
سري

مخططها  يف  الوطني  لألمن  العامة  اإلدارة  جتنبت 
للحلول محل الدرك امللكي بجهة الرباط القنيطرة، 
بعض  وإقامات  امللكية،  القصور  تضم  التي  املناطق 
ضواحي  تعزيز  أن  حيث  السامية،  الشخصيات 
يكن  لم  للشرطة،  جديدة  مبفوضيات  العاصمة 
زال  ال  إذ  الهرهورة،  يف  امللكي  القصر  محيط  ليشمل 
الدرك امللكي يحافظ على نفس مهامه)..(، بخالف مناطق 

أخرى مثل تامسنا وعني العودة. 
مرة  ألول  تكلفت  »الديستي«  عناصر  بعض  أن  يذكر 
مبهام داخل القصور امللكية يف عهد املدير العام احلموشي، 
عند  الوطني  األمــن  به  يقوم  الــذي  الــدور  إلى  باإلضافة 

البوابات بالتعاون مع الدرك امللكي. مـدير النشر:  
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

بين السطور

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

انتصار آخر لمحمد السادس 
لم يسمع به أحد

كيف يتعامل الملوك العلويون
 مع هجومات الصحافة األجنبية

الدولة تفكر في االنتخابات والسياسيون 
يفكرون في زراعة الحشيش

دور الجنرال المذبوح 
في انقالب الصخيرات
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »حتت األضواء«

 وكأن الزمن يعود للوراء، حيث 
تتحرك بعض األصوات لرمي 

كرة قضية الصحراء في دهاليز 
وكواليس األمم المتحدة، باستعمال كافة 

الوسائل واللوبيات)..(، لمحاولة تقويض 
االعتراف األمريكي بمغربية األقاليم 

الجنوبية، بالتزامن مع استئناف مهام 
الرئيس األمريكي الجديد، جو بايدن، لكن 

متاهة األمم المتحدة في رمال الصحراء، 
ليست معطى جديدا، إذ أن العودة للوراء 

هي بمثابة إحياء للموتى ولمخططات 
تجاوزها الزمن، في ظل االختصاص الحصري 

لمجلس األمن، للبت في هذا النزاع الذي 
عجزت األمم المتحدة عن حله، وقد تعزز 

مؤخرا بالموقف األمريكي لصالح المغرب، 
بينما دول أخرى كنا نعتقد أنها حليفة، 

مازالت مترددة)..(.

بـعـث األمـم الـمتحـدة مـن قـبـرها
للحكـم عـلى الـمغـرب  
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كـواليـس األخبــار
    

انت�سار اآخر ملحمد ال�ساد�س 
مل ي�سمع به �أحد

العائلة  كلفتني  قبل أيام، وبعد حوالي سنة من وفاته، 
صيانة  العلوي،  مصطفى  والــدي  املرحوم  خزانة  بصيانة 
يجب  ما  وفرز  ترتيبه،  يجب  ما  وترتيب  صيانته،  يجب  ما 
تصفيف  في  واملتجلية  كهاته،  فمهمة  فرزه)...(، وصدقوني، 
وصون مكتبة قيدوم الصحافة باملغرب، ليست باألمر السهل، 
من  ربيعًا   80 من  ألكثر  راكمت  التي  نفسها  املكتبة  هــذه 
املغرب  لتاريخ  املخلدة  الفريدة  الصور  من  واملئات  الوثائق، 
املغرب  لتاريخ  الساردة  الكتب  املؤلفة من  املعاصر، واأللوف 
العربي،  الربيع  إلى  الفرنسية  الثورة  تاريخ  من  والعالم، 
العربية  العاملية األولى والثانية، والحروب  بالحروب  مرورا 
اإلسرائيلية، وأحداث الصخيرات، وما جاورها)...(، واملئات 
مع  حصرية  استجوابات  من  الصوتية،  التسجيالت  من 
التي  األحــداث  ملختلف  املخلدة  الوثائق  وملختلف  الزعماء، 
البئيس)...(،  حاضرنا  وتوجه  الحديث،  ماضينا  وجهت 
لم  منها  مهم  عدد  والتي  القريب)...(،  مستقبلنا  وستوجه 
يسمعها بعد إال مسجلها والناطق بها، والتي فيها كم هائل 
تقل  لن  ملدة  جريدتنا  ومتتبعي  قراء  بها  املراجع سنفيد  من 

عن العقد املقبل من الزمن.
بد  ال  كان  »التصفيف«،  عملية  في  الخوض  وقبل  أنه  إال 
الوثائق  »رمــي«  التعبير  صح  وإن  عزل  أي  الــفــرز)...(،  من 
تقادمها،  بعد  تذكر  أهمية  دون  باتت  التي  أو  الصالحة  غير 
بتوثيق  معروفا  ــان  ك هلل،  رحــمــه  ــدي  والـ وأن  خصوصا 
غيرت  األمــور  رقمنة  هــذا،  زمننا  في  أنه  إال  شـــيء)...(،  كل 
رميه  قــررت  ملف  وأول  األرشــيــف،  فكرة  حــول  هاما  جانبا 
رحمه  العلوي  مصطفى  سانده  رجــال  يخص  القمامة،  في 
بأحسن  تبناها  التي  أفكاره  عن  ودافع  مقابل)...(،  دون  هلل 
مع  تماشت باملوازاة  هاته  األفكار  في  املساندة  النيات)...(، 
شبه  أصبحت  حتى  الزمن  مــرور  مع  تقوت  قوية،  صداقة 
عائلية، إال أنني فهمت بعد مرور الوقت، أن هذا الرجل الذي 
ليس بيني وبينه إال الخير واإلحسان، كان يأتي يوميا لبيت 
والدي لشرب الشاي والقهوة ولساعات طوال، والذي كنا كل 
لفصاحته  بسماعنا  الباب  فتح  قبل  حتى  بقدومه  ندرك  مرة 
في الضحك من بعيد، تبني لي أنه لم يكن يأتينا فقط من باب 
»األسبوع«..  جريدة  عبر  أفكاره  لنشر  أيضا  وإنما  املحبة، 
العلوي  مصطفى  املرحوم  كان  ملا  أكثر  لي  اتضحت  أشياء 
هذا  العم  بولد  واتصلت  أشهر،  ثالثة  ملدة  املوت  فراش  على 
وبكل  أنه  لي(  )اتضح  واحــدة،  مرة  ولو  يزره  ولم  ألخبره، 
بساطة، »قضى الغرض«، وفهمت أن مصطفى العلوي لم يعد 
ينفعه في شيء، حتى تأكدت األمور خالل الجنازة، ملا حضر 
ضاربا مرة أخرى عصفورين بحجر واحد، متبادال املحادثات 
الجنازة،  فــي  الحاضرة  السياسية  األقــطــاب  مختلف  مــع 
خائضا في أمور الدنيا ومشاكل السياسة، وكأنه يبحث عن 
مساند جديد، غير عابئ بدموع عائلة الفقيد التي كانت تسيل 
مدرارا، وال بآيات القرآن التي كانت ُتتلى جهارا على مسامع 
املشيعني واملعزين، ولم يفوت فرصة اللقاء مع أحد األقطاب 
السياسيني، ليتعاقد معه من أجل ناظر األيام، بالرغم من أن 
مكان اللقاء وطبيعته لم يكونا ليسمحا بمثل هكذا حديث في 
التجسيد  غير  هذا  لكل  مرادف  وال  والسياسة،  الدنيا  أمور 

الواقعي لبراغماتية جديدة ال تعترف إال بتقاطع املصالح.
املهم، أن »ولد العم« فقد منذ سنة صديقا مخلصا وخدوما 
أوضح  أن  لي  بد  ال  فكان  العلوي،  مصطفى  اسمه  جسورا، 
للقراء، أنني فهمت أن هذا الرجل نجح ألزيد من 25 سنة في 
استغالل طيبوبة قيدوم الصحافة باملغرب، رغم كفاءته املهنية 
فالبقاء  اآلن،  أما  السادس،  محمد  امللك  وصفه  كما  العالية 
البالطوهات  على  املستمر  الــعــروج  ولعبة  لــأصــلــح)...(، 
في شيء،  تنفع  لم  والبادي،  بالعادي  والتدوينات  الفرنسية 
وبعد أن لم يجد ال في بلد العم سام وال في مملكة الضباب، 
األمان الذي عاد للبحث عنه في نفس املغرب الذي كان يقصفه 
من قبل، فإن تمزيقي ألرشيفه الكامل من جوار أرشيفات كبار 
هذا  ودخــول  املغربية،  الصحافة  قيدوم  بخزانة  البلد  هذا 
امللف قمامة مكتبة مصطفى العلوي، ما رأيت فيه إال خروجه 
أخــرى)...(،  قاضية  ضربة  إال  يجسد  ال  شيء  التاريخ،  من 
متجلية في طي نهائي ملشروع »منبوذ« كان هدفه خلق بلبلة 

تواصلية أخرى فارغة بالبالد، ال أقل وال أكثر.

األسبوعكاريكاتير

بقلــم               الطيب العلوي

العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

أكبر مستشفى 
للوالدة يصبح 

أكبر مقبرة 
للمواليد الجدد 

الرباط. األسبوع

ال حديث في األوساط الصحية 
األعلى  املجلس  دخـــول  عــن  إال 
االتهامات  خط  على  للحسابات 
ــة ملــســتــشــفــى الــــوالدة  ــوجــه امل
أكبر  وهــو  بالرباط،  السويسي 
ــذي  ال بــالــعــاصــمــة،  مستشفى 
تحول إلى مقبرة للمواليد الجدد، 
بعدما ارتفعت نسبة من يفارقون 

الحياة به إلى 33.33 في املائة.
وكــانــت مــصــادر إعــالمــيــة قد 
زاروا  جــطــو  قــضــاة  أن  أكـــدت 
السويسي،  ــوالدة  الـ مستشفى 
بالرباط،  األطــفــال  ومستشفى 
تمهيدا النطالق أشغال التحقيق 
ــخــدج واملــوالــيــد  ــات ال ــي ــي وف ف
الجدد، بعد شكايات ومطالب من 
لدن عدة هيئات وجهات حقوقية، 
لوفيات  حــد  لــوضــع  بــالــتــدخــل 
املواليد والخدج، غير أن السؤال 
هو  أين  هو:  نفسه  يطرح  الــذي 
وزير الصحة من هذا النقاش ؟

الرباط. األسبوع

عرشان  محمود  الكومسير  بني  فرق  ال 
يتعلق  عندما  عرشان  الصمد  عبد  وابنه 
ــة الــديــمــقــراطــيــة  ــحــرك ــحــزب ال ــر ب ــ األم
االبن  لكن  النخلة(،  ــزه  )رم االجتماعية 
نوع  من  شهادة  على  ــام  األي هــذه  حصل 
ــب، وتــمــت الــدعــايــة لــهــا عــبــر عــدة  غــري
منظمة  أن  الشهادة  هذه  وتقول  مواقع، 
واألمــن  للسلم  الدولية  »املنظمة  تسمى 
لتفعيل القانون الدولي اإلنساني من أجل 
والسالم  الحرية  »درع  منحت  السالم«، 

عبد  تيفلت  بلدية  رئيس  البرملاني  للنائب 
الصمد عرشان«.

تستعمل  التي  املنظمة،  هذه  وأوضحت 
وزارة  مثل  وطنية  ملؤسسات  رمــوز  عدة 
ظاهر  هو  كما  العدل  ووزارة  الخارجية 
»املجلس  تسميه  مــا  أن  ــورة،  ــص ال فــي 
واألمــن  للسلم  الدولية  للمنظمة  األعلى 
لتفعيل القانون اإلنساني من أجل السالم 
التنمية  أهـــداف  وتفعيل  والــتــســامــح، 
اقتصاديا  باإلنسان  والرقي  املستدامة 
في  مــكــان  كــل  فــي  وثقافيا  واجتماعيا 
العالم« في شخص رئيس األمانة العامة، 
منح  قــرر  فاكية،  الخمار  ــؤاد  ف الدكتور 
عرشان،  الصمد  عبد  السفير  الدكتور 
باملغرب،  بلدي  مجلس  ورئيس  برملاني 

القيمة  للجهود  والــســالم  الحرية  »درع 
والعطاء  اإلنسان  خدمة  أجل  من  املبذولة 
املــعــرفــي الــقــانــونــي والــحــقــو-إنــســانــي 
ومواجهة  اإلنساني  الــدولــي  والــقــانــون 

جائحة كورونا«.
ــاه فـــي هــذه  ــب ــت ــل مـــا يــثــيــر االن ــع ول
عليها  حصل  التي  »الفاخرة«  الشهادة 
سياسي،  حزب  عام  أمني  وهو  عرشان، 
الدولة  ملؤسسات  ــوز  رم استعمال  هــو 
املتحدة  ــم  األمـ ومــؤســســات  املــغــربــيــة، 
فهل   ..»19 و»كوفيد  األوروبــي  واالتحاد 
يعرف وزير الخارجية، ناصر بوريطة بهذه 
عليها  كتب  التي  الشهادة  وهــذه  املنظمة 
والعدل  الخارجية  بــوزارتــي  مسجلة  أنها 

بتاريخ 24 يوليوز 2017 تحت رقم 4645.

ما هذا 
يا وزير الخارجية 

بوريطة ؟

رموز الدولة املغربية

 يف �سهادة تعيني ابن الكوم�سري 

عر�سان �سفري� للحرية

أنصار وهبي يلتحقون باألحرار

الرباط. األسبوع

قرر هشام الصغير، رجل األعمال 
ورئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، 

واملعاصرة  األصالة  حزب  مغادرة 
واالنضمام لحزب التجمع 

بعد  لأحرار،  الوطني 
ــه مــن خــوض  إقــصــائ
املقبلة  االنــتــخــابــات 

باسم »الجرار«.

في  القيادات  أبرز  من  الصغير  هشام  ويعد 
اللطيف  عبد  دعمت  والتي  املستقبل«  »تيار 
وهبي خالل خالفه مع »تيار حكيم بنشماس«، 
لكنه وجد نفسه خارج الئحة األسماء التي 
لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  اعتمدتها 

التابعة للحزب.
امللياردير هشام الصغير في  وقد رافق 
منتخبون  األحــرار،  حــزب  إلــى  االنضمام 

من آخرون من  واملعاصرة،  األصالة 
رشيد  نائبيه  بينهم 
ــس  ــ بـــوكـــرون وإدري
القادر  وعبد  أقديم، 

الحضوري.
وهبي
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كـواليـس األخبــار تحت األضواء

العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

ملكية  غضبة  تطال  مــرة  ألول 
مصطفى  الــكــبــيــر،  املــوظــف  كــبــرى 
رأس  على  تعيينه  منذ  الــبــاكــوري، 
الوكالة املغربية للطاقة، بسبب خطأ 
وطرحت  املتوقعة،  الحسابات  في 
إمكانية  اإلعالمية  املــصــادر  بعض 
ملسؤولني  الــبــاكــوري  مــهــام  إســنــاد 

آخرين في الدائرة الضيقة.

انتخب هذا األسبوع، كريم خان، 
للمحكمة  مدعيا  البريطاني،  املحامي 
لفاتو  خلفا  ــة،  ــي ــدول ال الــجــنــائــيــة 
املغرب  وكــان  غينيا،  مــن  بنسودة 
دعم  الذي  الوحيد  العربي  البلد  هو 
ثالثة  أمام  الجديد  الرئيس  ترشيح 
املحكمة،  وتضم  آخــريــن،  مرشحني 
بدأت  والتي  بــالهــاي،  مقرها  التي 
 123 عاما،   20 حوالي  قبل  العمل 
جرائم  قضايا  فــي  وتنظر  عــضــوا، 
اإلنسانية  ضــد  والــجــرائــم  الــحــرب 
واإلبادة الجماعية وجرائم العدوان.

