذلك في إحالة على اعتراف
اإلدارة األمريكية الحالية
بمغربية الصحراء.
وكــــان املــنــتــظــم الــدولــي
قــــد ذهــــــب جـــلـــه لــتــأيــيــد
تطبيع الــعــاقــات املغربية
اإلسرائيلية بشكل واضــح،
فــيــمــا حــافــظ بــعــضــه ،غير
الــدول املجاهرة بالدفاع عن
وحدة املغرب الترابية ،كدول
إفريقية وعربية وأوروبــيــة،
على مسافة من النزاع.

قسم المسيرة في افتتاح قنصلية البحرين
العيون .األسبوع

العيون .األسبوع

فتحت أمريكا شهية باقي
الدول العظمى لاللتحاق بركب
تدشني تمثيلياتها الدبلوماسية
باألقاليم الصحراوية.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد ،علمت
«األسبوع» أن بريطانيا قد أبدت
اســتــعــدادهــا لفتح قنصليتها
بإحدى مدن الصحراء املغربية
ع ــل ــى غــــــرار مــجــمــوعــة مــن
الــــدول ،ويــأتــي هــذا املستجد
الدبلوماسي املهم ،أياما فقط
بعد إعــان الــواليــات املتحدة
األمريكية عن فتح قنصلية لها
بمدينة الداخلة.
كما تتحدث بعض املصادر،
عن احتمال اختيار دولــة قطر

فرقتهما السياسة وجمعهما المغرب

شد قسم املسيرة الخضراء انتباه وزير الشؤون
الــخــارجــيــة البحريني ،عبد اللطيف بــن راشــد
الزياني ،الذي اعتبره شامال جامعا ومانعا ومحددا
لكل الروابط الوطنية التي تجمع أفــراد الشعب
املغربي ،ويعكس الوحدة الترابية للمملكة ،مؤكدا
قوة العالقات الثنائية بني بالده واملغرب ،وسعي
البحرين لتعزيز التعاون مــع املــغــرب فــي شتى
املــجــاالت ،مشيدا بمدينة العيون كبرى حواضر

الصحراء وتواجده فيها ،مؤكدا أن افتتاح قنصلية
بالده فيها ،يعكس متانة العالقات بني الجانبني.
ودعــم البحرين للممكلة املغربية فــي الدفاع
عــن وحــدتــهــا الــتــرابــيــة ومصالحها الحيوية،
يبرهن حرص هذه اململكة الخليجية على تنمية
التعاون الثنائي بني البلدين والشعبني بما يخدم
مصالحهما ،كما أشــاد الــوزيــر بــقــرار الــواليــات
املتحدة األمريكية القاضي باالعتراف بمغربية
الصحراء ،وفتح قنصلية في الداخلة.
وتقاسم ناصر بوريطة وزير الخارجية املغربي،
خالل ذات االحتفال ،موقف البحرين الثابت إلنهاء
النزاع ،ومساندة حق الشعب الفلسطيني في نيل
حقوقه وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
وفقا للمبادرة العربية.

إعادة فتح مطار السمارة ومعبر آخر ينضاف
إلى معبر «الكركرات»
السمارة .األسبوع

طالب محمد سالم لبيهي،
رئـــيـــس املــجــلــس اإلقــلــيــمــي
لـــلـــســـمـــارة ،بـــاســـم جــمــيــع
املنتخبني والــشــيــوخ وأعيان
املنطقة ،الحكومة املغربية،
إل ــى اإلســــراع فــي فــتــح معبر
«أمغالة» الــذي يربط السمارة
بالزويرات ،وهو املشروع الذي
سبق للملك الــراحــل الحسن
الــثــانــي طــيــب هلل ثـــــراه ،أن
كــان سباقا إلــى جعله طريقا

محوريا سيساهم المحالة في
إعطاء دفعة ودينامية جديدة
بني املغرب وموريتانيا ودول
إفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء،
كما سيعتبر هــذا املعبر آخر
مسمار يــدق فــي نعش جبهة
الــبــولــيــســاريــو ،وســيــطــوي
صفحة املــنــافــذ الــطــرقــيــة بني
املغرب وموريتانيا ،ومسافته
ال تتجاوز الـ  100كلم تجعلك
في األراضي املوريتانية ،وهو
ما يتطلبمن وزارتــي التجهيز
والداخلية ،العمل على إتمام
تعبيد الطريق التي أنجز منها
 20كلم تقريبا فقط.
وأعلن لبيهي خالل التجمع

الذي دعت إليه ساكنة وفعاليات
وشيوخ إقليم السمارة والذي
يعتبر ثاني تجمع بعد العيون
من حيث عــدد املشاركني فيه،
عن قرب افتتاح مطار السمارة،
ليعيد ربــط الــســمــارة بمطار
محمد الخامس ومنه إلى معظم
دول العالم ،وهو ما يعني أن
مشكل الــنــزاع املفتعل حــول
مغربية الــصــحــراء قــد ولــى،
مجددا نــداءه إلى إخواننا في
الجهة األخ ــرى وفــي كــل بقاع
العالم ،إلى قبول خيار الحكم
الذاتي الذي يعتبر حال منطقيا
يضمن الكرامة والعيش للجميع
تحت الراية املغربية.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
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القناص
أزمة مياه جزر الكناري
تؤجل القمة المشتركة
اإلسبانية المغربية

رئي�س نيجرييا يطلب دعم �إ�سرائيل مل�شروعها
الغـازي مـع املـغرب

بابلو

كــشــف مــصــدر دب ــل ــوم ــاس ــي
لـــــ«األســــبــــوع» ،أن وزراء حــزب
«بوديموس» ،طالبوا بتوضيح موقف
مــدريــد مــن الــحــدود الــبــحــريــة لجزر
الكناري بعد اعتراف الواليات املتحدة
بمغربية الــصــحــراء ،وكــادت الــزيــارة
إل ــى املــغــرب أن تعصف بالحكومة
اإلسبانية ،املهددة بالسقوط ،ألنها ال
تستطيع الدفاع عن بحر جزر الكناري،
وفق تعبير نفس املصدر ،الذي أضاف
أن األزمة وصلت إلى علم امللك فيليبي
الــســادس ،الــذي حــاول التواصل مع
الوزير األول البريطاني ،كي ال يفجر
القرار «أمن اململكة اإلسبانية» ،بفعل
دفــع املغرب إلــى حــدود بحرية تمس
الــكــنــاري والـــحـــدود بــن أرخبيلها
والــصــحــراء ،واقــتــرح رئيس الــوزراء
البريطاني انتظار تاريخ  20يناير.

على خطى ترامب..
ساركوزي مع اعتراف
فرنسي بمغربية
الصحراء

ساركوزي

طالب الرئيس األســبــق لفرنسا،
نــيــكــوال ســـاركـــوزي ،بــاعــتــراف بــاده
بمغربية الصحراء ليس على «خطى
تـــرامـــب» حــســب تــعــبــيــره ،ب ــل ألجــل
دعــم املــصــالــح الفرنسية فــي املغرب
وفــي منطقة الــســاحــل ،وأن محاولة
األمــريــكــيــن ،لــيــســت ســيــاســيــة» ،بل
اقتصادية ،وقد يؤثر هذا الوضع على
تواصل االستثمارات الفرنسية في غرب
إفريقيا.
وحسب مصدر «األسبوع» ،فإن «قدرة
فرنسا على إنجاز الخطوة ،أصبحت
حاسمة ،ويجب أن تكون معلنة».

ال يــزال الرئيس النيجيري متمسكا
بمشروعه الغازي مع املغرب ،وفي آخر
محاولة شخصية له قبل التوجه إلى بديل،

قرر طرح األمر على مستشار لنتنياهو.
وكشف مصدر «األسبوع» ،أن محمدو
بوخاري يضع خيار املساعدة اإلسرائيلية

عودة «مناجم» إلى ذهب السودان
بعد تطبيع الرباط مع إسرائيل

أسر مصدر موثوق لـ«األسبوع»،
أن رجل أعمال إسرائيلي نافذ وقريب
مــن نتنياهو ،طلب مــن املستشار
االقـــتـــصـــادي لــرئــيــس الــحــكــومــة
اإلسرائيلية ،املساعدة لدى سلطات
الــســودان بعودة «مناجم» املغربية

إل ــى اســتــغــال مــنــاجــم الــذهــب في
ال ــس ــودان ،مــواصــلــة التــفــاق موقع
بني الشركة والسلطات السابقة في
الخرطوم ،ورأى مصدر «األسبوع»،
أن االتصاالت مفيدة وإيجابية ملثل
هذه الخطوة.

«�أغاخان»
الكندية ترغب
يف ا�ستثمارات
الذهب يف
ال�صحراء
أكد مصدر إعالمي لـ«األسبوع»،
أن شركة «أغــاخــان» الكندية قررت
أخذ املوافقة الشفوية من موريتانيا
وتـــرغـــب فـــي االتـــصـــال قــريــبــا مع

إلنــجــاز األنــبــوب الــغــازي ،وعلى صعيد
الــتــمــويــل تــحــديــدا ،كــآخــر ورقـــة يمكن
التمسك بها ،حسب املصدر.

«التقنية المغربية»
هو لقب الدرون في مالي

يطلق الجنود املــالــيــون على ال ــدرون
«هاوكر  /كيون» لقب «التقنية املغربية»
في الجيش املالي ،ويراها البعض مرتبطة
بأولياء أو معتقدات تعود إلى طير األبابيل
لــدى أحــد «الصالحني» فــي مــالــي ،يقول
مصدر مالي لـ«األسبوع» ،الذي صرح بأن
« 12فردا تدربوا في املغرب ،وهم املشرفون
على الـــدرون ،وعلى هــذا األســاس سمي
باسم التقنية املغربية».

والي البنك المركزي
الليبي يهدد بالهروب
إلى المغرب
«هم ذهبوا ليتفاوضوا ويعودون ،وإن
ذهبت إليه قد ال أعــود» ..هي الكلمة التي
هدد بها لكبير الصديق ،والي البنك املركزي
الليبي ،محيطه.
وهدد الوالي السلطات الضاغطة عليه،
بــالــذهــاب دون رجــعــة ،وحــســب مصدر
«األســبــوع» ،فإن رغبة الــدول الغربية في
الــحــوار مع والــي البنك املــركــزي الليبي،
تسبق أي حوار سياسي ليبي.

اململكة املغربية ،من أجــل «االتفاق
على استثمار في معادن الصحراء»،
خصوصا وأن لدى الشركة حاليا 3
دراسات و 14صورة.

لكبير
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ملف األسبوع

�أمريكا ت�سيطر على اقت�صاد املغرب
و�إ�سرائيل ت�صبح امل�ستثمر
الأول يف 2021
 3ماليير دوالر بدفتر اكتـتـاب
يصل إلى  13مليار دوالر
العثماني

أساس وبسعر  99.5في المائة (قرابة المائة في المائة) وبفائدة في
في الثامن من شهر دجنبر  ،2020أصدر المغرب سندات اقتراض
حدود  3في المائة.
بقيمة  3ماليير دوالر ،بعد إنفاق خط سيولة بـ  3ماليير دوالر
والسندات التي تمتد إلى  12سنة بمعدل فائدة  4في المائة ،تشمل
أخرى ،بما يجعل تكلفة الشهور الستة األخيرة من طلبات اقتراض في
حدود  6مليارات دوالر ،بسبب الحجر الصحي الذي فرضته الجائحة ،ومجانية مليار دوالر ،فيما السندات بهامش إضافي المخاطر ،يزيد عن القروض
القصيرة األجل بـ  86نقطة أساس.
التلقيح ،ومحاولة إطالق «ميزانية اجتماعية وتضامنية» من صندوق
وعاد المغرب إلى الدوالر بعد  7سنوات ،بدفتر اكتتاب يتجاوز  13مليار
«كورونا» إلى جانب التدخل المالي للدولة لتمويل قطاعات صعبة.
دوالر صادر عن  478مستثمرا ،وجرى اكتتاب اإلصدار المغربي  4مرات.
وانقسمت سندات االقتراض إلى واحدة ممتدة لـ  7سنوات تشمل مبلغ
 750مليون دوالر ،تم إصدارها مع هامش معلن للمخاطر بلغ  200نقطة
أعد الملف :عبد الحميد العوني

بداية العصر األمريكي في
المغرب ،الستثمار واشنطن
في تمويل المغرب للخروج
من جائحة «كورونا» والجفاف
عــاد الـــدوالر بقوة للسيطرة إلى
س ــوق االق ــت ــراض املــغــربــي بمعدل
مــرتــفــع لــلــغــايــة ،وتــلــقــت واشنطن
واملــســتــثــمــرون األمــريــكــيــون هــذه
الفرصة بكثير من العناية والدراسة
التي تبعد الفرنسيني ،ألن األمريكيني
لم يضعوا أيديهم على استثمار هنا
أو هناك في دائرة الخواص ،بل األمر
متعلق بالدولة.
ويعتقد املــخــتــصــون ،أن خــروج
األمريكيني من السوق املغربي لن
يكون فــي األفــق القريب ،وقــد مول
األمــريــكــيــون الــحــاجــة املغربية من
التمويل بعد أن تخلت منطقة اليورو
واألوروبــيــون يتقدمهم الفرنسيون،
عن أي أجندة في املغرب.
ومــن املــعــلــوم أن إدارة الرئيس
السابق ،أوباما ،اقترحت توسيع مهام
«املينورسو» ملراقبة حقوق اإلنسان
في الصحراء ،ورد املغرب بالرفض
في  ،2013وهي السنة التي توقف
فيها الدوالر عن تمويل االقتراضات
في اململكة قبل أن يعود حاليا إلى

االستثمار مجددا في السوق املغربي،
مع قــرار ترامب االعــتــراف بمغربية
الصحراء.
وجاءت إعادة الربط بشكل واسع،
من خالل إصــدار كبير بـ  3مليارات
دوالر بهامش مخاطر بني  175و261
نقطة أساس.
وستكون هيمنة الــدوالر على هذه
اللحظة االقتصادية ومستقبل اململكة
إلى سنة  ،2050مؤشرا مؤثرا ،من
واقــع أن عملية االكتتاب جــاءت في
دائــرة األمــان املرشحة لـ  13مليار
دوالر بمعدل يتضاعف فيه هامش
االكتتاب بـ  300في املائة ،وهي نفس
نسبة االرتــفــاع في الدين السنوي
باملغرب ،فيما وصل القرض الجديد
إلــى  600فــي املــائــة ،إن احتسبنا
قرض الضمان لخط السيولة املوجه
لألزمات واستهلكه املغرب ،في حدود
 3مليارات دوالر.
ووسع املغرب ،بهذه الخطوة ،من
دائــرة دائنيه عبر صناديق جديدة
لــاســتــثــمــارات ،وشــركــات التأمني
وصناديق املعاشات ،وحدث أن كان
القبول إيجابيا ،جعل الدين استثمارا
واسعا لألزمة الحالية للمملكة.
وارتفعت سلة الدائنني في املغرب
إلى حوالي  500مستثمر مالي بطرق
مباشرة أو غير مباشرة ،وروج املغرب

لهذا الــقــرض بحملة «نيت رودس
شاو» أدارتها وزارة املالية املغربية
بشكل كــامــل ،مــرتــكــزة فــي جانب
منها على مــا يسمى «اإلصــاحــات
واإلجــــراءات املــقــررة مــن مؤسسات
االقتراض العاملي».

نسق «إس/ 144 /أ» في
االقتراض ،يعمل على تنويع
الدائنين ،وهو ما يجعل
عدم االلتزام «خطرا واسعا»
على الصورة التي تأتي حاليا
باستثمارات الدول
إن هــذا النسق هــو األكــثــر أمانا
بالنسبة للمستثمرين األجــانــب،
وإن لم يحقق أي جــذب لالستثمار
الخارجي «الخاص» ،خصوصا وأن
هبوط مؤشر جاذبية االستثمار وصل
 30فــي املــائــة عوضها املــغــرب عبر
القروض.
وصادق مجلس النواب مؤخرا على
ميزانية  2021التي ستصرف بتدبير
هــذه الــقــروض مــع تعهدات جديدة
لــوزارة املالية التي تباشر مشروع
إنشاء الوكالة الوطنية ،املسؤولة
عــن ضــمــان التدبير االستراتيجي
ملــســاهــمــات الـــدولـــة وتــتــبــع أداء

املــؤســســات واملــقــاوالت العمومية،
وهــي خــطــوة لتجويد صــرف املــال
العام ،لشعور الدولة بتخوف شديد
من صعوبة اإلقالع االقتصادي.
وشــارك في ورش إصــاح القطاع
العام ،الرئيس املدير العام للمكتب
الشريف للفوسفاط ،ورئيس مجلس
رقــابــة الــوكــالــة الــخــاصــة «طنجة
املــتــوســط» ،واملــديــر الــعــام الوطني
للسكك الــحــديــديــة ،واملــديــر العام
للمكتب الوطني للمطارات ،ورئيس
مجلس اإلدارة الجماعية ملجموعة
الــعــمــران ،واملــديــر الــعــام للمكتب
الوطني للكهرباء واملـــاء الصالح
للشرب.
ويظهر واضحا أن هناك استشارة
كــبــيــرة لــلــمــقــاوالت الــعــمــومــيــة في
إطــاق هــذه الــوكــالــة ،مما يجعلها
ميكانيزما معززا لألسلوب اإلداري
والبيروقراطي الجاري به العمل.
وال يــمــكــن إحــــداث تــقــدم واســع
بهذا الخصوص دون فرض أسلوب
إصالحي أقل مرونة مما هو مرتقب،
إلنجاح أهــداف التدبير العمومي،
لذلك ،يتبني أن قدرة النظام االقتصادي
على مواجهة استراتيجية الخروج
من األزمة ،لن تكون واسعة ومؤكدة
دون األخذ بعني االعتبار قدرة الجميع
على إعادة تفعيل اإلصالحات والتقدم

بها بما يفيد املجتمع على إعــادة
تأهيل الوضع غير املهيكل لالقتصاد،
فاململكة تعيش بقطاع اقتصادي
واســع غير مهيكل وهــش ،قد تأخذ
أسلوبها بحزمات اقتراضية واسعة
تعطي سيولة وانتعاشا اقتصاديا
تتحمله الــدولــة كما تحملت إقــرار
القوة القاهرة ،وأغلقت املغرب لفترة
واسعة قبل أن تقرر التلقيح املجاني.
وقـــد اتــفــق الــجــمــيــع عــلــى هــذه
الخطوات شرقا وغــربــا ،فــي عــودة
املجتمع إلى الدولة.

عودة هيمنة الدوالر على
االقتصاد المغربي هذه المرة
مع أواخر العهد الجمهوري،
حيث يصل بقوة إلى مدينة
الداخلة ،بافتتاح قنصلية
للواليات المتحدة في هذه
المدينة ،وقد شكل االقتراض
بالدوالر والعمل على االقتصاد
عبر هذه القنصلية أساسا،
هيمنة اقتصادية واضحة
ستكون إسرائيل والواليات
املتحدة خلف التحوالت
املقبلة في املغرب انطالقا

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  17إلى  23دجنبر 2020

ملف األسبوع
من مساعدة املغرب في االقتراض
والــذهــاب باالستثمار األمريكي في
املغرب إلى أبعد مدى ،ولم يعد ممكنا
الحديث عن هيمنة أمريكية فقط ،بل
على إدارة استثمارية على املخططات
الكاملة في املغرب ،إذ لم يقطع ترامب
خط الرجعة في قضية الصحراء على
اقــتــراح «توسيع مهام املينورسو»
كما في إدارة أوباما ،بل أيضا افتتح
قنصلية في الداخلة ،إلبعاد الرجوع
إلى «اتفاقية مدريد».
وحاليا ،يمكن الــقــول أن أمريكا
تقطع مع عودة إقليم الصحراء إلى
حــرب بـــاردة جــديــدة ،وفــي كــل ذلك
سيالحظ الجميع أن:
 )1االستثمار اإلسرائيلي ـ األمريكي
في الصحراء ،سيكون مؤثرا.
 )2أن املــغــرب يعود إلــى هيمنة
الــدوالر ،رغم السعي األخير لألملان
إلنقاذ تواجد مظلة اليورو باملغرب ،من
خالل إعالن بنك التنمية األملاني «كا.
ف .يو» بالنيابة عن الوزارة االتحادية
األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية
بغالف مالي قدره  11مليار دوالرعلى
شكل قروض و 400مليون درهم هبة.
ويظهر أن الــرقــم مهم فــي إطــار
التنافس األملاني لدعم هيمنة اليورو
على االقــتــصــاد املــغــربــي والتحول
الــجــاري بــشــأن نقل املظلة املالية
لقروض املغرب إلى الدوالر ،فاللعبة
اقتصادية سيطر عليها إلــى أبعد
الحدود.
وج ــرى الــيــوم تقديم هــذا الدعم
األوروبـــي إلخــراج املغرب من حالة
االنكماش وركود التصدير.
وذكــر البنك األملــانــي ،أن املغرب
معرض للخطر في ظل هــذه األزمــة
الــــحــــادة ،ألن أنــظــمــة الــضــمــان
االجتماعي ،مثل التأمني الصحي أو
التأمني ضد البطالة ،ليست فعالة.
ويظهر أن النظرة األملانية تشجع
على إخراج املغرب من دائرة الخطر،
وبهذه الصراحة القاتلة ،ألن العيب
في نظر األمل ــان ،يتمثل في «ضعف
نظام التأمني االجتماعي».
وعــاوة على ذلك ،يجد العاملون
في القطاع غير الرسمي أنفسهم
بسرعة أمام صعوبات ،حيث تعتمد
حــوالــي  4.3مــن أصــل  8.8ماليني
أســرة فــي املــغــرب فــي القطاع غير
الرسمي.
ولذلك ،فإن حوالي  50في املائة
من األسر ليس لديها أي شبكة أمان
اجتماعي ،ومن أجل ذلك ،فإن الدعم
األملاني سيوجه إلى أنظمة الضمان
االجتماعي واالقتصاد التضامني
وتــوســيــع قـــدرات الفحص الطبي
في املنظومة الصحية ،إضافة إلى
دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة
والناشطة ،التي تجد اليوم صعوبات
معقدة.
وتـــركـــز األطــــــراف حــالــيــا على
موضوع الصحة ومراجعة محددات
السياسة الصحية في املستقبل ،ألن
تجربة الفاعلني في هذا القطاع ،تبرز
بترتيبات الصحة العامة القادرة
على الوصول إلــى معادلة جديدة،
والتي تستجيب لطلبات العالج.
وكانت األزمــة الصحية الحالية
مــؤثــرة بشكل سلبي للغاية على
الحركة االقتصادية ،وظهر واضحا
أن العمل الجيد ال يكون إال بضمان
صحة العامل واملقاول ،ولذلك ،يركز
األوروبيون على تمويل التعقيدات
االجتماعية ،فيما األمريكيون يركزون
على استعادة الحركة االستثمارية
والــوصــول إلــى دورة استثمارية
واسعة وحقيقية يمكن من خاللها
الــوصــول إلــى احــتــواء واســع لكل
املنطقة انطالقا مــن املــغــرب الــذي
تحول إلى منصة.

المغرب بدأ في جدولة ديونه منذ شهر أبريل  ،2020إلدارة مخاطر الكوارث ثم
تمويل الصحة عن طريق قروض إضافية ،بما يجعل قروض المغرب تزيد بـ  10نقط
دفعة واحدة ،في زمن قياسي.
انتقلت إدارة الطوارئ لتسود كل القطاعات االستراتيجية انطالقا من قرض واسع
بـ  3مليارات دوالر.

إدارة األزمة االقتصادية
ما بعد «كورونا» يدفع
أنظمة عديدة إلى تنازالت
مهمة وواسعة
إن لعبة االقتراضات في املؤسسات
الدولية يتحكم فيها اللوبي األمريكي،
بعد تحول املغرب إلــى ال ــدوالر في
اقــتــراضــه األخــيــر ،وبــالــتــالــي ،فإن
املغرب ينتقل من خانة اليورو إلى
خانة الدوالر.
لــــقــــد اخـــتـــلـــفـــت الــــخــــارطــــة
الجيواقتصادية ،وخــارطــة توزيع
الديون في املنطقة بعد «كــورونــا»،
وأصبحت املشكلة تتركز حول مشكل
الــســيــولــة ،ويبقى تــجــاوز الوضع
االقتصادي الكارثي ،جزء من معادلة
البقاء.
وتسعى الــدول إلــى من يقرضها،
ولذلك ،فإن التمويل سريع ومضمون
مليزانية سنة  2021بـــ  3مليارات
إضافية ،باإلضافة إلــى  3مليارات
أخرى لخط السيولة.
وحسب هذه الخطوة ،فإن املغرب
يــواجــه فــي حقيقة األمـــر تحديات
اقتصادية نحو املساعدة املستقبلية
في تسديد الديون أمام تعقيدات هذه
الخارطة اآلن.
وساهم التطبيع مع إسرائيل في
تسهيل وصــول املغرب إلــى قروض
بـ  3مليارات دوالر في أجواء إعالن
ترامب حول الصحراء.
وبناء على ما سبق ،فإن هناك قدرة
اقتصادية ال بد من الوصول إليها
والحفاظ عليها وتطويرها ،من جهة،
فالخروج من درجة ركود اقتصادي
عميق سيتطلب إجراءات منها:
 السماح بالدخول السهل إلىسوق القروض.
 السماح بالوصول إلــى إتمامنموذج تنموي في الصحراء يسمح
حقيقة باالنتقال إلى إدارة حكم ذاتي،
ومــن جهة ثانية ،سيكون الوصول
إلى تأمني نموذج تنموي جديد في
الصحراء جنوب املغرب ،وآخر في كل
املغرب ،مدعاة لعمل اقتصادي ،ألن
األمريكيني اليوم يقولون بعدم وجود
موارد جيدة وناجعة في الصحراء،
رغم وجود وثائق قبل قرار ترامب،

تقول أن الصحراء غنية باملعادن.
وعــلــى كــل حـــال ،فــإن مــا يجري،
يساهم في الوصول إلى استثنائني:
 )1الــقــدرة على مواصلة العمل
االقتصادي املتكامل إلنجاح تمويل
األوراش الكبرى املمثلة للنموذج
التنموي الــجــديــد ،ولــن يكون ذلك
دون توحيد االستثمار في الصحراء،
وب ــاق ــي املــمــلــكــة ،وحــســم املــغــرب
فــي الــحــدود البحرية ،ليصل إلى
«الكركرات» ،ثم بعدها ينتهي القرار
األمريكي بالسماح بحزمات تمويل،
للخروج مــن األزمـــة وتمويل بنية
مباشرة للحكم الذاتي.
وألن اململكة ،ال يمكن في ظل الركود
الحالي القتصادها ،الــوصــول إلى
التزامها التنموي في هذه األقاليم،
فــإن األمريكيني جعلوا هدفهم هو
الوصول إلى التحكم في اقتراضات
الدولة.
وتسارعت وتيرة تفشي فيروس
«كــــورونــــا» مــنــذ نــهــايــة اإلغــــاق
االقتصادي الــذي فرضه املغرب في
شــهــر مــــارس ،وألن نسبة الــركــود
مرتفعة ولم تحدث منذ سنة ،1995
فــإن انــكــمــاش الــنــاتــج االقــتــصــادي
بنسبة  13.8فــي املــائــة فــي الربع
الثاني من السنة ( )2020انتهت
معه األوضاع إلى اختالل شديد على
جانبي العرض والطلب بسبب ضعف
أداء القطاع الزراعي نتيجة الجفاف
غير العادي حسب لغة البنك الدولي
في فصل الشتاء ،لذلك ،فإن الظروف
التي يمر بها املغرب «غير عادية»،
ليزيد معدل البطالة في النصف األول
من السنة بـ  4.2في املائة.
ومثل هذه الوضعية تتطلب تدخال
دولــيــا ،حــاولــت أمــريــكــا ،مــن خالل
توطني نفسها في مقابل الفرنسيني
فـــي اقــتــصــاد الـــشـــركـــات ،الــعــمــل
على «تمويل االحتياطات النقدية
املغربية» ،ومن ثم البرامج املعلنة.
لقد كــان إصــدار ضمانات جزئية
لــأبــنــاك فــيــمــا يتعلق بــالــقــروض
املمنوحة للشركات ،وخفض سعر
الفائدة املرجعي للبنك املركزي بمقدار
ثالثة أرب ــاع النقطة ،إلــى مستوى
منخفض غير مسبوق عند  6.5في
املائة ،وضــخ السيولة مباشرة في
النظام املالي ،وكلها إجراءات تتطلب
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فــــإن قــــدرة املـــغـــرب عــلــى تخطي
الــوضــع الجديد ،يذهب بعيدا في
اتجاه تفعيل القدرة املالية للدولة
على إعــادة هيكلة أوراش التنمية
أو ما يسمى بــــ«األوراش الكبرى»،
وأيضا «النموذج التنموي لألقاليم
الــجــنــوبــيــة» والــنــمــوذج التنموي
الجديد.
ومـــــن الـــصـــعـــب الــــقــــول بـــأن
التمويل عبر قروض دولية متصلة
باإلصالحات ،يذهب بعيدا في:
 )1تمويل العجوزات.
 )2تمويل اإلصالحات.
 )3تمويل املخاطر.
 )4تمويل الطوارئ.
ويظهر أن هــنــاك قـــدرة واســعــة،
وشديدة التعقيد ،تسير باتجاه العمل
املباشر على صعيد القروض.
ومن املتوقع أن ينكمش إجمالي
الناتج املحلي الحقيقي بنسبة 6.3
في املائة في سنة  2021بسبب جائحة
«كورونا» أساسا ،ألن مسألة الجفاف
كــانــت فــي األغــلــب دوريــــة ،ويعرف
الجميع قــيــاس أثــرهــا ،وبالتالي،
فــإن أي قـــدرة لتمويل الكارثتني،
أخذت أبعادا جديدة تطلبت تمويل
االحــتــيــاط الــداخــلــي وتمويل «خط
السيولة» واالقــتــراض بنفس حجم
الخط التمويلي ،أي  3ماليير دوالر.

ارتفاعا في التمويل األجنبي ،ومن ثم هامش المناورة المالية تقلص
أكثر عن السكتة القلبية
االقتراض.
لمنتصف التسعينات
ما يعانيه المغرب «حاد»
إن هامش املناورة املالية تقلص
حد
ويتطلب التدخل ،على
إلــى أبعد حد في املــغــرب ،وأن هذا
وصف األلمان واألمريكيين
الركود الحاد يفيد:
ال تختلف مــؤســســات التمويل
الدولية ،األملانية واألمريكية ،أمام
عجز مثيلتها الفرنسية ،وقــد رأت
املــغــرب فــي وضـــع بــن الــحــاد أو
الخطير ،وفي هذا الصدد ،سيكون
من الالفت أن نجد أن فتح القروض
والهبات على التنمية هو ما قرره
الغربيون إلخراج املغرب من ركوده،
وبالتالي ،فإن املغرب بدأ مباشرة في
جدولة ديونه منذ شهر أبريل ،2020
منها هيكلة قــرض ألغـــراض تهتم
بسياسات التنمية إلدارة مخاطر
الكوارث ،وقرض آخر يتعلق بالصحة
يسمح بالتمويل الفوري إلجراءات
الطوارئ ،وفضال عن ذلك ،منح البنك
الدولي في يونيو  2020قرضا آخر،
استجابة لقطاع الصحة الحكومي.
ويظهر أن املغرب لم يكن يتوقع
حجم حالة الركود التي حدثت ،فقد
أورد بيان البنك الدولي أن ما حدث،
«كان فجائيا» ،فقد تحول الوضع في
اململكة ،وفــجــأة ،إلــى «ركــود حــاد»،
ويرجع كل ذلك إلى إجراءات اإلغالق،
وقـــد أدت صــدمــة «كـــورونـــا» إلــى
تضخيم العجز املــزدوج في املغرب،
وبالتالي ،زيادة احتياجات البالد من
التمويل ،وقد توقعت الجهود التي
بذلتها اململكة ،ضبط أوضاع املالية
العامة.
وحــســب الــبــنــك ال ــدول ــي دائــمــا،
فــإن النفقات الجارية على الصحة
والحماية االجتماعية ،جاءت بصورة
كــبــيــرة ،وأدى اإلغــــاق إل ــى نقص
اإليــرادات الضريبية التي عوضتها
الدولة باملزيد من االقتراض األجنبي،
وبالتالي ،فإن نسبة القروض جاءت
لسببني:
 )1تمويل باالقتراض الخارجي
لــلــنــقــص الـــحـــاد فـــي اإليـــــــرادات
الضريبية.
 )2تمويل العجز الدائم في حدود
املليار دوالر سنويا ،وهي اقتراضات
جارية سنوية للمملكة ،وبالتالي،

 )1صعوبة فــي جــدولــة الــديــون
فــي املستقبل ،وال بــد مــن الوصول
إلــى «حــزمــة مالية» تحمي املغرب
وكأنه يواجه حاليا تمويال مرتفعا
للكوارث ،قد يشكل صعوبة إضافية
إن لم يتوصل إلى ميثاق تدبير لهذه
التمويالت ،إذ ال تزال إدارة اململكة
قائمة على إعادة هيكلة الديون.
ومــن املحتمل أن يــكــون الوضع
الجديد قائما على عمليتني :التمويل،
واالقــتــراض لحل مشكل السيولة،
وهــــذه لــحــظــة اقــتــصــاديــة شــديــدة
األهمية ،من واقــع أن قــدرة املغرب
متوجهة باألساس إلى تمويل عجز
االستخالص الجبائي املحلي.
 )2صعوبة تمويل عجز السيولة،
من حيث هي مشكلة لم يتمكن من
محاصرتها القانون املالي املعدل أو
اإلجــراء املالي عبر صندوق تبرعات
باسم «كورونا» لتمويل اإلغالق ،ولم
تتمكن هذه اآلليات من توفير أي قدرة
جديدة ،بل سعت إلى محاولة اململكة
العودة إلى توازن مالي.
ومن املتوقع أن ينكمش إجمالي
الناتج املحلي الحقيقي بنسبة 6.3
في املائة ،وهو ما يشكل صدمة مالية
في حال الرغبة في تمويل عجوزات
قطاعية:
ـ ناقص  8.1في املائة في تحويالت
املغتربني.
ـ ناقص  18.2في املائة على صعيد
الصادرات.
ـ ناقص  33.2في املائة في تمويل
عائدات السياحة.
ويعني ذلك ،أن تمويل العجوزات
في توقيف خمس إلى ثلث األنشطة
القطاعية باالقتراضات ،وهــو قرار
يجعل معالجة االنكماش ،عبر املزيد
من االقتراض لحل مشكل السيولة.
وحالة االقتراض املفرط لحل مشكل
مزمن ،هي دورة قد ال تعالج ،بشكل
سريع ،التراجع أو التجميد الحادث
حــالــيــا بــالــنــســبــة للناتج
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ملف األسبوع

املحلي الحقيقي ،وأيضا عجز امليزاية
الذي سيبلغ  7.6في املائة من إجمالي
الناتج املحلي بزيادة ديون قد تنفلت
عن هذه النتائج.
وحــالــيــا ،هــنــاك مــؤشــرات حــادة
أخــرى ،منها عجز بـ  9.9في املائة،
أي حوالي  20في املائة من الناتج
الداخلي الخام في حساب املعامالت
الــجــاريــة ،ومـــن الــصــعــب التكهن
بــســنــوات الــخــروج مــن األزمــــة من
جهة ،وأيضا التوجه العام إلى خلق
استراتيجية تمويل أخرى.
ويرى البنك الدولي في ورقته أن
«اقتصاد املغرب سيتعافى» ،لكنه
لــم يــقــرر هــل ســيــخــرج مــن األزمـــة،
وبالتالي ،فــالــقــدرة الــواســعــة على
تمويل العجز باالقتراض ،هي حالة
قــد تعطي إيــجــابــيــة واســعــة بهذا
االتجاه أو باآلخر.
ويظهر ذلـــك ،بشكل واســـع ،في
التقرير تحت الرقم  ،93902وهو
املــوجــه أســاســا لقطاعات مــحــددة،
فـــ»الــتــمــويــل الــقــطــاعــي والتمويل
االستراتيجي وتمويل اإلصالحات،
هي أجــزاء مباشرة ألزمــة معقدة قد
تعطي فهما جديدا أو استراتيجية
خروج أخرى.
وينبني هــذا الــوضــع على أمــور
منها :إصــاح اإلجـــراءات ،املعتبرة
أنها «إصــاحــات» ،حيث تكرر هذه
الــــدورة نفسها بطريقة روتينية
ومكلفة.

اآلن تكرار األفكار الكالسيكية لألزمة
ما قبل «كورونا» ،بل استعادة عافية
الحركة االقتصادية ،وهو شيء ممكن
إن ارتــبــط االقــتــصــاد بــإصــاحــات
جــوهــريــة ،قــد تعني «جــذريــة» عند
البعض ،أو ما يشبه هذا الوصف عند
الكثيرين.
 )2إصــاح قانون الشغل ،وتركز
دوائر االستثمار على ترسانة قانونية
مرنة بني العامل واملقاولة ،وما يعود
إلى سبعينات القرن املاضي ،ال يمكن
أن يتحكم ويدير مستقبل املغرب.
لذلك ،فــإن إنتاج الشغل ما بعد
«كـــورونـــا» يــعــد أهـــم ورش ممكن
بالنسبة لتفعيل اإلطـــار التنموي
للمملكة ،وقد يكون األمر استثنائيا
فــي ظ ــروف الجائحة ،لكنه يشكل
تقديرا جديدا مبنيا على زيادة كبيرة

السندات األخيرة جعلت
المغرب ،في آخر قرض له
من السوق الدولي ،يتحول
إلى الدوالر وإلى المظلة
األمريكية ،وهناك أجندة
لتمويل إضافي باالقتراض
الخارجي لسد النقص في
اإليرادات الضريبية ،وتمويل
العجز الدائم في حدود المليار
دوالر سنويا ،وأيضا تمويل
األوراش الكبرى ،فيما تذهب
األمور بعيدة في:
 تمويل العجوزات.ـ تمويل اإلصالحات.
ـ تمويل المخاطر.
ـ تمويل الطوارئ.
ولذلك ،فإن المغرب يمول
الخروج من االنكماش حاليا
بفعل اإلغالق الذي حدث مع
الجائحة ،وبقي االقتصاد
متعلقا بوقف سالسل التوريد.
املزيد من االستثمار ،لتحسني جاذبية
االقــتــراض التي تتقدم حاليا على
جــاذبــيــة االســتــثــمــار ،ويـــرى بعض
الخبراء ،أن مشكلة التمويل كبيرة

الخارجي ،لكنه من جهة ثانية ،حافظ
على التوازنات الكالسيكية ،ولذلك
على الغرب أن يقدم مساعدات ليست
فقط عن طريق تسهيل االقــتــراض،
وإنــمــا عــلــى صــعــيــد الــشــراكــة في
االســتــثــمــار ،فــالــشــراكــة املــغــربــيــة ـ
األوروبية واألمريكية ـ املغربية ،لم
تتحول إلى شراكة استثمارية ،فهي
تجارية واستهالكية ،وبالتالي ،صار
واضحا أن هناك قدرة تمويلية جديدة
يمكن للغرب أن يقدمها بشكل مفتوح.
وســـيـــكـــون واضـــحـــا أن قـــدرة
االستثمار عبر التمويل ،واملزيد من
التمويل ،يسير باتجاه يحاصر حركة
الرساميل التي استعاد فيها الدوالر
دوره.
وتبعا لهذه التطورات ،فإن التمويل
ال يــجــدي نــفــعــا ،ألن ــه يعيد إنــتــاج

أمريكا تمول اقتراضات المملكة بالدوالر
إن تسهيل القروض الدولية بالدوالر بعد التطبيع مع إسرائيل ،جزء من استراتيجية
حكومية لدعم إخراج المغرب من الركود ،وتساعد الواليات المتحدة على تأمين
حالة االنتقال االقتصادي الصعب في المملكة.

ومعقدة ،تتحول معها األزمة إلى أزمة
في العمل في القطاع النظامي.
ويحاول املغرب حل مشكلتي :العمل مالية ،فاالستثمار عوض أن يكون
والرأسمال ،عن طريق القروض ،لكن مباشرا وميدانيا منتجا للشغل،
هيمنة القطاع غير املهيكل تؤسس أصبح مــن خــال اقــتــراض الــدولــة،
لظروف ومالبسات أخرى ،وسيبقى جزء من الحل ،ويتواصل هذا الوضع
اقتراضات قد يصل أثرها
التمويل هو الجزء الرئيس في دفع بتحديثني:
إلى سنة 2030
أ) حــوكــمــة إدارة املــؤســســات
املــــغــــرب
إلــى
الــعــمــومــيــة ،وحــالــيــا يــحــتــاج
إن تحديث نموذج اإلنتاجية ،هو
إصالحها إلى قروض جديدة،
الجزء املعول عليه لتجاوز األزمــة
لذلك ،فإن متاهة الوصول
االقتصادية البنيوية والتي قد
إلى تمويل واسع ،هو
تستثمر فــي مــســارات النمو
الــجــزء الصعب من
الشامل إلى سنة  ،2030لذلك
هذه املعادلة.
خروج فرنسا من االقتصاد المغربي
فــاإلجــراءات املتبعة تضفي
ب) تــعــزيــز
أهمية بالغة بخصوص:
بفقدان سطوة اليورو على المالية العامة
سيادة القانون
قـــواعـــد
 )1تــطــبــيــق
والـــــعـــــدالـــــة
للمملكة ،وعلى مستوى سوق السندات ،سيجعل
الفاعلني
منصفة لجميع
لــــحــــمــــايــــة
المغرب
ابتعد
حيث
حد،
أبعد
إلى
متغيرة
األمور
ـال
ـ
خ
مــن
االقــتــصــاديــن
الــــرأســــمــــال،
العادلة،
املنافسة
تعزيز
وسيكون هذا
عن األمريكيين في سنة  ،2013عقب قرار إدارة
العادل
التمويل
ثم
ومــن
الــوضــع أقــرب
الصحراء،
في
«المينورسو»
صالحيات
توسيع
أوباما
الطارئة،
األزمة
من
للخروج
إلــــــى اتـــخـــاذ
مخافة تحولها إلــى أزمــة
ويعود الدوالر بسيادة المغرب على الصحراء
خــطــوات دقيقة
بنيوية.
تجد نفسها في
بقرار من ترامب ،وهو ما يجعل التحالف
الــدولــي
ـك
ـ
ـن
ـ
ـب
ـ
ال
ويــقــتــرح
مــــعــــرض تــوفــيــر
مع أمريكا عامال ضاغطا وال
مــمــارســة األعــمــال واالبــتــكــار،
حماية أفضل.
ـا،
ـ
إلن ــج ــاح االن ــط ــاق ــة ،وحــالــي
هامش فيه للمناورة.
وبــالــتــالــي ،ف ــإن حل
ـة
ـ
ـادي
ـ
لــلــخــروج مــن األزمــــة االقــتــص
مشكل التمويل باالقتراض
مهما
املعقدة مع «كــورونــا» ،وليس
الخارجي ،زاد من أزمة الدين

االستقرار الحالي بكل سلبياته ال أقل
وال أكثر.
وسيكون من الطبيعي الدخول في
ما يسميه البنك الــدولــي« :معجزة
تـــربـــويـــة»( ،)1ومــعــجــزات أخـــرى،
إلصــاح األوضــاع الحالية باململكة،
خصوصا وأن تحديث الخدمة املدنية
جزء رئيسي في كل إصالح ناجح.
وتــبــعــا لــهــذه الــتــقــديــرات ،فــإن
تمويل العجز عن طريق االقتراض
بإبقاء االستقرار الحالي ،وتمويل
اإلصــاحــات عن طريق نفس النهج
واالقــتــراض إلبــقــاء الخدمات التي
تقدمها الدولة ،كلها صعوبات واسعة
يجب مواجهتها.
وسيكون مهما القول أن هناك إعادة
ترتيب في األولويات من حيث إعادة
االستثمار فــي الــرأســمــال البشري
واالجتماعي.
والبــد من تمويل يساوي الفجوة
الــتــي تركتها الــســنــوات الــفــارطــة،
فتقرر تعميم التغطية االجتماعية
عن األمراض والتقاعد والتعويضات
العائلية ،لكن كل ذلك يأتي من خالل
املزيد من االقتراض.
وتجاوز قروض الخزينة  74.4في
املائة من الناتج الداخلي الخام في
عــام  2020والــديــن العمومي 91.7

في املائة( )2قبل اقتراض  3مليارات
دوالر ،ودخل املغرب في هذه النسبة
مع بداية الجائحة( ،)3أي أن التدبير
الــذي قبلها هو الــذي سبب في هذه
األزمة ،وسيزيد األمور تعقيدا تجاوز
الدين العمومي لـ  90في املائة ،هو
ما يؤشر إلى تدخل خليجي وغربي
لوقف هــذا الــتــدهــور فــي السيولة،
لكن دائما عبر شراء سندات وبعض
الهبات كما حدث ألملانيا التي ترى
ضـــرورة التدخل مــن أجــل تخفيف
األزمة االجتماعية في املغرب ،ملرحلة
ما بعد «كورونا».
وبناء عليه ،ستكون األزمة عميقة
كلما لجأ املغرب إلى قروض قطاعية،
لــيــقــرر املــغــرب بــعــدهــا اقــتــراض 3
مليارات دوالر ملحاولة تجاوز األزمة،
ألن الدين زاد بـ  10نقط مائوية(،)4
وهذا التصريح رسمي لبنشعبون.
وقــد يزيد األمــر تعقيدا كلما زاد
امل ــغ ــرب ب ــاالق ــت ــراض م ــن الــســوق
الدولي ،ومن ثم ،فإن مؤشر الدين هو
«بي .أ.)5(»1 .
وســتــكــون خــارطــة الــديــون أكثر
قلقا مــمــا قــبــل ،إن ســايــر الــوضــع
املالي عقيدة «االقــتــراض» من أجل
التمويل ،ومــن البديهي أن يكون
تــمــويــل الـــتـــوازنـــات االقــتــصــاديــة
مهيئا أيضا لكثير مــن التعديالت
واإلص ــاح ــات ملــواجــهــة التحديات
املتوقعة ،وتبعا لهذه املؤشرات ،فإن
قــدرة الدولة على استعادة املبادرة
املالية ،ضرورة لبقائها من حيث عدم
تمويل التوازنات ،بل تمويل املبادرات
أساسا.
وموجة القروض هذه تتواصل ،لو
ذهبت بوتيرة قطاعية ،لذلك حاول
الجميع أن يدشن غالفا ماليا من أجل
اإلقالع االقتصادي دفعة واحدة ،حيث
تسير األمـــور نحو تمويل الفجوة
وليس تمويل السلوك املــالــي على
أساس القروض.
لقد انتهى دور اقتراضات السوق
الــداخــلــي ،ول ــذل ــك ،فـــإن املــهــم هو
تسهيل وتيسير السوق الخارجي،
لتمويل العمليات الهيكلية للخروج
من االنكماش ،وبالتالي ،فــإن هناك
قــدرة القروض الدولية على تجاوز
األزمة املالية املوروثة والهيكلية ،قبل
«كورونا» ،في الجائحة وما بعدها،
وكلها تعد كوارث حولت التدبير إلى
تدبير دائم للطوارئ ،حيث لم يستغل
املــغــرب اســتــقــراره االجتماعي قبل
تفشي فيروس «كوفيد  ،»19وحاليا،
يحاول أن ينتج نموذجا تنمويا جديدا
بغالف مالي يصعب تسديده في األفق
القريب إال بنهج سياسة بديلة.

هوامش
4- Benchaaboun: la ratio de la dette du trésor /
PIB devrait atteindre 76 % à fin 2020.
5- Country economy.com (maroc _ notation
de la dette souvraine).

2020, èco actu.10 juin 2020.
3- Depuis le début de la pandemie, le maroc
emprunte a tour de bras auprés des banques
de développement, 360.ma, 8 /9/ 2020.

1- Albankdawli.org /contry /morocco /
publication /morocco-economic
memorandum 2017.
2- La dette publique culminerait à 91.7 % en

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  17إلى  23دجنبر 2020

األسبوع الرياضي

منتخب ال�شبان يف مهمة البحث عن تذكرة
الت�أهـيل �إلـى موريتـانيا

نق

أسب
وعيات كري

م إدبهي

التونسي البنزرتي ،مدرب الوداد

أنت ما عندك منزل ،غير هاز صاكَّ ْك وهربان!
«كورونا» سبب تعادلنا

يوسف فرتوت ،مدرب سريع وادي زم

نعل الشيطان ،راه «كورونا» على العالم كلو ماشي غير على
وادي زم.
املنتخب املغربي ليس ضمن أفضل املنتخبات اإلفريقية
أو العاملية
المنتخب الوطني للشبان

المدرب الوطني زكرياء عبوب

كسب ورقة التأهل إلى هذه النهائيات ،علما
بأنه سيجري أول مباراة غدا ضد املنتخب
الجزائري ،ثم سيواجه املنتخب التونسي
يــوم  21دجنبر ،على أن يالقي املنتخب
الليبي يوم  23من نفس الشهر ،قبل أن
يخوض املباراة األخيرة يوم  27ضد نظيره
املصري .كل هذه املباريات سيحتضنها

ملعب الشاذلي زوينت بالعاصمة التونسية.
نتمنى ألشبالنا حظا سعيدا في هذه
املنافسات ،كما أن لدينا كــل الثقة في
املدرب زكرياء عبوب ،الذي راكم تجارب
عــديــدة كالعب دولـــي ،وكمؤطر ومــدرب
جاور العديد من األطر التقنية ،الوطنية
واألجنبية.

الناخب الوطني ،خاليلوزيتش

وعالش جايبينك؟

أتمنى أن يكمل املدرب البنزرتي املوسم معنا فكما تعلمون
«كيجيه الحال»

الناصيري ،رئيس الوداد

إيلى «كيجيه احلال» َحلُّوا ليه بويا عمر...
املدرب فاخر يصدم الرجاء...

الصباح

اهلل أكبر ،شحال ديال الضحايا؟

وأخيرا «السوبر» اإلفريقي بقطر
النهاية بالقاهرة ،ضد نهضة
بركان الفائز بكأس «الكاف».
املكتب التنفيذي للكونفدرالية
اإلفريقية لكرة الــقــدم ،وخالل
اجتماعه األخير بالقاهرة ،قرر
إقامة هذا النهائي بالعاصمة
القطرية الــدوحــة ،ليبقى على
غرار املوسم املاضي الذي عرف
نهائيا مصريا مائة في املائة
بني األهلي والزمالك الذي فاز
بهذه الكأس بقيادة املغربيني
أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

إدريس لمرابط ،مدرب اتحاد طنجة

خاص غير املسؤولني يكونوا يف املستوى...

مبروك ...عليها الرئاسة!

صحف

هناك مؤشرات إيجابية تبشر بعودة الفريق للمسار الصحيح
طاليب ،مدرب الجيش الملكي

فرحة العبي نهضة براكن بأكس «الاكف»

مباراة من نوع آخر بين المدرب وادو وسائق الحافلة

ت ـل ـق ـي ـنــا بـ ـب ــال ــغ األس ـ ـ ــى واألس ـ ـ ـ ــف ،وفـ ــاة
احلاجة سعاد حجي ،زوجة املرحوم العلمي
الغماري ،بعد وعكة صحية مفاجئة.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـم ــة ،ن ـت ـقــدم بــأحــر
ت ـعــازي ـنــا الـ ـص ــادق ــة إلـ ــى أخ ـي ـنــا وصــدي ـق ـنــا
الـكـبـيــر ،امـحـمــد ال ـغ ـمــاري ،ابـنـهــا املـتــواجــد
بــالــواليــات امل ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة ،والـ ــذي لم
تـسـعـفــه الـ ـظ ــروف احل ــال ـي ــة ال ـص ـع ـبــة الـتــي
يعيشها العالم بأسره بسبب وباء «كورونا»،
للحضور إلى املغرب ،كما نقدم تعازينا إلى
جميع أبنائها حسن ،سعيد،
عزيز ،مصطفى ،وابنتها
ال ــوحـ ـي ــدة ،ل ـي ـل ــى ،وإل ــى
جـمـيــع أح ـف ــاده ــا داخ ــل
وخ ــارج الــوطــن ،طالبني
مــن اهلل تـعــالــى أن يتغمد
الـفـقـيــدة بــواســع رحمته
ويسكنها فسيح جناته،
وأن يلهم أبناءها وذويها
الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه
راجعون.