السابق،  الــوزيــر  ظــهــور  خلف 
محمد أوزين، على شاشة التلفزيون، 
تصريحاته  بسبب  ليس  كبيرا،  جدال 
بشعر  ظهوره  بسبب  بل  السياسية، 
البرملان  إلى  دخل  الذي  وهو  كثيف، 
للجمهور  حكى  حيث  شعر،  ــدون  ب
لزراعة  حصص  على  حصوله  قصة 
أن  غير  مجانا،  تركيا  فــي  الشعر 
على  التصرف  هذا  عابوا  املتتبعني 
األمة، بعدما ساهم  واحد من ممثلي 
لبلد  الطبية  للسياحة  الترويج  في 

أجنبي بشكل مجاني)..(.

ــة  اإلعــالمــي الـــحـــرب  تتواصل 
بني  الــعــالقــة  لعرقلة  ــغــرب،  امل ضــد 
بايدن،  الجديد  األمريكي  الرئيس 
اعــتــراف  على  الــحــائــزة  واملــمــلــكــة، 
أمريكي بمغربية أقاليمها الجنوبية، 
املعادية  اللوبيات  كل  كانت  وبينما 
املغرب  ضد  أصــوات  لشراء  تنشط 
بعض  قالت  الــدولــيــة،  املحافل  فــي 
التسريبات: إن اللوبي املغربي أنفق 
دوالر  ألف  و422  مليونا   34 قرابة 
ومنتصف   2009 بني  ما  الفترة  في 
في  يحركها  مــلــفــات  عــلــى   ،2020

واشنطن.

عن  الــغــيــاب  مــن  ــوات  ســن بعد 
ــســاحــة، ظــهــر فــتــح هلل ولــعــلــو،  ال
الرباط ووزير  ملدينة  السابق  العمدة 
نــدوة  فــي  مــؤخــرا  األســبــق،  املالية 
إحالل  ــوات  دع من  محذرا  رباطية، 
في  الفصحى  العربية  مكان  الدارجة 
وتراجع  خطر  »هذا  قائال:  املدرسة، 
»الدارجة  بكون  موقفه  فكري«، وعلل 
تكون  وأن  التنظير،  على  قادرة  غير 

مرجعا كاللغة العربية الفصيحة«.

رجل سلطة يقف بقامته الطويلة 
في محطة القطار »الرباط املدينة«، 
تنقل  رخــص  مــن  التأكد  أجــل  مــن 
الركاب، إال أن املالحظ هو صرامته 
في  الــذكــور،  الشباب  مع  الــزائــدة 
التفتيش  في  طريقته  تتغير  حني 
مع الجنس اللطيف)...(، مع العلم 
رغم  احترامه،  عليك  يحتم  أن سنه 
أن كل العاملني في املحطة يعرفون 

ما يجري.

ما خفي

الرباط. األسبوع

خطاب  مــن  مطمئنة  غير  نفحة  تسربت 
األمريكية،  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث 
أن  قــال  عندما  مــؤخــرا،  جيمز،  كريستيان 
املسار  دعم  ستواصل  املتحدة  ))الواليات 
ــى حــل عــادل  إل األمــمــي مــن أجــل التوصل 
املغرب((،  في  أمده  الذي طال  للنزاع  ودائم 
بخالف ما كان منتظرا منه، حيث يفترض أن 
يقول إن الواليات املتحدة األمريكية ستنتقل 
مغربية  دعم  مراحل  من  الثانية  املرحلة  إلى 
الصحراء والحكم الذاتي داخل أجهزة األمم 
املتحدة، ولم يفهم ما يقصد بكالمه عند قوله: 
))ال يوجد أي تحديث في الوقت الراهن، ما 
قلناه إجماال بشأن قضية الصحراء ال يزال 
األمم  مسار  دعم  سنواصل  املفعول..  ساري 
املتحدة لتفعيل حل عادل ودائم لهذا النزاع 
الذي طال أمده في املغرب، وسنواصل دعم 
النار  إطــالق  وقف  ملراقبة  املينورسو  عمل 

ودرء العنف في املنطقة((.
داخل  الصحراء  كرة  رمي  تم  إذن،  هكذا 
ملعب األمم املتحدة، علما أن هذه الطريقة 
سنوات،  منذ  جديد،  أي  للملف  تحقق  لم 
ــدا من  ــ حــيــث يــعــد مــلــف الــصــحــراء واح
املتحدة  األمــم  فيها  فشلت  التي  امللفات 
لم يظهر أي تفاعل  امتداد عقود، كما  على 
إزاء  الحاصلة  الــتــطــورات  مــع  إيــجــابــي 
قال  حيث  املغربية،  والتضحيات  املجهود 
األمم  باسم  املتحدث  دوجــاريــك،  ستيفان 
األمن  مجلس  شهده  نقاش  عقب  املتحدة، 
تطورات  حول  أملانيا  من  طلب  على  بناء 
األمريكي  االعتراف  عقب  الصحراء  قضية 
))موقفنا  بأن  الجنوبية،  األقاليم  بمغربية 
اإلعــالنــات  مــن  املــتــحــدة(  ــم  األمـ )يقصد 
املتعلقة بالصحراء الغربية، لم يتغير.. وما 
خالل  من  حل  إيجاد  يمكن  أنه  نعتقد  زلنا 

األمن  مجلس  قرارات  أساس  على  الحوار 
ذات الصلة((.

وبذلك يكون الناطق الرسمي باسم األمم 
املتحدة قد أعطى لنفسه حقا ال يملكه، ألن 
وليس  طرفا،  ليست  املتحدة  األمم  منظمة 
من حقها ممارسة أي وصاية على أي دولة، 
أن  سبق  آخرين  موظفني  مثل  نفسه  وهو 
وطبيعة  تتالءم  ال  مواقف  عنهم  صــدرت 
يشترط  والتي  بهم،  املنوطة  األممية  املهام 
حساب  على  طرف  ألي  االنحياز  عدم  فيها 

طرف آخر.
بمثابة  متذبذب،  تصريح  أي  ويعتبر 
تراجع إلى الوراء، ألن األمم املتحدة نفسها 
اعتراف  موقعها،  على  نشرت  أن  سبق 
يعكس  ما  الصحراء،  بمغربية  واشنطن 
مضامني  بتنزيل  األمريكية  اإلدارة  التزام 
االتفاق بني امللك محمد السادس والرئيس 
وسبق  تــرامــب،  دونــالــد  واليــتــه،  املنتهية 
أن  كرافت،  كيلي  املتحدة،  الواليات  ملمثلة 
193 األعضاء،  وزعت النص على الدول الـ 
األمــن،  ملجلس  رسمية  وثيقة  باعتباره 
األممية،  للمنظمة  الرسمية  الست  باللغات 
العاشر من  الذي نشر في  اإلعالن  وضمنه 
أمريكا  إقرار  يتضمن  الذي   ،2020 دجنبر 
بأكمله  الغربية  الصحراء  ))إقليم  بــأن 
و))اقــتــراح  املغربية((،  اململكة  من  جــزء 
األساس  هو  الذاتي،  الحكم  بشأن  املغرب 
الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على إقليم 

الصحراء الغربية((.
وجهت  الرسالة  هذه  بأن  القول  ويكفي 
وأرسلت  الدولي،  األمن  مجلس  رئيس  إلى 
نسخة منها إلى األمني العام لألمم املتحدة، 
األمم  دفــع  تحاول  اللوبيات  بعض  ولكن 
امللف  هذا  في  فشلها  تكريس  إلى  املتحدة 
أن  حتى  الــالزم،  من  أكثر  أمده  طال  الذي 
الرئيس  إيــهــام  حــاولــت  األطـــراف  بعض 
بايدن، بوجود قوى في الكونغريس تعارض 
الصحراء،  بمغربية  األمريكي  االعــتــراف 
هذه  على  املوقعني  عدد  يتجاوز  لم  بينما 

الكبيرين،  الحزبني  من  نائبا،   27 الرسالة 
أزمة  يعكس  ما  والديمقراطي،  الجمهوري 
تنهل  رسالة  وهي  املوضوع،  حول  اتفاق 
بيكر،  لجيمس  القديمة  األدلــة  نفس  مــن 
معادية  شخصيات  لــرســائــل  وتــنــضــاف 
السفير  أو  بيكر  جيمس  مثل  للمغرب، 
جون  املتحدة،  األمم  في  السابق  األمريكي 
بولتون، ومجموعات برملانية من إسبانيا..
أكثر  ــد،  أكـ أن  سبق  املــغــرب  أن  يــذكــر 
التي  باملرجعيات  التزامه  على  مــرة،  من 
ملعالجة  الــدولــي  ــن  األم مجلس  اعتمدها 
باعتباره  املفتعل،  اإلقليمي  الــنــزاع  هــذا 
برعاية  املكلفة  الوحيدة  الدولية  الهيئة 
مسار التسوية، غير أن تعويم النقاش في 
جديد  أي  يضيف  لن  املتحدة  األمم  دهاليز 
للقضية، على اعتبار أن جل املتدخلني لهم 

مصالحهم الخاصة.
محاوالت  عدة  قاوم  أن  للمغرب  سبق  كما 
في  للتالعب  املــتــحــدة  األمـــم  بــاســم  تــمــت 
حقوق  »ورقــة  باستعمال  الصحراء،  قضية 
اإلنسان«، بل إن هناك حديثا سابقا ملفوضة 
في  رغبتها  إلى  بالتلميح  اإلنسان،  حقوق 
في  اإلنسان  حقوق  ملراقبة  مبعوثني  إيفاد 
توريطها  وسبق  للمملكة،  الجنوبية  األقاليم 
عبرت  حيث  املــغــرب،  ضــد  تصريحات  فــي 
ملراقبة  تقني  فريق  إيفاد  في  رغبتها  عن 
الواقع،  بينما  بالصحراء،  اإلنسان  حقوق 
مغلقا،  مجاال  ليست  املغربية  الصحراء  أن 
اآللــيــات  كــافــة  وجــه  فــي  مفتوحة  هــي  بــل 
بعض  في  إال  يتدخل  ال  واملــغــرب  األممية، 
عن  اآلليات  هذه  فيها  تتخلى  التي  الحاالت 
املكون  مــع  حصل  كما  املــفــروض،  حيادها 
العيون،  في  »املينورسو«  لبعثة  السياسي 
للطرد  عناصره  تعرضت  الذي  املكون  وهو 
تطالب  األصــوات  بعض  وكانت  املغرب،  من 
أن  باعتبار  العيون،  عن  البعثة  هذه  بإبعاد 
إطــالق  وقــف  مراقبة  هــو  األســاســي  عملها 
يعني  ما  والبوليساريو،  املغرب  بني  النار 
منطقيا، ضرورة تواجد مقراتها عند الحدود 
املنطقة  في  أو  حولها،  املتنازع  املناطق  في 
العازلة)..(، كما أن املغرب يتوفر على آليات 
معترف بها أمميا ملراقبة حقوق اإلنسان، بل 
األدهى من ذلك، أن املغرب قد يكون من البلدان 
بالتحرك  لالنفصاليني  تسمح  التي  القالئل 
فوق أراضيها، بل وتكوين إطارات جمعوية 

كما أكدت »األسبوع« ذلك سابقا)..(.

ملاذا ف�شلت الأمم املتحدة 
يف حل ق�شية ال�شحراء ؟

التصريحات األمريكية التي عادت 
بقضية الصحراء إلى الوراء

جيمز
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

المجلس األعلى للقضاء وامتحان التقاليد العريقة

حكيم حزب االستقالل يطالب 
بالعفو عن صحافيين

الرباط. األسبوع

االستقالل،  حزب  في  القيادي  الخليفة،  امحمد  قدم 
عن  العفو  فيه  يلتمس  السادس،  محمد  امللك  إلى  طلبا 
الريسوني،  وسليمان  بوعشرين،  توفيق  الصحافيني 

واألكاديمي املعطي منجب.
وقال الخليفة أن توفيق بوعشرين قضى ثالث سنوات 
بارتكاب  اتهامه  بسبب  السجن،  قضبان  وراء  كاملة 
سليم  قانوني  فكر  ذي  كل  يستسغها  لم  خطيرة  جرائم 
وضمير حر، معتبرا أن بوعشرين صحافي المع مشهود 

له بااللتزام بقضايا وطنه ومحترم لقيم وثوابت أمته.
وأكد حكيم حزب االستقالل، أن امللكني محمد الخامس 
والحسن الثاني، كانا مثالني لتطبيق معنى وداللة كلمة 
محمد  السلطان  عفو  بعد  اإلسالمي،  معناها  في  العفو 

بعد  الكالوي  التهامي  الباشا  عن  الخامس 
الحسن  امللك  وعفو  املنفى،  من  رجوعه 

الثاني عن الصحافي محمد اإلدريسي 
القيطوني خالل يوم صدور الحكم 

عليه بالسجن.
امللك،  مــن  الخليفة  والــتــمــس 
عن  عــفــوه  ــدار  ــإص ب يتفضل  أن 

الــــصــــحــــافــــيــــني 
بــــوعــــشــــريــــن 
ــونـــي،  ــريـــسـ والـ
واألســــــــتــــــــاذ 
ــي  ــ ــع ــ ــام ــ ــج ــ ال

املعطي منجب.

أول برلمانيين يزوران إسرائيل

الرباط. األسبوع

»جــيــروزالــيــم  صحيفة  ــالــت  ق
ــة، أن  ــي ــل ــي بـــوســـت« اإلســرائ
مــســتــشــاريــن مـــن الــبــرملــان 
اجتماع  أول  عقدا  املغربي 
بـــاراك، عضو  بــن  رام  مــع 
لحزب  واملنتمي  الكنسيت 

»يش عتيد«.
الصحيفة  وأوضـــحـــت 

أن  ــيــة،  ــل ــي اإلســرائ
املستشارين 

ــوري املــنــتــمــي لــحــزب  ــك ــب مــحــمــد ال
األحرار، وعبد الكريم الهمس املنتمي 
مع  اجتمعا  واملــعــاصــرة،  لــأصــالــة 
على  ــاراك،  ب بن  اإلسرائيلي  النائب 
اإلرهــاب  مكافحة  لجنة  لقاء  هامش 
والتعاون  األمن  ملنظمة  التابعة 

األوروبية.
ووفـــــــــــق نـــفـــس 
الصحيفة، فقد وجه 
اإلسرائيلي  النائب 

الدعوة 

للبرملانيني املغربيني لزيارة إسرائيل، 
الكنسيت  أعــضــاء  أن  إلــى  مشيرا 
ــم يــرغــبــون في  ــدوره اإلســرائــيــلــي ب
زيارة املغرب بعد عودة العالقات بني 

البلدين.
أن  الهمس،  الكريم  عبد  واعتبر 
»تاريخيا«  يعتبر  االجــتــمــاع 
للتعايش  »أساسا  وسيكون 
عبر  فيما  الــبــلــديــن«،  بــني 
بلقاء  البكوري عن سعادته 
النائب اإلسرائيلي وتجديد 
الدبلوماسية  العالقات 

بني البلدين.