لم أتردد في العودة إلى بيتي

مبروك رئيسة إلناث نهضة الزمامرة

واهلل عيب

المرحومة بجانب ابنها
امحمد الغماري

و

الوداد هو منزلي

بسرعة
ب ــع ــد مـــــنـــــاورات كــثــيــرة،
واســتــفــزازات تــجــاه االتــحــاد
اإلفــريــقــي ،لــم تفلح الجامعة
امل ــص ــري ــة لـــكـــرة الـــقـــدم في
اســتــقــطــاب نــهــائــي الــكــأس
اإلفريقية املمتازة إلى العاصمة
القاهرة.
املسؤولون املصريون عملوا
املستحيل ،وأقاموا الدنيا ولم
يقعدوها ،مــن أجــل أن يلعب
فــريــق األهــلــي ،الــفــائــز بكأس
عصبة األبــطــال لألندية ،هذه

قالوا

ول

دوري شمال إفريقيا

حل املنتخب املغربي للشبان منذ  6أيام
بتونس ،من أجل املشاركة في دوري شمال
إفريقيا ،املؤهل لنهائيات كــأس إفريقيا
للشباب التي ستحتضنها موريتانيا في
شهر فبراير من سنة .2021
املدرب الوطني ألقل من  20سنة ،اإلطار
الشاب والكفء ،زكرياء عبوب ،اختار 30
العبا لتمثيل املغرب في هذه املنافسة ،التي
ستفتح له باب املشاركة في النهائيات التي
غاب عنها لسنوات طويلة.
القائمة ضمت كل الالعبني الذين برزوا
في البطولة الوطنية للشبان ،وتم تعزيزها
بآخرين يمارسون في العديد من البطوالت
األوروبـــيـــة ،كــبــنــعــروش (ســتــراســبــورغ
الــفــرنــســي) ،عـــادل تــاحــيــف (ليغانيس
اإلســبــانــي) ،أســامــة تــرغــالــن (أوملبيك
مارسيليا) ،والثنائي عمر هياللي ونبيل
التويزي (إسبانيول برشلونة) ،هذا األخير
يتوفر على تجربة طويلة رغم صغر سنه،
فقد لعب مع فاالنسيا ومانشيستر سيتي
في فئة الشبان ،قبل أن يعود إلى البطولة
اإلسبانية ،باإلضافة إلى هيثم عبيدة وعمر
عمراني (مالغا).
اســتــعــدادات مكثفة قــام بها منتخبنا
الوطني بمركب محمد الــســادس ،خالل
األسابيع األخيرة ،ستساعده وال شك على
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ا�صطدام وتبادل اللكمات ينتهي
يف خمفر الدرك...
يعيش فــريــق مــولــوديــة وج ــدة غليانا
وصــراعــات داخلية سترسله وال شــك ،إن
استمرت ،إلى الدرك األسفل.
هذه املشاكل سببها هو رئيس الفريق،
الذي لم يف بوعوده تجاه الالعبني الذين
مازالوا ينتظرون مستحقاتهم منذ املوسم
املاضي ،وكذلك لم يلتزم مع املدرب الجديد،
عبد السالم وادو ،الذي فوجئ بالفوضى
والعشوائية التي تنخر دواليب الفريق.
آخــر هــذه املشاكل ،تتعلق بمنع مدرب
ح ــراس مــرمــى الفريق مــن الصعود إلى
الحافلة من طــرف السائق ،والتي كانت
متوجهة بــهــم إل ــى إحـــدى فــنــادق ال ــدار
البيضاء قبل مواجهة الرجاء
نهاية األسبوع املنصرم.
املدرب عبد السالم وادو،
الذي خبر عالم االحتراف
منذ نعومة أظــافــره ،لم
تــرقــه الطريقة
الــتــي تصرف
بــهــا السائق
المدرب عبد
«املدفوع» من
السالم وادو

طرف املسؤولني لحاجة في نفس يعقوب.
تدخل وادو انتهى به إلى مخفر الدرك
في منطقة النواصر ،بعد أن تبادل اللكم مع
السائق الذي ارتدى قبعة أكبر منه.
فبعد العديد من التدخالت ،أطلق سراح
املــدرب الذي أصيب بصدمة نفسية ،أثرت
بشكل كبير على كل مكونات الفريق الوجدي
الذي استسلم أمام الرجاء ،وانهزم بثالثية
نظيفة.
ترى ،هل بمثل هذه التصرفات املشينة
ستتقدم كرة القدم الوطنية؟ لألسف ،العكس
هو الــذي نالحظه في نهاية كل أسبوع،
فبعد «شطحات» رئيس يوسفية برشيد،
ها هو رئيس املولودية الوجديةُ ،ي َس ّخ ُر
سائق الحافلة من أجل استفزاز املدرب
وادو ،الذي جاء في بداية األمر من أجل إنزال
مشروع احترافي حقيقي مع الفريق ،غير أنه
اصطدم بمثل هذه النماذج التي تقف
حجر عثرة أمام كل املشاريع
واألفكار الناجحة.
ولـله في خلقه شؤون.

اهلل يعطينا وجهك ،آش من مؤشرات ،عاطيها غير للهزائم
داخل وخارج امليدان.

عدد جديد من مجلة «البطولة»
صــدر عــدد جديد
لــشــهــر دجــنــبــر من
املــجــلــة الرياضية
الشهرية «البطولة»،
يتضمن العديد من
املــواضــيــع الهامة،
واملــــســــتــــجــــدات
األخــيــرة للرياضة
الوطنية والدولية،
كما يتضمن تحقيقا
مــطــوال عــن رياضة
ألعاب القوى التي
تــســتــعــد لــألــعــاب
األوملــبــيــة الــقــادمــة،
واإلنـــجـــازات التي
تحققت في السنوات
األخيرة منذ ترأس
عبد السالم أحيزون
للجامعة امللكية أللعاب القوى ،كما أكد للمجلة الناطق الرسمي
للجامعة ،األستاذ محمد النوري ،بأنه ال خوف على أبطالنا خالل
األوملبياد ،خاصة وأنهم يتوفرون على حظوظ كبيرة للفوز ببعض
امليداليات.
العدد الجديد يسلط األضــواء كذلك على ترشيح فوزي لقجع،
رئيس جامعة كرة القدم ،إلى عضوية االتحاد الدولي ،باإلضافة إلى
العديد من املواضيع واألخبار املتنوعة.
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حتمية مواجهة ميليشيات البوليساريو بملف قانوني غير مسبوق

السفير األمريكي دافيد فيشر أثناء
اعترافه بمغربية الصحراء

ت�صنيفالبولي�ساريو كجماعة�إرهابية
بعد اعرتاف �أمريكا مبغربية ال�صحراء
دون الخوض في مزاعم التشكيك من طرف من يفترض فيهم عدم التشكيك( ،)..أقرت الواليات المتحدة األمريكية بمغربية
الصحراء ،وقال البيت األبيض ،وما أدراك ما البيت األبيض ،على موقعه اإللكتروني(( :اعتبارا من اليوم ،تعترف الواليات المتحدة
بالسيادة المغربية على اكمل أراضي الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها القتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم
الذاتي ،باعتباره األساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية)).
الوثيقة الغير مسبوقة في تعاطي أمرياك مع قضية الصحراء ،استعملت نفس العبارات التي ظل يرددها الملك محمد السادس في
خطبه الملكية ،حيث أكدت أن الواليات المتحدة تعتقد أن ((قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع ،وأن
الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن)).
إعداد
لــم يــكــن األمـــر ليقف عــنــد هــذا الــحــد،
بــل إن مــشــروع افتتاح قنصليات لــدول
شقيقة في الصحراء ،سيتعزز بافتتاح
قنصلية أمريكية ،حيث أكد الرئيس دونالد
ترامب ،الذي وقع هذا املرسوم الرئاسي،
أن ((الواليات املتحدة ستشجع التنمية
االقتصادية واالجتماعية في املغرب ،بما
في ذلك إقليم الصحراء ،وتحقيقا لهذه
الغاية ،ستفتح قنصلية في إقليم الصحراء
الغربية ،بمدينة الداخلة ،لتعزيز الفرص
االقتصادية والتجارية للمغرب باملنطقة)).
طبعا ..استعمال مصطلح «الصحراء

الــغــربــيــة» باعتبارها إقليما فــي إطــار
الحديث عــن مغربية الصحراء ككل ،ال
يطرح أي إشكال بالنسبة للمغاربة ،بل
إن حزب األصالة واملعاصرة ،على سبيل
املــثــال ،سبق أن اقــتــرح تسمية بعض
األقــالــيــم الجنوبية بـــ «جــهــة الصحراء
الغربية» في إطار مشروع الجهوية الذي
قدمه في عهد األمني العام السابق ،محمد
الشيخ بيد هلل.
بجرة قلم ،وبجرأة رئيس غير مسبوق في
تاريخ أمريكا ،مسحت الخطوط الوهمية
من خريطة التعامل بني املغرب والواليات

سعيد الريحاني
املتحدة ،ورغم أن الرئيس األمريكي كان
قد سبق البيت األبيض إلى التأكيد على
اعترافه بمغربية الصحراء ،في تغريدة
عبر «تويتر» ربطها بمسلسل السالم مع
إسرائيل ،إال أن الجانب الرسمي ،سواء في
املغرب أو أمريكا ،تحدث فقط عن االعتراف
بمغربية الــصــحــراء مــن طــرف أمريكا،
وشــرح بــاغ للديوان امللكي قصة قــرار
ترامب التاريخي ،حيث قال الديوان امللكي
أن ((امللك محمد السادس أجرى اتصاال
هاتفيا يوم الخميس املاضي مع السيد
دونالد ترامب ،رئيس الواليات املتحدة

األمريكية ،وخــال هــذا االتــصــال ،أخبر
الرئيس األمريكي جاللة امللك بأنه أصدر
مرسوما رئاسيا ،بما له من قوة قانونية
وسياسية ثابتة ،وبأثره الفوري ،يقضي
باعتراف الواليات املتحدة األمريكية ،ألول
مرة في تاريخها ،بسيادة اململكة املغربية
الكاملة على كافة منطقة الصحراء املغربية،
وفــي هــذا السياق ،وكــأول تجسيد لهذه
الخطوة السيادية الهامة ،قررت الواليات
املتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة،
تقوم باألساس بمهام اقتصادية،
من أجــل تشجيع االستثمارات

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  17إلى  23دجنبر 2020
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األمريكية ،والنهوض بالتنمية
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة،
السيما لفائدة ساكنة
أقاليمنا الجنوبية،
وبــهــذه املناسبة،

دولة في العالم بجدية املواقف املغربية،
حــيــث ال يمكن لــلــدول أن تتعامل مع
«قطاع طرق» ،فإغالق معبر «الكركرات»
هو «نشاط إرهابي» في حقيقته ،ولكن
سياسة ضبط النفس التي نهجها املغرب

هل يتحرك الجيش الملكي المغربي
لتطهير الصحراء من اإلرهابيين؟
عــبــر املــلــك للرئيس األمــريــكــي،
باسمه شخصيا ،وباسم الشعب املغربي،
عــن أص ــدق عــبــارات االمــتــنــان للواليات
املــتــحــدة األمــريــكــيــة عــلــى هـــذا املــوقــف
الــتــاريــخــي)) (املــصــدر :بــاغ الــديــوان
امللكي /صدر يوم الخميس املاضي).
من الصعب ربط اعتراف أمريكا بمغربية
الصحراء بمجرد اتصال هاتفي ،لكن بالغ
الديوان امللكي يلمح إلى معركة دبلوماسية
كبيرة ،استمرت على األقل خالل العامني
األخيرين ،حيث يقول البالغ ،أن الفرصة
لم تتح للقاء مباشر بني امللك والرئيس،
ولكن التشاور والتنسيق ظل مستمرا،
وخاصة بعد الزيارة التي قام بها السيد
جاريد كوشنير (صهر الرئيس ترامب)،
املــســتــشــار الــخــاص لفخامته فــي مــاي
 ،2018والتي كانت حاسمة في مختلف
القضايا ،بما فيها هــذا املــوضــوع ،ومن
خــال االتــصــاالت وتبادل الــوفــود ،وعدد
من الزيارات غير املعلنة( .املصدر :بالغ
الديوان امللكي).
ولم يغفل الديوان امللكي املغربي شرح
الجزئية املتعلقة بمسلسل الــســام مع
إسرائيل ،حيث قال أنه ((اعتبارا للدور
التاريخي الــذي ما فتئ يقوم به املغرب
في التقريب بني شعوب املنطقة ،ودعم
األمن واالستقرار بالشرق األوسط ،ونظرا
للروابط الخاصة التي تجمع الجالية
اليهودية مــن أصــل مغربي ،بمن فيهم
املوجودين في إسرائيل ،بشخص امللك،
فقد أخبر الرئيس األمريكي ،بعزم املغرب:
• تسهيل الــرحــات الجوية املباشرة
لنقل اليهود من أصــل مغربي والسياح
اإلسرائيليني من وإلى املغرب؛
• استئناف االتصاالت الرسمية الثنائية
والعالقات الدبلوماسية في أقرب اآلجال؛
• تطوير عــاقــات مبتكرة فــي املجال
االقتصادي والتكنولوجي ،ولهذه الغاية،
العمل على إعــادة فتح مكاتب لالتصال
في البلدين كما كان عليه الشأن سابقا
ولسنوات عديدة إلى غاية .))2002
لــم يتحدث بــاغ الــديــوان امللكي عن
تطبيع كامل للعالقات ،ولم يتحدث عن
أي إنكار للقضية الفلسطينية ،حيث أكد
نفس البالغ ،أن ((هذه التدابير ال تمس
بــأي حــال مــن األحـــوال ،االلــتــزام الدائم
واملوصول للمغرب في الدفاع عن القضية
الفلسطينية العادلة ،وانخراطه البناء
من أجل إقرار سالم عادل ودائم بمنطقة
الشرق األوسط)).
ه ــذا مــن حــيــث الــتــطــورات الرسمية
والدبلوماسية ،أما من حيث لغة امليدان،
فــإن بــاغ الــديــوان امللكي لم يكن ليمر
دون تأكيد أن ((هذه الخطوة تأتي بعد
التدخل الحاسم والناجع للقوات املسلحة
امللكية بمنطقة الكركرات ،من أجل حفظ
األمن واالستقرار بهذا الجزء من التراب
املغربي ،ولضمان حرية تنقل األشخاص
والبضائع مع الدول اإلفريقية الشقيقة)).
قرار الرئيس األمريكي إذن ،هو تأكيد ملا
بعد تأمني معبر «الكركرات» ،واقتناع أكبر

أكثر من مرة جاء فيها ما يلي«(( :أعلن
وزير الخارجية املغربي ،ناصر بوريطة،
في الرباط قطع العالقات مع إيران متهما
حــزب هلل اللبناني بالتورط في إرســال
أسلحة إلــى البوليساريو ،عــن طريق
عنصر في السفارة اإليرانية بالجزائر»،
وأضاف خالل مؤتمر صحافي ،أن «هذا
القرار يخص العالقات الثنائية حصريا
بني البلدين وال عالقة له بالتطورات في
الشرق األوسط» ،وأضاف بأنه «قام بزيارة
إلى طهران ،حيث أبلغ نظيره اإليراني،
جواد ظريف ،قرار اململكة ،مؤكدا مغادرته
برفقة السفير املغربي هناك» ،وقال إنه

البيضاء قاسم محمد تــاج الدين ،بناء
على مــذكــرة اعتقال دولــيــة ص ــادرة عن
الواليات املتحدة تتهمه بتبييض األموال
واإلرهاب ،وهو أحد كبار مسؤولي مالية
حزب هلل في إفريقيا»)) (املصدر :سويس
أنفو 11 /ماي .)2018
إن تـــورط البوليساريو فــي عالقات
مع إرهابيني ال يقف عند حدود محاولة
القيام بأعمال تخريبية في املغرب ،أو عند
حــدود ربط عالقات مع جهات إرهابية،
بــل إن بــعــض رمـــوز اإلرهــــاب العاملي
ينتمون للبوليساريو ،ومنهم عدنان أبو
وليد الــصــحــراوي ،ممثل «داعـــش» في

جانب من الفوضى التي سببتها ميليشيات البوليساريو بمعبر «الكركرات»

إزاء استفزازات ميليشيات البوليساريو،
هي التي جعلت العديد من الدول تقتنع
بسعة صدر املغرب والجيش امللكي ،الذي
لم يكن يرد على االستفزازات ،التي بلغت
أوجــهــا بــإغــاق املعبر ،وتوجيه ألفاظ
قبيحة لعناصر الجيش.
وليست هذه هي املــرة األولى

«سيستقبل القائم باألعمال اإليراني في
الرباط الحقا اليوم ،ملطالبته بمغادرة
الــتــراب املــغــربــي» ،وأوضـــح بــوريــطــة،
أن «ه ــذا الــقــرار صــدر ردا على تــورط
إي ــران عــن طريق حــزب هلل فــي تحالف
مع البوليساريو يستهدف أمن
املغرب ومصالحه العليا ،منذ

إن األنشطة اإلرهابية للبوليساريو ،ال تقف عند هذا الحد ،بل إن
الجيش الملكي المغربي الذي قام بعملية ناجحة لتأمين معبر
«الكركرات» ،سبق له أن تحرك سنة  ،2016لتحرير منطقة
«قندهار» من األنشطة المشبوهة ،وهي األنشطة التي لم
تتوقف في المنطقة إلى حدود اليوم في الصحراء حسب تقارير
دولية ،أكدت أيضا أن البوليساريو قد تتحول إلى آخر مالذ لإلرهاب،
ما يعني إماكنية عودة الجيش الملكي لتحرير الصحراء من
اإلرهابيين ،وحتمية تحرك الجانب الدبلوماسي المغربي ،لتكوين
ملف حول إرهاب البوليساريو ،وتصنيفها كجماعة إرهابية(.)..
الــتــي يرتبط فيها عمل البوليساريو
بأعمال إرهــابــيــة ،بــل إن املــغــرب سبق
أن قطع عالقته مــع إي ــران بعد اتهامه
لحزب هلل ،املصنف كجماعة إرهابية،
بتقديم أسلحة للبوليساريو ،وقتها
كتبت الصحافة نقال عن الوزير ناصر
بوريطة ،في ماي  ،2018قصاصة تكررت

سنتني وبناء على حجج دامغة» ،وكشف
أن «هــذه العالقة بــدأت عام  ،2016حني
تشكلت لجنة لدعم الشعب الصحراوي
في لبنان برعاية حزب هلل ،تبعها زيارة
وفد عسكري من حزب هلل إلى تندوف»،
وأضاف« :إن نقطة التحول كانت في 12
مارس  ،2017حني اعتقل في مطار الدار

الصحراء ،حيث ((تــجــدر اإلش ــارة إلى
أن البوليساريو التزمت الصمت عندما
أعلنت وزارة الخارجية األمريكية ،في
بداية أكتوبر  ،2019عن عرض مكافأة
تصل إلى  5ماليني دوالر للحصول على
معلومات تسمح بتحديد موقع عدنان أبو
وليد الصحراوي ،العضو السابق في
البوليساريو ..وتجدر اإلشارة أيضا إلى
أن هذه الجبهة نفسها ،لم يصدر عنها
أي موقف إزاء التحذير الصارم الذي
تم إطالقه مؤخرا ،خالل قمة مجموعة
الخمسة التي اجتمعت بباريس ،بدعوة
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
والــتــي اعــتــبــرت أن الــدولــة اإلسالمية
في الصحراء الكبرى ،هي أكبر تهديد
إرهابي في منطقة الساحل والصحراء))
(امل ــص ــدر :مــوقــع  ،360وعـــدة مــواقــع
أخرى).
إن األنشطة اإلرهابية للبوليساريو ،ال
تقف عند هذا الحد ،بل إن الجيش امللكي
املغربي الــذي قــام بعملية ناجحة لتأمني
معبر «الكركرات» ،سبق له أن تحرك سنة
 ،2016لتحرير منطقة «قندهار» من األنشطة
املشبوهة ،وهي األنشطة التي لم تتوقف في
املنطقة إلى حدود اليوم في الصحراء حسب
تقارير دولية ،أكدت أيضا أن البوليساريو
قــد تــتــحــول إلــى آخــر مــاذ لــإرهــاب ،ما
يعني إمكانية عودة الجيش امللكي لتحرير
الصحراء من اإلرهابيني ،وحتمية تحرك
الجانب الدبلوماسي املغربي ،لتكوين ملف
حــول إرهـــاب البوليساريو ،وتصنيفها
كجماعة إرهابية(.)..
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ربورتاج
مفارقة صحية خطيرة

معالجة ضحايا «كورونا» على حساب
ضحايا السرطان

يمر مرضى السرطان ،في
ظل جائحة «كورونا» ،بظروف
صعبة وقاهرة ،بسبب إهمالهم
وعدم االهتمام بأوضاعهم الصحية
من قبل الوزارة الوصية ،التي أعطت
االهتمام أكثر لمرضى «كورونا»،
ومواجهة الجائحة ،وأهملت المصابين
بالسرطان وجعلتهم يواجهون
مصيرهم بأنفسهم بين المستشفيات
العمومية والمصحات ،واألبواب
المغلقة ،واألدوية المفقودة ،مما
جعل بعضهم يستسلمون لألمر الوقع
ويعودون لبيوتهم بنفسية محطمة.
فمنذ سنوات ومرضى السرطان يعانون
بسبب التكاليف الباهظة للعالج ،وفي
غياب استراتيجية صحية لمكافحة مرض
السرطان بكل أنواعه من الحكومة
الحالية ،والدولة ،مما جعل المرضى
الفقراء بهذا الداء يحاربون من
أجل استكمال العالج والحصول على
الدواء والبقاء على قيد الحياة ..فما
هي وضعية مرضى السرطان في زمن
«كورونا»؟ وكيف يعيشون حياتهم
في ظل األزمة االجتماعية والمالية
وتعامل المستشفيات ؟
ربورتاج :خالد الغازي  

معاناة مستمرة مع قلة
ذات اليد

اضطرارها للتوقف عن العمل وإغالق
محلها بسبب جائحة «كورونا» وتوقف
النشاط التجاري.

أســمــاء مــن بــن املــريــضــات اللواتي
قررن التوقف عن متابعة العالج ،بسبب
التكاليف الباهظة له وقصر ذات اليد،
قررت التوقف عن متابعة العالج بسبب
املصاريف الكثيرة وصعوبة توفيرها،
وتقول« :قررت التوقف عن متابعة العالج
منذ سنة ونصف ،ولم أذهب للمستشفى
الستكمال العالج واملتابعة الطبية بسبب
املــصــاريــف ومــســؤولــيــة األبــنــاء وقلة
املدخول املادي ،أفكر في مصاريف دراسة
أبنائي وأكلهم أكثر مما أفكر في عالجي».
وقـــررت أســمــاء التوقف عــن العالج
بسبب الفقر وضعف مستوى األســرة
ومسؤولية األبناء ،قائلة« :الحمد لـله
على كل حــال صابرين ،العالج خاصو
مصاريف وتنقالت خاصة ،وطلبوا مني
تحاليل وأدوي ــة وخــاص فلوس كثيرة
باش نواصل املتابعة الطبية ملرضي ،لكن
الظروف صعبة ،كنت أتلقى مساعدة من
جمعيات تساعدني بنسبة  50باملائة أو
 70في شراء بعض األدويــة ومصاريف
املستشفى ،لكن الــوضــع االجتماعي
صعب ال يسمح لي ،ألني أشتغل من أجل
أطفالي وزوجي كان عاطال عن العمل».
وتؤكد املتحدثة أن العديد من املرضى
حــالــتــهــم صــعــبــة جـــدا حــالــيــا ،بسبب
خضوعهم لحصص العالج الكيميائي،
والذي يتطلب منهم مصاريف وتكاليف
كبيرة ،باإلضافة إلى ضرورة التنقل في
سيارة اإلسعاف وبشروط وقائية ،نظرا
لضعف املناعة لدى مرضى السرطان.
ابتسام مريضة هي األخرى بالسرطان
وتعاني منذ سنوات مع املرض ،باإلضافة
إلــى معاناة اجتماعية بسبب فقدانها
ألمها وشقيقها بنفس املرض ،حيث قررت
االستسالم لألمر الواقع والتخلي عن
العالج ،بسبب مصاريف السفر والتنقل
من الشمال إلى الرباط قصد الحصول
على مواعيد وحصص العالج ،باإلضافة
إلى غالء األدوية واملسكنات ،مما جعلها
تقرر التوقف عن املتابعة الطبية ،لعدم
تــوفــرهــا عــلــى األمــــوال الــكــافــيــة ،بعد

مستشفيات مغلقة
ومواعيد لمدة سنة
بــهــدف التقليل مــن مــعــانــاة بعض
املرضى ،يقوم بعض الجمعويني بجهود
فردية ومبادرات ألجل مساعدة املرضى
الذين يفتقرون لإلمكانيات املادية ،ومن
بــن الفعاليات املناضلة فــي املــيــدان،
منى عــلــوان ،مريضة سابقة ورئيسة
جمعية «تحدي وشفاء ملرضى السرطان»،
التي قــررت تأسيس هذه الجمعية بعد
املعاناة الكبيرة التي مرت منها بسبب
املرض ،وقربها من حاالت املرضى الذين
يــواجــهــون مــعــانــاة كبيرة بسبب عدم
التوفر على تكاليف العالج والتحاليل
واملبيت.
وفي هذا السياق ،قالت منى أنها قررت
رفقة مجموعة من النساء ،الخروج للعلن،
وتأسيس إطار يجمع مريضات السرطان
بــدون مشكل ،ألن املــرض ابتالء من هلل
سبحانه وتعالى ،وبهدف التخفيف من
معاناة الناس الذين يعيشون ظروفا
اجتماعية صعبة ،لعدم قدرتهم على
تسديد أثمنة التحاليل وتكاليف الفحص
باألشعة واملبيت.
وبخصوص الظرفية الحالية ،أكدت
على أن هذه الفترة تعرف مشاكل كثيرة
للمرضى الذين يعانون خالل الجائحة،
بسبب تركيز املستشفيات كلها على
مرضى «كورونا» فقط ،وحرمان مرضى
السرطان من الدواء وتأجيل املواعيد إلى
مدة سنة وأكثر ،وتوقف أجهزة الفحص
«السكانير» ،مما جعل جل املرضى تائهني
ويجدون األبواب مغلقة وال يستطيعون
التوجه إلى القطاع الخاص لكلفته الجد
باهظة.
وأضافت« :يوميا أتلقى اتصاالت من
العديد من النساء واألطــفــال والرجال
املرضى ،ونحاول تقديم املساعدة ،لكن
خــال هــذه الجائحة ،يــوجــد خصاص
كبير ،مثل وســائــل التنقل ،بحيث أن

مــريــض الــســرطــان الــذي يــقــوم بفحص
«راديــو تيرابيك» أو «الشيميو» يحتاج
للتنقل عبر سيارة اإلسعاف أو سيارة
أجـــرة ،ألن حالته تــكــون مختلفة بعد
الحصص العالجية ،باإلضافة إلى ضعف
مناعته».
منذ بــدايــة جائحة «ك ــورون ــا» ،وجد
مرضى السرطان أنفسهم خــارج دائرة
االهــتــمــام الــصــحــي مــن قــبــل الــــوزارة
الوصية واملستشفيات العمومية التي
تخلت عــن مــرضــى األمــــراض املزمنة
األخــرى ،وأصبح مصيرهم بني أيديهم،
حيث أن األشخاص الذين يتوفرون على
إمكانيات مالية قــرروا اللجوء للقطاع
الخاص الستكمال عالجهم رغم األسعار
الباهظة التي تفرضها املصحات على
املــرضــى الــراغــبــن فــي الــحــصــول على
حصص العالج اإلشعاعي أو التحاليل
وبقية الفحوصات.

أدوية مفقودة وغالء العالج
فبالرغم من العريضة التي وجهها
بعض النشطاء الجمعويني إلى الحكومة،
منذ بضعة أشهر ،قصد خلق صندوق
لدعم مرضى السرطان ،ورفض الحكومة
للمطلب وتعهدها بــوضــع إجــــراءات
واقعية دعما ملرضى السرطان من خالل
وضع املخطط الوطني للوقاية ومعالجة
داء الــســرطــان  ،2029 - 2020الــذي
يهدف إلى تقليص نسب اإلصابة بداء
السرطان ،وتحسني جودة حياة املرضى
ومحيطهم ،إال أن الواقع الحالي يبرز عدم
اهتمام وزارة الصحة بحاالت املرضى
خــال فترة الجائحة ،إذ مــازال الكثير
منهم يجدون معاملة سيئة وتهميشا
من طرف املستشفيات العمومية ،وغالبا
ما يتم رفض استقبالهم أو التفاعل مع
حــاالتــهــم املــرضــيــة ،بحيث يتم إعطاء
مبررات ال أســاس لها أو مواعيد بعدة
أشهر للتخلص من املرضى.
كثير من املرضى توقفوا عن متابعة
الــعــاج بــســبــب غــيــاب األدويـــــة التي
يحتاجونها من الصيدليات ،مما زاد
مــن تــفــاقــم صــحــة الــكــثــيــر مــنــهــم ،مما
دفــعــهــم لــطــرق أبـــــواب املستشفيات

واملــراكــز الصحية ،لكن دون جــدوى،
حيث أن مديرية األدوية التابعة لوزارة
الصحة ،رغــم الــنــداءات املتكررة لعدد
من الجمعويني ونـــداءات املرضى عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،إال أن عددا
مــن األدويـــة الــضــروريــة والــهــامــة ،هي
حاليا مفقودة ،مثل دواء «تاموكسيفني»
و«ليتروزول» ،مما دفع البعض للبحث
عن بعض األدويــة اإلسبانية التي تباع
في صيدليات سبتة املحتلة.
يــتــطــلــب عــــاج م ــرض ــى الــســرطــان
مصاريف كبيرة وغالية ،ال يقدر عليها
محدودو الدخل وحتى املنتمني للطبقة
املتوسطة ،بسبب غالء الحصص حيث
تصل حصة «الشيميو»  8آالف درهــم
ملدة ثالثة أيام فقط ،أما حصص العالج
اإلشــعــاعــي ،فتصل لـــ  27ألــف درهــم،
الشيء الــذي ليس في استطاعة اآلالف
من املرضى البسطاء ،بينما تصل أثمنة
األدويـــة إلــى  10آالف دره ــم وحــتــى 3
ماليني سنتيم ،منها أدوية غير متوفرة
في السوق املغربية.