ق�ساة يت�سبثون بـ»الفي�سبوك«
الرباط. األسبوع

انتقد املكتب التنفيذي لنادي قضاة املغرب، 
املجلس  بها  يقوم  التي  واملتابعات  املالحقات 
بعض  حــق  فــي  القضائية  للسلطة  األعــلــى 
لجلسة  قضاة  استدعاء  إثــر  وذلــك  القضاة، 
لهم  تدوينات  خلفية  على  التأديبية  املحاكمة 

في مواقع التواصل االجتماعي.
ودعا نادي القضاة املجلس األعلى للقضاء، 
كبرى،  وطنية  خيارات  نحو  جهوده  لتوجيه 
من  الــقــضــاء،  فــي  الثقة  مــؤشــرات  ــع  رف عبر 
لــدوره  تنزيال  عملية  بخطوات  القيام  خــالل 
القضاة  ممارسة  مراقبة  عوض  الدستوري، 

لحرية التعبير.
وأكد نادي قضاة املغرب على أنه يوثق كافة 
منذ  القضاة،  تعبير  حرية  بسبب  املالحقات 

تنصيب املجلس األعلى للسلطة القضائية إلى 
لتسليط  ندوة صحفية  تنظيم  عن  معلنا  اآلن، 
املــذكــورة  التأديبية  التابعات  على  الــضــوء 

واألسباب الحقيقية وراء ذلك.
للدفاع عن  فريق  تعيني  القضاة  نادي  وقرر 

القضاة املحالني على املجلس التأديبي، بسبب 
من  بإشراف  وذلك  التعبير،  لحرية  ممارستهم 
املحامني  هؤالء  تفويض  مع  التنفيذي  املكتب 
على  الــعــام  ــرأي  الـ بــإطــالع  القيام  أجــل  مــن 

مجريات هذه املحاكمات.

البطلة األولمبية نوال المتوكل 
في صورة نادرة وهي تطالع 

جريدة »الرياضة«.
يذكر أن نوال المتوكل حصلت 

على الميدالية الذهبية في 
أولمبياد لوس أنجلوس سنة 

.1984

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

صور تنشر   ألول  مرة

المتــوكل نــوال 

مطالب برفع قيود حالة 
الطوارئ
الرباط. األسبوع

قيود  لتخفيف  الحكومة،  للشغل  الديمقراطية  املنظمة  دعت 
االجتماعية  الضغوط  وبالتالي،  الصحية،  الــطــوارئ  حالة 
مالي  »كورونا«، وتخصيص دعم  فيروس  واالقتصادية بسبب 
وظائفهم  فقدوا  الذين  والعامالت  وللعمال  الهشة  للفئات  قار 
للضمان  الوطني  الصندوق  بتعويضات  مشمولني  والغير 

االجتماعي من مداخيل صندوق التضامن.
والزيادة  العاملة  الطبقة  أوضاع  بتحسني  النقابة  وطالبت 
وكذا  العالقة،  امللفات  ومعالجة  والتعويضات  األجــور  في 
وبيئية  وثقافية  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  بإصالحات 
املأمول، وضمان  التنموي  النموذج  إطار مشروع  حقيقية، في 
العدالة االجتماعية واملساواة، كما أكدت على ضرورة االهتمام 
الجامعات،  وخريجي  الشباب  من  العمل  عن  بالعاطلني  أكثر 
املؤسسات  بمختلف  العمومية  الوظيفة  أسالك  في  وإدماجهم 
املــوارد  في  والخصاص  العجز  لتغطية  الترابية،  والجهات 
احتياجات  على  خاص  بشكل  التركيز  إلى  داعية  البشرية، 

وحقوق النساء والشباب والفئات املهمشة.
ودعم  إصــالح  على  للشغل  الديمقراطية  املنظمة  وشــددت 
املعرفة  وتطوير  والصحية  التعليمية  املنظومة  وتمويل 
الوطنية  املقاوالت  الرقمية، وكذا دعم  اإلعالمية والتكنولوجيا 
املنتوج  وتشجيع  جــدا،  والصغيرة  واملتوسطة  الصغرى 

الوطني، وإدماج االقتصاد غير املهيكل.

»جبهة إنقاذ مصفاة ال سامير« تحمل العثماني مسؤولية نزيف الثروة الوطنية

الرباط. األسبوع

الوطنية  لـ»الجبهة  التنفيذي  املكتب  سجل 
الكبير  اســتــيــاءه  الســامــيــر«،  مصفاة  إلنــقــاذ 
مقترح  مــن  للحكومة  السلبي  املــوقــف  تجاه 

الدولة،  لحساب  الشركة  أصول  تفويت  قانون 
مجلس  فــي  املــوضــوع  مناقشة  رفضها  بعد 

املستشارين.
لفائدة  التفويت  إجراء  أن  الجبهة،  وأكدت 
املقترح،  لهذا  الحكومة  بصد  يصطدم  الدولة 
العثماني  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  محملة 
للثروة  املتواصل  »النزيف  ووزراءه، مسؤولية 
منذ  االستغالل  عن  املتوقفة  بالشركة  الوطنية 

شهر غشت 2015«.
الــذي  الــوقــت  فــي  ــه  أن الجبهة  وأوضــحــت 
مقترح  دعم  في  األحزاب  غالبية  فيه  انخرطت 
القانون، لم يبد حزبا العدالة والتنمية واألحرار 
مجموعة  تقدم  رغم  مبادراتها،  مع  تجاوب  أي 
مقترح  ملناقشة  بطلب  البرملانية  الفرق  من 

القانون في مجلسي النواب واملستشارين.

إدارة السجون تقاضي محاميا 

الرباط. األسبوع

املحلي  السجن  إدارة  تقدمت 
ضد  للقضاء  بشكاية  بــســلــوان، 
بهيئة  ــي  ــحــام امل أمـــعـــز،  ــد  ــال خ
الناظور، بعد نشره لتدوينة حول 
محمد  ملوكله  الصحية  الوضعية 
حــراك  معتقلي  أحــد  بــوهــنــوش، 

الريف.
املحامي  السجن  إدارة  واتهمت 
من  لها  أساس  ال  مغالطات  بنشر 
السجني  تعرض  نافية  الصحة، 
حاطة  معاملة  أو  انتهاكات  ألي 
املعني  »إن  قائلة:  الــكــرامــة،  مــن 

ال يضم  بــحــي  يــتــواجــد  ــر  ــاألم ب
سجناء خطيرين، ويتسلم وجباته 
وأضــافــت:  بــانــتــظــام«،  الغذائية 
الشفوي  اإلشــعــار  تلقينا  »بــعــد 
إضراب  في  باألمر  املعني  بدخول 
دون  بنقله  قمنا  ــطــعــام،  ال ــن  ع
أصفاد إلى إحدى الغرف بمصحة 
املؤسسة، وليس إلى غرفة شبيهة 
التدوينة  في  ورد  كما  بالكاشو 

املشار إليها سابقا«.
ونشر املحامي تدوينة قال فيها 
عن  إضـــراب  فــي  دخــل  موكله  أن 
الطعام بسبب »مضايقات يتعرض 
لها داخل السجن«، متهما اإلدارة 
ــقــة مــحــامــي آخــر  بــإخــضــاعــه رف
حني  استثنائية«  لــــ»إجـــراءات 

البكوريدخوله إلى املؤسسة السجنية. الهمس

الخليفة
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كـواليـس األخبــار

أوريد ينتقد االستفزازات 
للمسلمين الفرنسية 

الرباط. األسبوع

تعامل  له،  مقال  في  أوريــد  حسن  الباحث  انتقد 
خالل  مــن  فرنسا،  مسلمي  مــع  الفرنسية  الــدولــة 
غير  إلجــراءات  وإخضاعهم  الحقوق  من  حرمانهم 

التي يخضع لها بقية الفرنسيني من ديانات أخرى.
إلى  ينظر  ال  الجديد  القانون  أن  ــد  أوري واعتبر 
غرار  على  أوال،  فرنسيني  بصفتهم  فرنسا  مسلمي 
مبرزا  وبوذيني،  ويهود  بروتستانت،  من  الفرنسيني 
أن القانون الجديد يسعى ملنع التدخالت األجنبية في 
في  احترازية  إجــراءات  وفرض  والتأطير،  التمويل 
املرافق االجتماعية، من مدارس ومستشفيات، ومنع 
التواصل  شبكات  ومراقبة  الخصوصي  التعليم 
االجتماعي، وقال: »العلمانية تقوم على مبدأ الحياد، 
الفرنسيني،  املسلمني  مع  التعامل  في  حياد  ال  لكن 
في  املسلمني  تنميط  على  فقط  تقتصر  ال  فالقوانني 
الحياة املجتمعية، بل تذهب إلى تعقبهم في شؤون 

العبادة والثقافة، وحتى الحياة الشخصية«.
خبراء  بها  يدلي  التي  الحجة  أوريــد  انتقد  كما 
في  املتمثلة  االحترازية،  ــراءات  اإلج لتبرير  فرنسا 
»ملاذا  لالندماج، متسائال:  قابلني  غير  املسلمني  كون 
ألن  أم  املسلمني،  في  جيني  لعيب  هل  يندمجوا،  لم 
اإلدمــاج  عدم  وهل  إدماجهم؟  على  تعمل  لم  فرنسا 

سبب أم نتيجة؟«.
وتابع أوريد: »إن فرنسا تعيد في بلدها التصرف 
بشأن  مستعمراتها،  في  تنهجه  كانت  الــذي  ذاتــه 

نظرتها لآلخر وتعاملها معه«.

رداءة خدمات »ات�صاالت املغرب« 
تغ�صب املغاربة

أحيزون في قفص االتهام

الرباط. األسبوع

كبير  ســخــط  ســـاد 
بسبب  املغاربة  لدى 
ــيــب  ضـــعـــف صــب
ــيــت،  ــرن ــت األن
األيام  خالل 

املاضية، مما تسبب للكثيرين في مشاكل كبيرة في عملهم، 
وتعطل الخدمات لدى الشركات.

غضبهم  عن  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وعبر 
شركة  طرف  من  خاصة  لألنترنيت،  املتكرر  االنقطاع  من 
»اتصاالت املغرب«، محملني املسؤولية للشركة في ضعف 

الخدمة رغم تأديتهم لواجبات االنخراط بشكل منتظم.
واعتبر الكثير من املغاربة أن احتكار »اتصاالت املغرب« 
للمجال، غير مقبول، ألنها تجني أرباحا طائلة مقابل خدمة 

ضعيفة مقارنة مع شركات االتصاالت في بلدان أخرى.
من جانبها، كشفت »اتصاالت املغرب«، أن مشكل ضعف 
على  بها  تقوم  التي  الصيانة  لعملية  يرجع  الصبيب 
مستوى الحبل البحري الرابط بني أصيلة ومارسيليا، مما 

تسبب في اضطرابات في الصبيب وجودة الخدمة.

عيون جطو على اأموال احلمالت االنتخابية
الرباط. األسبوع

سيتولى املجلس األعلى للحسابات مهمة مراقبة مصادر أموال 
الحمالت االنتخابية، عبر إلزام املرشحني بتقديم مصادر 

تمويل حمالتهم وقيمة األموال املخصصة لذلك.
بيانات  بتقديم  ملزمني  املرشحون  وسيكون 
لحمالتهم،  املخصصة  املبالغ  حول  وتوضيحات 
ملفات  تقبل  حتى  مــحــددة  مــدة  وفــق  وذلـــك 
سيكون  حيث  املقبلة،  لالنتخابات  ترشيحهم 
كل مرشح  إقصاء  من صالحية مجلس جطو 
لم يدل باملعطيات املطلوبة ومصادر األموال 

التي سيخصصها لتمويل حملته.
دورا  جطو  قضاة  يلعب  أن  املنتظر  ومن 
النزيهة  غير  املمارسات  مع  القطع  في  مهما 
التي يلجأ إليها بعض املرشحني في استعمال 
املال لكسب أصوات الناخبني، على اعتبار أن 

هذه الطريقة تؤثر على العملية الديمقراطية.

بنعبد اهلل يحمل 
مسؤولية  الحكومة 

ارتفاع األسعار

الرباط. األسبوع

ــتــقــدم واالشــتــراكــيــة  ــزب ال ــا حـ دعـ
إيجاد  أجــل  مــن  للتدخل  الــحــكــومــة، 
ومــراقــبــة  لضبط  املــنــاســبــة  الــصــيــغ 
األسعار، والحفاظ على استقرارها، بما 
املتدهورة  االجتماعية  األوضاع  يراعي 
املستضعفة،  املغربية  والفئات  لألسر 
السيما وأن هذه الزيادات تأتي في ظل 
األزمة  سياق  وفي  عادية،  غير  أوضاع 
عن  املرتبة  واالجتماعية  االقتصادية 

جائحة »كورونا«.
للحزب  السياسي  املكتب  وحمل 
التي  ــادة  ــزي ال مسؤولية  الحكومة 

النباتية،  الــزيــوت  ــار  أســع عرفتها 
االستهالكية  ــواد  امل من  عــدد  وأســعــار 
القيام  بــضــرورة  مطالبا  األســاســيــة، 
بكافة اآلليات املتاحة، ألجل عقلنة حرية 
في  يأخذ  بما  وذلك  األسعار وضبطها، 
التي  االجتماعية  الصعوبات  االعتبار 

تواجهها األسر املغربية.
في  األخيرة  الزيادة  الحزب  ووصف 
جيوب  على  اإلضافية  باألعباء  الزيوت 
تداعيات  لها  والتي ستكون  املواطنني، 
للناس،  الشرائية  القدرة  على  وخيمة 
الهام  الفقدان  تسجيل  مع  خصوصا 
ملناصب الشغل، واالنخفاض الكبير في 

دخول األفراد واألسر.

جطو

سخط شعبي بعد االعتداء على طفلة في جرسيف
الرباط. األسبوع

الذي  االعتداء  جرسيف  ساكنة  استنكرت 
من طرف  )13 سنة(،  قاصر  فتاة  له  تعرضت 

أحد أقاربها نتج عنه حمل.
والــدة  اكتشفت  عندما  القضية  وتفجرت 

الطفلة انتفاخ بطن ابنتها، حيث كانت تعاني 
من آالم وأوجاع ال تعرف سببها، لتقرر نقلها 
للمستشفى، حيث أخبرها الطبيب أن الطفلة 

حامل في شهرها الرابع.
في  تحقيقا  األمنية  املصالح  فتحت  وقــد 
ليتم  حمل،  إلــى  املفضي  االغتصاب  قضية 
اعتقال ابن عمتها املسؤول عن هذه الجريمة، 
إعاقة  من  يعاني  أنه  لالستغراب،  املثير  لكن 

ذهنية.

أن تعرضت الغتصاب وفض  للفتاة  وسبق 
بالقوة  األشــخــاص  أحــد  طــرف  مــن  بكارتها 
املتابعة  تطاله  أن  دون  لكن  املدينة،  نفس  في 

الجنائية.
وحسب جمعية »ما تقيش ولدي«، فقد فقدت 
الطفلة القاصر جنينها بعد تأكدها من الحمل، 
شخص  من  الغتصاب  تعرضت  أنها  مؤكدة 
وضعها  عمتها  ابن  استغل  بينما  مجهول، 

ملمارسة الرذيلة عليها.

قضية 
األسبوع

تهنئة

يتقدم السيد احلمومي الغالي 
وحرمه السيدة فاطمة الزهراء، 
األمني  البنهم  احلــارة  بالتهاني 
ازدياد  مبناسبة  كنزة،  وزوجته 
حــفــيــدهــمــا يـــاســـني، داعــيــان 
بالصحة  اجلـــديـــد  ــمــولــود  ــل ل
يف  ــر  زاه ومبستقبل  والعافية، 

كنف والديه.

و  تعليقصــورة

ماذا يفعل »طاكسي« مغربي 
في الشانزيليزي ؟

تداولت مواقع التواصل االجتماعي على نطاق 
واسع، صورة هذا »الطاكسي« المغربي وهو 
يتجول في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، 

ليطرح السؤال: كيف وصل هذا »الطاكسي« إلى 
هناك قبل أن يتم اعتقاله)...(؟

أوريد

أحيزون
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ربورتاج

ربورتاج: خالد الغازي

مطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

يسود غضب كبير في صفوف المغاربة، جراء الزيادة األخيرة التي عرفتها 
بعض المواد الغذائية األساسية، مثل الشاي وزيت المائدة، الذي عرف زيادة 

وصلت لعشرة دراهم، أثارت موجة استنكار عارمة لدى المواطنين، الذين اعتبروا 
هذه الزيادات غير مقبولة وتكشف عن جشع الشركات والمحتكرين لهذه المواد، 

وعدم مراعاتهم للظروف االجتماعية التي تمر منها غالبية األسر المغربية في ظل 
جائحة »كورونا«، التي عطلت العديد من األنشطة التجارية والمهنية، مثل الحمامات، 
صالونات الحالقة، ومموني الحفالت، والعديد من المقاهي والمطاعم، وتوقف بعض 

الشركات، مما أوقف مصدر عيش مئات اآلالف من األسر.
فقد استنكر العديد من المواطنين، في الشارع وعبر مواقع التواصل االجتماعي، 

هذه الزيادة الغير منطقية، والتي جاءت في هذه الظرفية العصيبة التي يمر منها 
المواطنون المنتمون للطبقة الفقيرة والكادحة، بسبب توقف أجور الكثير منهم، 
وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، وسومات الكراء، فضال عن إكراهات أخرى، مما 

خلق مشاكل اجتماعية كبيرة بالنسبة لغالبية األسر.

زيادة غير قانونية في أثمان المواد 
االستهالكية

في هذا اإلطار، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة 
املواد  ثمن  في  الزيادة  أن  املستهلك،  لحقوق  املغربية 
االستهالكية غير مقبولة في ظل هذه الظروف الحرجة 
فادح  ضرر  في  تسببت  والتي  املغرب  يعيشها  التي 
من  الكثير  وأن  السيما  للمواطنني،  الشرائية  للقدرة 
الخاصة  الشركات  أن  معتبرا  وظائفهم،  فقدوا  الناس 
ليس لها الحق في الزيادة في أسعار املواد الغذائية، 
مثل الزيوت، التي تعد مادة غير مقننة، وبالتالي ليس 

للمنتج الحق في رفع السعر.
قامت  إذا  الشركات  جميع  إن  الخراطي:  وأضــاف 
بالزيادة في األثمان باتفاق فيما بينها، تكون قد وقعت 
ويسمى  واملنافسة،  األسعار  حرية  لقانون  مخالفة  في 
هذا األمر بـ»التوافق فيما بينها للزيادة على املواطن«، 
وهذا يتطلب ضرورة تدخل مجلس املنافسة لكي يقوم 
وأن  خاصة  السوق،  في  يقع  ما  ملعرفة  ذاتية  بإحالة 
منتوج زيت املائدة يعرف احتكارا من قبل شركة واحدة 

تستغل السوق بنسبة أكثر من 50 باملائة.
وأكد املتحدث، أن الشركة املحتكرة إذا قامت بالزيادة 
املنتوج  نفس  تسوق  التي  الشركات  فجميع  لوحدها، 
الحليب  مادة  في  حصل  ما  مثل  السعر،  ترفع  سوف 
بعد زيادة شركة »سنطرال«، منددا بهذه الزيادة بدون 
التي  الحرجة  املادية  الظروف  هذه  في  خاصة  مبرر، 

تعيشها معظم األسر املغربية.
واعتبر الخراطي أن الزيادة في املحروقات لها تأثير 
التي  العوامل  من  هو  النقل  ألن  األسعار،  على  مباشر 
كلما  إذ  االستهالكية،  املــواد  سعر  تركيبة  في  تدخل 
السلع والبضائع حتما يرتفع ثمن  ارتفعت تكلفة نقل 
الشركات  أن  مبرزا  للمستهلك،  سيباع  الذي  املنتوج 
تدخل  منتوجها،  فــي  مــؤخــرا  بــالــزيــادة  قامت  التي 
خالل  ملحوظا  انتعاشا  عرفت  التي  القطاعات  ضمن 
فترة »كوفيد 19« من حيث ارتفاع نسبة املبيعات جدا 
الكبير  اإلقبال  نتيجة  املاضية،  السنوات  مع  مقارنة 
على  الصحية  الطوارئ  فترة  خالل  عليها  للمواطنني 

املواد األساسية والغذائية. 
رفع  قرار  اتخاذ  بها  التي تم  الكيفية  عن  وتساءل 
التي  الكثيرة  ــاح  األرب رغم  األساسية،  املــواد  أسعار 
حققتها الشركات املنتجة لهذه املواد الغذائية، ونظرا 
الكبرى  األســـواق  على  للمواطنني  الكبير  لإلقبال 
ومحالت البقالة، لشراء تلك املواد أثناء فترة الطوارئ، 
بكثرة  املطلوبة  األساسية  املواد  شركات  جميع  أن  إذ 
إقباال متزايدا  حققت أرباحا كبيرة، والدليل، أن هناك 

على محالت املواد الغذائية في جميع األحياء.

 حقوق المستهلك غائبة

ومشاكل،  إكراهات  عدة  املغربي  املستهلك  يعيش 
في  والــلــوبــيــات  الكبرى  الــشــركــات  تحكم  نتيجة 

من  وغيرها  والقطنيات،  والفواكه  الخضر  أسعار 
حياته  في  املواطن  يحتاجها  التي  األساسية  املــواد 
اليومية، حيث يجد املغربي نفسه مكرها أمام ارتفاع 
جنوني ألسعار املحروقات واملواد الغذائية األساسية، 
والخضر واللحوم البيضاء، خاصة في فصل الشتاء 
في  الحق  له  يكون  أن  دون  لكن  رمضان،  شهر  وفي 
إبداء رأيه أو معارضة أو مقاطعة هذه املنتجات، أو 
الضرر  لرفع  املختصة  املصلحة  إلى  بشكايات  التقدم 

ومراقبة أسعار البضائع واملواد في األسواق.
وفي هذا السياق، يقول الخراطي أن الحكومة غير 
بعض  باستثناء  املغربي  املستهلك  بحماية  مهتمة 

التي  الوعود  رغم  أنه  مضيفا  الــوزاريــة،  القطاعات 
قدمتها لحماية املستهلك عقب حملة املقاطعة السابقة، 
إلى عادتها  املوضوع، و»عادت حليمة  تم طي  أنه  إال 
القديمة«، باالهتمام فقط باملقاوالت والشركات دون أن 
تهتم باملستهلك وتحمي صحته ومصالحه االقتصادية 

طبقا للقانون رقم 31.08.
وتابع أن هذه الحكومة، باستثناء وزارتني، ال تعطي 
لحماية املستهلك أي حق، والدليل هو غياب املستهلك 
كتمثيلية في جميع مجالس املؤسسات العمومية، بل 
املشاكل  هذه  في  نقع  ال  حتى  الــرأي  إلبــداء  حاضرة 
التي  التشاركية  املقاربة  أن  إلى  مشيرا  واالحتكار، 
لدى  حاضرة  غير  السادس،  محمد  امللك  إليها  أشار 

عدة قطاعات وزارية فيما يتعلق بحماية املستهلك.
 

مسؤولية الحكومة

من جهته، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة 
األسف،  كامل  مع  الحكومة  أن  للشغل،  الديمقراطية 

املاليني  حرمان  إلى  أدت  التي  الطوارئ  حالة  ورغم 
اليومي،  قوتهم  كسب  من  املغاربة  املواطنني  من 
باإلضافة إلى ما يفوق املليون عامل فقدوا وظائفهم 
آخرين من  ومــاليــني  ــا«،  ــورونـ »كـ جائحة  بسبب 
التجارية  أنشطتهم  مزاولة  من  ممنوعون  املواطنني 
في مجال القطاع غير املهيكل مثل »الفراشة« والباعة 
اإلمكانيات  بعض  لهم  توفر  أن  وبــدل  املتجولون، 
الجائحة،  من  املتضررة  الفئات  هذه  مع  وتتضامن 
أساسية،  غذائية  مــواد  أسعار  في  ــادات  زي تفرض 
وهذا يدل »أننا أمام حكومة التفقير وتجويع الشعب 

املغربي«.

وأكد لطفي، أن شعارات الحكومة مجرد شعارات 
حزب  أطلقها  التي  الشعارات  مثل  فقط،  إعالمية 
عدة  في  قالوا  الذين  وقياداته،  العثماني  رئيسها 
العدالة  تحقيق  أجــل  من  جــاؤوا  أنهم  مناسبات، 
واملمارسات  الزيادات  هذه  أن  معتبرا  االجتماعية، 
الشعب  من  فقيرة  فئات  ضد  الجائرة  والــقــرارات 
مجرد  املسؤولني  هؤالء  شعارات  أن  تبرز  املغربي، 
وليس  يعقوب،  نفس  في  لغاية  دعائية  شــعــارات 
الــفــوارق  وتقليص  االجتماعية  العدالة  لتحقيق 
بشكل  تتسع  اليوم  هوتها  أصبحت  التي  الطبقية، 
في صفوف  البطالة  وارتفاع  الجائحة  ظل  في  كبير 

الشباب وخريجي الجامعات.
 

ارتفاع فواتير الكهرباء والماء

بشكل  املواطن  كاهل  تثقل  التي  الــزيــادات  بني  من 
سومتها  ارتفعت  التي  واملــاء،  الكهرباء  فواتير  كبير، 
بجميع  الصحي،  الحجر  أشهر  خــالل  خرافي  بشكل 

املدن، سواء من قبل شركات التدبير املفوض، أو وكاالت 
للماء والكهرباء، مما  الوطني  للمكتب  التابعة  التوزيع 
دفع بالعديد من املواطنني إلى القيام بوقفات احتجاجية، 
قبل  الفواتير من  التي حملتها  الجزافية  املبالغ  بسبب 
عبر  الشركات، وذلك  لهذه  التابعة  التقنية  املصالح 
واحتساب  بمراجعة  القيام  دون  و»التقدير«  »القياس« 

االستهالك املسجل في العدادات.
ومازال املواطنون يعانون من ارتفاع فواتير الكهرباء 
خالل الفترة الحالية، بسبب نظام األشطر الذي يضاعف 
سعر االستهالك، مما يتسبب للعديد من األسر في مشاكل 
مادية واجتماعية ومعاناة كبيرة من أجل تسديد فواتير 
الكهرباء التي أصبحت مثل القروض البنكية، تتراوح ما 

بني 800 درهم إلى 1200 درهم شهريا.
واستنكر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية وفواتير الكهرباء واملاء، 
امللتهبة  الزيادات  من  األسر  معظم  تضرر  تسجيل  بعد 
الزيادات  في  للحكومة  املسؤولية  في كل شيء، محمال 
التي تعرفها املواد األساسية، ألن الشركات ال يمكنها أن 
موافقة ومصادقة  نيل  دون  لوحدها  السعر  برفع  تقوم 

الحكومة.
 

غضب شعبي بسبب الزيادة في األسعار

أكد العديد من املواطنني استياءهم من ارتفاع أثمنة 
والدقيق،  والــشــاي  كالزيت  األساسية،  ــواد  امل بعض 
التواصل  مواقع  عبر  كبيرة  غضب  موجة  أثــار  مما 

االجتماعي، وقرب بعض محالت البقالة.
غير  الــزيــادات  هذه  أن  املواطنني،  أحد  اعتبر  وقد 
الناس  منها  يمر  التي  الحالية،  الظروف  في  معقولة 
املهنيني  مــن  العديد  وتــوقــف  الــيــد  ذات  قلة  بسبب 
بسبب  أنشطتهم،  ممارسة  عن  والتجار  والحرفيني 
اإلقبال الضعيف أو بسبب قرارات السلطات، متسائال: 
ماذا سيفعل هؤالء املواطنني في ظل غياب مصدر عيش 

قار، وارتفاع أسعار املواد الغذائية.
وقال مواطن آخر، أن »هذه الزيادات املفاجئة مقلقة، 
خاصة وأن شهر رمضان على األبواب، وهو أمر ال يخدم 
قدرته  تضررت  الذي  املغربي  املستهلك  مصالح  بتاتا 

الشرائية بسبب الزيادات املتكررة خالل كل سنة«.
الغذائية  املـــواد  أن  البقالة  أحــد  ــد  أك جهته،  مــن 
األساسية، تعرف تقلبات في األسعار وبعض الزيادات 
حسب الظرفية، مشيرا إلى زيادة درهم في ثمن الشاي، 
ــادات  زي إلــى  باإلضافة  الدقيق،  في كيس  دراهــم  و5 

في بعض أنواع القطاني.
للحكومة من  املواطنني املسؤولية  العديد من  وحمل 
خالل تدوينات عبر مواقع التواصل االجتماعي، بسبب 
للظروف  نظرا  الجائحة،  فترة  خالل  األسعار  ارتفاع 
ومهنية،  تجارية  قطاعات  عدة  منها  تمر  التي  الصعبة 
وبعد توقف العديد منها، مما يثقل كاهل األسر بمزيد 
املغاربة  غالبية  وأن  خاصة  والتكاليف،  املصاريف  من 
يعيشون ضائقة مالية خانقة، وديون متراكمة زادت من 

تفاقم أوضاعهم.

لهيب أسعار 
المواد األساسية 
يسبق رمضان

ويعمق أزمة »كورونا«

alousboue.com
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الباطرونا تعلق اعرتافها بانتخابات رجال الأعمال
 يف الأقاليم اجلنوبية

في مقال وقعه 
الصحافي فالديمير 

وكالة األنباء الروسية 
البوليساريو  تكذب 

وتشيد بالجيش المغربي

األسبوع 

ــة األنــبــاء الــروســيــة  ــال نــشــرت وك
النزاع  أن  فيه  جــاء  مقاال  »ريــافــان«، 
»قد  املغربية  الصحراء  حول  املفتعل 
الدولي  »املجتمع  أن  مؤكدة  حسم«، 
على  للمغرب  الكاملة  الــســيــادة  مــع 

صحرائه«.
الصحافي  املــقــال،  كــاتــب  ــدد  وشـ
على  شــارابــوف،  فالديمير  الــروســي 
قــادرة  غير  البوليساريو  »جبهة  أن 
املسلحة  القوات  مواجهة  على  باملرة 
الجبهة  تصدره  وما  املغربية،  امللكية 
إال  هــو  مــا  ضجيج،  مــن  االنفصالية 

محاولة للفت االنتباه«.
وأضاف نفس املصدر، أن »ما يجري 
الترويج له من قبل الجبهة االنفصالية 
املغربية،  الصحراء  في  الوضع  حول 
بما في ذلك استئناف الحرب، ال يعدو 
صاخبة  تصريحات  مجرد  يكون  أن 
أن  مؤكدا  كبير«،  حد  إلى  فيها  مبالغ 
على  باملرة  قادرين  غير  »االنفصاليني 
واملواجهة  امللكي،  الجيش  مواجهة 
كاملة  بهزيمة  ستنتهي  املفتوحة 

للجبهة«.
أنه  ــروســي،  ال الصحافي  وسجل 
االنفصاليون،  يدعيه  ما  عكس  على 
بعثات  فتحت  الدول  من  »الكثير  فإن 
الــصــحــراء،  منطقة  فــي  دبلوماسية 
حل  عن  تتحدث  التي  فرنسا،  وحتى 
عادل، ال تعارض بأن تصبح الصحراء 
الذي  املقترح  وهــو  ــي،  ذات حكم  ذات 
أنه  مضيفا  النزاع،  لحل  املغرب  قدمه 
هذا  في  االستياء  عن  التعبير  يتم  »ال 
امللف سوى من قبل جبهة البوليساريو 

والجزائر وجنوب إفريقيا«.