معاناة نفسية
ومصير مجهول
يــعــيــش مــرضــى ال ــس ــرط ــان فــتــرة
استثنائية خالل الجائحة مختلفة عن
بقية املغاربة بسبب ضعف مناعتهم،
وخوف عائالتهم من تعرضهم لعدوى
فــيــروس «كــــورونــــا» ،مــمــا قــد يشكل
خــطــرا عــلــى حــيــاتــهــم ،الــشــيء الــذي
دفـــع بــعــض امل ــرض ــى لــابــتــعــاد عن
أبنائهم وأقربائهم ،ومنهم من يعيش
عزلة تامة عن العائلة بسبب ظروفه
الصحية وخضوعه للعالج الكيميائي
أو اإلشــعــاعــي ،الــشــيء الــذي يتطلب
منه االبتعاد عن التجمعات واللقاءات
العائلية ،مما يسبب للمرضى معاناة
نفسية داخلية جراء العزلة لعدة أشهر
وفراق األهل واألصدقاء.
يؤكد محمد شــروق ،فاعل جمعوي
ومــؤلــف كــتــاب «أنـــا والــســرطــان» ،أن
الجانب النفسي له نسبة كبيرة بني 70
باملائة إلى  90باملائة في عالج مرض

السرطان» ،متسائال« :نحن في املغرب
ماذا نفعل فيما يخص الجانب النفسي
للمرضى ،سواء في املصحات الخاصة
أو املستشفيات العمومية؟».
وأوضــح أن هناك فراغا كبيرا في
الجانب النفسي لــدى املصحات التي
تتطلب تكاليف ومصاريف باهظة ،حيث
أن املريض يتلقى العالج الكيميائي
واإلشعاعي ،عملية جراحية والعالج
التلطيفي ،ولــكــن مــريــض الــســرطــان
يحتاج ملواكبة نفسية منذ إصابته
بــاملــرض مـــرورا بمراحل الــعــاج إلى
نهايته ،لكون املريض يفقد وزنه وشعره
وحاجبيه ويمر بالكثير من األعــراض
واملتغيرات واالنعكاسات التي تتطلب
متابعة نفسية وتفسيرا ملساندة املريض
معنويا ،مؤكدا على أن هــذه الخدمة
ال توجد حتى في املصحات الخاصة،
رغم فرضها ألثمنة كبيرة ،حيث تقوم
بها فقط العائالت واألصدقاء واملرضى
السابقني والفعاليات الجمعوية.
وكــشــف شـــروق عــن دور جمعيات
املجتمع املــدنــي الــتــي تضم املرضى
السابقني ،مثل جمعية «نحن والسرطان»
الــتــي أســســت ســنــة  ،2015بــهــدف
دعــم وتقديم الدعم النفسي للمرضى
ولــعــائــاتــهــم ،عــبــر تــقــاســم التجربة
وتشجيعهم وتقديم نصائح حول كيفية
التعامل مع املرض واألطباء واالستعداد
النفسي وتقاسم التجارب ،مبرزا وجود
فراغ كبير من ناحية الجانب النفسي
في عالج مرضى السرطان.
واستفحلت املعاناة واملشاكل التي
يعيشها مــرضــى الــســرطــان فــي زمن
«كورونا» ،بسبب غياب االهتمام الطبي
وعـــدم تفاعل الــــوزارة املــســؤولــة مع
الــنــداءات ،فالكثير من املرضى رحلوا
إلى دار البقاء قبل حلول موعد الكشف
الطبي ،ومنهم من يعيش أزمة نفسية
واجتماعية حــادة بسبب اإلجـــراءات
املعقدة فــي املستشفيات ،واالنتظار
الطويل ألجل الحصول على موعد مع
الطبيب ،مما جعل بعضهم يفقد األمل
ويستسلم للمرض ،بينما يبقى أمل
آخرين مؤجال إلى حني تطبيق الحكومة
ملخطط «مكافحة السرطان».

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  17إلى  23دجنبر 2020
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الرباط يا حسرة
بعد اللقاح ضد «كورونا»..

متى نلقح ضد
الفساد؟

بقلم :بوشعيب اإلدريسي

سنة  2021سـتـكــون ب ــإذن اهلل ،مـخـتـلـفــة متــامــا
عــن سـنــة  ،2020وه ــا نـحــن ن ـطــرق أبــواب ـهــا إذ لم
ي ـت ـبــق عـلـيـهــا سـ ــوى ن ـصــف ش ـه ــر ،ون ـس ـيــر نـحــوهــا
بـخـطــى ثــابـتــة متسلحني بــاألمــل يف إن ـقــاذنــا من
أخطر فيروس غزى اململكة ،ففتك بإنسانها وشل
اقتصادها ،وعــرى على واقــع كان مهزوزا ،مشكوكا
يف فعاليته وقدرته على مواجهة األهوال واملصائب
اإلنسانية ،فباألحرى الكوارث الطبيعية مثل وباء
«كــوف ـيــد  ،»19ال ــذي جتـنــد ل ــه ك ــل عـلـمــاء الـعــالــم،
لالهتداء إلى لقاح ينقذ البشرية من بطشه ،ولم
يتمكنوا من ذلك إال بعد سنة تقريبا من البحث
واالجتهاد والتجارب السريرية التي كلفت نفقات
فاقت تكاليف املعارك العسكرية ،وسيسجل التاريخ
املعاصر حربنا ضــد «كــورونــا» كأعتى احلــروب ولو
على جرثومة ال ترى بالعني املجردة.
وه ــذا ال ــوب ــاء الـشـبــح ال ــذي دوخ الـعــالــم ومتكن
اإلنـ ـس ــان م ــن إي ـج ــاد ل ـق ــاح م ـض ــاد ل ــه ،نـتـمـنــى أن
يكون ناجعا وفعاال ،افتضح سر وجوده وقوة زحفه
بالعلم والعلماء يف ظــرف سنة ،أمــا وبــاء الفساد،
فأصبح كــاجلــواد يركبه «ال ـفــارس» لغاية الوصول
إلى «محطته» ،أي مبتغاه وما حققه من مكاسب،
ثم يترك هذا «اجلواد» لغيره من زمالئه ،لينشغل
هو بإحصاء غنائمه ،وهكذا ذواليك..
وس ـي ـب ـق ــى الـ ـفـ ـس ــاد مـ ـسـ ـت ــأس ــدا م ـس ـت ـش ــري ــا يف
مجتمعنا إذا لم جند الفاسدين واملفسدين ونضع
ح ــدا مل ـمــارســات ـهــم ،وه ـ ــؤالء م ــن اخل ـطــأ حـصــرهــم
يف ف ـئ ــة م ـع ـي ـنــة م ـث ــل امل ــوظـ ـف ــن ال ـع ـم ــوم ـي ــن أو
اجلماعيني ،وإن كانوا هم األغلبية ،فــإن العدوى
انتقلت إلى فئات عريضة حتى ترسخت يف بعض
الذين نصبوا أنفسهم محاربني للرشوة والفساد،
ليبقى الفساد يصول ويـجــول ..ولــن يقضي عليه
إال تـنــزيــل اسـتــراتـيـجـيــة وق ــوان ــن تـطـبــق بـصــرامــة
ع ـلــى اجل ـم ـيــع ،ت ـكــون مب ـثــابــة «ل ـق ــاح» وط ـنــي ضد
الفساد ،مثل اللقاح الذي سنطعم به خالل السنة
القادمة التي لن تكون أبدا وعلى جميع املستويات،
كسابقاتها.

شهادات من

الرواد

إذا اكنت جائحة «كورونا» قــد فرضت
«الحذر» الكامل على منابر الثقافة حفاظا
على أرواح املثقفني واملتلقني ألنوار ثقافتهم،
من غدر الوباء ،فإن أرصدة هذه الثقافة في
عاصمتها تغطي عقودا من الزمن باإلشعاع
الثقافي ،وهذه شهادة من عميد األدب املغربي،
األستاذ عباس الجيراري ،في حق الوطني
املرحوم محمد الرشيد ملني ،شارك بها في
الندوة العلمية املنظمة بتاريخ  20فبراير
 ،1998نلخصها كاآلتي(( :ويل لإلنسان من
أخيه اإلنسان ثياب ،أطعمة ،كتب وجرائد،
لو أن لي ما في األرض جميعها ومثله من
ثياب وأطعمة وكتب وجرائد ،ومعادن األرض
وجواهرها وخيراتها ،ألعطيته مقابل ساعة
أقضيها قــرب والــدتــي غــداة مــوت والــدي،
ولكنهم يمنون علي بثياب وأطعمة وكتب
وجــرائــد ،يجب أن أبغض ،يجب أن أشفي
غليلي مــن هـــؤالء األجـــاف الــذيــن شتتوا
شملي ،سيأتي يوم آخذ فيه الثأر لنفسي،
وسيكون يوما مشهودا ،وحاولت أن أغذي
عاطفة الثورة في روحي ،لكن بدون جدوى،
وحاولت أن أغرس في قلبي جذور البغض،
فلم أفلح ،إني لست قادرا على البغض ،فهل
أنا قادر على الحب؟)) انتهى.
املصدر :كتاب «أصالة فكر متجدد» ص.36 :

رئاسة العاصمة في الميزان

بين رئيس باستراتيجية دون أغلبية ورئيس
بأغلبية دون استراتيجية
مــــا دمــــنــــا عـــلـــى أعـــتـــاب
االســتــحــقــاقــات التشريعية،
ارتأيت التطرق لسياسة قيادة
مجلس الــعــاصــمــة مــن طــرف
الــرئــيــس الــســابــق األســتــاذ
ولــعــلــو ،والــرئــيــس الــحــالــي
الذي هو على أبواب املغادرة،
املهندس الصديقي.
ففتح هلل ولعلو ،وإن كان قد
فوجئ برئاسة تستغيث به،
فإنه تعاطف مع نداء االستغاثة
ورتــب استراتيجيته بعجالة
وهـــو الــخــبــيــر فـــي املـــيـــدان،
والــوزيــر السابق والبرملاني
وعــضــو الجماعة لعقود من
العمل الــســيــاســي ،دخــل إلى
فضاء الرئاسة من مركز قوة
تجاربه وسمعته ،فكان ال بد
له من مبادرة تذكر الرباطيني
بماضيه املحترم ،حيث شارك
ف ــي وضـــع املـــشـــروع امللكي
ـي عنق
الــذي أوقــف مــؤامــرة لـ ّ
العاصمة إلى أراضي شاسعة
في ملكية نافذين خارج مدارها

الصديقي

ولعلو

الحضري ،ونظم أكبر تظاهرة
عــاملــيــة بــالــقــرب م ــن حديقة
الــحــســن الــثــانــي ،كــمــا أحــدث
بــروتــوكــول اســتــقــبــال املــلــوك
والرؤساء بمقر الجماعة ،وكان
ملك إسبانيا أول من دشن هذا
البروتوكول ووقــع في الدفتر
الذهبي وتسلم مفتاح الرباط..
وفجأة ،انفجر املجلس ،بسبب

سحب التفويضات وأشــيــاء
أخــــــرى( ،)...وابــتــعــدت عنه
األغلبية التي لم تكن من حزبه،
وذل ــك بــخــاف عــمــدة املدينة،
مــحــمــد الــصــديــقــي ،املــدعــوم
مــن حزبه املسيطر بأغلبيته
على املجلس ،وهــذا يطمئنه
على اتخاذ الــقــرارات ،فحاول
اســتــئــنــاف عــمــل ســلــفــه ،لكن

املعارضة املدربة بأقدميتها،
شغلته بــافــتــعــال الــخــافــات
والنبش في امللفات الشخصية
الــتــي ال عــاقــة لــهــا بالعمل
الجماعي ،واســتــدراج أشغال
دورات املــجــلــس إلـــى حلبة
للمالكمة ،ربما إلضفاء نظرة
الــفــوضــى عليها بــالــرغــم من
جدية الرجل ورغبته في العمل
ونزاهته ،والحق يقال ،غير أن
«تبوجاديت» األغلبية وأقدمية
مــمــارســة املــعــارضــة ،أعـــادت
الشق الثاني من عمر املجلس
السابق برئاسة ولعلو ،الذي
كانت لديه استراتيجية ولكن
دون أغلبية لتنزيلها ،بينما
املــجــلــس الــحــالــي ،لرئيسه
أغلبية تفتقد إلى استراتيجية،
لعرقلتها من املعارضة.
وهــــذا الــتــجــاذب ال يــخــدم
مصلحة العاصمة ،وإنما بعض
األشــخــاص الــذيــن يقايضون
الــتــفــويــضــات «الــســمــيــنــة»
للمشاركة في التسيير الجاد.

«معصرة»  2021للضرائب في العاصمة

المنتخبون يقررون والقباض يقبضون
من قاعات مكيفة تدور فيها الكؤوس
املنعنعة والفناجني املعصرة ،تعصر
القرارات الضريبية الجماعية وتفرض
عــلــى الــربــاطــيــن ،وتــنــفــذ م ــن طــرف
قــبــاض الــقــبــاضــات ،لتحصيل مــوارد
مــالــيــة تــفــوق  100مــلــيــار صــافــيــة كل
سنة تقدمها للجماعة ،وبــعــد أيــام،
ستتحرك مــحــركــات «مــعــصــرة» سنة
 ،2021للشروع في «طحن» املضروبني
بالضرائب واملنخورين املفلسني بسبب
جائحة «كوفيد  ،»19وقد كنا نأمل أن
يعقد مجلس العاصمة اجتماعا خاصا
مع القباض يأمرهم بالتعامل بمرونة
عند استخالص الواجبات املفروضة
على املواطنني برسم السنة القادمة،
خصوصا املهنيني الذين تكبدوا خسائر
فــادحــة ،وإعـــادة جدولتها على شكل
أقــســاط أو تخفيضها بــقــرار جماعي،
وهـــذا مــن اخــتــصــاص الــجــمــاعــة ،مع
إشراك مجلس غرفة التجارة والصناعة

والــخــدمــات ،لتقييم أثــار الــوبــاء على
الحركة املهنية في العاصمة ،وسبل
اإلنقاذ من الكبوة التجارية والصناعية
والخدماتية.
فمن الخطأ لــوم القباض ،فهم فقط
ينفذون قـــرارات الجماعة ويأتمرون
بأوامرها ،فهل توصلوا بأي قرار منها
يفيد التساهل مع املضروبني؟ ال نعتقد،
وبالتالي ،فـــ«املــعــصــرة» ستشرع في
«عصر» املواطنني الستخراج ما تعففت
عنه جائحة «كورونا» ،في وقت هم في
حاجة إلــى مــن ينتشلهم مــن اإلفــاس
ويساعدهم على تخطي األزمـــة التي
ضربت أطنابها جميع شرائح املجتمع.
فاملهنيون في العاصمة يعانون يوميا
لضمان لقمة عيش أبنائهم ومصاريف
فواتير الــكــراء وامل ــاء والكهرباء ،فال
تكلفوهم نفقات سيارات «جابها هلل»
و«مــنــح» الــجــمــعــيــات والــتــعــويــضــات
واالمتيازات على حساب عرق الكادحني.

أر شيف الربـاط

صورة للفنان املرحوم حمادي التونسي،
وآل التونسي أصلهم من األندلس ،تم
نفيهم في سنة  ،1609بسبب تشبثهم
بدينهم اإلسالمي ،فقصدوا دولــة تونس
في وفد يتكون من حوالي  8000شخص،
لكنهم ما لبثوا أن غادرها بعضهم سنة 1888
في اتجاه اململكة املغربية ،وتوزعوا على عدة
مــدن في الشمال والشرق والصحراء والرباط
وســا ،وكــانــوا يعرفون بـ«التوانسة» للجمع
و«التونسي» للفرد.
رحـــم هلل الــفــنــان والــكــاتــب حــمــادي
التونسي وأسكنه فسيح جناته.

اهتم مجلس المستشارين بالحيف الذي
تعرض له أزيد من مليون متقاعد ،فأدخل تعديالت
على قانون املالية للسنة القادمة ،بإعفاء املعاشات
من أي اقتطاع ضريبي ،وقد سبق لنا أن نبهنا
بأن هذه املعاشات حصيلة مساهمة من األجور
الخاضعة لخصم الــضــرائــب ،وهــنــاك فــرق بني
املعاش الذي يشرح نفسه وبني األجر الذي يتكون
مــن أجــريــن :صافي وإجــمــالــي ،فهل تــم إنصاف
املتقاعدين؟ إنها فقط البداية لــرد االعتبار ملن
ضحوا وقاوموا لبناء الوطن.
تنتظر المحطة الطرقية الحالية «القامرة»،
قــرارا من املجلس الجماعي ،لتحديد مهامها املنتظرة
بعد تدشني املحطة الجديدة ،وقد كانت مداخيلها لفائدة
ميزانية العاصمة ال تتعدى  45مليون سنتيم سنويا،
ونتوقع ارتفاعا مضاعفا عشر مرات من منتوج املشروع
املرتقب ،وحفاظا على صيانتها ونظافتها وخدماتها ،ينبغي
أن تتنازل الجماعة عن الرسم املفروض على هذه املحطة
الجميلة ،الستثماره في الحفاظ على أناقتها.
بافتخار واعتزاز األخوة ،تناقلت بعض املواقع
االجتماعية في الشقيقة ليبيا ،صور املحطة الطرقية
الجديدة ،مفتخرة معتزة بما حققه إخوانهم في
العاصمة الرباط ،التي تآخت مع عاصمتهم طرابلس
بناء على ميثاق توأمة العاصمتني ،وقع عليه في
الرباط بتاريخ  11مارس  1986وفي طرابلس بتاريخ
 14يونيو  ،1986وننتظر من جماعة الرباط مساعدة
أختها الليبية حتى تنهض من كبوتها.
حومة سيدي فاتح من أشهر الحومات في املدينة
العتيقة ،وقد بحثنا عن أصل هذه التسمية ،فوجدنا عدة
مراجع تاريخية توضح بأن االسم الحقيقي هو «فتح هلل
أقانيا» ،أندلسي األصل رافق عائلة ملني األندلسية إلى
الرباط واشتهر فيها بتدينه املثالي ،هذا التدين جعله يرافق
العائلة األندلسية املسلمة حفاظا على عقيدته الراسخة،
وعندما توفي هنا في الرباط ،دفن في جامع يحمل اسمه
سنة .1854
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كواليس جهوية
ما يجري ويدور يف المدن

سطات

قبل إجراء تغييرات بأقسام المبادرة

مطالب عاجلة ملحا�سبة املتورطني يف التالعب ب�أموال التنمية الب�شرية
نورالدين هراوي

إذا كــانــت وزارة الــداخــلــيــة
تستعد إلجـــراء تغييرات مهمة
بمصالح وأقسام العمل االجتماعي
بالواليات والعماالت قبل تنزيل
املــرحــلــة الــثــالــثــة م ــن امل ــب ــادرة
الوطنية للتنمية البشرية ومختلف
املــشــاريــع الكبرى املتعلقة بها،
وتطهيرها من كل أنــواع الفساد
والتالعب بأموالها وإفشال ورش
ملكي تنموي كبير دون تحقيق
األهـــــداف املــتــوخــاة مــنــه ،فــإنــه
بإقليم عمالة سطات ،أصيبت عدة
جمعيات بخيبة أمل كبيرة ،بعدما
أهملت مشاريعها وبقيت في سلة
املهمالت وتعرض بعضها لضرر

ممنهج من طــرف املوالني لبعض
الجمعيات الحزبية ،التي تجمعها
عــاقــات املــصــالــح مــع الــجــهــات
املعنية وترتبط بمسؤولني محليني
مــتــورطــن فــي فــضــائــح بالجملة
رفــقــة لــوبــي كــبــيــر مــشــرف على

عـــيــــن

عـــــــــــلى الشمال
إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات

شمالية

انتصرت إحدى الجمعيات على قرار باشا
مدينة تطوان الــرامــي إلــى منعها من وصل
اإليـــداع رغــم أنها استوفت جميع الشروط
الــقــانــونــيــة ،لتلجأ إلـــى الــقــضــاء اإلداري
االستعجالي ،الذي وبعد سنة من الجلسات
واالستئناف ،قررت محكمة االستئناف اإلدارية
بالرباط ،في حكم قطعي رقــم  ،959تحديد
غرامة تهديدية في مواجهة الباشا بصفته
املرفقية ،بمبلغ قدره  500درهم عن كل يوم
تأخير ابتداء من تاريخ االمتناع عن التنفيذ.
تنشر وسائل اإلعــام اإلسبانية أخبارا
كاذبة تضلل من خاللها العديد من املواطنني،
ســواء القاطنني بالشمال أو مبدينة سبتة
احملتلة ،وتتعلق بفتح املعبرين احلدودين «باب
سبتة» و«بني انصار» مبليلية ،مع بداية شهر
يناير  ،2021حيث علق العديد من املواطنني
أملهم على عودة النشاط التجاري للثغرين
احملتلني ،بسبب هذه األخبار الزائفة املنشورة
يف اجلــرائــد اإلسبانية والــتــي عملت بعض
املنابر املغربية بدورها على نشرها دون التأكد
من صحتها.
حلقة أخرى من مسلسل الصراع الدائر
بني العامل ورئيس الجماعة الترابية لتطوان،
حول ملف النظافة وما يعرفه من مشاكل ،دون
مراجعة دفتر التحمالت الذي يجمع الجماعة
بالشركتني املفوض لهما تدبير القطاع ،حيث
حمل عامل تطوان مسؤولية فشل تدبير امللف،
لرئيس الجماعة ،بعدما استعصى على الجميع
إيجاد الحلول وفتح بــاب الحوار مع عمال
النظافة ،الذين خرقوا الحجر الصحي ونظموا
عدة وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية ،ليبقى
تدخل جهات أخــرى ،ضــروريــا لحلحلة هذا
املوضوع الذي زاد عن حده بتبادل االتهامات
والتقصير في تدبير قطاع حيوي يهم الجميع.

مالية ومشاريع املبادرة بمختلف
جماعات وعمالة اإلقليم ،وفق تعبير
ممثلي جمعيات مستقلة ونشيطة
باألحياء لـ«األسبوع» ،الشيء الذي
بــات يهدد بإقالة ومحاسبة كل
املتالعبني بامليزانيات الضخمة

املــخــصــصــة ملــشــاريــع املـــبـــادرة،
مــن أجــل إخــراج اإلقليم وسكانه
من الهشاشة االجتماعية ،ورفع
الــهــشــاشــة ع ــن األســــر الــفــقــيــرة
وتقليص نسبة البطالة املتفشية
في أوساط الشباب السطاتي.
فــاملــبــادرة الــوطــنــيــة للتنمية
الــبــشــريــة ،ولـــأســـف الــشــديــد،
ل ــم تــحــقــق األهـــــداف الــتــنــمــويــة
املنشودة ،بعد إخفاقها في ترجمة
مشاريعها عــلــى أرض الــواقــع،
حيث أضحت الجهات املسؤولة
عن أقسام املبادرة سواء بالعمالة
أو بمختلف الجماعات باإلقليم
الفالحي ،مطالبة بتقديم أجوبة
مقنعة لوزارة الداخلية ،عن حجم
املشاريع الوهمية والورقية التي
تلتهم سنويا أمـــواال طائلة من
ميزانية املــبــادرة مــع إقــصــاء كل
الجمعيات واملـــقـــاوالت الــذاتــيــة

وغيرها التي ال تربطها أي عالقة
مع حاشية املبادرة التي أصبحت
معمرة وخالدة ومستفيدة بشكل
ريعي ،خاصة بالعمالة ،في منأى
عن أي حساب إداري أو جنائي،
واملــحــمــيــة مـــن طــــرف وســاطــة
بعض األح ــزاب التي توظف تلك
الجمعيات لتحقيق مآرب سياسة،
يضيف املجتمع املــدنــي املقصي
لـ«األسبوع» ،املطالب بتحقيقات
دقيقة وملموسة ومــيــدانــيــة من
طــرف الـــوزارة الوصية ،من أجل
الـــوقـــوف عــلــى الــعــبــث املــالــي،
وافــتــحــاص حــســاب الجمعيات
املشبوهة واللوبي الخطير الذي
يتالعب بمواردها املالية واملتحكم
في مفاصل وأدرع املبادرة واللجن
التقنية املنتقاة واملتحكمة في زمام
األمــور دون إجماع من طــرف كل
الجمعيات ،حسب نفس املصادر.

جمـع املت�شـردين مـن ال�شـوارع ..ق�ضـية فيـها �إن؟
أقــدمــت الــســلــطــات املحلية
بجماعة القصر الكبير التابعة
لعمالة الــعــرائــش ،األســبــوع
املــاضــي ،عــلــى إطـــاق عملية
جمع املــشــرديــن ،مسخرة في
ذلـــك خــلــيــفــة الــقــائــد وبــعــض
العناصر من القوات املساعدة
وبعض الفاعلني الجمعويني،
حيث عملت على جمعهم في
إحدى دور الرعاية االجتماعية
ال ــت ــي تــنــعــدم فــيــهــا شـــروط
اإلي ــواء ،حسب تعبير العديد
من املواطنني ،الذين وصفوا
األمر بأنه شبيه باالعتقال كما
هو ظاهر في الصورة املرفقة،
ولــيــس عملية خــيــريــة تــروم
االعتناء بهذه الفئة ،خصوصا
فــي هــذا الفصل ال ــذي يتميز
بالتساقطات املطرية وبــرودة
الــطــقــس بسبب التساقطات
الثلجية.
وإذا كانت السلطة املحلية
بجماعة القصر الكبير قد قامت
بــهــذه امل ــب ــادرة الــتــي تحسب

لها ،فإن العديد من املشردين
واملـــرضـــى الــعــقــلــيــن بــاملــدن
املــجــاورة كالعرائش وطنجة
وتطوان وباقي املدن الشمالية،
الزالــــوا يــجــوبــون الــشــوارع،
يفترشون األرض ويلتحفون
ال ــس ــم ــاء ،مــتــحــديــن قــســاوة
الطقس وانتشار الصقيع الذي
يجمد كل شيء هذه األيام ،وقد
يسبب في وفاة بعضهم بسبب
غياب مالجئ مخصصة لهذه
الفئة التي أقصتها الجهات
املسؤولة من أجندتها.
وتدق معاناة املشردين بكل
مــدن الشمال ،ناقوس الخطر
املحدق بهذه الفئة ،بعدما بدأ
برد الشتاء القارس يخيم على
الشمال ،السيما حني تضرب
مــوجــة صقيع شــديــدة كالتي
مــرت هــذا األســبــوع ،والزال ــت
مستمرة ،وقد أعــادت لألذهان
مــا وقــع خــال الــعــام املاضي،
حــن سقط عــدد ليس بالهني
مـــن الـــوفـــيـــات فـــي صــفــوف

هؤالء املشردين في الشوارع،
علما أنهم تكاثروا في اآلونة
األخيرة بشكل ملحوظ ،ورغم
كــل ذل ــك ،لــم تتحرك الجهات
املعنية بالشمال ما عدا سلطات
مدينة القصر الكبير ،إليجاد

حــل لــهــذه الفئة الــتــي تعاني
فــي صــمــت ،حيث أن مــن بني
هؤالء املتشردين من يعاني من
مشاكل نفسية أو تخلف عقلي
في ظل غياب العناية الطبية من
طرف املستشفيات املختصة.