صراع خطير في االتحاد العام لمقاوالت المغرب

عبد اهلل جداد. العيون
 

بني  الباردة  الحرب  بدأت شرارة   
رئاسة االتحاد العام ملقاوالت املغرب 
واألمني العام لحزب االستقالل تطفو 
حالة  وفــي  األحـــداث،  واجــهــة  على 
لغز  لفك  التدخل  عن  الحكومة  عجز 
فإن  الباطرونا،  في  ما يجري ويدور 
األمر قد يرفع إلى الديوان امللكي من 

أجل تحكيم أكبر.
فــوجــئ  إنــــــذار،  ســـابـــق  ودون 
باألقاليم  األعمال  ورجــال  املقاولون 
االنــتــخــابــات  بتعليق  الــجــنــوبــيــة، 
ملقاوالت  الــعــام  باالتحاد  الخاصة 
وصولها  مــن  الــرغــم  على  املــغــرب، 

اإلعــداد  في  األخــيــرة  مراحلها  إلــى 
تجديد  من  بــدءا  وذلــك  والتحضير، 
لوائح  بتحيني  مــرورا  االشتراكات، 

تحديد  إلى  وصوال  الناخبة،  الهيئة 
موعد انتخابات الفروع.

أن  »األســبــوع«،  لـ  مصدر  وأبــرز 

ــعــام ملــقــاوالت  ــاد ال ــح ــة االت ــاس »رئ
املفتوح  بالغها  خالل  ومن  املغرب، 
والتفسيرات،  التأويالت  جميع  على 
ــني أقــالــيــم  رســمــت خــطــا فــاصــال ب
للجهات  ببترها  اململكة،  وجــهــات 
التراب  باقي  عن  الثالث  الجنوبية 
رئاسة  انتخابات  تدبير  في  الوطني 

املكاتب الجهوية لالتحاد«.
بالكثير  وألقى  بلة  الطني  زاد  وما 
هذا  خلفية  حول  والريبة  الشك  من 
أن  املــصــدر،  ذات  يضيف  ــرار،  ــق ال
انتخابات  تعليق  باتجاه  »الــدفــع 
مسمى،  غير  أجــل  ــى  إل الباطرونا 
من  مبيتة  نــيــة  هــنــاك  أن  يكشف 
البعض تروم التحكم في ما ستفرزه 
كان  هيئة  فــي  ــراع،  ــت االق صناديق 
للشؤون  ــرا  وزيـ الــســابــق  رئيسها 

الخارجية وزعيم حزب«.

ترويج أخبار كاذبة يستنفر أمن العيون

العيون. األسبوع 
 

بسرعة  العيون  أمن  والية  تفاعلت 
ــيــة  ــور فــوتــوغــراف ــع صــ ــة مـ ــديـ وجـ
مـــنـــشـــورة عــلــى صــفــحــات مــوقــع 
»فايسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
للعالج  يخضع  شخص  فيها  يظهر 
ويضع  استشفائية  مؤسسة  داخــل 
مع  ويديه،  رأسه  ضمادات طبية على 
أن  تدعي  كاذبة  بتعليقات  تذييلها 
املعني باألمر تعرض للضرب والجرح 
أشخاص  طــرف  من  العيون  بمدينة 
بسبب  اململكة،  داخــل  من  ينحدرون 
انتمائه القبلي وارتدائه لزي رياضي 

خاص بمنتخب دولة أجنبية.
الوطني،  الــعــام  لــلــرأي  وتــنــويــرا 
واملــزاعــم  اإلشــاعــات  لهذه  وتكذيبا 
الحقيقة  تــجــافــي  ــي  ــت ال املــغــرضــة 
والواقع، فإن والية أمن العيون تنفي 

القضية  لهذه  تكون  أن  قاطع  بشكل 
أو  سياسية  خلفيات  أي  الــزجــريــة 
بشكل  لذلك  الترويج  تم  كما  تمييزية 
يتعلق  األمر  أن  تأكيدها  مع  مغلوط، 
بواسطة  والــجــرح  للضرب  بقضية 
السالح األبيض والهجوم على مسكن 
ــراءات  إجــ مــوضــوع  شكلت  الــغــيــر، 
أحيلت  قضائية  ومحاضر  مسطرية 
على  املشرفة  العامة  النيابة  على 

البحث، حسب بالغ لألمن الوطني.

وتعود هذه القضية إلى 19 فبراير 
أمن  واليــة  توصلت  عندما  الــجــاري، 
العيون بإشعار حول ضبط الشخص 
املنشورة  الــصــور  فــي  يظهر  الـــذي 
بليغة،  وجــروح  كدمات  يحمل  وهــو 
محاولته  في  االشتباه  بسبب  وذلــك 
الهجوم على مسكن شخص يعمل في 
السالح  باستعمال  الخاصة  الحراسة 
األبيض، قبل أن يعمد هذا األخير إلى 

تعريضه العتداء جسدي خطير.

تحركات حقوقية 
بالداخلة أمريكية 

الداخلة. األسبوع
 

بعد  مباشرة  تتحرك  اللوبيات  بدأت 
تنصيب الرئيس األمريكي الجديد جون 
لوفد  قــد أشــر  أنــه  يبدو  ــذي  ال بــايــدن، 
أجل  مــن  بالرباط  األمريكية  السفارة 
الجهوية  اللجنة  لرئيسة  بزيارة  القيام 
وادي  الــداخــلــة  ــرع  ف اإلنــســان  لحقوق 
منطلق  مــن  الــســيــد،  ميمونة  ــذهــب،  ال
بالداخلة،  األمريكية  التمثيلية  دعــم 
تعنى  التي  اللجنة  دور  على  والوقوف 
والنهوض  ــســان  اإلن حــقــوق  بحماية 
الــتــرابــي،  نــفــوذهــا  مستوى  على  بها 
حول  عرضا  السيد  ميمونة  قدمت  وقد 
وضعية حقوق اإلنسان، فيما ثمن الوفد 
مستوى  على  اللجنة  عمل  األمــريــكــي 
وحقوق  والــحــريــات  الــحــقــوق  حماية 

املهاجرين واألطفال واملرأة.
جمعية  أعلنت  ــك،  ذل مع  ــاملــوازاة  وب
»أنوال« عن تنظيم دورة تدريبية بشراكة 
بالرباط،  املتحدة  الواليات  سفارة  مع 
»رواد  برنامج  من  الثالثة  نسختها  في 
دعم  يروم  برنامج  وهو  باملغرب«،  الغد 
الجيل القادم من الرواد الشباب وتعزيز 
مجال  في  ومعارفهم  القيادية  مهاراتهم 
 5 الفترة ما بني  االتصال واالبتكار، في 

و6 و7 مارس 2021 بمدينة الداخلة. 

جدد وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي والغامبيين في 

الخارج، مامادو تانغارا، مؤخرا 
خالل زيارته للرباط، دعم بالده 

الذي »ال يشوبه أي غموض« 
لسيادة المغرب على صحرائه، 

وقال: »لقد جددنا موقفنا الذي 
ال يشوبه أي غموض لسيادة 

المغرب على صحرائه وللوحدة 
الترابية للمملكة«.

تلكس  من   الصـحراء

مشروع يجمع خريجي التكوين
 المهني ببوجدور

وكالة الجنوب تتجاوز عقبة 
»كورونا« باستثمارات جديدة

بوجدور. األسبوع  

راهن عدد من شبان إقليم 
آفة  مواجهة  على  بــوجــدور 
على  ــمــاد  بــاالعــت الــبــطــالــة 
التي  االبــتــكــاريــة  قــدراتــهــم 
شركة  إنشاء  بفضل  تحققت 
»تلفيف الجنوب«، التي رأت 
متمكنة  دراســـة  بعد  الــنــور 
ــم من  ــدع ــل مــســتــمــر ب ــم وع
للتنمية  الوطنية  املــبــادرة 
إقليم  ــة  ــال ــم وع ــبــشــريــة  ال

بوجدور.
وقد شكل حضور إبراهيم 
إقليم  عــامــل  إبــراهــيــم،  بــن 
هذا  انطالق  حفل  بوجدور، 
املشروع، إحدى أهم الحوافز 
الشباب،  لهؤالء  التشجيعية 
البهوسي،  نجاة  أكدت  حيث 

أن  ــروع،  ــ ــشـ ــ املـ صـــاحـــبـــة 
تستهدف  الجنوب«  »تلفيف 
بكل  البديلة  األكياس  إنتاج 
وتوفير  وأحجامها  أنواعها 
السوق  داخــل  السلعة  هــذه 
املحلي وعلى مستوى جهتي 
الحمراء  الساقية  العيون 
ــذهــب،  ال وادي  ــة  ــل ــداخ وال
املشروع  هــذا  شــأن  من  كما 
اليد  يستقطب  أن  النوعي 
خريجي  وخــاصــة  العاملة، 

ليساهم  الــتــكــويــن  مــعــهــد 
شغل  فرص  خلق  في  بدوره 

ألبناء اإلقليم.
الجنوب«  »تلفيف  ويعتبر 
املتواجد  الوحيد  املــشــروع 
الثالث  الجنوبية  بالجهات 
طاقات  إدارتــه  على  تشرف 
معهد  خــريــجــي  ــن  م شــابــة 
ــكــويــن املــهــنــي وتــحــت  ــت ال
صاحبة  من  مباشر  إشــراف 

املشروع نجاة البهوسي.

لعلج

كلميم. األسبوع

ــحــة  ــائ ــم مــــن ج ــ ــرغ ــ ــال ــ ب
التي  والصعوبات  »كورونا« 
املغربية،  اإلدارة  واجهتها 
من  الــجــنــوب  وكــالــة  تمكنت 
تؤدي  وهي  برنامجها  إتمام 
التنمية  فــي  مــحــوريــا  دورا 
الصحراء،  بجهات  املحلية 
ــة اهــتــمــامــا  ــال ــوك وأولــــت ال
ــم  خـــاصـــا بــالــتــشــغــيــل ودعـ
ومواكبة  املــبــادرات  مختلف 
برامجها  في  الترابية  اإلدارة 

االقتصادية واالجتماعية.
تمكنت  الصدد،  هذا  وفي 
على  التأشير  مــن  الــوكــالــة 
للتشغيل  مـــشـــروعـــا   67
مليار  حوالي  الذاتي بقيمة 
برسم  سنتيم  مليون  ومائة 
مشروع  ــل  وك  ،2020 سنة 
يقارب  تمويل  من  سيستفيد 

18 مليون سنتيم.
ويأتي تمويل هذه املشاريع، 
في إطار اتفاقية تجمع املبادرة 

البشرية  للتنمية  الــوطــنــيــة 
لثالث  تمتد  الجنوب  ووكــالــة 
و2021   2020( ســـنـــوات 
بلغت  ــني  حـ ــي  فـ و2022(، 
القيمة اإلجمالية لهذه االتفاقية 
املليار  ونصف  ملياري  حوالي 

سنتيم موزعة كالتالي:
11 مليون  بـ   2020 - سنة 
ماليني   3 بـ  )املــبــادرة  درهــم 
 8 بـــ  الجنوب  وكــالــة  درهــم/ 

ماليني درهم(.
ماليني   7 بـ   2021 - سنة 
3 ماليني  بـ  )املــبــادرة  درهــم 
 4 بـ  الجنوب  وكالة  درهــم/ 

ماليني درهم(.
ماليني   7 بـ   2022 سنة   -
ماليني   3 بـ  )املــبــادرة  درهــم 
 4 بـ  الجنوب  وكالة  درهــم/ 

ماليني درهم(.
ــة  وكــال أدوار  ــوزع  ــتـ وتـ
ــى جـــهـــات  ــلـ ــوب عـ ــ ــن ــجــ ــ ال
بالتساوي،  الثالث  الصحراء 
ــواكـــب بــفــضــل إدارتـــهـــا  وتـ
ــوي، كل  ــ ــق ــ ال ــا  وحـــضـــورهـ
مشاريع التنمية التي رسمها 

امللك منذ إحداثها. 



التطاول على شخص الملك من 
طرف فرنسا كان السبب الحقيقي 

لطردها من المغرب

العلوية  الدولة  وسالطني  ملوك  ظل 
تأسيسها،  منذ  واحــتــرام  تقدير  محط 
ملدة  محترما  امللك  شخص  كــان  حيث 
قرون من لدن جميع البلدان، حيث كانت 
للدولة العلوية عالقات منذ نشأتها مع 
مختلف دول العالم، وكان تقدير شخص 

وحتى  الثابتة،  العالمة  هو  السلطان 
من  املغرب  الحماية على  عندما فرضت 
السلطان  ظل  وإسبانيا،  فرنسا  طرف 
يحظى بالتقدير واالحترام من البلدين، 
الــدولــتــان  أرادت  خــطــوة  ــل  ك إن  ــل  ب
ضروريا  كان  عليها،  اإلقدام  الحاميتان 
كان  أنه  ذلك  السلطان،  أن يؤشر عليها 
الظهائر،  على  يؤشر  الذي  الوحيد  هو 
باسم  إال  يتم  ال  ينفذ  شــيء  كــل  ــان  وك

السلطان.
عليه،  هــو  مــا  على  ــر  األمـ واســتــمــر 

عندما  وهي  واحدة  حادثة  وقعت  حتى 
املغاربة،  بمشاعر  فرنسا  استخفت 
وأقدمت على نفي السلطان سيدي محمد 
بن يوسف إلى املنفى السحيق، يوم 20 
غشت 1953، وقالت ببساطة أنه لم يعد 
بمكان  السهولة  ومــن  للحكم،  صالحا 
تعويضه بملك آخر، فكان أن رد املغاربة 
على هذا التطاول، ما جعل فرنسا تندم 
عليه، وغيرت هذه الفعلة وجه األحداث، 
املستعمر  بطرد  إيذانا  ذلك  كان  حيث 

الفرنسي.

فقد ثار املغاربة قاطبة ضد هذه الفعلة، 
التي اعتبروها ال تغتفر من طرف فرنسا، 
إلى  التنديد  من  الفعل  ردة  وتحولت 
ألكثر  استمرت  التي  املسلحة،  املقاومة 
بخروج  األمــر  انتهى  حتى  سنتني  من 
البالد على  املغرب وحصلت  فرنسا من 
استقاللها، وعاد امللك املنفي إلى عرشه، 
وأصبح هو البطل الذي جلب االستقالل 
للمغرب، ومنذ ذلك الحني، أصبح العالم 
امللك  شخص  يعني  ــاذا  م جيدا  يفهم 

بالنسبة للمغاربة.

8

ملف األسبوع

على خلفية صدور كتاب »صديقنا الملك« للكاتب الفرنسي جيل 
بيرو سنة 1990 والذي كان كله تطاوال على شخص الملك الحسن 
الثاني، وما أثار ذلك من ضجة كبيرة حول حدود حرية التعبير في فرنسا، 
خص الملك الحسن الثاني رجال الصحافة الفرنسية يوم 20 يوليوز 1991 

بحديث في هذا الموضوع، وقد أكد خالل ذلك اليوم أن الصحافة الفرنسية 
تنعته باإلقطاعي، وقال يومها منتشيا أمامهم بكل فخر واعتزاز أنه ليس 
من شيم العرب أن يتطاولوا على رؤساء وملوك الدول وينتقدوهم بهذه 
النعوت، وضرب لهم مثال على ذلك أن عالقته مع جمال عبد الناصر لم تكن 

جيدة في يوم من األيام، ولم يحدث أن نعتته الصحافة المصرية بهكذا 
نعوت أو تطاولت على شخصه، وأضاف أنه حتى الجزائر، رغم الخالفات 

الدائمة معها، إال أن إعالمها لم يتطاول على شخصه، كما أن الصحافة 
المغربية لم يحدث أن شتمت أو سبت ملكا أو رئيسا.

وتابع الحسن الثاني حديثه خالل ذلك اليوم قائال: ))الصحافة المغربية 
حرة في أن تقول ما تشاء، والشيء الوحيد المحظور عليها هو أن تتناول 

شخص رئيس الدولة من خالل الكاريكاتور، وهذا قد ال يروقكم، لكن 
تناول شخص رئيس الدولة من خالل الكاريكاتور شيء يغيضنا كثيرا، 

وفوق ذلك، فهو ليس من أخالقنا((.
غير أن ما كان يتفاخر به الملك أمام الصحافة الفرنسية، وهو نخوة 

العرب في عدم التطاول على الملوك والرؤساء، كسرت قاعدته جارته 
الشرقية، عندما تطاولت على شخص ابنه ملك المغرب حاليا، محمد 

السادس، وفي هذا الملف، يمكن أن نسافر بكم عبر أبرز الحاالت التي 
تم فيها التطاول على شخص الملك من طرف الدول األجنبية طيلة القرن 

العشرين، وكيف تعامل ملوك الدولة والمغاربة مع ذلك.

أعد الملف: سعد الحمري

العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

من السلطان إلى الملك

.

كيف يتعامل الملوك العلويون

 مع هجومات الصحافة األجنبية
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ملف األسبوع
العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

يوم فكر الحسن الثاني في 
طرح مشروع قانون على هيئة 

األمم المتحدة ينص على 
احترام رؤساء الدول بعد تطاول 
الصحافة البريطانية على شخصه 

سنة 1975

رغم وقوع خالفات عديدة بني املغرب 
التي  البلدان  إعالم  أن  إال  دول،  وعدة 
دخــل معها املــغــرب فــي صــراعــات لم 
املتعارف  اللباقة  حـــدود  عــن  يــخــرج 
عليها دوليا، ولم يحدث أن وقع تطاول 
سنة  فــي  أنــه  إال  املــلــك،  شخص  على 
تطاول  وهو  غريب  حادث  وقع   ،1975
الصحافة البريطانية على شخص امللك 
الحسن الثاني، والتي كانت ومازالت، 
تعتبر أقوى وسائل اإلعالم في العالم 
إذ أنها تساهم في توجيه الرأي العام 

الدولي.
التي  الصحراء  مع قضية  فباملوازاة 
أطياف  لكل  الــشــاغــل  الشغل  كــانــت 
خالل  العالم  في  بل  املغربي،  املجتمع 
أخرى  قضية  هناك  كانت   ،1975 سنة 
املغرب  كان  حيث  عنها،  أهمية  تقل  ال 
ومليلية،  سبتة  باسترجاع  يطالب 
املغرب  نهج  السنة،  هذه  من  وابتداء 
مساعيه  سبيل  فــي  جــديــدة  سياسة 
بربط  قام  وقد  استرجاعهما،  أجل  من 
مستقبل سبتة ومليلية بمستقبل جبل 
للتاج  تابعا  والزال  كان  الــذي  طــارق، 
تلك  إسبانيا خالل  وكانت  البريطاني، 
الفترة تضرب عليه الحصار، وتضغط 
ــرجــاعــه مـــن الــحــكــومــة  ــشــدة الســت ب

البريطانية.
وقد قيل كثير من الكالم في األوساط 
السياسية خالل تلك املرحلة عن تفاهم 
ــارق،  ط جبل  ــول  ح إســبــانــي  مغربي 
ــات عــن قــيــام املغرب  وكــثــرت اإلشــاع
البريطانية  الحكومة  على  بالضغط 
عن  التنازل  أجــل  من  مختلفة  بطرق 
ملصلحة  طـــارق  جبل  على  الــســيــادة 
إسبانيا، فكانت هذه القضايا موضوع 
للملك  الصحفيني  أحــد  وجهه  ســؤال 
الندوات  إحــدى  خالل  الثاني  الحسن 
الصحفية، حيث طلب منه توضيح ما 
إذا كان املغرب وإسبانيا قد توصال إلى 
إذا  وما  طارق؟  ملف جبل  تفاهم حول 
أو  املغرب يمارس ضغطا مباشرا  كان 
البريطانية  الحكومة  على  مباشر  غير 
هذه  املــلــك  فنفى  الــخــصــوص؟  بــهــذا 
مباحثات  توجد  ال  أنه  وأكــد  األخبار، 
بني املغرب وإسبانيا حول جبل طارق 
وجود  أنكر  أنه  كما  ومليلية،  وسبتة 
مفاوضات أو ضغوط سياسية مغربية 
السياسة  أن  وأكـــد  بريطانيا،  على 
الضغوط،  على  قائمة  ليست  املغربية 

بل على الحوار والصراحة.
ورغم نفي امللك علنا هذه الشائعات، 
لها  كــان  البريطانية  الحكومة  أن  إال 
رأي آخر، وعقدت العزم على الرد على 
املغرب، فأقدمت على شن هجمة إعالمية 
كانت  الــتــي  صحافتها،  طــريــق  عــن 
ومازالت تعتبر األقوى في العالم، حيث 
بهجوم  البريطانية  الصحافة  قامت 
الثاني  امللك الحسن  حاد على شخص 
والعائلة امللكية، متهمة املغرب بأنه من 
أهم مصدري املخدرات لبريطانيا طيلة 
سنوات عديدة، وأن هذه املخدرات تزرع 
في أراضي في ملكية ملك املغرب، كما 

وتطاولت  الئقة،  غير  بعبارات  نعتته 
على شخصه.

رسمي  فعل  رد  بــأي  املغرب  يقم  لم 
شخص  مس  الــذي  الهجوم  هــذا  على 
امللك مــبــاشــرة، بــل كــان الــجــواب عن 
طريق الحسن الثاني، عندما عقد ندوة 
املسيرة  بعد  ــى  األولـ كــانــت  صحفية 
الخضراء بالقصر امللكي بالرباط، يوم 
أحد  سأله  وهــنــاك   ،1975 نونبر   25
»صاحب  التالي:  السؤال  الصحفيني 
أطلب  أن  أريــد  سمحتم،  إذا  الجاللة، 
منكم التعليق على بعض املقاالت التي 
من  العديد  في  أيام  منذ بضعة  نشرت 
بوصول  والقائلة  البريطانية  الصحف 
أطنان من املخدرات لبريطانيا طيلة عدة 
سنوات، وخاصة منها الكيف الوارد من 
املغرب والذي يزرع في أراضي تملكها 
هذه  من  العديد  وفي  امللكية،  العائلة 
اتهامكم بشكل قوي وغير  تم  املقاالت، 
الئق بكم، وأريد أن أطلب منكم تعليقكم 
ــذه الــقــضــيــة؟«، ولم  الــخــاص حــول ه
يهاجم امللك بريطانيا أو صحافتها، بل 
أجاب بطريقة دبلوماسية، حيث أوضح 
أنه فكر في طرح مشروع قانون  بداية 
على  ينص  املتحدة  األمــم  هيئة  على 
قبل  من  الدولة  رئيس  شخص  احترام 
الصحافة، وعبر عن ذلك بالقول: ))لقد 
قلت في نفسي، يجب أن أطلب من األمم 
الحترام  مشروعا  تضع  أن  املتحدة 
ــاء رؤســاء  قــواعــد األدب بــني األصــدق
الدول((، وعلل ذلك بقوله: ))وأعتقد أن 
هناك بعض املفردات وبعض اإلشارات 
يجب أال تستعمل في الحديث عن رئيس 

الدولة((.
الصحافة  اتــهــامــات  على  رده  ــا  أم
البريطانية، فقد أكد امللك الحسن الثاني 
املوضوع،  في  معمقا  تحقيقا  فتح  أنه 
في  أراضــي  أي  يملك  ال  أنه  له  وتبني 

ألجداده  بالنسبة  األمر  وكذلك  الريف، 
العائلة  من  أحد  وال  أبناء عمومته،  أو 
الريف،  فــي  أراض  أيــة  يملك  امللكية 
التحقيق،  بهذا  يكتف  لم  أنه  وأضــاف 
بل أعطى أوامره لكل من وزير الداخلية 
منهما  واحد  كل  ليقوم  املالية،  ووزير 
وجود  إمكانية  في  بالبحث  حدة،  على 
أراضي يكتريها أحد من العائلة امللكية 
في الريف، وأوضح أن البحث أسفر عن 
صغيرة  قطعة  وال  وجود  يثبت  لم  أنه 
يكتريها فرد من العائلة امللكية، كما أنه 
ال توجد أية أراض مسجلة في املحافظة 
العقارية باسم أحد من العائلة امللكية، 
للسماح  مستعد  أنه  موضحا،  وتابع 
بأن  ــخــدرات  امل مكافحة  مكتب  ملــديــر 
في  تحقيقا  ليفتح  املغرب  إلى  يحضر 

هذا املوضوع إذا أراد أن يفعل ذلك.
السؤال  هذا  عن  جوابه  امللك  وختم 
أن تتصور  الخطأ  ))ولكن من  بالقول: 
أن رجال في وضعيتي يقوم بنشاطات 
من  كلم  آالف  ثالثة  بعد  على  مماثلة 
الذي يعيش معي  منزله، بينما شعبي 
راوده  أن  له  يسبق  لم  حولي  ويلتف 
مدة  تابع  شعبي  بأن  فكروا  شك..  أي 
15 ســنــة مــن جــلــوســي عــلــى الــعــرش 
أن  علم  أن  سبق  وهل  به  أقــوم  ما  كل 
ملكه كان يمارس مثل هذه النشاطات، 
وبالنسبة لي، فإن هذا لن يضر سوى 
الشخص الذي ردد هذه األقوال، وإني 
املستقبل  في  ستكون  كيف  أعــرف  ال 
اإلنسانية  والعالقات  البشرية  الثقة 
التي يمكن أن تجمع بني هذا الشخص 
الذي تلفظ بهذه األقوال وباقي رؤساء 
الدول األخرى، ولو كنت مكانه لشعرت 
على  أشكرك  حال،  كل  وعلى  بالخجل. 
طرحك لهذا السؤال، ألنني لم أكن أريد 
طرحه، إال أنه كان شاقا علي أال أبوح 

بالجواب عن هذا السؤال((.

عندما قال احلسن الثاين: 
))لقد قلت يف نفسي، 

يجب أن أطلب من 
األمم املتحدة أن تضع 

مشروعا الحرتام قواعد 
األدب بني األصدقاء 

رؤساء الدول((، وعلل 
ذلك بقوله: ))وأعتقد أن 

هناك بعض املفردات 
وبعض اإلشارات يجب أال 

تستعمل يف احلديث عن 
رئيس الدولة((.
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الوزير األول المغربي، عز الدين 
العراقي لنظيره الفرنسي عندما 
تطاولت فرنسا على شخص الملك 
سنة 1990: إن المس بشعار »اهلل 
الوطن الملك« دائما ما كانت له 

انعكاسات وخيمة

لم يمض الكثير من الوقت على هذا 
الهجوم من طرف الصحافة البريطانية 
حتى  املغربي،  العاهل  شخص  على 
ــة مــع قــوة عظمى  ــدأت مــامــح أزمـ بـ
ــق، فقد صعد  فــي األفـ تــلــوح  جــديــدة 
الجمهورية،  رئــاســة  إلــى  فرنسا  فــي 
فرانسوا ميتران سنة 1981 عن الحزب 
نوايا  وظهرت  الفرنسي،  االشتراكي 
خال  الجزائر  زار  عندما  األخير  هذا 
املقابل،  وفي  الحكم،  توليه  نفس سنة 
إال  املغرب  إلى  رسمية  بزيارة  يقم  لم 

سنة 1983.
مشاكل  ظهرت  ذلــك،  مع  وبــاملــوازاة 
ــات بني  ــعــاق كــثــيــرة عــكــرت صــفــو ال
تفاهم،  ســوء  طبعها  حيث  البلدين، 
ــعــض الـــتـــجـــاوزات الــنــاتــجــة عن  وب
اإلنسان  لحقوق  الفرنسي  التصور 
باملغرب، وظلت اململكة طيلة هذه املدة 
تؤكد أن العاقات الرسمية بني البلدين 
ممتازة، وأن املشكل الوحيد هو هجوم 
وسائل  في  املتمثلة  الرابعة،  السلطة 

اإلعام الفرنسية، على املغرب.
سنوات  تسع  مـــرور  وبــعــد  أنـــه،  إال 
للجمهورية  ميتران  فرنسوا  حكم  على 
الفرنسية، حدث مستجد أبان عن الوجه 
الحقيقي لنظام الحكم الفرنسي ونواياه 
سنة  صدر  فقد  املغرب،  تجاه  الحقيقية 
1990 كتاب من توقيع الكاتب الفرنسي 
امللك«  »صديقنا  بعنوان  بــيــرو  جيل 
 ،»Notre ami le roi« وبالفرنسية 
لــعــدد من  مــن خــالــه صاحبه  تــطــرق 
الحسن  املغرب  ملك  حــول  املواضيع 
على  يظهره  أن  حــاول  حيث  الثاني، 
شكل »الديكتاتور الوحشي«، لكن امللك 
واملغرب، اعتبر أن ذلك مجرد كاتب ناقم 
املغربي، ومجرد  املغرب والعاهل  على 
غير  األنــوار،  باد  في  حرية شخصية 
إذاعة  أن  هو  املوضوع،  في  املثير  أن 
رسمية  ــة  إذاع وهــي  الدولية،  فرنسا 
فرنسية، استضافت الكاتب جيل بيرو، 
وتحدث عن كتابه الذي كله سب وشتم 
الثاني،  الحسن  امللك  شخص  حق  في 
على  الفرنسية  اإلذاعــة  إقــدام  ومعنى 
الحكومة  تبني  هــو  الــخــطــوة،  هــذه 