مواطنون يطالبون بإحداث قسم لإلنعاش وطبيب للتخدير
لم يعد سكان إقليم شفشاون يفكرون
في التنمية املحلية ،أو مشاريع اقتصادية
أو ترفيهية ،هذا ما اتضح خالل خروج
العشرات من املواطنني بقيادة الجبهة
جماعة متيوة وباقي الجماعات الساحلية،
لجمع التوقيعات على عريضة من أجل
املطالبة بــإخــراج قسم اإلنــعــاش بعمالة
شفشاون للوجود ،وتوفير أطباء التخدير
والتوليد ،حيث يعرف هذا القطاع خصاصا
وان ــع ــدام األطــبــاء فــي بــعــض األحــيــان،
حيث يضطر املواطنون إلى التوجه نحو
املستشفى اإلقليمي بــتــطــوان ،مــن أجل
الحصول على العالج.
وتعاني ساكنة العديد من الجماعات،
خصوصا البعيدة عن مدينة شفشاون ،من
الخصاص املسجل باملعدات الطبية داخل

املستوصفات الصحية ببعض الجماعات
القروية ،ناهيك عن غياب تام لألطر الطبية
والشبه طبية ،حيث يضطرون إلــى نقل
مرضاهم ملسافات طويلة قصد الحصول
عــلــى ال ــع ــاج ،لكنهم فــي آخـــر املــطــاف
يصابون بخيبة أمل ،حيث يتم تحويلهم
إلى املستشفى اإلقليمي لشفشاون ،الذي
بدوره يوجههم نحو املستشفى اإلقليمي
لتطوان ،ليتعقد مسلسل املعاناة التي ال
تنتهي بسبب اإلهمال والالمباالة واملكوث
خـــارج املستشفى لــعــدة ســاعــات دون
استقبالهم من طــرف قسم املستعجالت،
الــذي ال يقدم الخدمات الطبية لساكنة
تطوان فما بالك بالسكان التابعني لألقاليم
املجاورة؟
وكشفت مصادر خاصة بـ«األسبوع» ،أن

معظم املستوصفات املتواجدة بالجماعات
القروية التابعة إلقليم شفشاون ،ال تتوفر
على أطباء ،حيث يتم االكتفاء بممرضة
أو ممرض ألزيــد من  10.000نسمة كما
هو الحال بجماعة أمتار ،عالوة على أن
غياب املعدات الطبية زاد من معاناة املئات
من املواطنني ،الذين يضطرون إلى حمل
مرضاهم على أكتافهم ملسافات طويلة عبر
طرق وعرة نظرا لطبيعة تضاريس املنطقة،
من أجــل الــوصــول للمركز االستشفائي،
لينتهي بهم املــطــاف فــي مستوصفات
شبه خالية ،مما يلزمهم التوجه نحو
مستشفيات املدن التي بدورها تغيب فيها
معظم الخدمات الطبية بداية من مستشفى
محمد الخامس بشفشاون وصــوال إلى
مستشفى سانية الرمل بتطوان.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  17إلى  23دجنبر 2020
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كواليس جهوية
خنيفرة

معا�صر الزيتون تتحول �إىل قنبلة بيئية يف �ضواحي �أكلمو�س
شجيع محمد

تــــعــــد املــــنــــاطــــق املـــــجـــــاورة
ألكــلــمــوس (الــقــعــيــدة) الــتــابــعــة
إلقــلــيــم خــنــيــفــرة ،محجا لغالبية
الـــفـــاحـــن بـــاملـــنـــطـــقـــة ،حـــيـــث
توجد معاصر الزيتون التي تحولت
إلــى قنبلة بيئية موقوتة ،بسبب
مخلفات استخراج الزيت ،املتمثلة
في مادة املرجان وما لها من تأثير
سلبي على البيئة بشكل عام.
تــــعــــد هـــــــذه الـــســـنـــة ســـنـــة
استثنائية بسبب ظروف الجائحة
من جهة ،وكذا تأخر التساقطات
املــطــريــة ،حــيــث ت ــأث ــرت وبشكل
جــلــي الــفــرشــة املــائــيــة باملناطق
والــغــطــاء الــنــبــاتــي املنتشر على
طول واد «كرو» بجماعة «القعيدة»
وأكــــلــــمــــوس ،وكــــذا املــــجــــاري
املائية ،كما توضحه الصور ،إذ
أن هــاتــه املــخــلــفــات تــضــر بشكل
كبير بمياه اآلبار والروافد املائية
املجاورة ،مما يعد إخالال بالنظام

البيئي ككل باملنطقة ،واملالحظ ،أن
األمــور تسير بوتيرة متزايدة وفي
تطور متسارع ،لتصل لباقي املناطق
واملجاري القريبة إلى أبعد نقطة في
حالة عــدم قيام السلطات باتخاذ
اإلجـــراءات الالزمة بحزم ،علما أن
أربــــاب املــعــاصــر اســتــغــلــوا فرصة
انــشــغــال السلطات بأزمة «كوفيد
 »19وقــامــوا بــرمــي هــاتــه السموم
ف ــي املـــجـــاري ،وبــالــتــالــي ،إعـــدام
البيئة ،كما غــاب دور الــجــمــاعــات
الــتــرابــيــة املــعــنــيــة والــتــي انحصر

دورهــا كــاملــعــتــاد فــي االســتــعــداد
لــانــتــخــابــات والــدخــول فــي هوس
شغل مناصب املسؤولية ،لالستفادة
م ــن ريـــع املــشــاريــع والــصــفــقــات
واعتالء كراسي البرملان للنوم في
الــعــســل بــراتــب ســمــن ال يستفيد
منه أي عضو برملاني فــي العالم
وحتى في الدول الصناعية الكبرى..
واملعروف أنه كلما توجهنا إلحدى
املصالح التي لها عالقة بأي شكوى
أو ظــاهــرة أو ضـــرر ،إال ونــواجــه
بالتملص من املسؤولية ،وتحاول

كل جهة أن تلقي باللوم على جهة
أخ ــرى ،وهــكــذا تسير األمـــور ،فئة
مستضعفة لم تجد من يأخذ بيدها
مــقــابــل فــئــة تــغــولــت واســتــقــوت..
وهنا مكمن الخلل ،أضف إلى ذلك
معضلة الــوعــود الــتــي لــن تتحقق
والتي تعد هوسا أصيبت به معظم
اإلدارات واملــنــتــخــبــن وأصــحــاب
القرار في مختلف املصالح ببالدنا.
يــتــأكــد جــلــيــا أنــــه مــنــذ إقــــرار
قــانــون الــبــيــئــة ،لــم يــلــتــزم أصــحــاب
املــعــاصــر بــدفــتــر الــتــحــمــات ،بــل طغت
الــعــشــوائــيــة عــلــى الــســطــح واكــتــفــت
الجهات املسؤولة بالتفرج ،ليتضح أن
القانون يسري على فئة دون أخرى،
مما يحيل على طرح مجموعة من
التساؤالت التي بقيت دون إجابة:
أهكذا نحمي بيئتنا؟ أين شعارات
حماية البيئة؟ مــن املــســؤول عن
إيــقــاف نزيف هــذه الــكــارثــة ،أم أن
املــصــالــح الشخصية طــغــت على
أولويات حماية البيئة ،أم أن معاصر
الزيتون تعود للوبيات سائدة في
املنطقة وخارجها ،أم أن خبر إحداث
أنظمة للحد من التأثيرات السلبية
على البيئة غير صحيح؟

مكناس

الجديدة

فضائح مالية في
جماعة مكناس تضع
بوانو في موقف حرج
األسبوع

عرفت الجماعة الحضرية ملكناس ،خروقات
مالية بقسم الجبايات ،بسبب تالعبات في
مبالغ االستخالص من املواطنني ،اكتشفتها
لجان تابعة لوزارة املالية باملصلحة املذكورة.
وقد وضعت هذه الفضيحة رئيس الجماعة،
عبد هلل بوانو ،في موقف حرج ،بسبب عدم
مواكبته لقسم املــوارد املالية ،خاصة بعد
تسجيل نقص في مداخيل الجماعة التي
أصبحت مهددة بعجز مالي.
وكان بوانو قد قام بإبعاد بعض املوظفني 
مــن مصلحة الجبايات منذ عــدة أشهر،
لكنه لم يتخذ الخطوات القانونية الالزمة
لتحديد املسؤوليات ومراقبة املصلحة،
وحماية املال العام.

�سوق ع�شوائي من «الرباريك» الق�صديرية
فـوق م�ساحـة خـ�ضراء
ورغــــم صـــرف مــايــن الـــدراهـــم إلعـــادة
تأهيل املدينة وإصــاح الطرقات واألرصفة،
األسبوع
واستعداد املجلس الجماعي لصرف عشرة
ماليير أخرى لتهيئة املدينة ،وذلك بهدف نيل
رضــى املواطنني  قبل االنتخابات الجماعية
تعيش مدينة الــجــديــدة اســتــيــاء مــن قبل املقبلة ،إال أن سكان حي السعادة واألحياء
املواطنني والفاعلني الجمعويني ،بسبب انتشار األخــرى ،غاضبون من صمت املنتخبني  على
مــحــات قصديرية فــوق الــرصــيــف ومــمــرات االمــتــداد الــعــشــوائــي ملــحــات الصفيح في
الــراجــلــن ،أمـــام أعــن السلطات واملجالس وســط املدينة ،وانتشار األوس ــاخ واألزب ــال،
املنتخبة التي تغاضت عن االنتشار الواسع واملنحرفني ،وتحويل املنطقة إلى نقطة سوداء
لـ«البراريك» ،وسمحت للتجار والباعة بالترامي تعج بالفوضى والضجيج واألوساخ.
على الرصيف وحرمان املواطنني من العبور.
ووجــه بعض املواطنني  رسائل إلــى عامل
ورغم النداءات املتكررة للفاعلني الجمعويني 
ومطالبتهم للسلطات بتسوية هذه الظاهرة ،املــديــنــة عبر مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي،
وإزالــة «الــبــراريــك» القصديرية التي أضرت يطالبونه بالتدخل العاجل وإنــقــاذ مدينة
بصورة وجمالية املدينة ،إال أن السلطات الجديدة من الضياع ومن العشوائية ،بسبب
سمحت باستغالل امللك العمومي ،وقــررت تزايد ظاهرة «البراريك» السكنية والتجارية،
تحويل املنطقة إلى سوق عشوائي تنعدم فيه مما يضرب في العمق تصميم املدينة الحضرية،
الشروط التي تنص عليها الداخلية بخصوص ويقضي على املساحات الخضراء التي تعتبر
الرئة التي تتنفس منها ساكنة املدينة.
إحداث أسواق القرب.

أصـــــداء

ســوسية

تـــقـــرر إغــــــاق أربــــــع مــلــحــقــات
إدارية بأكادير ،وذلك على خلفية إصابة
موظفات وموظفني  فيها بـ«كوفيد ،»19
وإخضاع آخرين للحجر الصحي لالشتباه
في إصابتهم بالفيروس ،وذلك في ملحقات
كل من الحي املحمدي واملحطة الطرقية
وفونتي وبنسركاو ،وأدى إغــاق هذه
امللحقات اإلداريــة إلى االكتظاظ امللحوظ
عــلــى مــســتــوى بــاقــي املــلــحــقــات بمدينة
أكــاديــر ،والــتــي يلجأ إليها املواطنون
لقضاء مجموعة من األغراض والخدمات،
األم ــر ال ــذي جعل ع ــددا منهم يعبر عن
استيائه من غياب التدبير االستباقي من
طرف الجهات املختصة ملثل هذه املواقف.
مت مؤخرا تعيني ذ .إبراهيم الزروقي ،رئيسا
ملـصـلـحــة كـتــابــة الـضـبــط بــاحملـكـمــة االبـتــدائـيــة
ب ــإن ــزك ــان ،وي ـت ـس ــاءل امل ــوظـ ـف ــون :ه ــل بــإمـكــانــه
احل ــد مــن تـفـشــي ظــاهــرة «املــوظ ـفــن األش ـبــاح»
الذين حطموا رقما قياسيا ولعدة شهور بنفس
احملكمة؟
عرفت جهة سوس ماسة ارتفاعا جديدا
في حصيلة اإلصابات بفيروس «كورونا»،
بلغت إلــى ح ــدود عشية يــوم الخميس
املاضي 308 ،حاالت مؤكدة ،وتوزعت هذه
الــحــاالت حسب األقاليم والعماالت كما
يلي :عمالة إنزكان أيت ملول ،103 :عمالة
أكادير إداوتنان ،62 :إقليم تارودانت،54 :
إقليم تزنيت ،48 :إقليم أشتوكة أيت بها:
 ،39وإقليم طاطا :حالتان.
أفـ ــادت م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أن الــوك ـيــل الـعــام
لـلـمـلــك لـ ــدى مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف مب ــراك ــش،
ط ــال ــب ب ـ ــإج ـ ــراء حت ـق ـي ــق يف م ــواجـ ـه ــة رئ ـيــس
إح ــدى اجل ـمــاعــات بــإق ـل ـيــم تــارودانــت ،مــن أجــل
شبهة «اخـتــاس أمــوال عمومية» ،وأحــالــه على
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق امل ـك ـلــف ب ـج ــرائ ــم األمـ ـ ــوال.
ووفق ما أكده رئيس جمعية حماية املال العام
بــاملـغــرب ،احملــامــي محمد الـغـلــوســي ،فقد متت
إحــالــة الــرئـيــس عـلــى قــاضــي التحقيق املكلف
بجرائم األموال ،وتأتي هذه املتابعة القضائية
ع ـلــى خـلـفـيــة افـ ـت ــراض وجـ ــود شـبـهــة تــاعـبــات
مــال ـيــة ب ـخ ـصــوص ال ــدع ــم امل ـخ ـصــص ملـهــرجــان
«الزعفران» الذي يقام سنويا باملنطقة.
انطلقت بحي الهدى بأكادير ،أشغال
بناء املركب الثقافي املغربي للدراسات
القرآنية ،والذي يتم تشييده وفق معمار
مغربي أصيل يمتح معامله مــن التراث
املرابطي واملوحدي واألندلسي واإلسالمي،
وسيتضمن املشروع قاعة كبرى للعروض
ومكتبة وقاعات أخرى وفضاءات خارجية
ومرابد وغيرها من املرافق التي تسعى
لتوفير متطلبات الــراحــة لــزائــري هذه
املعلمة الدينية وروادها ،وفي اتجاه آخر،
سيتعزز حي الهدى ببناء مسبح نصف
أوملبي وقاعة مغطاة ،إضافة إلى استكمال
إنجاز أربعة مالعب معشوشبة للقرب.

أخـبار الــــــــــدارالبـيضـاء
تعرف منطقة لهراويني  خصاصا بينا
في املساجد ،حيث توجد أحياء عشوائية
بكاملها تفتقر لهذا املرفق الهام في العبادة،
وإنه لغريب أن ال تالحظ املقاطعة التي تمثل
السكان وترعى مصالحهم هذا الخصاص،
وال إدارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وال
السلطة املحلية ،وإنه لغريب أيضا ،أن تخلو
املنطقة من املحسنني  املهتمني ،أم أن هؤالء
يشفع لهم التخوف مــن عــواقــب الحسنة،
وينتظرون الــضــوء األخــضــر ممن يعنيهم
األمر؟
هذه املقالة صرخة ملن يعنيهم األمر ،من أجل
إخــراج املساجد من الحسابات السياسية،
واالتحاد حول بناء وإصالح وتجهيز بيوت
هلل ،كما أنها درس في التفكير في استمرار
الوحدة حول كل شيء ،خدمة للصالح العام،
وستكون محل تقدير الرأي العام املحلي

والوطني ،ونموذجا يحتذى به
في الحاالت الشبيهة..
عبر بعض جــزاري العاصمة
االقتصادية عن سخطهم وتذمرهم
الشديد ،جراء إقــدام برملاني نافذ
على احتكار ســوق ذبــح املواشي
بعد أن ساهم بحظ وافر في إغالق
املجازر باألسواق األسبوعية ،بغية
االستحواذ على هذا السوق وما
يدور في فلكه ،علما أن ما قام به
هذا البرملاني ،سيضر باالقتصاد
ويـــجـــعـــل

الجزار في منأى عن املهنة ويثقل كاهل املستهلك،
فــي ظــل بعد املــســافــة الــرابــطــة بــن املــجــزرة
واألسواق األسبوعية ،لذلك ،تتساءل العديد من
جمعيات املجتمع املدني عن سر إذعان الصغير
والكبير ملرامي وأهداف البرملاني املشار إليه؟
اهتزت ساكنة مدينة الــدار البيضاء،
مؤخرا ،على وقع الهزة املالية التي عرفتها
ميزانية مجلس املدينة ،بخصوص املنح
الــصــادرة عن الجماعة لفائدة جمعيات
دون أخرى ،فحمى الوطيس نتيجة كثرة
االستثناءات التي طالت عــدة جمعيات
فاعلة ونشيطة في عدة مجاالت..
واعتبر الرأي
العام املحلي

بالبيضاء ،أن الــدعــم املــمــنــوح لجمعيات
خاضعة وتابعة ألغلبية املجلس ،هو ضحك
على ذقون أبناء الشعب واستقطاب واستمالة
لتعزيز املكانة االنتخابية املقبلة..
يعد مستشفى سيدي عثمان باسمه القديم
أو املركز االستشفائي لعمالة مقاطعات موالي
رشيد ،رغم موجة التحديث والتبليط التي طالته،
من النقط الصحية املظلمة التي تؤرق بال املواطنني
الشرفاء العاديني ،الذين يرونها ويعتبرونها فضاء
للتالعب( ،)..وبكل محسوبية وزبونية ،تمكن أحد
سياسيي املنطقة من دس أحد أتباعه للعمل في
مستشفى سيدي عثمان ضمن شركة معروفة لتمرير
حمالته املشبوهة التي بدأها باكرا ،حيث أبدع في
إصراره على دخول غمار الحمالت االنتخابية من
بابها الواسع ،انطالقا من مصلحة حساسة تجمع
أكبر عدد من املرتفقني.
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تارودانت

كواليس جهوية

تشديد اإلجراءات الصحية
على عشرات الجماعات بتارودانت

الحسيمة

�شبان يلج�ؤون
لقوارب املوت
للهروب من
جحيم البطالة
األسبوع

تعيش مدينة الحسيمة ضغطا
اجتماعيا كــبــيــرا ،بسبب انــعــدام
األفــق أمــام شباب املدينة ،مما دفع
املئات منهم إلى ركوب قوارب املوت
للهجرة صــوب إسبانيا ،كما زادت
الوضعية االقتصادية بسبب جائحة
«كورونا» وحالة الطوارئ الصحية
من تأزم وضعية الشباب وعائالتهم،
بسبب املوت االقتصادي الذي تعيشه
السياحة الداخلية.
وقـــد تــحــولــت ســـواحـــل املــديــنــة
الــشــاطــئــيــة الــجــمــيــلــة إلـــى نقطة
انطالقة لقوارب الهجرة السرية نحو

األسبوع

الشواطئ اإلسبانية ،التي بدورها
أصبحت نقطة استقبال عشرات
الشباب املغربي بشكل يومي ،منهم
جمعويون وفنانون وموسيقيون،
فضلوا الــرحــيــل ومــغــادرة الوطن
والبحث عــن آفــاق أخـــرى ،غير أن
هذه الخطوات ال تخلو من مخاطر
ومجازفة ،حيث لقي بعض الشباب
حتفهم في عرض البحر ،منهم ثالثة
شبان ماتوا غرقا ،وآخــرون مازالوا
مفقودين ،مما يؤكد الخطورة التي
يقدم عليها شباب مدينة الحسيمة
للهروب من جحيم البطالة.
وتظل الهجرة السرية بالنسبة
لشباب مناطق الشمال ،هي السبيل
الــوحــيــد نحو مستقبل آخــر وراء
البحار ،في ظل األوضــاع املعيشية
الصعبة التي تعيشها األسر الفقيرة

تلكس
تقدمت الجمعية املغربية للدفاع
عن كرامة املواطن من مدينة تيفلت،
بشكاية للقضاء ضد مسؤول شركة
دار بــلــعــامــري املــتــواجــدة بالحي
الــصــنــاعــي بــســا ،وذلــــك بسبب
«ترويج شركته ملنتج سام تحت اسم
دار بلعامري» ،وقالت الجمعية إنها
تــدافــع عــن كــرامــة وصحة املواطن
املــغــربــي ،التي هــي إحــدى حقوقه
الــدســتــوريــة ،لــذلــك ق ــررت تنصيب
نفسها كطرف مطالب بالحق املدني
فــي مــواجــهــة ممثل الــشــركــة الــذي
«يروج مادة فاسدة وسامة تحت اسم
جماعة ترابية ،معروفة ومشهورة
بأصالة وجودة منتج ماء الورد».

سال

واملتوسطة جراء جائحة «كورونا»،
واإلجــراءات التي تتخذها السلطات
املتمثلة في إغالق املحالت واملقاهي
واملــطــاعــم ،مما يجعل الحياة لدى
الكثير من الشباب صعبة.
فالحسيمة فــي حــاجــة لسياسة
حقيقية قـــادرة على خلق التنمية
االجــتــمــاعــيــة ل ــدى شــبــاب املــديــنــة،
وتــحــســن الـــخـــدمـــات واملـــرافـــق
العمومية وتوفير فضاءات لتكون
متنفسا للشباب ،ودعــم املشاريع
املتوسطة وخــلــق منطقة صناعية
لــلــنــهــوض بــاملــديــنــة اقــتــصــاديــا
واجتماعيا ،الــشــيء الــذي يتطلب
رؤيــة جديدة من الدولة والحكومة
واألحزاب واملؤسسات ،لبعث الحياة
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة داخــل
املدينة.

قــررت السلطات الصحية
في مدينة تارودانت ،تشديد
اإلجــــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة
بــتــنــســيــق مــــع الــســلــطــات
املحلية ،وذلك بعد التطورات
املقلقة الــتــي بــاتــت تعرفها
الوضعية الوبائية في املدينة
والجماعات الترابية التابعة
لها ،خاصة بعدما تم تسجيل
عــــدد كــبــيــر مـــن اإلصـــابـــات
اإليجابية بفيروس «كورونا»،
وارتفاع معدل الوفيات.
وألجل الحد من تفشي الوباء
بني املواطنني ،وضعت اللجنة
اإلقليمية لليقظة ،مجموعة
مــن اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة
االستثنائية املرتبطة بالحد
من انتشار الفيروس ،منها
ض ــرورة التوفر على رخص
الــتــنــقــل االســتــثــنــائــيــة بني
جماعات تارودانت ،ولالنتقال
إلى املدن األخــرى ،باستثناء
األسباب املهنية والطبية ،ملدة

سيدي سليمان

معاناة النساء الحوامل ومرضى القصور الكلوي من سيدي سليمان إلى القنيطرة
األسبوع

تضطر الكثير مــن النساء
الــحــوامــل م ــن عــمــالــة ســيــدي
ســلــيــمــان لــلــســفــر إلـــى مدينة
الــقــنــيــطــرة ،لــاســتــفــادة من
املواكبة الطبية ،بسبب رفض
استقبالهن مــن قبل مسؤولي
املــركــز االستشفائي للمدينة،
رغم توفره على مصلحة خاصة
بطب النساء والتوليد ،حيث

يتم توجيه جميع النساء إلى
مستشفيات املدن املجاورة مثل
القنيطرة وسيدي قاسم.
فالكثير من النسوة الحوامل
يعشن معاناة كبيرة وانتظار
طــويــل ،للحصول عــلــى موعد
وفــرصــة إلجـــراء مقابلة طبية،
والخضوع للفحوصات الالزمة،
ملراقبة حملهن واألثار الجانبية
له ،خاصة في ظل الوضع الصحي
الحالي ،لكن في ظل غياب إدارة
مسؤولة عــن مستشفى سيدي
سليمان ،تستمر معاناتهن حتى
يتم رفع الحظر عن قسم التوليد.

فالكثير من املواطنني مستاؤون
من تراجع الوضع الصحي في
عــمــالــة ســيــدي ســلــيــمــان ،وعــدم
اهتمام مسؤولي القطاع الصحي
واملندوبية بتحسني الخدمات
الطبية لفائدة النساء الحوامل
ومرضى القصور الكلوي ،الذين
بــدورهــم يــواجــهــون صعوبات
كبيرة في الحصول على حصص
تصفية الـــدم ،بسبب املواعيد
البعيدة والتي تدفع الناس إلى
اللجوء للقطاع الخاص.
فمنذ ثــاث ســنــوات ،ينتظر
مــرضــى الــقــصــور الــكــلــوي فتح

أبواب مركز «الليمون» لتصفية
الدم ،إلنهاء املعاناة واملشاق ،إال
أنه رغم انتهاء أشغال البناء ،إال
أن املركز الزال مغلقا إلى أجل غير
مسمى ،رغم أن مسؤولية تدبيره
واإلشراف عليه أسندت ملندوبية
وزارة الصحة في املدينة.
وقد تم إنجاز هذا املركز ،وفق
شــراكــة بــن الجماعة الحضرية
باملدينة واملبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،وتــم تسليمه للوزارة
الوصية ألجل توفير األطر الطبية
والتجهيزات الالزمة.

تجار سوق الجملة بسال يرفضون نقل السوق إلى الرباط
األسبوع

يــســود اســتــيــاء ع ــارم لــدى تــجــار سوق
الجملة للخضر والــفــواكــه بــســا ،بسبب
موافقة عمدة املدينة ،جامع املعتصم ،على
قرار نقل السوق من مكانه الحالي بطريق
القنيطرة إلــى منطقة اليوسفية بالرباط،
في إطار مشروع اتفاقية الشراكة املتعلقة
بإحداث مجمع لتسويق املنتجات الفالحية
والغذائية بالرباط وسال وتمارة.

 15يوما.
كما ق ــررت اللجنة إغــاق
الـــحـــمـــامـــات والـــقـــاعـــات
الـــريـــاضـــيـــة والـــحـــدائـــق
والــــســــاحــــات الـــخـــضـــراء،
ومالعب القرب والفضاءات
املخصصة لألطفال ،بجماعة
تـــــارودانـــــت وأيــــــت عــــزة،
باإلضافة إلى إغالق املقاهي
واملطاعم واملحالت التجارية
وأســواق القرب على الساعة
التاسعة ليال ،ومنع املقاهي
مــن بــث مــبــاريــات كــرة القدم
على مستوى جميع الجماعات
التابعة للعمالة.
وقـــررت السلطات تشديد
املراقبة القانونية الصارمة
على مستوى املــديــنــة ،عبر
إلــزامــيــة ارتــــــداء الــكــمــامــة
الصحية والتباعد االجتماعي
في املقاهي واملطاعم والقاعات
الرياضية والسماح بممارسة
األنشطة في حدود  50باملائة
من الطاقة االستيعابية مع
ضــــرورة اح ــت ــرام الــتــدابــيــر
الــوقــائــيــة ،وفـــرض غــرامــات
ومتابعات قانونية فــي حق
املخالفني.