الفرنسية ملا ورد في هذا الكتاب.
املغرب  يحرك  لم  الخطوة،  هذه  قبل 
ساكنا، غير أنه مباشرة بعد استضافة 
»صديقنا  لكاتب  الفرنسية  اإلذاعـــة 
بشكل  املغربية  الحكومة  ردت  امللك«، 
وجه  حيث  ذلــك،  على  ومباشر  رسمي 
الوزير األول املغربي عز الدين العراقي 
الفرنسي  األول  الــوزيــر  ــى  إل رســالــة 
ميشيل روكار، جاء فيها وبدون مقدمات: 
))إذا كنت قد تجنبت استعمال الطرق 
الدبلوماسية املعتادة من أجل أن أكاتب 
الوزير األول في حكومة فرنسا، فإن ذلك 
يرجع لكون هذه الرسالة تكتسي أهمية 
والشعب  الحكومة  نظر  فــي  قصوى 
قائا:  للمشكل  تطرق  ثم  املغربيني((، 
األخــيــرة  ــام  األيـ فــي  فرنسا  ))تشهد 
نظامه  تمس  باملغرب  للتشهير  حملة 
االقتصادية  واخــتــيــاراتــه  السياسي 

واالجتماعية، ويشارك في هذه الحملة 
العدائية أشخاص ومجموعات مختلفة، 
وقد تمت تعبئة وسائل هامة من أجل أن 
تنشر كل وسائل اإلعام ادعاءات كاذبة 
فوصلت  املغرب،  ضد  زائفة  واتهامات 
هذه املناورات الدنيئة ذروتها في حديث 
السيد جيل بيرو إلذاعة فرنسا الدولية، 
كتابه  محتوى  فيه  استعرض  ــذي  وال
املعنون بـ»صديقنا امللك«، وقد اعتبرت 
هذه  املغربي  الشعب  شرائح  مختلف 
كبيرا  جزء  تذكر  كبرى  إهانة  املبادرة 
باالفتراءات  أخرى  مرة  مواطنيها  من 
املغرضة التي نشرت عن األسرة امللكية 
 ،))1953 لسنة  الكبرى  األزمــة  عشية 
وتابع الوزير األول املغربي في رسالته 
الشديدة اللهجة: ))ويعد هذا البرنامج 
من بني البرامج التي ال تسمح بالنظر 
موضوعي  ــرد  ب ال  املـــؤذي،  لطابعها 
هذه  وإن  القضاء،  إلــى  باللجوء  وال 
على  سوى  تعمل  لن  تلك  أو  املحاولة 
هذه  ألصحاب  الخبيثة  النيات  خدمة 
تستحق  تكن  لــم  إنــهــا  بــل  الــبــرامــج، 
أنها  لو  والصمت  االستخفاف  سوى 
الدولية، على  فرنسا  إذاعة  تأت من  لم 
كباقي  ليست  اإلذاعــة  هذه  أن  اعتبار 
وسائل اإلعام األخرى، ذلك أن نظامها 
الجميع،  لــدن  مــن  مــعــروف  القانوني 
الحجج  بخصوصه  نثير  أن  يمكن  وال 
الصحافة،  بحرية  املتعلقة  املعتادة 

وعدم مسؤولية بعض الصحفيني((.

رسالته  املغربي  األول  الوزير  وختم 
الوزير  ))السيد  بالتالي:  بالتذكير 
امللك«،  الوطن  »هلل  شعار  إن  األول، 
ظلت  وقد  املغرب،  شعار  وسيظل  كان 
بني  العاقات  عرفتها  التي  التقلبات 
مقبولة  الطويل،  تاريخنا  خال  بلدينا 
محترما  املقدس  الثاثي  هذا  بقي  ما 
من  سنة  ومائتي  ألــف  عبر  ومقدسا 
ذلك،  من  العكس  وعلى  دولتنا،  وجود 
بــأحــد عناصر هذا  مــس  مــا  كــل  فــإن 
انعكاسات  دائــمــا  لــه  كانت  الثاثي، 

وخيمة((.
هذا  على  الفرنسي  ــرد  ال يتأخر  لم 
الرئيس  أعلن  فقد  املغربي،  االحتجاج 
بمناسبة  ميتران،  فرانسوا  الفرنسي 
إلى  صعوده  على  سنوات  عشر  مرور 
قرر  أنــه  الفرنسية،  الجمهورية  حكم 
تونس  بــني  مفاضلة  هناك  تكون  أال 
والجزائر واملغرب بخصوص العاقات 
ومعنى  الثاثة،  البلدان  مع  الفرنسية 
الفرنسي  التقارب  عهد  انتهاء  هــذا 

الجزائري على حساب املغرب.
استضافت  ــحــول،  ــت ال ــذا  هـ ــور  ــ وف

»فرانس  الفرنسية  الرسمية  اإلذاعــة 
قــد تسببت في  كــانــت  الــتــي  أنــتــيــر«، 
استضافت  بعدما  البلدين  بني  أزمــة 
»صديقنا  كــتــاب  صــاحــب  بــيــرو  جيل 
امللك  املـــرة  ــذه  ه استضافت  ــك«،  ــل امل
الحسن الثاني، يوم 6 ماي 1991، وكان 
امللك  موقف  هو  االستضافة  موضوع 
من قرار الرئيس الفرنسي، وقد أوضح 
أن  املقابلة،  دقائق  طيلة  خــال  امللك 
العاقات الرسمية بني البلدين ممتازة 
املشكل  أن  وأكــد  التعاون،  ويسودها 
الوحيد كان هو مهاجمة وسائل اإلعام 
أكد  أنه  إال  للمغرب ورموزه،  الفرنسية 
لم  البلدين  بني  الرسمية  العاقات  أن 

تتأثر بذلك.

الوجه الحقيقي للصحافة 
الفرنسية ينكشف مرة أخرى 

بعد التطاول على شخص الملك 
محمد السادس

بعد تلك األزمة بني اململكة وفرنسا، 
وقع  أن  يحدث  ولم  األوضــاع،  هدأت 
من  املــلــك  شخص  على  تــطــاول  أي 
حني  إلى  الوضع  واستمر  الخارج، 
واعتاء  الثاني،  الحسن  امللك  وفاة 
الذي  العرش،  السادس  محمد  امللك 
تقدير  محط  حكمه  ــدة  م خــال  ظــل 
ــام  ــمـــاع جــمــيــع وســـائـــل اإلعـ وإجـ

الــدولــيــة، وظــلــت مــبــادراتــه تحظى 
هذا  أن  إال  البلدان،  جميع  باحترام 
مع  فبالتزامن  طويا،  يدم  لم  الحال 
ثورات الربيع العربي وظهور »حركة 
20 فبراير« باملغرب، وصعود الرئيس 
حكم  إلى  هوالند  فرنسوا  الفرنسي 
املوقف  تحول  الفرنسية،  الجمهورية 
تحول  كما  املغرب،  تجاه  الفرنسي 
إيريك  الشهير،  الفرنسي  الصحفي 
الوطيدة  بعاقاته  املعروف  ــوران،  ل
مع الحسن الثاني، والذي أجرى معه 
حوارات صدرت على شكل كتاب سنة 
ملك«،  »ذاكرة  بعنوان  موسوم   1993
ومهاجم  عدو  إلى  األخير  هذا  تحول 
فقد  السادس،  محمد  امللك  لشخص 
أصدر سنة 2012 كتابا يفصح عنوانه 
تطرق  املفترس«،  »امللك  محتواه  عن 
محمد  امللك  سيطرة  إلــى  خاله  من 
االقتصاد في  السادس ومقربيه على 
امللك  أصدقاء  أن  أبرز  حيث  املغرب، 
للسوق  احتكارهم  بسبب  اغتنوا 

االقتصادية والكسب الغير مشروع.
هذا  صــدور  من  سنوات  ثاث  بعد 

وعندما   ،2015 سنة  وخال  الكتاب، 
الصيف،  بعطلة  يستمتع  العالم  كان 
توقيف  وهــو  مألوف،  غير  أمــر  وقــع 
الصحفي الفرنسي املشهور بنزاهته 
جانب  إلــى  فرنسا  فــي  واستقامته 
زميلته كاترين غراسيي، والسبب هو 
تهمة االبتزاز، حيث حاوال ابتزاز ملك 
املغرب محمد السادس بمقابل مادي 
أورو، مقابل  إلى ثاثة مايني  وصل 
أنه  قالوا  عدم نشر كتاب عن املغرب 

يحمل »تفاصيل خطيرة«.
كشف محامي املغرب إيريك دوبون 
موريتي عن تفاصيل ما حصل، حيث 
لوران  إيريك  الصحفيني  أن  أوضــح 
قد  كانا  غراسيي،  كاترين  وزميلته 
عن  لإلعان  امللكي  بالديوان  اتصا 
كتاب  لنشر  التحضير  بصدد  أنهما 
عن  ــا  ــرب أع لكنهما  املــغــرب،  حـــول 
مقابل  ذلك  عن  للتخلي  استعدادهما 
أورو،  مايني  ثاثة  مبلغ  تسليمهما 
الصحفي  بــني  أول  اجــتــمــاع  وبــعــد 
الـــذي يمثل  الــفــرنــســي واملــحــامــي 
الجانب املغربي، قررت اململكة وضع 
دعوى في املوضوع لدى النائب العام 

بباريس.
بباريس  جديد  اجتماع  عقد  وقــد 
مراقبة  تحت  الفرنسي  الصحفي  مع 
خاله  تم  العامة،  والنيابة  الشرطة 
أخذ  تــم  كما  لـــوران  أقـــوال  تسجيل 
الذي  الثالث  االجتماع  وفي  صــور، 
عقد تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم 
مبالغ مالية للوران وغراسيي، اللذين 
وبذلك  العقد،  على  ووقــعــا  قباها 
سقط الصحفي الشهير سقطة مدوية 
بعد التطاول على شخص امللك محمد 
ومحاولة  األولــى  املــرة  في  السادس 
ابتزازه في الثانية، ليحكم على مساره 
الدنيء،  بالسقوط  الطويل  الصحفي 
ليطلقوا عليه  الكثيرين  دفع  ما  وهو 

لقب »الصحفي املفترس«.
القناة  أعلنت  بسنة،  ــك  ذل وبعد 
عرض  عــن   ،»3 »فــرانــس  الفرنسية 
وثائقي في ماي 2016، وهو الذي قيل 
لثروة  وسيتطرق  مزلزال  إنه سيكون 
امللك محمد السادس، وعلى إثر ذلك، 
القناة  اســم  »هاشتاغات«  تصدرت 
والوثائقي صفحات مواقع التواصل 
عرضه،  بعد  أنــه  غير  االجتماعي، 
اعتبره العديد من املتتبعني برنامجا 
عاديا، ولم يأت بأي جديد يذكر، ألنه 
اعتمد على صور وأرشيف سبق وأن 
كما  عــديــدة،  ملــرات  املغاربة  شاهده 
يكونوا  لم  الوثائقي  هذا  منتجي  أن 
واكتفوا  أجزائه،  مدار  على  منصفني 
تسميتهم  يمكن  ــا  مل بــتــصــريــحــات 
يضرب  ما  وهو  للنظام،  بمعارضني 
الصحفي،  العمل  ونزاهة  عمق  في 
الوثائقي  الفيلم  مــعــدو  سقط  كما 
ال  مغاربة  إعاميون  اعتبره  ــذي  ال
الصحفي،  للتحقيق  صلة  بأي  يمت 
وغير  ــة  ــي الأخــاق صحفية  سقطة 
من  بصور  استعانوا  حينما  مهنية، 
دولة عربية شرق أوسطية، ونسبوها 

للمغرب.
ــود الــرئــيــس  ــه بــعــد صــع غــيــر أنـ
الحكم،  دفــة  إلــى  الجديد  الفرنسي 
ــور إلـــى مــجــاريــهــا بني  ــ عـــادت األم
البلدين، وتوقفت الحمات اإلعامية 
إال  امللك،  شخص  على  تتطاول  التي 
أن نفس األمر حدث مؤخرا من طرف 

الجارة الشرقية الجزائر.

عز الدين العراقي للوزير األول الفرنسي: إن شعار 
»الله الوطن الملك«، اكن وسيظل شعار المغرب، وقد 

ظلت التقلبات التي عرفتها العالقات بين بلدينا خالل 
تاريخنا الطويل، مقبولة ما بقي هذا الثالثي المقدس 

محترما ومقدسا عبر ألف ومائتي سنة من وجود 
دولتنا، وعلى العكس من ذلك، فإن لك ما مس بأحد 

عناصر هذا الثالثي، اكنت له دائما انعاكسات وخيمة
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العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

الجديدة  العبودية 
جرمية االجتار بالب�شر تتحدى 

القوانني الوطنية والدولية

في  ممثال  ــي  ــدول ال املجتمع  يــبــذل 
مكتب األمم املتحدة الخاص باملخدرات 
والــجــريــمــة، واملــفــوضــيــة األوروبــيــة 
الوطنية  والوكاالت  العربية  والجامعة 
ــجــار  املــتــخــصــصــة فـــي مــكــافــحــة االت
بالبشر، مجهودات جبارة ملكافحة هذه 
من  كبير  عدد  توقيع  تم  وقد  الجريمة، 
االتجار  ملكافحة  الدولية  االتفاقيات 
بالبشر واستصدار العديد من القوانني 
والتشريعات الوطنية والدولية في هذا 

الصدد.
انعقدت  الــديــنــي،  الصعيد  وعــلــى 
ضمت   ،2014 سنة  الفاتيكان  في  قمة 
وإنجيلية  )كاثوليكية  مسيحية  قيادات 
الدين  ممثلي  جانب  إلى  وأرثوذكسية( 
اإلسالمي والديانات اليهودية والبوذية 
والهندوسية، وذلك للتوقيع على التزام 
العبودية  على  بـــ))الــقــضــاء  مشترك 
واالتجار بالبشر((، حيث اختتم البيان 
الجميع  بالتزام  القمة  هذه  عن  الصادر 
بـــ))الــعــمــل املــشــتــرك مــن أجــل حرية 
أفضل  مستقبل  وضمان  املستعبدين 

لهم((.
وتعاليمها  السماوية  فالتشريعات 
وترشيد  النفوس  تهذيب  إلــى  تهدف 
من  والــرفــع  اإلنــســان  وتحرير  العقول 
آدميته،  واحترام  حقوقه  وحفظ  شأنه 
الحياة،  هذه  في  مكرما  معززا  ليعيش 
واملساواة،  والعدالة  بالحرية  متمتعا 
إصــالح  فــي  جنسه  بني  مــع  مشاركا 
الفعالة  بالحضارة  وعمارتها  األرض 
الكريمة  الحياة  سبل  له  تحقق  التي 
داخل العائلة اإلنسانية الواحدة، غير أن 
التطورات املتسارعة للحياة وضغوطها 
»تسليع«  فــي  ساهمت  االقــتــصــاديــة، 
مــراعــاة  دون  واســتــهــالكــه  اإلنـــســـان 
ملنظومة القيم األخالقية، ليتفاجأ العالم 
جديد،  من  ــرق  ال ظاهرة  ببروز  اليوم 
املتمثل  الجديد  شكله  في  واالستعباد 
اتسع  التي  بالبشر  االتجار  ظاهرة  في 
بصورة  األخــيــرة  العقود  فــي  نطاقها 
تهديدا  تشكل  أصبحت  ومقلقلة  مؤملة 
خطيرا لإلنسانية، وباتت تؤرق الجميع 
وقد  منظمة،  جريمة  أصبحت  أن  بعد 
كثير  في  البشعة  الجريمة  هذه  نشطت 
األخيرة،  ــة  اآلون في  العالم  أنحاء  من 
وذلك بسبب عوملة االقتصاد واالتصاالت 
أنشطة  وتـــزايـــد  ــواق  ــ األسـ وتــحــريــر 
إلى  إضافة  للقارات،  العابرة  الشركات 