وعبر تجار سوق الجملة عن معارضتهم
لقرار عمدة املدينة املنتمي لحزب العدالة
والتنمية ،مستنكرين موافقة مسؤولي
الجماعة على مطلب سلطات الوصاية بنقل
ســوق الجملة ،وحــرمــان مدينة سال التي
يبلغ عدد سكانها حوالي  3ماليني نسمة،
من سوق يسد حاجيات الساكنة وينعش
الحركة التجارية داخلها.
ون ــظ ــم الــتــجــار املـــتـــضـــررون وقــفــات
احتجاجية أمــام مقر الجماعة الحضرية،
طالبوا فيها باإلبقاء على سوق الجملة في
مكانه ،ألنــه يشكل مصدر رزق للعديد من
العائالت واألسر واآلالف من الشباب ،الذين

يمارسون تجارة الخضر والفواكه ،معتبرين
أن نقل الــســوق إلــى قلب مدينة الــربــاط
سيسبب ضررا اجتماعيا للعديد من التجار،
وسيزيد من ارتفاع أسعار الخضر.
وخلقت قضية سوق الجملة ضجة كبيرة لدى
الساكنة وأيضا التجار الصغار واملتوسطني
ومحالت البقالة ،السيما وأن العاصمة الرباط
تتوفر على سوق للجملة بمنطقة العكاري وال
تحتاج لسوق ثان ،باإلضافة إلى أن االتفاق
املبرم بني الجماعات الحضرية الرباط سال
وتمارة ،ينص على إنشاء سوق جملة موحد
بمنطقة بوقنادل قرب سال ،والذي خصصت له
مساحة  51هكتارا.

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

المغرب بين التطبيع والتضبيع
قال هلل تعالى(( :وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا ))..غير أن طريقة التعارف اكتست في
عهد النبي (ص) صبغة دينية اتسمت بالعنف
والتشدد واالغتيال ،مما اضطر نبينا املصطفى
إلى الهجرة مع طائفة من صحابته املهاجرين
بعدما تحملوا من اإلساءات واملضايقات ما ال
يطاق ،ويكفي أن نذكر أن النبي (ص) تعرض
لـ  19محاولة اغتيال ،لكن اليهود والكفار
من قبائل قريش رفضوا كل محاولة للصلح
والتعايش التي اقترحها عليهم النبي األمي،
وهو النهج الذي اختارته إسرائيل بعد تصريح
بلفور واغتيال الكونط بيرنادوت ،الذي كان من
املنتظر أن يشرف على املفاوضات الفلسطينية
اإلسرائيلية ،وكانت هذه املفاوضات تهدف إلى
تقسيم فلسطني إلى دولتني مستقلتني تعيشان
في أمن وأمــان حسب الحدود التي رسمتها
اتفاقيات .1948
ومــن املــعــروف أن الفلسطينيني رفضوا
هذه االتفاقية ،كما رفضتها إسرائيل ،ولو أن
الفلسطينيني قبلوا ببنود االتفاقية ،لكانوا
استفادوا من الناحية الجغرافية بجزء كبير من
األراضي املقترحة عليهم ،وقد ندموا على ذلك،
ألن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان متشبعا
ومقتنعا بفكرة التحرير الشامل ،حيث ما لبث
أن أعلن عن تأسيس دولة فلسطني من العاصمة
الجزائرية ،بينما إسرائيل تقوت عندما تخاذل
العرب وتشتتوا ،كما أنها تعتمد كليا على
الــواليــات املتحدة التي تغدق عليها بجميع
أنواع األسلحة الفتاكة ومنها السالح النووي.
وفي مقابل ذلك ،تقوم إسرائيل بدور الدركي
في الشرق األوسط ،الذي يزخر بالذهب األسود
الذي تحتاجه أمريكا ،فكلما عبر أحد الرؤساء
العرب عن رغبته في استقالل القرار كما فعل

الحسين الدراجي

امللك الــراحــل فيصل ،حني امتنع عن تزويد
أمريكا مما تنتجه بالده من بترول وهي تشكل
أكبر خزان لهذه املادة الحيوية ،وقد كان هذا
املــوقــف يتسم بالشجاعة التي انــفــردت بها
اململكة السعودية إلى جانب مصر دفاعا عن
حقوق الشعب الفلسطيني السترجاع األراضي
املغتصبة بما فيها القدس الشريف ،إال وقامت
أمريكا بتنزيل عقوبات اقتصادية على تلك
الدولة ،وهكذا تحولت الدول العربية املنتجة
للبترول إلى مرتع خصب تستغله أمريكا كيفما
تشاء ،وكثير هي املــحــاوالت التي قامت بها
الدول الشقيقة والصديقة للدفع باإلسرائيليني
والفلسطينيني إلى طاولة املفاوضات« ،اتفاق
أوسلو» مثال ،ومما زاد الطني بلة ،انقسام
الفلسطينيني إلى أكثر من عشر منظمات تدعي
كلها أنها تعمل من أجل هذا الهدف النبيل،
بل وصل بها األمر إلى االقتتال بمنطقة غزة،
وقتها ،أيقنت إسرائيل أنــه ال خــوف من كل
االنتفاضات التي تقوم بها هذه املنظمات ،التي
ال حول وال قوة لها إال استعمال الحجارة في
مواجهة عدو مسلح ،وهو أمر ال زال يهيمن
على الوضع بفلسطني برئاسة محمود عباس.

وفي خضم هذه الظروف ،تستمر إسرائيل
في اغتيال نبغاء األمة العربية واإلسالمية ،من
بينهم أكبر عدو إلسرائيل ،الجنرال اإليراني
قاسم سليماني ،كما تم مؤخرا اغتيال العالم
اإلي ــران ــي املتخصص فــي صــنــاعــة الــســاح
النووي ،محسن فخري زادة.
والذين يتحدثون اليوم عن التطبيع مع دولة
إسرائيل ،ينسون أو يتناسون أن املرحوم
الحسن الثاني ،كــان األول من بني الرؤساء
الــعــرب الــذي استدعى شمعون بيريز ،إلى
مدينة إفران ،لتقريب وجهات النظر بني القيادة
الفلسطينية وإســرائــيــل ،وكــم مــن محاولة
فشلت فــي هــذا املــجــال ،نــذكــر منها اقــتــراح
اململكة العربية السعودية الهادف إلى إنهاء
الخالف اإلسرائيلي الفلسطيني بقيام دولتني،
أمــا جامعة الــدول العربية ومنظمة الوحدة
اإلسالمية ،فهما ال تعيران للقضية الفلسطينية
االهتمام والعناية التي تستحقها ،وكأنهما
سئمتا مــن املــحــاوالت الفاشلة ،وأيقنتا أن
الوضع سيبقى على ما هو عليه إلى أن تكشف
الواليات املتحدة عن نواياها الحقيقية كما
فعلت بالنسبة لصحرائنا املغربية.
وفــي غــمــرة هــذه الــنــشــوة وه ــذا االنتصار
السياسي على أع ــداء وحدتنا الترابية ،لم
يــتــردد ملكنا الهمام فــي االتــصــال بالرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،ليؤكد له تأييد
املغرب الدائم للقضية الفلسطينية ،وهو موقف
شجاع يناهض موقف بعض املسؤولني العرب،
الذين ال يفتؤون عن تضبيع شعوبهم بمقوالت
وتصريحات تعتمد على شعار أن العدو ال يمكن
أن يصبح صديقا ،فالسياسة اليوم تعتمد على
تبادل املصالح والنهوض باقتصادات البلدان
حتى تتمكن الشعوب من العيش في أمن وسالم.

نافذة للرأي

الجهل عند حزب «بوديموس»
ال مندوحة في القول إن رقص املغاربة مع اإلسبان قديم
لعل آخرها ما يعقد في  17من شهر دجنبر ضمن ما
جدا ،وفهمه معقد وال يمكن امليل فيه إلى تقييم معني،
يعرف باالجتماعات عالية املستوى ( )RANالدورية،
ذلك ألن طبيعة العالقات املغربية اإلسبانية مسألة تأثير
التي ترسم الخطوط االقتصادية العريضة وكذا خطط
وتأثر ،تخضع دائما للظروف والسياقات الجيوسياسية
التعاون والتنسيق األمني والتقارب الثقافي واإلنساني
والجيواستراتيجية والسياق الدولي العام الذي يلقي
بني الشعبني.
بظالله على قــرارات حكام البلدين ،وهذا مجرد تمهيد
هذه االجتماعات انطلقت منذ عهد فيليبي غونزاليس،
للقول إن القرب الجغرافي والتاريخ املشترك بحلوه
رئيس الحكومة اإلسبانية السابق سنة  ،1993وتوقفت
ومــره ،يضفيان جاذية خاصة تستدعي الحوار دائما،
منذ سنة  ،2015في عهد ماريانو راخوي ،نتيجة الظروف
نور الدين البكراوي
سواء كان في حاالت الحرب أو في حاالت السلم.
الصعبة التي كانت تعصف باملشهد السياسي اإلسباني
لقد كــان هناك دائــمــا مــن يقرب وجــهــات النظر بني
وما عرفته البالد من أضــرار جسيمة بسبب فيروس
اململكتني ،لكن في الوقت نفسه ،كان هناك أيضا ،على
«كورونا» الذي فتك بالبالد وشل حركته .هذه القمة التي
النقيض مــن ذلــك ،مــن يشعل نــار الفتنة ،ففي األيــام
تعرف نسختها الثانية عشر ،سيترأسها هذه املرة رئيس
األخيرة ،أقدم بابلو إغليسياس ،زعيم حزب بوديموس اإلسباني ،في الحكومة ،سعد الدين العثماني ،وستعرف حضور وفد إسباني على
خرجة غير محسوبة العواقب ،عبر أحد مواقع التواصل االجتماعي رأسه رئيس حكومة إسبانيا ،بيدرو سانشيز ووزيــرة الخارجية اليا
(تويتر) ،ليطالب رغم جهله بالتاريخ والجغرافيا واألنثروبولوجيا أرانتشا ،وعدة وزراء ورجال أعمال.
وعلم األعــراق ،بإجراء استفتاء في الصحراء املغربية من أجل تقرير
وقد علمنا من وكاالت األخبار اإلسبانية ،منها « ،»EFEأن الهدف
مصير الصحراويني ،متناسيا أن هذا اإلجراء أصبح حال غير واقعي ،من هذه اللقاءات ،هو التشاور والتباحث في سبل مواجهة الهجرة غير
ولم يكن يوما كذلك ،على اعتبار أن الصحراويني عنصر أساسي من الشرعية نحو جزر الكناري ،ومناقشة إعادة النظر في الدعم الهزيل
نسيج مكونات الشعب املغربي وثقافته ،بل إنهم مغاربة ووطنيون حتى وغير الكافي املمنوح من االتحاد األوروبي للدول التي تتصدى للهجرة
النخاع ،ال سيما منهم الوحدويون وهم األكثرية ،أكثر مما هم عليه غير الشرعية ،والتي من ضمنها املغرب ،لكي تستطيع حماية سواحل
الكاطالنيون اإلسبان ،األكثر تطرفا في موقفهم االنفصالي عن العاصمة أوروبا من موجات هذا النوع من الهجرة التي تهدد مستقبلها.
اإلسبانية مدريد ،لكن يبقى السؤال املطروح :هل حكومة االئتالف
كما يتضمن ج ــدول أعــمــال هــذه الــلــقــاءات ،فــرصــة عقد صفقات
اإلسبانية ،التي هو نائب رئيسها ،تتفق عمليا معه على األرض ،أم هو واستثمارات جديدة بني الدولة املغربية وإسبانيا التي سيكون على
مجرد رأي شخصي قاصر ال يعبر إال عما يفكر به صاحبنا؟
رأسها أنطونيو غاراميندي ،رئيس أعلى هيئة اقتصادية في إسبانيا
على خط متصل بكالمنا ،في املضمار ذاته ،ووفقا للدينامية اإليجابية املعروفة بـ «الكونفدرالية اإلسبانية ملنظمات الشركات» (.)CEOE
املتسارعة لسلسلة النجاحات الباهرة في ملف الصحراء املغربية ،نجد
أما في شأنها الداخلي ،فقد كانت لها مواقف لم نعهدها من قبل،
أن الدبلوماسية املغربية التي حققت نجاحا ملحوظا قبل وبعد تدخل تؤكد أن إسبانيا لم تعد تقيم أي وزن للجبهة االنفصالية وتقوم فعليا
الجيش املغربي لتأمني معبر «الكركرات» ،ما فتئت تواصل نجاحها في بتهميشها ،بل وإلغائها على نحو واضح وصريح للغاية ،ولنا خير مثال
إقناع دول عديدة من العالم كانت إلى يوم قريب آخر القالع والحصون على ذلك ،في القرار الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية واالتحاد األوروبي
التي تحتضن الجبهة االنفصالية وتتعاطف معها ،من خالل تقديم الدعم والتعاون ،الصادر يوم  13فبراير املاضي ،الذي جاء على يد قنصلها في
املادي واملعنوي واإلعالمي لها ،كما هو الحال مع إسبانيا التي أدركت الرباط ،السيدة سيلسا نونيو غارسيا ،التي أصدرت فيه مذكرة بعثتها
أخيرا ،أن املراهنة على البوليساريو تثقل كاهلها منذ عقود خلت ،وال إلــى جميع القنصليات في املغرب ،تخبر كل الصحراويني الحاملني
يأتي من جانبهم إال الخسائر الفادحة ،وهكذا فاملوقف اإلسباني صار للجوازات اإلسبانية أو وثائق اإلقامة ،الذين كانوا يقضون مصالحهم،
متناغما تماما مع املوقف املغربي بــإجــراءات عملية للغاية ،تضيق من إرساليات وعمليات استقبال لهذه األخيرة ،ومن مصادقات وتوقيعات
الخناق على الجبهة االنفصالية في الداخل والخارج.
للوثائق ،وكذا طلبات تأشيرات «شينغن» ،وكل الوثائق ذات الطابع
فخارجيا ،وفي اإلطار نفسه ،تكللت العالقات املغربية اإلسبانية بعقد اإلداري في ملحقة السفارة في العيون ،املعروفة بـ»كاسا إسبانيا» ،قد تم
شراكات جديدة والدخول في استثمارات متجددة وتوقيع االتفاقيات وقف نشاطها وإغالقها على الفور وبشكل نهائي ،وتأمر كل من له مصلحة
االقتصادية واألمــنــيــة والثقافية التي تشمل الــصــحــراء املغربية ،في هذه اإلدارة ،بااللتحاق بسفارة إسبانيا بالرباط.

قرار الواليات
المتحدة األمريكية
بين السيادية
والمطلق

الشرقاوي الروداني

استوقفتني بعض النقاشات التي أصبحت تطفو
على السطح حــول م ــآالت الــقــرار األمــريــكــي حول
الصحراء املغربية بعد الرئيس دونالد ترامب ومجيء
اإلدارة املقبلة ،باإلضافة إلى أننا نتكلم عن دولة هي
مايسترو سمفونية العالقات الدولية ،وخاصة في
مجلس األمن وسياسة متعددة األطــراف ،فللمملكة
املغربية عالقات استراتيجية متعددة األبعاد مع
واشنطن ،وبالتالي ،فإن من املهم أن نقر باستحالة
إلغاء مثل هذه املراسيم والقرارات املرتبطة بمعادالت
كــبــيــرة مرتبطة بــالــعــاقــات الــدولــيــة والــعــاقــات
الثنائية لــلــواليــات املتحدة األمريكية ،مــن طرف
أي رئيس أمريكي ،وذلــك لعدة اعتبارات سياسية
داخلية واستراتيجية يمكن أن نلخصها في:
أوال :القرار يتسم بالبراغماتية والواليات املتحدة
األمريكية ال تتخذ قراراتها بناء على العواطف،
فالكل م ــدروس ومسطر لــه مــن جميع الجوانب،
والفرق بني الجمهوريني والديمقراطيني يبقى في
األسلوب وتقييم الظروف الزمكانية ،لكن الهدف
يبقى نفسه ،وهو مصالح الواليات املتحدة األمريكية
وأمنها القومي ،ففي جل ملفات اإلدارات األمريكية،
تبقى االستراتيجية محددة وغير قابلة للنقاش ،على
اعتبار أنها كانت موضوع تقييم شامل وكامل من
مؤسسات تشكل العمود الفقري لإلدارات األمريكية،
بينما قد تتغير في بعض األحيان التكتيكات في
الزمان واملكان.
ثانيا :نحن نتكلم عن دولة أمة ،فاململكة املغربية
تبقى محورية في الهندسة الدبلوماسية والعسكرية
لواشنطن في الشرق األوسط ،املتوسط وإفريقيا،
ومـــن تـــم ،فــالــقــرار لــه أبــعــاد جيواستراتيجية
وجيوأمنية.
ثــالــثــا :إجــراء مثل هــذا ،ستكون لــه انعكاسات
خطيرة على املستوى السياسي الداخلي للواليات
املتحدة األمريكية والذي يمكن أن يفتح صراعا كبيرا
ستكون له تداعيات على التماسك الداخلي وعالقات
األحزاب السياسية بمؤسسات ذات أهمية قصوى
بالنسبة ألي إدارة أمريكية ،كالبنتاغون مثال.
رابعا :مصداقية الواليات املتحدة األمريكية ستكون
على املحك على املستوى الدولي ،ومثل هذا النوع
لن يشجع على أجواء الثقة بني واشنطن وشركائها
االستراتيجيني ،ككوريا الجنوبية ،اليابان ،دول
املحيط الهادئ ،شرق آسيا ودول الخليج...
خامسا :ستكون هدية لروسيا ،وحتى الصني،
والتي ستتقوى في مثل هذه األوضــاع ،وستشكل
انتصارا ملقاربات موسكو في معادالتها وعالقاتها
مع حلفائها التقليديني في القوقاز وأماكن الصراع
مع واشنطن ،ومن تم ،ضربة قوية لسيادة القرار
األمريكي.
سادسا :ال يمكن أن نقارن بني قرار الرئيس ترامب
فيما يخص اتفاقيات املناخ املوقعة في باريس وال
حتى امللف النووي اإليراني ،اللذين يبقيان أحداثا
زمكانية محددة ومرتبطة بسياسة متعددة األطراف
بأبعادها وتأثيراتها الجيواستراتيجية الدقيقة على
األمن القومي األمريكي مع قرار مغربية الصحراء،
ألن الفارق شاسع وليس املكان لإلفاضة فيه.
سابعا :اململكة املغربية لها عالقات مع مؤسسات
الدولة في واشنطن والتي تطمح لهندسة موازين
القوى في املنطقة ،وفي إفريقيا ،ومن تم ،فإن فتح
قنصلية بالداخلة يدخل في استراتيجية شاملة
للواليات املتحدة األمريكية في الجنوب املغربي
والقارة برمتها.
ثامنا :اعتراف الواليات املتحدة األمريكية بمغربية
الصحراء ،يخدم مصلحة األمن القومي األمريكي.
تاسعا :من املنتظر توقيع اتفاقيات جد مهمة
توازي أكثر ما تم اإلقرار به والذي شملته خارطة
الطريق املوقعة عند زيــارة وزير الدفاع األمريكي،
مارك إسبر ،إلى الرباط.
عاشرا :للمملكة املغربية أصدقاء مؤثرون وموثوق
بهم في أمريكا ،وفي جميع مؤسساتها ،وبالتالي،
فال خوف على مستقبل املغرب وال على صحرائه.
حادي عشر :عدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب،
ليست مسألة للنقاش واملساومة ،فهي قضية أمة
بكاملها.
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الفنان التشكيلي محمد
المنصوري يعرض «رؤى» بطنجة
يحتضن رواق «دار دار» ( )Dar D’artبطنجة،
يوم  18دجنبر الجاري ،األعمال التشكيلية الجديدة
للفنان محمد املنصوري اإلدريــســي ،في معرض
يتواصل إلى  18دجنبر  ،2021تحت عنوان «رؤى».
فمنذ الوهلة األولى ،يمكن الحديث عن انطباعية
جديدة بامتداد األلوان واألشكال ،ألن اللوحة عند
هذا الفنان فضاء للصمت ،فضاء يغري بفراغاته
اململوءة وامتالءاته الفارغة ،بل سند متحول على
البدايات والنهايات.
يتحدث الفنان املنصوري اإلدريسي من خالل
لوحاته ،بلغة تكاد تكون خاصة به ،ال يأتينا منها
أول األمر إال بعض من زخمها ،إلى أن نألف مفرداته،
وأبجديته ،ونبدأ بفهم تراتيبه املشحونة بحركتها،
فتأخذنا معها ،وقوام الفن بالنسبة إليه ،هو قوام
التفاهم والتعايش بني البشر وبوازع االنتماء لهذه
األرض ،التي تجمعها وتفصل بيننا في اآلن ذاته.

فاس تحتضن مؤتمرا دوليا حول
«التحوالت االجتماعية والثقافية
في العالم العربي»
تنظم مــؤســســة «مــقــاربــات» ،ضمن
برنامجها الثقافي السنوي الطموح،
مؤتمرها الدولي السنوي الذي خصص
محوره العام هذه السنة لـ«التحوالت
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة فــي الــعــالــم
العربي» ،وذلك يومي الجمعة والسبت
 18و 19دجــنــبــر  ،2020بــشــراكــة مع
املديرية الجهوية للثقافة وبتعاون مع
«حلقة الفكر املغربي»..
أشغال املؤتمر صــدرت في كتاب من
جزأين وحوالي  1500صفحة سيوزع
على املشاركني ضمن وثائق املؤتمر،
الـــذي سيشهد إعـــان نــتــائــج جــائــزة
«مقاربات للبحث العلمي» التي تبلغ
قيمتها ستون ألــف درهــم واملخصصة
للبحوث املشاركة ،وذلك خالل الجلسة
الــخــتــامــيــة ،وقـــد بــلــغ عـــدد الــبــحــوث
املتنافسة أزيــد من  70بحثا ،وصلت

منها إلى القائمة القصيرة
 17بحثا في حقل «العلوم
اإلنسانية واالجتماعية»،
وحقل «اآلداب والفنون».
ويــشــارك فــي املؤتمر،
باحثون وأكاديميون من
املغرب ومــن دول عربية
وأوروبــيــة ،ويرتقب أن
يعلن في ختام فعالياته
عن محور املؤتمر الدولي
للمؤسسة لسنة .2021
لــإشــارة ،فالتسجيل
فــي املــؤتــمــر حــضــوري،
والــبــث مباشر ومنصة
املــؤتــمــر :مــنــصــة زوم،
بــاإلضــافــة إل ــى صفحة
املــؤســســة عــلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي.

بصمات تثمن مجهودات الحفاظ
على الموروث الثقافي الحساني
في إطار البرنامج الخاص بتمويل
وإنــجــاز مشاريع التنمية املندمجة
لجهة الــعــيــون الــســاقــيــة الــحــمــراء
ووزارة الشباب والرياضة والثقافة /
قطاع الثقافة ،حظيت جمعية «بصمات
للتربية والثقافة» بمدينة العيون
بشرف وضع اللبنة
األولـــــــــى مل ــس ــرح
الــطــفــل الحساني
وال ــذي يدعم ألول
مــــــرة مــــن طـــرف
املديرية الجهوية
للشباب والرياضة
والثقافة  /قطاع
الثقافة.
وتــــأتــــي هـــذه
الخطوة في إطار
الجهود املبذولة
لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى
املــوروث الثقافي
الــحــســانــي الــذي
يعد أحد الركائز
األساسية للهوية
املغربية ومن بني
أحد أبرز األهداف
األســاســيــة للجمعية الــتــي سعت
جاهدة لبلورتها على أرض الواقع
بمعية كــل الــشــركــاء عــلــى رأســهــم
املديرية الجهوية للشباب والرياضة
والثقافة ،التي ما فتئت تعمل على

تثمني التوجهات امللكية بخصوص
امل ــوروث الحساني وتوطيده على
أرض الواقع.
مسرحية «رحــلــة فــي الصحراء»
عمل مسرحي حساني لألطفال جاء
وليد فكرة تحولت إلى عمل مسرحي
يــحــظــى بــالــدعــم
والتقدير ويجمع
أبـــــرز ال ــوج ــوه
الفنية املحلية،
كــــــــــل حــــســــب
تخصصه ،فبعد
مزج كل املجاالت
املكونة للموروث
الــحــســانــي من
قــصــيــدة شعرية
ومــــوســــيــــقــــى
حسانية ومسرح
حــســانــي خــاص
بــالــكــبــار ،وألول
مــرة تــوجــد فرقة
نــســائــيــة تــؤثــث
هذا املكون ،فكان
الدور على مسرح
الطفل الحساني
ليكتمل ويثمن هذا العرس الثقافي
ويــعــطــي بــه قيمة مــضــافــة للطفل
الحساني ،ويكون كذلك استثمارا
مستقبليا للحفاظ عليه مــن طرف
الجيل الصاعد.
رئيس التحرير :سعيد الريحاني
s.rihani@alousboue.com

األسبوعية رقم  1في المغرب منذ 1965

المؤسس :مصطفى العلوي
مدير النشر :الطيب العلوي
t.alaoui@alousboue.com
مديرة التحرير :حكيمة خلقي
h.khalki@alousboue.com

القسم الرياضي :كريم إدبهي
إعداد الملف :عب د الحمي د العوني
كتاب الرأي:

الحسين الدراجي
بوشعيب اإلدريسي
نجمة الرفاعي
عبد الواحد بنمسعود

المغرب يواجه صعوبة احتضان مهرجان المسرح
العربي بسبب «كورونا»
أجلت الهيئة العربية للمسرح،
الدورة الثالثة عشر من مهرجان
املسرح العربي ،التي كان
مقررا أن تقام باملغرب
في الفترة ما بني 10
و 16يناير .2021
وربـــــط بــيــان
للهيئة أسباب
الــــتــــأجــــيــــل،
بـــــــــاألثـــــــــار
الــــصــــحــــيــــة
الـــنـــاجـــمـــة عــن
جائحة «كورونا»
الــــتــــي اج ــت ــاح ــت

الــعــالــم ،حــيــث رأى املنظمون
صعوبة انعقاد املهرجان الذي
كــان يستضيف حــوالــي 500
مــشــارك عــربــي ،إضافة
إلى مئات الضيوف
من البلد املضيف.
وقالت الهيئة:
«كنا في األعوام
السابقة ،وفي
مثل هذه األيام،
نعيش على إيقاع
إعـــان الــعــروض
الـــــتـــــي تـــأهـــلـــت
ملــســارات املهرجان،

وبالتالي إعالن البرامج الكبرى
التي يتضمنها ،إال أننا في هذا
العام ،يؤسفنا أن يكون إعالننا
هو تأجيل انعقاد الدورة الثالثة
عشر والتي كان من املفترض أن
تحتضنها اململكة املغربية من 10
إلى  16يناير .»2021
ووجهت الهيئة التحية لوزارة
الثقافة والشباب والرياضة في
اململكة املغربية على «استعدادها
وتــعــاونــهــا وتــفــهــمــهــا ،لنضرب
مــوعــدا جــديــدا لــلــدورة فــي وقت
الحق».

«أحاسيس» على خشبة مسرح مكناس
ي ــض ــع الـــفـــنـــان الــــشــــاب حــمــزة
امحيمدات ،معرضه الفوتوغرافي
الــجــديــد «أحــاســيــس عــلــى خشبة
املــســرح» بمدينة مكناس ،فــي إطــار
أنشطة املــديــريــة اإلقليمية لقطاع
الثقافة.
املعرض الفني الجديد الذي يعرض فيه
صورا فنية من واقع املمارسة املسرحية
ببالدنا خالل السنوات األخيرة ،والتي
يبرز من خاللها الفنان قيمة وجمالية
املسرح املغربي املعاصر فوتوغرافيا،
كاريكاتير :حميد مولكي
التصفيف :خديجة حلبي
األرشيف :حسن سرين
مراجعة النصوص :جميلة حلبي
المراسلون:
زهيرالبوحاطي
عبد الله جداد
نور الدين هراوي
محمد شجيع
عزيز الفاطمي

سيكرم فيه روح الدكتور حسن
املنيعي ،عميد النقد املسرحي
املغربي ،بعد تكريمه في العرض
األول ،لرائد املسرح االحتفالي
والكاتب واملنظر املسرحي ،عبد
الكريم برشيد.
سيتم افتتاح املعرض على
الساعة الــســادســة مــن مساء
الــيــوم الخميس  17دجنبر
 2020باملركز الثقافي محمد
املنوني بمكناس.

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.

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  17إلى  23دجنبر 2020
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المنبر الحر

صفقات سياسية عربية على حساب القضية الفلسطينية
وقفت إحدى األمهات الفلسطينيات
على قبر ابنها الشهيد فــي انتفاضة
األقــصــى تبكيه بــدمــوع الــحــزن واأللــم
واألسى ،فنظر إليها رجل عجوز من املارة
وقــال« :لقد أحــرزت هــذه املــرأة السبق
على الــرجــال الــعــرب فــي هــذا الــزمــان،
زمن اإلذالل والركوع واالستسالم ،إنها
ليست مثلهم ،بل إنها تعرف تمام املعرفة
على من تبكي ومن الذي سبب لها هذا
الحزن والجزع الشديد» .إنها موفقة،
ألنها تدرك حالها وتدرك على من يجب
البكاء ،أمــا باقي الــرجــال الــعــرب ،فقد
اعتراهم الهم والغم وقد جلسوا يكابدون
األحزان والهزائم طوال عقود من الزمن،
فأصبحت أجسادهم واهنة وإرادتــهــم
ضعيفة ،لــذا فهم وقــعــوا فــي الحيرة،
فتحولت حقوقهم إلــى تــنــازالت لعدو
اغتصب القدس الشريف أعظم املقدسات
اإلسالمية وتحول املمكن إلى أمنية وربما
إلى مستحيل حتى صارت األمة العربية
ال تعني أن التنازل عن حقوق الشعب
الفلسطيني يجر إلــى تــنــازالت أخــرى،
وأن التنازل واالستسالم يدفع العدو
الصهيوني إلى التشدد لتحقيق أطماع
أخرى ومزيد من املكاسب ،وقد أصيب
العقل العربي بالجمود ومني التفكير
باالضمحالل واختلطت األوراق ملصلحة
إسرائيل ،واألمر الخطير ،هو استغالل
القضية الفلسطينية واستعمالها من
أجل التفاهم على املصالح لبعض الدول
العربية وتصفية حسابات سياسية
إقليمية على حساب القضية الفلسطينية،
وكــل هــذه األعــمــال الشيطانية هي من
مخططات جهاز املخابرات الصهيوني
«املوساد» واإلدارة األمريكية ،حيث تم
عقد اتفاقيات وصفقات بني الواليات
املتحدة واململكة العربية السعودية على
أساس التصدي للمد الشيعي اإليراني
في املنطقة ،اعتقادا من السعودية بأن
إيران التي هي دولة إسالمية ،أخطر من
إسرائيل ،وتم رصد حوالي  500مليون
دوالر لتغطية تكاليف القوات األمريكية
العاملة في السعودية ودول الخليج
الــعــربــي والـــذي أســفــر عــن مقتل آالف

حسوني قدور بن موسى

املدنيني األبرياء في اليمن معظمهم من
األطفال ،بحجة منع التوسع اإليراني
في منطقة الخليح العربي عن طريق
محاربة جماعة الحوثي ،لكن مع تواصل
مــوت األطــفــال واألمــهــات وكــبــار السن
في اليمن غير املقاتلني ،ينهار منطق
اإلدارة األمريكية ويصبح موضوع جدل
سياسي جديد ،ولنفس األه ــداف ،مهد
األمريكيون إلبرام صفقة تطبيع اإلمارات
والبحرين مــع إســرائــيــل على حساب
القضية الفلسطينية وقدموا لهما وعودا
بصفقة أسلحة متطورة كانت اإلمارات
العربية والبحرين فــي حاجة إليها،
ملواجهة أي تدخل إيراني محتمل في
املنطقة وهــي تشمل مقاتلة «إف »35
وطائرة الحرب اإللكترونية «إي  18جي
غ ــروز» ،واستخدمت اإلمـــارات قواتها
املسلحة املجهزة جيدا في ليبيا واليمن،
لكن أخطر عدو محتمل في نظرها ،هو
إيــران على الجانب اآلخــر من الخليج،
وتــشــارك كــل مــن إســرائــيــل والــواليــات
املتحدة املخاوف نفسها مع اإلمارات في
ما يتعلق بإيران ،وكذلك تفعل البحرين،
وقد كانت اإلمارات والبحرين على مدى
ســنــوات عــديــدة تخفيان العالقات مع
إسرائيل ،واآلن تعلنان التطبيع بشكل
منفتح ،علما بأن إسرائيل تمتلك أقوى
مفاعالت نووية تهدد املنطقة العربية
بأكملها وأهم قطاعات التكنولوجيا في
العالم ،وعند انتهاء أزمــة «كــورونــا»،
سيحرص اإلسرائيليون على اسكتشاف
الصحاري والشواطئ ومراكز التسوق
فــي الــخــلــيــج ..وكــل هــذا عــلــى حساب

القضية الفلسطينية.
إن الضغوط واالبتزازات األمريكية ضد
الدول العربية قصد االعتراف بإسرائيل،
صيغة يرى الفلسطينيون والدول املؤيدة
لهم ،أنها تمثل تنازال عن إحدى ثوابت
األمة العربية واإلسالمية ،وتفريط في
حماية القدس الشريف وخيانة وغدر
بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية
جميعها.
قـــال الــصــحــفــي األمــريــكــي ،تــومــاس
فــريــدمــان ،فــي مــقــال نــشــرتــه صحيفة
«نيويورك تايمز» ،عن االتفاق اإلسرائيلي
اإلماراتي بأنه زلزال جيوسياسي ضرب
منطقة الشرق األوسط بأكملها ،وقال أن
وصف الرئيس األمريكي دونالد ترامب
لــه بـــ«االخــتــراق الــضــخــم» ،هــو وصف
مستحق ،كما قال أن االتفاق ليس بحجم
زي ــارة الرئيس املــصــري األســبــق أنــور
السادات للقدس عام  ،1977وال مصافحة
الــرئــيــس الفلسطيني يــاســر عــرفــات
إلســحــاق رابــن عــام  ،1993ألنــه يؤثر
على كل القوى الكبيرة في املنطقة ،وأن
هذا االتفاق يفيد املعسكر املؤيد ألمريكا
وإلنهاء الصراع مع إسرائيل مرة واحدة
ولألبد ،على حساب املعسكر الراديكالي
املوالي إليران واملعادي ألمريكا ،معسكر
النضال اإلسالمي الدائم ضد إسرائيل
الـــذي سيصبح أكــثــر عــزلــة ،اعتبرها
نتنياهو لحظة تاريخية ،وربما لن يفضي
اتفاق التطبيع مع اإلمارات إلى أي سالم
حقيقي على األرض ،لكنه يبقى عامال
مؤثرا على وعي اإلسرائيليني أوال بأن
السالم ممكن أن يتحقق مقابل السالم
وليس بالضرورة مقابل األرض كما قال
نتنياهو نفسه منذ سنوات ،مستخفا
باملبادرة العربية في بيروت سنة ،2002
وكل هذه املؤامرات والخطط الشيطانية
هدفها إجبار السلطة الفلسطينية على
الــجــلــوس إلــى مــائــدة املــفــاوضــات مع
إسرائيل ،ألن اتفاقات التطبيع في نظر
إسرائيل هي تخلي الــدول العربية عن
القضية الفلسطينية ،وبالتالي ،إقبار
هذه القضية إلى األبد.
* محامي بهيأة وجدة

الظاهرة الغيوانية
نمير محمد

ظهرت مجموعة ناس الغيوان في بداية سبعينيات القرن
املاضي ،فأحدثت ثورة في املوسيقى املغربية التي كانت
خاضعة للموسيقى الشرقية وتابعة لها ،إذ كان مفروضا
على كل مطرب أن يقلد محمد عبد الــوهــاب ،أم كلثوم،
فريد األطــرش ،اسمهان ،عبد الحليم حافظ ...كي يصبح
فنانا ،رغــم أن بعض الفنانني املغاربة كانوا متفوقني
كأحمد البيضاوي وإسماعيل أحمد وعبد الهادي بالخياط
وعبد الوهاب الدكالي ،غير أن ناس الغيوان كسروا هذه
القاعدة ،وشكلوا مجموعة على شاكلة املجموعات الغربية
كـ«الخنافس» ( ،)Les Beatlesو«األحجار املتدحرجة»
( ،)Les Rolling Stonesو«األبواب» (..)The Doors
لكن بصيغة مغربية محضة ،واحتضن الشباب املغربي
هذه املوجة الفنية الجديدة ،وانفتحت أمامه آفاق جديدة
للتعبير عما يخالج نفسه مــن آم ــال وأحـــام وث ــورات
وأحداث وطنية ،لتتعداها إلى ما يجري في املغرب العربي
والعالم العربي واإلسالمي ودول العالم الثالث في إفريقيا
وآسيا وأمريكا الجنوبية ،والصراع بني الشرق والغرب
والقضية الفلسطينية ..وهكذا تفرخت في املغرب مئات
املجموعات الغنائية بحثت لها عن مكان داخــل الساحة
الفنية ،فظهرت مجموعات جيل جياللة وتكدة وملشاهب
وإزنزارن وأوسمان والسهام ...وبلغ صدى هذه املجموعات

إلى الجزائر وتونس ،فتأسست فيها مجموعات على غرار
نظيراتها املغربية ،واستطاعت كل فرقة أن تؤسس لنفسها
هويتها الخاصة ،فحني اعتمدت مجموعة ناس الغيوان
على آلة البانجو األمريكية (سنيترا) ،اتخذت جيل جياللة
آلــة الــبــوزق ،واخــتــارت ملشاهب آلــة املــونــدول ،واعتمدت
هذه املجموعات في كلماتها على الزجل املغربي والشعر
العربي املمغرب ،أما املوسيقى واأللحان ،فقد انبثقت من
عمق التراث املغربي األصيل ممزوجة بموسيقى إفريقية
وأندلسية ومغاربية وعربية.

هل تجرؤ الجزائر في
غياب «تبون» على
مواجهة قرار الواليات
المتحدة األمريكية؟

عماد بنحيون

لم تجرؤ الجارة الشرقية الجزائر «األم غير
الشرعية ملرتزقة البوليساريو» ،على مواجهة قرار
الواليات املتحدة األمريكية القاضي باالعتراف
بالسيادة الكاملة للمملكة املغربية على أراضيها
الصحراوية ،فحذرت ،يوم السبت املنصرم ،من
«عمليات أجنبية» تهدف إلى زعزعة االستقرار،
متحدثة عن إسرائيل ،في أعقاب اعتراف واشنطن
بسيادة املــغــرب على الصحراء الغربية ،حيث
أرغــد وأزبــد رئيس وزرائــهــا ،عبد العزيز جــراد،
«فــي غياب الرئيس» شافاه هلل ،محاوال دغدغة
عواطف الجزائريني في أول رد فعل لبالده على
الــقــرار األمــريــكــي ،بــأن هــنــاك «تــحــديــات تحيط
بالبالد» ،مشيرا إلى وجود تهديدات على حدود
البالد التي «وصل إليها الكيان الصهيوني» ،ملحو
أثــار فشل دولته على مر  45سنة من استنزاف
خيراتهم في سبيل دعم عصابة تستوطن ترابها
وتحويل أنــظــار نشطاء الــحــراك عــن االهتمام
بمطالبهم الشرعية بالعيش الكريم في دولة الغاز
والنفط ،إلى التوجس من عدو مصطنع يفترض
أن يحيط بالبالد من جميع الجهات ،محاوال كذلك،
وبذكاء ،تحويل االنتباه عن غياب الرئيس ألزيد
من  45يوما ،وبالتالي ،فتح املجال أمام املطالبة
بتفعيل الدستور الجزائري ،السيما املــادة 102
منه ،القاضية بـ((في حالة مرض الرئيس أو غاب
عن ممارسة مهامه ملدة أقصاها  45يوما ،يعلن
الشغور باالستقالة وجوبا ،ويتولى رئيس مجلس
األمة مهام رئيس الدولة ملدة  90يوما تنظم فيها
انتخابات رئاسية)).
ولتغطية فشلها الذريع في ثني الدول الشقيقة
والصديقة للمملكة املغربية عن إحداث قنصليات
بالعيون والداخلة باألقاليم الجنوبية املغربية،
حــاولــت وزارة الخارجية الجزائرية ،الترويج
لخطابات مستهلكة توهم متلقيها أن هذه القرارات
بما فيها إقامة قنصلية للواليات املتحدة األمريكية
بمدينة الداخلة ،قرارات «ليس لها أي أثر قانوني
على الواقع» ،ألنها حسب زعمهم« ،تتعارض مع
قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن» ،متناسية أن
مثل هذه القرارات هي قرارات سيادية لدول تتمتع
بالسيادة الكاملة في قراراتها.
ولعل أفضل رد عــن الحقد املــريــب والتحامل
الغريب لحكام الجزائر نحو الفتوحات الدبلوماسية
واالقتصادية املغربية الرصينة بإفريقيا ،تحت
قيادة امللك محمد السادس حفظه هلل ،والتي تنبني
على منطق «رابــح  -رابــح» مع أشقائه بالقارة
العجوز ومع الدول الصديقة شماال وغربا وشرقا،
التي حركت البؤس الدبلوماسي الجزائري وفقرها
االقتصادي اللذين يرتكزان على ثقافة شراء الذمم
باستنزاف ثــروات البالد الطاقية ،هو ما نشره
فيشر ،سفير الواليات املتحدة األمريكية باململكة
املغربية على صفحة سفارته قائال« :مكنت القيادة
الجريئة للملك محمد السادس ،املغرب من تبوؤ
موقع بوابة إفريقيا ،بخبرة ،وذلك بفضل اتفاقيات
التبادل الحر التي عقدها املغرب مع بلدان من
أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ،كما أن املغرب
هو البلد الوحيد بإفريقيا الذي عقد اتفاقية للتبادل
الحر مع الواليات املتحدة.
نعتزم خالل األسبوع املقبل القيام بمجموعة من
اإلعالنات ،من شأنها تعزيز الشراكة االستراتيجية
مــا بــن الــواليــات املتحدة واملــغــرب فــي مجاالت
االقتصاد والتنمية والتجارة ،وفي نفس الوقت،
تعزيز دور املغرب كرائد اقتصادي إقليمي».
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المنبر الحر
تجرى حاليا في جميع ربوع اململكة،
استعدادات النتخاب نقباء ومجالس
هيئة املحامني.
مهنة املحاماة فــي بــادنــا ،كما هو
معلوم ،على غــرار املحاماة في جميع
بلدان املعمور ،وخاصة منها الدول املتقدمة،
تنظيم مهني وحقوقي يتكون من جمعية
هيئات املحامني ومجالس هيئات املحامني
عــددهــا يـــوازي عــدد محاكم االستئناف،
وهذا التنظيم تحكمه أعــراف وتقاليد قبل
القوانني ،باإلضافة إلى هذه الضوابط ،هناك
نوع التكوين الذي ال نجده لدى البرملاني
على سبيل املثال املختص بالتشريع ،وال
في غالب األحيان لدى الوزير الذي يجتمع
كل أسبوع مع زمالئه في رئاسة الحكومة
لــدراســة مشاريع الــقــوانــن ،وإذا أضفنا
طبيعة املمارسة املهنية اليومية ،ســواء
في مكتبه عند تحرير املقاالت واملذكرات
أو في جلسات املحكمة التي يقضي فيها
املحامي نصف يومه والتي من املفروض
أن تكون مخصصة للمرافعات قصد صقل
مواهبه واكتساب مهارات الدفاع عن حقوق
ومصالح املتقاضني ،فهل جلسات محاكمنا
يخصصها القاضي لالستماع ملرافعات
املحامني ،أم أنها مجرد امتداد للعمل الذي
تقوم به كتابة الضبط؟
من منا ال يعلم أن جلساتنا تحولت في
السنني األخيرة من جلسات حكم إلى جلسات
اإلجراءات ،بل في غالب األحيان يتكرر نفس
اإلجــراء ،وتتعدد الجلسات التي يحضرها
املحامي على امتداد سنة لتنتقل القضية
في السنة املوالية من هذا القاضي إلى الذي
يليه ،بحكم إعادة توزيع امللفات على القضاة
في السنة القضائية الحالية ،فتضاف ملفات
السنة املاضية إلى ملفات السنة املوالية.
وفي القضايا الجنائية ،تنضاف إلى خلل
التأخيرات املتتالية ،معضلة تسريع وتيرة
مناقشة القضايا تحت ضغط كثرة امللفات

نــداء المــحــاماة
املــعــروضــة فــي كــل جلسة،
فــتــغــيــب شــــروط املــحــاكــمــة
الــعــادلــة الــتــي خــرجــت بها
توصيات مؤتمرات املحامني
مــنــذ ســنــن ،ونــاضــلــت من
أجلها التنظيمات الحقوقية،
وال أدري هل اهتمت الهيئة
التي كانت مكلفة بإصالح
منظومة العدالة ،بعامل زمن
القاضي واملحامي الذي يهدر
يوميا في جلسات محاكمنا؟
إن من عيوب الهيئة التي
أعــــدت مــشــروع اإلصــــاح،
ُبـــعـــد جـــل أعــضــائــهــا عن
طــقــوس وأجــــواء املحكمة،
وبالتالي ،عدم اطالعها على
واقــع تدبير شؤونها وفي
مقدمتها معضلة الحكامة
الــقــضــائــيــة أو ب ــاألح ــرى
أسلوب إدارة امللفات التي
يتكلف بها كل قــاض ،وهل
مـــن املــــفــــروض أن يعمل
تحت إمــرتــه كــاتــب الضبط
واملفوض القضائي املكلف
بالتبليغ والخبير الذي عينه
إلجراء الخبرة؟ وما ينطبق
على القاضي الــذي يفصل
في املنازعات ،ينطبق على
املــدعــي الــعــام الــذي يتولى
دراسة الشكايات ،ألم يشتك
مؤخرا وكالء امللك والوكالء
العامون للملك ،مــن بعض
ضباط الشرطة القضائية
الذين ظلوا على مر العقود
يخضعون لــواليــة مزدوجة

ذ .عبد الصمد المرابط

تحولت جلسات
الحكم إلى
جلسات إجراءات
يكرر فيها
القاضي نفس
القرارات على
امتداد الجلسات
التي أصبحت تعد
بالعشرات ،فيهدر
وقت القاضي
والمحامي،
وتضيع حقوق
المواطنين..

نصفها قضائي والنصف
اآلخر أمني؟
ويكفي االطــاع على هذا
النوع من امللفات املتراصة
في مكاتب املحامني ،لنقف
عـــلـــى عـــمـــق االخــــتــــاالت
الــذي يصبح فيها القاضي
واملــحــامــي على مــر الــزمــن،
تــائــهــا فـــي دوامـــــة تــكــرار
نــفــس اإلجــــــراءات ،ويكفي
االطــاع على امللفات لنجد
تكرار العبارات مثال «يعاد
اســتــدعــاء زيــد ،فــي انتظار
إنجاز الخبرة» ..وفي إحدى
القضايا الجنائية بمحكمة
الناظور على سبيل املثال،
يصطف اثنتا عشر محاميا
أمـــام الــقــاضــي مــنــذ خمس
ســنــوات ،ليسمعوا منه في
كل جلسة تكرار نفس قرار
الــتــأخــيــر« :لـــعـــدم تــوصــل
الـــشـــاهـــد» ..وفـــي محكمة
طنجة ،ينتقل ذوي حقوق
ضــحــايــا الــقــتــل الــعــمــد من
هولندا وهم مغاربة وأجانب
للمرة السادسة ،ليسمعوا
في سادس جلسة نفس قرار
التأخير «إلعـــداد الــدفــاع»،
وفي جميع محاكمنا عشرات
آالف القضايا تعرف نفس
املصير.
لقد تحولت جلسات الحكم
إلى جلسات إجــراءات يكرر
فيها القاضي نفس القرارات
على امتداد الجلسات التي

من يحمي أطفال الشوارع؟
نجيبة بزاد بناني

احتفل العالم باليوم العاملي للطفل يوم
 20نونبر ،عبر عدة شعارات ،ومناظرات
وطــنــيــة ،ونــــدوات مختلفة ،واجتماعات
شهرية وسنوية ومؤتمرات عاملية ،وبرامج
إذاعية وتلفزية ،ومع ذلك ،يعيش عدد كبير
من األطفال عيشة ال يحسدون عليها ،وقد
لقبوهم بأطفال الــشــوارع ،يتعرضون كل
يوم وفي كل مكان للكثير من األخطار ،وال
أحد يجرؤ على االقتراب منهم أو يفكر في
التحدث إليهم وكأنهم حيوانات مرضى
بالطاعون.
إنهم أطفال يتامى ،فقراء ،ال حول لهم وال
قوة ،أطفال الخطيئة والدعارة واالغتصاب،
متخلى عــنــهــم ،أبــنــاء الــهــجــرة الــقــرويــة
منحدرون من عائالت جد فقيرة ،مرشحون
للهجرة السرية فيما بعد ،تالميذ مشاغبون
غير مرغوب فيهم ،مطرودون من املؤسسات
التعليمية ،وهناك مئات ،بل آالف األطفال

الــذيــن يعيشون فــي دور األيــتــام ،أغلبهم
رأوا النور في دور الصفيح ،كلهم يرسمون
عالمات استفهام حول مصيرهم ومستقبلهم،
إنهم «لقطاء» في مجتمع يخلو من الرأفة
والرحمة ،ضحايا أبرياء ظلمتهم الظروف
القاسية التي عاشتها أسرهم ،فكثير من
الــرضــع عثر عليهم وســط الــنــفــايــات ،أو
داخل الغابات ،وتحت األشجار ،على مدخل
العمارات أو املستشفيات ...وكل واحد منهم
له قصة خاصة تختلف عن اآلخر.
حقيقة أن هناك مؤسسات وعددها ليس
بالقليل ،تهتم باألطفال املتخلى عنهم وتتكفل
برعايتهم ،لكنها ولــأســف ،تجد نفسها
عاجزة عن تأمني مستقبلهم ،ليجدوا أنفسهم
في آخر املطاف في الشوارع ،ويتساءل املرء:
ما مصير الفتيات والشبان الذين احتضنتهم
املؤسسات االجتماعية لحمايتهم من الجوع
واملــرض واملــوت في الشوارع ،ومن أيادي
املجرمني ،ولكن ملدة معينة؟ وتأتي مشكلة
أخــرى ذات أهمية كــبــرى ،أال وهــي تأمني
االعتراف بشرعية وجود هؤالء في املجتمع
من طرف القضاء ،فما عساهم فاعلني عندما
يطلب منهم في املستقبل أن يبرزوا وثائقهم

الثبوتية وهوياتهم؟
مشكلة خطيرة على املــدى البعيد ،فهل
املجتمع يعترف بهم ويمنحهم الهوية بعدما
ألقى بهم أهاليهم في الشوارع وتخلوا عنهم
في املستشفيات؟
عالوة على ذلك ،البد من التذكير بأمرهم،
فمن حرم من حقوقه وهو صغير يكبر وفي
قلبه ضغينة سلبية وحقد تجاه املجتمع،
وقد يتصرف على نحو غير الئق (العنف،
الــشــغــب ،الــتــخــريــب ،الــســرقــة ،اإلجــــرام،
االنتقام ،النصب واالحتيال) ،وهناك أطفال
في سن التمدرس يشتغلون وقد اضطرتهم
الظروف الصعبة إلى العمل سعيا لتأمني
لقمة العيش ،يمارسون حرفا تشكل في
بعض األحــيــان تهديدا لصحتهم وخطرا
على حياتهم ،وآخرون يتعاطون للتسول في
املقاهي وأمام األبناك واملخبزات وبجانب
اإلشــارات الضوئية ،وال ينالون إال السب
والــشــتــم واإله ــان ــة ،وفــي بــعــض األحــيــان
الضرب والعنف والطرد ...فإلى متى سيظل
هؤالء األطفال على هذه الحال؟ ومن سيهتم
بمشاكلهم ويدبر شؤونهم؟
إنها الطفولة الضائعة في عالم ال يعرف
الرحمة وال الشفقة ،وقد بات على املسؤولني
واألوصياء وأصحاب القرار ،أن يهتموا بهذه
الفئة وأن يحكموا بأقصى العقوبات على كل
من سولت له نفسه االعتداء على األطفال
األبرياء املحرومني من جميع حقوقهم ،كما
على اآلباء واألولياء ،أن يحيطوا أطفالهم
بالرعاية والعناية وأال يتهاونوا في تربيتهم
وتوعيتهم ،وأن ال يتركوهم في الشوارع
والــحــقــول مــعــرضــن لــأخــطــار ووحشية
الذئاب البشرية ،وعلى وسائل اإلعالم أيضا،
تنظيم حمالت تحسيسية ملحاربة التحرش
واالعتداء على األطفال.

أصبحت تعد بالعشرات ،فيهدر وقت
الــقــاضــي واملــحــامــي ،وتضيع حقوق
املواطنني ..فهل دق املحامي ناقوس
الخطر وأخذ زمام املبادرة ووقف على
شروط انعقاد الجلسة التي تعتبر في نظري
مدخل إصالح منظومة العدالة؟
ونحن نستعد النتخاب نقبائنا وأعضاء
مجالسنا ،فهل فكرنا في سبل إرساء قواعد
ســيــاســة تــشــاركــيــة حقيقية وم ــد جسور
الــتــعــاون مــع جميع الــجــهــات القضائية
املعنية ،لوقف نزيف وقت القاضي واملحامي
في قاعات الجلسات التي أصبحت مجرد
تدابير إجرائية عوض أن تكون مخصصة
لسماع شروح الخبراء ومناقشة البراهني
ومرافعات املحامني؟
لقد أصبحنا  -في نظري  -قضاة ومحامني
نــتــعــايــش يــومــيــا مــع إيــقــاع الــتــأخــيــرات
املتكررة ،فتتراكم امللفات التي تعد في كل
جلسة بالعشرات ،ولم يعد للقاضي متسع
من الوقت لدراسة القضايا املدنية فأحرى
التحري في شخصية املتهم وعالقته بظروف
ومالبسات الجريمة ،وال لالستماع بإمعان
للمرافعات التي أصبحت على مر الزمن
مجرد إجراء شكلي تفرضه شروط املحاكمة.
صحيح أن ملجالسنا املنتخبة أوراشــا
اجتماعية ومهنية وحقوقية ،بل وسياسية
ما دام األمر مرتبطا ارتباطا وثيقا بمنظومة
العدالة ،وهي ملفات تحتاج إلى كفاءة عالية
وخبرة متناهية وعزيمة قوية ،لكن بحكم
تجربتي املتواضعة ،خلصت إلى أن أولوية
األولويات هي التركيز على عنصر الحكامة
القضائية بدءا بالتصدي ملعضلة هدر زمن
القاضي واملحامي في الجلسة ،والعمل يدا
في يد من أجل إعــادة هذه األخيرة لسابق
عهدها ،حيث لم تكن تعقد على سبيل املثال
من أجل تكرار قرار إعادة االستدعاء ،وإنما
لسماع دعوة املتقاضي.
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منـوعـات
دخول «حمزة مون بيبي» للمحكمة
يعيد مريم سعيد إلى األضواء

تــســتــعــد اإلع ــام ــي ــة املــغــربــيــة
مريم سعيد ،للعودة إلى الشاشة
الصغيرة ببرنامج جديد مختلف
ع ــن «إي .ت ــي بــالــعــربــي» ال ــذي
اشتهرت بتقديمه لسنوات على
قناة «إم بي سي».
مريم سعيد
التي
ك
انت
ضمن
ضحايا حساب «حمزة مون بيبي»،
الــذي ال زالــت محاكمة املتورطني
فــيــه م ــتــواص ــل ــة ،ســتــطــل على
متابعيها خالل األشــهــر املقبلة،
ببرنامج إخــبـاري سيعرض على

إحدى القنوات العربية ،إذ اختارت
مواصلة مشوارها املهني بعد أزيد
من سنتني على ابتعادها عن مجال
اإلعالم.
وتعد
مريم
سعيد إحــدى ضحايا
«حــمـ
ـزة
م
ـ
ـون
ب
يبي»
ا
لــذي شهر بها
ونشر صــورا مخلة لها،
وهــو مــا تسبب لها
ف ــي مــجــمــوعــة من
املشاكل ،سواء على
املستوى املهني
أو الشخصي.

أسرار كاظم الساهر وعائلته في  400صفحة
وإخــاص وموضوعية ،وبعد جلسات
مع كاظم تجاوزت الخمسني جلسة))،
وأضـــاف(( :عــشــت أنــا نفسي أحداثا
تتعلق بكاظم وحياته وفنه ،ومع ذلك،
منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره

نشر حسني جبار ،شقيق الفنان كاظم
الساهر ،تدوينة على «الفيسبوك» قائال:
((أكملت منذ سنتني كتابي املوسوم
«كاظم الساهر وعائلته» ،ويضم أكثر من
 400صفحة ،كتبته بكل صدق وأمانة

في البداية ،مراعاة ألحاسيس
ومشاعر البعض ،لكن الكتاب
ســيــصــدر بـــــإذن هلل بعد
التنقيح في األشهر األولى
من السنة الجديدة)).

المغرب يهزم الجزائر في معركة «الراي»
أعلنت الجزائر رسميا ،سحب
ملف إدراج فــن «الـــراي» الشعبي
ضمن الــتــراث الثقافي اإلنساني
ملنظمة اليونيسكو ،والـــذي كان
مــدرجــا فــي أعــمــال الــــدورة الـــ 15
لـ«لجنة حماية التراث الثقافي غير
املادي» التي ستختم أعمالها يوم 19
دجنبر الجاري.
وأوضــحــت وزارة
الثقافة الجزائرية،
أن سحب امللف ،راجع
إلى وجود نقص في
العناصر املكونة
لــلــمــلــف املـــــودع
لدى اليونيسكو،
وهو ما يضعف
أسباب نجاحه،
حـــيـــث قــــررت
تــــدعــــيــــمــــه
بـــعـــنـــاصـــر

انتقلت إل ــى ج ــوار ربـهــا يف
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،املـشـمــولــة
برحمة اهلل ،خناثة النافعي،
والــدة الزميل الصحفي علي
مبارك.
وع ـ ـلـ ــى إث ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذا املـ ـص ــاب
األلـ ـ ـي ـ ــم ،تـ ـتـ ـق ــدم «األسـ ـ ـب ـ ــوع»
بــأصــدق الـتـعــازي إل ــى جميع
أف ــراد عــائـلــة الـفـقـيــدة ،وعلى
رأس ـ ـهـ ــم األخ عـ ـل ــي م ـ ـبـ ــارك،
داعني لهم بالصبر والسلوان،
وللفقيدة باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

للراغبين في التوصل بـ
األسبوعية
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اشتركوا في األسبوعية رقم  1في المغرب
تصدر منذ 1965
توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!
نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي ( 48عدد)
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لقد كنت سنة  1996ترافع منهكا متحديا كل الصعاب إلى
ساعات متأخرة من الليل ،دفاعا عن أمن بالدك االقتصادي،
وحصل أن بقي املرحوم األستاذ بوزوبع ،وقد تأخرت إحدى
الجلسات إلى الصباح ،وكان خصمك الشريف املحامي رفقة
مجموعة من جهابذة الدفاع في دهاليز محكمة آنفا الباردة،
واستأذنتني فيما إذا كان بإمكانك توفير مكتبك الستراحتهم
في برد قــارس وليل محاكمات طويل ،وإحضار بعض األكل
الجاهز؟ وهل ال يشكل ذلك مسا بواجب تحفظ القضاة مع
املحامني الذين يترافعون ضدهم؟ وأجبتك بأنه رغم اختالف
وجهة النظر السياسية والقضائية ،يجب أن تبقى أسرة الدفاع
والقضاء وكتابة الضبط واملهن الحرة أسرة واحدة ،وأنه ال
ضير في ذلك ،ففرحت فرحا كبيرا واستضفتهم في مكتبك،
وتفاجؤوا بعشاء بسيط أكلوه فوق مكتبك األنيق بعد يوم
عصيب ،ولم ينساها لك املرحوم األستاذ بوزوبع بعدما أصبح
وزيرا للعدل ،وال املرحوم النقيب األستاذ الناصري كذلك ،وكانا
يذكرانك بها كلما اجتمعت معهم ،بعد أن قمت أنت القاضي
البسيط باستضافة وزير للعدل ومحامني من ماهيتك الحالل
ببعض الدراهم واملشروبات تعبيرا عن أنفة وشموخ القاضي،
وإيمانا بأنه إذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها األجسام،
وفعال تعبت فيك األجسام طوال مشوارك املهني الحافل بتقوى
هلل في البالد والعباد.
وملــا عرضت عليك مسؤولية رئاسة النيابة العامة التي
كان يتسابق عليها القضاة ،رفضتها ،ال لشيء إال ألن انتقالك
سوف يتسبب لك في مصاريف إضافية ال يمكن لرزقك الحالل
أن يستوعبها ،وفــي سابقة من نوعها في تاريخ القضاء،
استقلت من مسؤولية رئاسة النيابة العامة وتنازلت عنها في
طنجة وتطوان ،ألنك آمنت بأن القاضي ال تزيده األلقاب وال
املسؤوليات شيئا في عدله والقيام بواجبه ،وال تثنيه النياشني
عن قيامه بواجبه.
أدركت إدراك املؤمن بالـله الذي اختارك في يوم جمعة حزينة
بكت فيها السماء لترحل عنا ،لنصلي على روحك الطاهرة في
زمن «كورونا» بقلوبنا قبل أجسادنا أنت الذي لم تخف من
املرض وحرصت على خدمة املواطن بضمير متقد وتضحية إلى
آخر رمق في حياتك وأنت تغادر مكتبك الذي ال زالت أوراقه
تنتظر توقيعك من أجل استمرارية الخدمة القضائية في ظروف
يعرفها الجميع شهيدا للعدل والوطن.
كنت تزين مكتبك في كل املحاكم التي مــررت بها من بن
سليمان إلى الدار البيضاء والجديدة وطنجة وتطوان ،بآيات
قرآنية وحكم ومراجع في االجتهاد والفضيلة القضائية ..حتى
من حاربك من أجل مواقف األنفة واالعتزاز بالنفس ،احترمك،
ألن عزة نفسك ونزاهتك وأخالقك وزهدك في الحياة ،علموك
عدم الركوع ألي أحد غير هلل ،وال االعتراف بالوالء إال مللكك،
وال اإلخالص إال لوطنك ،فاحترمك حتى من أراد اإلساءة إليك
بباطل ،وكنت تعفو حتى على من ظلمك وكم ظلم من القضاة
األشراف أمثالك.
رحلت عنا يا جمال في وقــت ما أحــوج القضاء فيه إلى
قضاة أمثالك ،ليسترجع على أيديهم نخوته ومواقفه وخدمته
للمواطن دون رياء وال نفاق أو تملق أو انحناء.

عبر اإليميل
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رثاء الوكيل العام املرحوم
الأ�ستاذ جمال الزنوري

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

فاصيل يف ركن
الت
«بني السطور»
ص2

ساريو
أمام خيار

يبدو أن ج
بهة البولي
ساريو ومن
القريب،
يقف وراءها ،ن
حيث ال تزال د
أجل والحارثي والعابدي ..روس المعارك الباسلة ل سيت الماضي
في
الوطن،
لغجدامي
تضحيات ال
دروس لم
تعود
جيش الملكي
يستطع ال
الم لتدق طبول الحرب على زمان تجاوزها ..وها المغربي من
أ
هي
طراف
الج
«ال
تحدة وقرارات
بهة
النف
مجلس األمن ،بينما ي كركرات» ،مت
حدية األمم
س» ،حفاظا
واصل
على
الم
ات
فاق
من ت
غرب س
حريك الجيش صوب «ا وقف إطالق النار ،غير ياسة «ضبط
أن
لكرك
ذلك
في الصحراء..
لم يمنع
رات» لحماية
البولي
المعبر الم
ساريو ربما
غربي هناك
باتت
ت
الضحية ،وهي تحاول فضل سيناريو
«الحرب» لت
منذ
ظهر
فريق
مدة
ا
بم
ظهر
إلقاء عناصر
ألمم المتحدة،
مخ
مشبوهة
كما أن نفس
اطبة عناصر
في طريق
العناصر تست
الجيش الم
كما ال
عمل اللكام
يسلم فريق األمم غربي المرابضة
النابي في
بلك شجاعة
الم
وحدها
تحراكت الميليشيات تحدة أيضا من عبارات ال أمام الحدود،
ا
سب
تؤكد أن
والقذف..
لمدعومة من
خيار الحرب
الجزائر وج
ربما بات م
نوب إفريقيا
طروحا(.)..
ال
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س ـب ـوع» ،أن
ـ«األ
ســي كـبــر أن ص ــرح ل ـ ـرى ،أفضل
أخ ـ
مــا
سـبــق مل ـصــدر دبـلــو ــب عــن امل ـغــرب بــأمــور ـلــى هــامــش
تــرام
ـك ع
«انـشـغــال دونــالــد ـه ب ــامل ـغ ـرب» ،وكـ ــان ذل ـ باط ،خالل
بالر
غــالـ
ب ـك ـثــر م ــن ان ـش ـ تعيني سفر ألمريكا هنايتها ،ما
على
تأخر
تعليقه عن هي واليته قد أشرفت( ،)..لن تنفذ
ترامب ،وها
مشال إفريقيا
ئيس
رشح املنافس
والية الر شاريع دونالد ترامب إزاء مواجهة امل
إن املبادالت
الية أخــرى يف
أن م
ـال
يعين حالة فــوزه بو
جاء إىل مراكش وقـ تفاق التبادل
إال يف
سبق أن
بعد توقيع ا
جو بايدن ،الــذي  350يف املائة،
رب..
ارية ارتفعت بـ
خلاسر األك
هو السؤال
كان هو ا
التج
هذا
حلر ،غر أن املغرب بايدن ،أم مع ترامب؟ ألمريكية،
الرئاسية ا
ا
هل سربح املغرب مع النتخابات
ـه ــر نــونــرب
عنه ا
ـ ــا خ ـ ــالل ش
جيب
ــع إج ـ ــراؤه
ـخ ـم ـي ـن ــات
ال ــذي ست
املـ ــزمـ
ل ـت
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،لـ ـك ــن ج ـ ــل ا ـ ــاط ـ ــي م ــع
ت ـ ـع
ت ـ ـ ــرج ـ ـ ــح أن ال ـ ـ يــة مــرتـبــط
بـ
ال ـق ـضــايــا امل ـغــر ـة العميقة
ياسة «الــدولـ
حيث ال تعترف
بس
يف أمريكا»،
خلـ ــارج ـ ـيـ ــة
ا
الـ ـ ـع ـ ــالق ـ ــاتيكية إال بلغة
األمر
صاحل(.)..
امل
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ألسبوعية رقم

 1في المغرب

منذ 1965

فبينما اشتكى
أغلبية وال هم يحزنون ،العثماني ،من
ال
الحكومة سعد الدين دريس لشكر،
إ
رئيس حليفه في األغلبية صادر أن لشكر
تصرفات
أكدت بعض امل
ضد حزب
الداخلية،
عالمية
لوزير بتنظيم خرجات إ إنه وجه طلبا
لم يكتف
لتنمية في اإلعالم ،بل طلب لشكر ظل
وا
العدالة الداخلية لفتيت ،غير أن يواصل فيه
الذي
للقاء وزير إشعار آخر ،في الوقت تساح انتخابي
حتى
اك
شروع
معلقا
لدعاية مل
صالح االتحاد
«الكاتب األول» ا خابات املقبلة ،ل
عبر األقاليم في االنت مراكش(.)..
والبداية من
االشتراكي،

رقم  1في المغرب

منذ 1965

ري
س

في
الوقت الذي
القصر امللكي يخضع فيه
العاملون في
لفحوصات موحتى العاملني
على أطرافه،
بــمــعـ
تكررة لفيروس
الت ـدل فــحــص
«كورونا»
كــل  48س
فحصساؤل عن نوع «الخلل» ــاعــة ،يطرح
ا
الخطاب لفريق التقني املكلف الذي حال دون
بت
مباشرة امللكي يــوم الجمعة سجيل وبث
عملية االقــتــراب من املاضية ،قبل
حيث صـ
قاعة العرش،
ـدرت األوامــر
واأل
من وزارة
وسمة إللغاء
التشريفات
وإذاعة بالغ بت عملية الت
حضير للخطاب،
أجيله إلى
اليوم املوالي.

جــديــدة تــتــمــاشــى مــع اإلجـــــراءات
التقنية الــتــي تشترطها الهيئات
االستشارية للمنظمة العاملية للتربية
والثقافة والعلوم اليونسكو ،مؤكدة
متابعة عملية تصنيف أغنية «الراي»
الشعبية في الدورة املقبلة.
مــــن جــهــتــهــا ،أكــــــدت مــنــظــمــة
اليونيسكو عبر موقعها الرسمي،
سحب الجزائر مللفها الــذي يحمل
عــنــوان« :الـــراي األغنية الشعبية
الجزائرية» املــودع منذ سنة
.2016
وتفرض اليونيسكو
شـــــروطـــــا صـــارمـــة
لــتــصــنــيــف املــلــفــات
كتراث عاملي ،تعتمد
على دقــة كبيرة في
املــعــلــومــات املطلوبة،
ويشرف عليها خبراء
مختصون.

لنور الدين الرياحي

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

(عرض خاص)

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

الوطنية
بعد انتهاء صالحية العديد من األطر
من  17إلى  23دجنبر 2020

حتى ال ننسى ..الصخيرات المجزرة السياسية

الحلقة

16

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».

وادي الدماء يف ق�صر ال�صخريات

بقلـم :

مصطفى العلوي
كانت عيون املــوت مفتوحة على
كل جانب من جوانب الصخيرات،
قــصــرا ومسبحا وغــابــة ورمـــاال،
حتى البيوت التي تبعد عن القصر
بحوالي كيلومترين اثنني ،كانت
خاضعة لجبروت الرشاش ،فعلى
بعد كيلومتر ونصف ،توقف حشد
مــن الــهــاربــن مــن املصيف امللكي
بعد أن نفذت قدرتهم على الجري،
ووجــــدوا بيتا خشبيا مفتوحا
هاجموه كاللصوص هربا من املوت
ووجــدوا أهل البيت يأكلون ،وكان
األســتــاذ محمد حــســن الــوزانــي،
السياسي املغربي املعروف ،أول من
خاطب أهل البيت قائال :أنقذونا..
ارحمونا ،إن املوت وراءنا ..ولم يكن
أصحاب البيت بحاجة إلى الكثير
من التفكير لتصديق الرجل القصير
السمني الذي كان زائغ العينني وهو
يكلمهم ،فقد كانت طلقات الرصاص
تهيمن على الجو ،ولم يكد صاحب
البيت يقف من مقعده ليستفسر
املهاجمني الــهــاربــن حتى كانت
شــرشــورة مــن الــرصــاص تخترق
الــجــدار الخشبي للبيت وكأنها
ضربة سيف ،حيث مرت كالحسام
على الجانب األيمن للسيد الوزاني
فقطعت يــده الــتــي بقيت متدلية
وكأنها ليست جزء منه ،وما هي إال
لحظات قصيرة ،حتى كانت شرذمة
من رسل املوت تخترق حطام البيت
الخشبي لتسوق املحتمني به إلى
مسرح املوت رافعني األيدي ،بينما
صدق رسل املوت أنه من املستحيل
أن يرفع السيد الوزاني يدا لم تبق
جزء منه.
وكــانــت حــدائــق املــصــيــف حيث
توجد مالعب الغولف ،قد أسلمت
أمرها لرسل املــوت منذ اللحظات
األول ــى للهجوم ،لقد عرفت وابــل
الــرصــاص ملــدة حوالي ربــع ساعة
قبل أن يصدق الجالسون داخــل
املصيف أن األمــر يتعلق بهجوم
حقيقي.
لقد كان املدعوون الذين فضلوا
الــبــقــاء بــن الــحــدائــق الجميلة،

لقد كــان الخطر املــحــدق بقصر آخـــر ..وك ــان أول املكتشفني لهذا
يتبادلون األحاديث والنكت ،حينما
سمعوا ثالث طلقات نارية ،أوال ،لم الصخيرات والــرصــاص املتهاطل الطريق املؤدي من املوت إلى الحياة
يوليها أحد أي اهتمام ،ثم سمعوا عــلــيــه مبعثا الكــتــشــاف الــجــانــب عبر أكداس الرمال ،هو وزير الشؤون
ثانيا فــي الجهة املوالية للجناح اآلخر في كل شخص موجود هناك ،الثقافية ،األستاذ محمد الفاسي ،لقد
امللكي املخصص للعائلة امللكية جانب البطولة التي تسبق املوت أو رأى سائقه وهو خــارج القصر ،ما
سلسلة مــن الــطــلــقــات املستمرة الشجاعة التي يخلقها الخوف ،لقد رأى ،فجرى عنده وهو داخل القصر،
العنيفة دامت عدة دقائق ،وما هي كــان هناك خــدم وحشم ومخازنية فــألــقــى الــوزيــر نــظــرة عــابــرة عبر
إال لحظات ،حتى كان الرصاص ال وطـــبـــاخـــون وعـــســـاكـــر وضــبــاط نظاراته الذكية فرأى ،وكأنه رحالة
في أحضان الخطر ،طريق النجاة،
يدوي فقط في آذانهم ،وإنما يخترق
وكان أول الطائرين ،وأول الواصلني
أجسامهم ورؤوس ــه ــم ،وشــاهــدوا
إل ــى املــصــطــاف الــعــمــومــي ،أمــا
مجموعة مــن الصبيان الصغار
ال ــذي ــن ســـــاروا عــلــى طــريــق
الذين كانت مهمتهم جمع كرات
الوزير الكشاف ،فقد كانوا
الغولف قد تساقطوا كالذباب
بــالــعــشــرات ،وبــاملــئــات،
على األرض صفا واحــدا
وكان الرصاص يتعقبهم
وقد غير الــدم لون بذلهم
تعرض رسل الموت المهاجمون
وشـــظـــايـــا الــقــنــابــل
املختلفة األلوان.
في اللحظات األولى ،إلى بعض طلقات
تــتــخــلــل خــطــواتــهــم،
وقــــد تـــعـــرض رســل
لــم يــكــن أحـــد منهم
امل ــوت املهاجمون في
الرصاص الخفيفة التي خرجت من سالح
مــن قــبــل ي ــرى رمــاال
اللحظات األولــى ،إلى
تــقــلــى كــالــبــطــاطــس،
بعض طلقات الرصاص
بعض الحراس والجنود الذين كانوا بحدائق
أو تتحرك كالبركان،
الخفيفة التي خرجت
القصر ،فزادت تلك المقاومة من حدة
ول ــك ــن ــه ــم فــــي هـــذا
مــــــن ســــــــاح بــعــض
الـــيـــوم ،الــعــاشــر من
الحراس والجنود الذين
رصاصهم ،وأثارت غضبهم ،خصوصا
يوليوز ،كانوا وكأنهم
كــانــوا بــحــدائــق القصر،
بعد أن رأوا بعض رفاقهم
في العلمني ،أو في شاطئ
فزادت تلك املقاومة من حدة
النورماندي عندما وصلت
رصاصهم ،وأثــارت غضبهم،
يتساقطون على األرض
إليه جنود الحلفاء.
خصوصا بعد أن رأوا بعض
ويـــظـــهـــر أن حـــشـــود رســـل
رفاقهم يتساقطون على األرض.
املــوت فضلوا عــدم تتبع الهاربني
يحكي الكولونيل ماجور ستيتو،
إلــى الــشــاطــئ العمومي ومصيف
وكــان مسؤوال عن الحرس امللكي،
أن املذبوح كبير جهاز حماية امللك ،ومــوظــفــون وأعـــيـــان يــتــطــايــرون «االمــفــيــتــريــت» وإتــعــاب أنفسهم
أصدر أوامر ليلة الهجوم بإزالة كل كالعصافير عبر الواجهة الزجاجية بالجري وراءهـــم ،فركبت كوكبات
املدافع وحامالت الرشاشات التي الــتــي أقــيــمــت كــجــدار الــصــن بني منهم شاحناتها وتوجهت بسرعة
كــانــت منصوبة لحماية القصر ،القصر والبحر ،فكانت أعينهم ال إلى ذلك الشاطئ ،الــذي هرب إليه
ومن شأنها أن تمنع أي هجوم ،فتم ترى الزجاج املمزق لألجسام ،ولعل أولــئــك الــفــالــتــون ،وهــنــاك أخ ــذوا
اقتالعها وتأكد املذبوح شخصيا من اإلفالت بالروح في بقايا جسم ممزق يوجهون فوهات بنادقهم إلــى كل
إزالتها حتى ال يتعرض مهاجموه بالزجاج أهون من إبقاء ذلك الجسم مــرتــد لـــزي خــفــيــف ،ويسوقونهم
كاألغنام عبر طريق النجاة ،لكن في
لرصاصها ،إال أن مدفعا رشاشا داخل املصيف جثة هامدة.
كــان الــهــاربــون وهــم يتساقطون اتجاه عكسي هذه املرة ،نحو حلبة
ضــخــمــا كـــان مــنــصــوبــا ف ــي غــابــة
صغيرة متواجدة شمال املنتجع ،على الرمال كــأوالد البط ،يلتفتون املــوت التي تحولت رويـــدا رويــدا
في منطقة مطلة على البحر ،لم يروه بصفة بديهية إلــى اليمني ،فيرون بعد أن امتألت باألشالء ،إلى حلبة
وهــم ينزعون املــدافــع ،وهــو املدفع حشود رسل املــوت قادمة من جهة تعذيب.
ك ــان رس ــل املـــوت متفرقني بني
الـــذي اســتــمــر ســاعــات فــي إطــاق اليمني ،وكــان بديهيا أن يتجهوا
الرصاص على املهاجمني ،وأفسد نحو اليسار حيث املصيف العمومي املستحمني واملصطافني وشاربي
مخططهم وكان رصاصه ينطلق عن املسمى «امفيتريت» على بعد حوالي الــقــهــوة واملـــبـــردات فــي مصيف
بعد ،ال يفرق بني املهاجمني وال بني كيلومتر من القصر ،وحيث الناس «االمــفــيــتــريــت» موجهني بنادقهم
يسبحون والحياة تكتسي طابعا ورشــاشــاتــهــم إلــــى كـــل الــنــاس،
الضيوف.
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سائلني :هل كنتم في القصر؟ وكلما
ارتــبــك واحــد أو كانت كسوته أو
مشيته مريبة ،ساقوه مع القطيع
إلى املصيف امللكي.
واتسعت رقعة الهجوم وامتدت
عــلــى طـــول الــشــاطــئ املــــؤدي من
«الـــرمـــال الــذهــبــيــة» إلـــى منتهى
مــصــيــف الــصــخــيــرات بــمــنــازلــه
املتكاثفة وبيوته الخشبية ،حيث
كــــان رســــل املــــوت يــبــحــثــون عن
الــهــاربــن مــن الــقــصــر ،أمــا سكان
الــبــيــوت واملــصــطــافــن ،فــكــانــوا
يكتفون بإطالق الرصاص حواليهم
قــائــلــن :ال تــخــرجــوا قــبــل غــد في
الساعة الثانية عشر ،أما املصطاف
امللكي ،فكان في تلك اللحظات من
الساعة الثالثة والنصف ،قد خضع
كليا ملشيئتهم.
كانت الفصيلة الثانية من رسل
املوت قد جاءت لتتم مهمة الفصيلة
األولــى التي كانت فصيلة للموت
ال للكالم ..وكانت الفصيلة الثانية
مكلفة بمهمة أخرى غير القتل وغير
النسف.
كانوا قد قسموا هجومهم على
الطريقة العسكرية الحربية ،فريق
للهجوم ولشل كــل حركة وإبــادة
ك ــل مــقــاومــة ،وف ــري ــق لــاحــتــال
ولالستنطاق والتعذيب وتنفيذ
أحكام اإلعدام املقررة من قبل ،وكان
الفريق الثاني مجهزا بأسلحة ال
تقل سرعة في االنطالق عن األسلحة
األولــــى ،لكنه كــان مجهزا أيضا
بإطاراته من ضباط ورؤساء.
كــان الــبــاقــون على قيد الحياة
والــجــرحــى واملــشــلــولــو الــحــركــة
واملقطعو األيدي واألرجل متمددين
على بطونهم واضعني أيديهم خلف
رؤوسهم في حركة ال يمكن للقارئ
أن يتصور أهميتها إال إذا تمدد
على بطنه على األرض ورفع يديه
خلف رأسه ،ليعرف أهمية وخطورة
الوضع.
وكانت األوامر قد صدرت بإعدام كل
من يخالف هذا الوضع ،ولكن ما كل
واحد كانت تتوفر له ظروف احترام
هــذا الــوضــع ،وك ــان الــبــاقــون على
قيد الحياة قد سيقوا قبل إلزامهم
بــاحــتــرام وضــع رفــع األيـــدي خلف
الــرؤوس ،إلى حدائق القصر ،حيث
تجمع منهم املــئــات ،بينما احتفظ
بالبعض القليل داخــل املصطاف
بــن األشــــاء ،وعــلــى األرض وبني
املمرات وعلى األعشاب الخضراء،
كانت أنوف الــوزراء والشخصيات،
مــواطــنــن وأجــــانــــب ،تستنشق
بصعوبة رائــحــة الــتــراب ممزوجة
برائحة املوت ،كانت أنوفهم مدفوعة
بقوة الرشاش إلى األرض مغروسة
في ترابها ،ورمالها وأعشابها غير
مخيرة فــي أن تتألم أو تــتــأوه أو
تعطس أو أن تقول «أوف».
يتبع