الفقر والبطالة، وانتشار  تفشي ظاهرة 
في  العدالة  وانــعــدام  والجهل  األمــيــة 
توزيع الثروات، وغلبة الجشع والطمع 
والربح املادي، وفقدان الحس األخالقي، 
املسلحة،  والنزاعات  الحروب  ونشوب 
ووجود االضطرابات الداخلية في بعض 
الطبيعية  الــكــوارث  وحــدوث  البلدان، 
الجماعات  قـــوة  وتــصــاعــد  املــفــزعــة، 
الخارجة عن القانون في املناطق الهشة 
سياسيا وأمنيا، مع عدم فعالية القانون 
في مناطق العبور ومناطق تسويق هذه 

الجريمة.
أضحت  بالبشر  االتجار  ظاهرة  إن 
عابرة  منظمة  ــيــة  دول جريمة  الــيــوم 
للحدود الوطنية، تمثل نمطا مستحدثا 
الــعــبــوديــة إلهــانــة كرامة  مــن أشــكــال 
اإلنسان وآدميته، بتحويله إلى بضاعة 
رخيصة من قبل عصابات محلية وعاملية 
الدولية   التقارير  تشير  حيث  مجرمة، 
الجريمة  هذه  ضحايا  أعداد  تزايد  إلى 
والوصف،  التوقع  تفوق  مهولة  بنسب 
مظاهرها،  وتنوع  أشكالها  تعدد  مع 
وصوال إلى االتجار باألعضاء البشرية، 
اعتبارها  إلى  املتحدة  باألمم  حدا  مما 
املعاصر  العالم  تهدد  جريمة  أخطر 
ــســالح  ــدرات وال ــخـ بــعــد جــريــمــتــي املـ
فإن  لذلك،  الجنسية،  الشبكات  وجرائم 
وهيئاته  ومنظماته  بدوله  اليوم  العالم 
ملكافحة  جــاهــدا  يسعى  املتخصصة، 
باعتبارها  بالبشر،  االتــجــار  ظــاهــرة 
وصمة عار على جبني اإلنسانية، جريمة 
تعبث بحقوق اإلنسان وتحط من كرامته، 
وتزيد من معاناته، خصوصا إذا تعلقت 
بالالجئني واملستضعفني الذين شردتهم 
ويالت الحروب والكوارث الطبيعية من 
املجرمني  براثن  تحت  ليقعوا  بلدانهم 

الخطرين.

المغرب ومكافحة االتجار 
في األشخاص

ملكافحة  كبيرة  جهودا  املغرب  يبذل 
بـــاألشـــخـــاص، حــيــث عمل  ــار  ــجـ االتـ
الدولية  املنظومة  في  االنــخــراط  على 
بمكافحة  الصلة  ذات  اإلنسان  لحقوق 
ــار بــالــبــشــر، حــيــث قــام  ــج ظــاهــرة االت
االتفاقيات  من  العديد  على  باملصادقة 

والبروتوكوالت الدولية أهمها: 

ملكافحة  املتحدة  ــم  األم »اتفاقية   -
لسنة  الــوطــن«  عبر  املنظمة  الجريمة 

.2000
لسنة  بالرق«  الخاصة  »االتفاقية   -
 11 في  املغرب  إليها  انضم  التي   1926

ماي 1959.
املهاجرين  العمال  حماية  »اتفاقية   -
وأفراد أسرهم« لسنة 1991 التي صادق 

عليها املغرب سنة 1993.
- »اتفاقية حقوق الطفل« لسنة 1989 
يونيو  في  املغرب  عليها  صــادق  التي 

.1993
ضد  التمييز  أشكال  منع  »اتفاقية   -
عليها  التي صادق   ،1979 لسنة  املرأة« 

املغرب في 21 يونيو 1993.
- »اتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 
لسنة  القسري«  العمل  إلغاء  حول   105
في  املغرب  عليها  صــادق  التي   1957

فاتح دجنبر 1996.
الدولية  الشغل  منظمة  »اتفاقية   -  
رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل األطفال 
لسنة 1999« والتي صادق عليها املغرب 

في 26 يناير 2001.
من  أصبح   ،2011 دستور  ظل  وفــي 
الوطنية،  التشريعات  تأهيل  الضروري 
تجرم  قانونية  نصوص  بإصدار  وذلك 

ممارسة االتجار بالبشر.
أنشأ   ،2013 شتنبر  شــهــر  ــي  وفـ
مشروع  إلعــداد  وزاريـــة  لجنة  املغرب 
وفقا  البشر  في  االتجار  ملعاقبة  قانون 
الحكومة  أطلقت  كما  الدولية،  للمعايير 
القانون  ملــراجــعــة  دينامية  املغربية 
الجنائي من أجل مالءمته مع االتفاقيات 
املغرب،  عليها  صــادق  التي  الدولية 
الجريمة  مكافحة  اتفاقية  وخــاصــة 
ملنع  اإلضــافــي،  وبروتوكولها  املنظمة 
األشخاص،  في  االتجار  ومعاقبة  وقمع 

هذا  وكــل  واألطــفــال،  النساء  وخاصة 
وتأهيل  الجنائي  القانون  تحديث  بغية 
الجهاز القضائي ملعالجة الجرائم التي 

تدخل في هذا اإلطار.

القانون الوطني رقم 27-14 
المتعلق بجرائم االتجار بالبشر

 448 الفصل  بالبشر، حسب  االتجار 
من القانون الجنائي في الفقرة األولى:

تجنيد  بالبشر،  باالتجار  ))يقصد 
ــه  ــوائ إي أو  اســتــدراجــه  أو  شــخــص 
ذلــك،  فــي  الــوســاطــة  أو  استقباله  أو 
بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، 
القسر  أشــكــال  مختلف  استعمال  أو 
أو  الخداع  أو  واالحتيال  واالختطاف 
الوظيفة  أو  السلطة  استعمال  إســاءة 
الضعف  حالة  استغالل  أو  النفوذ،  أو 
أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو 
مزايا،  أو  منافع  أو  مالية  مبالغ  بتلقي 
للحصول على موافقة شخص له سيطرة 

على شخص آخر لغرض االستغالل((.
أشكال  جميع  االستغالل،  و))يشمل 
االستغالل الجنسي، وال سيما استغالل 
االستغالل  أيضا  ويشمل  الغير،  دعارة 
السخرة  أو  القسري،  العمل  طريق  عن 
املمارسة  أو  واالسترقاق  التسول  أو 
أو  األعــضــاء  ونـــزع  بــالــرق،  الشبيهة 
أو  بيعها،  أو  البشرية  األنسجة  نــزع 
التجارب  إجــراء  طريق  عن  االستغالل 
أو  ــاء،  األحــي على  الطبية  ــحــاث  واألب
استغالل شخص للقيام بأعمال إجرامية 

أو في النزاعات املسلحة((.
إذا  إال  االستغالل  هــذا  يتحقق  وال 
ترتب عنه سلب إرادة شخص وحرمانه 
من حريته وإهدار كرامته اإلنسانية بأي 
أو أجرا  تلقى مقابال  وسيلة كانت ولو 
مفهوم  في  بالسخرة  ويقصد  ذلك،  عن 
هذا القانون، جميع األعمال أو الخدمات 
التي تفرض قسرا على أي شخص تحت 

التهديد.

صور االتجار بالبشر حسب 
الفصل 448 المذكور

في  بالبشر  االتــجــار  جــرائــم  تــحــدد 
وتأخذ  االستغالل،  وهو  منها،  الغرض 
عمليات االتجار بالبشر أشكاال متعددة، 

أبرزها:
به  يقصد  الجنسي:  االســتــغــالل   -
استغالل تجار البشر ألجساد الضحايا 
في  وغــيــرهــم،  واألطــفــال،  النساء  مــن 
إشباع الغريزة الجنسية لطالبي املتعة 
يقومون  مالية  مبالغ  نظير  الجنسية 

بدفعها لهؤالء التجار.
وهو  القسري:  العمل  أو  السخرة   -
نقل أو توفير شخص للعمل أو لتقديم 
الخدمات من خالل القوة أو اإلكراه، من 
أجل أن يقوم بأشغال شاقة غير طوعية.
مظاهره  مــن  بــاألطــفــال:  االتــجــار   -
استغاللهم في البغاء أو املواد اإلباحية 
النزاعات  أو  أو في املشاريع اإلنتاجية 

أو الحروب والفنت.
حيث  البشرية:  األعــضــاء  تجارة   -
منظمة  إرهابية  جماعة  أو  فــرد  يقوم 
عن  أشــخــاص  أو  شخص  باستغالل 
بغرض  وذلك  واإلكــراه،  التحايل  طريق 
نزع أعضائهم وبيعها كبضاعة من أجل 

الحصول على أرباح مالية.
باالتجار  الشبيهة  املمارسات  ومــن 
بالبشر، الزواج القسري إذا لم يأذن به 

القاضي.

العقوبات المفروضة بشأن جرائم 
االتجار بالبشر باعتبارها جنايات

االتجار  جريمة  في  العقوبة  تبتدئ 
عشر  إلى  خمس  من  بالسجن  بالبشر، 
 10.000 مــن  مالية  وغــرامــة  ســنــوات، 
هذه  وترفع  درهــم،   50.000 إلى  درهم 
بظروف  الجريمة  اقتران  عند  العقوبة 

التشديد.
عن  التبليغ  عــدم  على  يعاقب  كما 
الشروع  أو  البشر  في  االتجار  جريمة 
إلى  باألمر  املعني  عن  يبلغ  ولــم  فيها 
سنة  من  بالحبس  العمومية،  السلطات 
من  مالية  وغرامة  سنوات،  خمس  إلى 
5000 درهم إلى 50.000 درهم، لكل من 
علم بارتكابها أو الشروع فيها ولم يبلغ 

عنها للجهات املختصة.
ــذا، والــجــديــر بــالــذكــر، أن األمــم  هـ
من  يوليوز   30 ــوم  ي جعلت  املتحدة 
االتجار  ملناهضة  عامليا  يوما  عام،  كل 
بمخاطر  والتوعية  للتحسيس  بالبشر، 
من  والتحذير  النكراء،  الجريمة  هــذه 

الوقوع في شراكها.

يعتبر االتجار في البشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد 
تهريب السالح واالتجار في المخدرات، كما يعد أحد أشكال الجريمة 

المنظمة ضمن الحدود الوطنية والدولية، على اعتبار أنها تحقق أرباحا 
طائلة تقدر بماليير الدوالرات.

الدكتور عبد الرحيم بن سالمة 



املجالس  »كــورونــا« على هشاشة  فيروس  عرى 
املــنــتــخــبــة، وأبــــان عــن حــقــيــقــة »الــنــضــال« الــذي 
عن  الــدفــاع  مــدعــن  املنتخبن  معظم  يخوضه 
مــصــالــح املــواطــنــن قــبــل كـــل حــمــلــة انــتــخــابــيــة، 
أن معارك  »كــورونــا« قد كشفت  وهــا هي جائحة 
الكراسي  أجل  من  فقط  كانت  املجالس  أعضاء 

ذات االمتيازات والسلطات.
ــا أثـــرت جــائــحــة »كــوفــيــد 19« عــلــى وضعية  ورمبـ
مجالسنا الــتــي رفــعــت الــرايــة الــبــيــضــاء أمـــام قــوة 
ــاء، ورفـــضـــت »مـــبـــارزتـــه«، لــضــعــفــهــا، فــأحــالــهــا  ــوبـ الـ
عــلــى الــتــقــاعــد املــبــكــر يف انــتــظــار نــهــايــة انــتــدابــهــا 
نسجل جتند مجالس  باملقابل،  قليلة،  أشهر  بعد 
للدفاع  للعالم،  الفيروس  غزو  منذ  الــدول  معظم 
عن مواطنيها وحتصينهم من اخلوف من العدوى 
واحلاجة والبطالة وضمان حفظ الصحة، فكانت 
ــا نحن  وال تــــزال يف حـــرب إلنــقــاذ مــواطــنــيــهــا، وهـ
التي  بــدون مجالسنا،  نعيش نفس األجــواء، لكن 
أعــلــنــت عـــن خــوضــهــا مــعــركــة الــتــشــبــث بــاملــنــاصــب 
و»الــتــنــقــيــب« عـــن الــتــزكــيــات بــاســتــعــمــال الــطــواف 
ـــ 6 شــهــور،  عــلــى الــهــيــئــات قــبــل االســـتـــحـــقـــاقـــات بـ
يف رحــلــة الــبــحــث عـــن كــعــكــة االمـــتـــيـــازات، ولــيــس 
بــعــد االطــمــئــنــان عــلــى صــحــة الــربــاطــيــن وجنــاعــة 
الوباء عليهم، وستكون  انعكاسات  اللقاح، وحصر 
ــذه االنــعــكــاســات جـــد مــكــلــفــة وتــتــطــلــب كــفــاءات  هـ
لــتــجــاوزهــا ثـــم لــتــحــضــيــر الــربــاطــيــن لــانــصــهــار 
ومــواكــبــة النظام اجلــديــد ملــا بعد »كــورونــا«، وهــذه 
احلرب  بعد  تنتظرنا  التي  احلقيقية  املعركة  هي 
19«، أمــــا الـــذيـــن رفـــعـــوا  الـــشـــرســـة عـــلـــى »كـــوفـــيـــد 
األفضل  فمن  الوباء،  تفشي  أمام  البيضاء  الراية 
ــتـــذار عــن  أن يــضــيــفــوا رايـــــة بــيــضــاء أخـــــرى لـــاعـ

االنخراط يف استحقاقات هذا العام.

شهادات من
الرواد

مصطفى  الدكتور  املؤرخ  الرائد  شهادة من 
ألحد  التربوي  النضال  شــأن  في  الجوهري، 
عثمان  املــرحــوم  الــربــاط،  في  الوطنية  ــرام  أه
النادي  »مجالس  كتاب:  في  مدونة  جــوريــو، 
الجيراري« الصفحة 78، هذا ملخصها: ))دون 
األولية  التجربة  هــذه  تفاصيل  في  أدخــل  أن 
باإلشارة  سأكتفي  جسوس،  امحمد  ملدرسة 
بها  قام  التي  الطالئعية  األدوار  من  واحد  إلى 
الحاج عثمان، ويتعلق األمر باإلغالق التعسفي 
مدينة  أحــداث  بعد  املدرسة  له  تعرضت  الــذي 
مديرها  واعتقال   ،1944 يناير   29 في  الرباط 
من  وتحويلها  بــالفــريــج،  أحــمــد  ومؤسسها 
إلى  ثم  عسكرية،  ثكنة  إلــى  االستعمار  طــرف 
وخوفا  يوسف،  موالي  ثانوية  لتالميذ  داخلية 
عثمان  الحاج  قام  الدراسية،  السنة  من ضياع 
التدريس، بفتح  جوريو رفقة إخوانه في هيئة 
االبتدائية وتم  الشهادة  بتالميذ  أقسام خاصة 
االبتدائية  املؤسسات  بعض  على  توزيعهم 
األخرى السالفة الذكر، ولعل هذا العمل الجبار 
لبلورة  كاف  واملغامرة،  بالوظيفة  يتسم  الذي 

نضاله التربوي(( انتهى.
سنة  تأسس  الجيراري«  فـ»النادي  للتذكير، 
جمعة  يــوم  كل  عصر  يجتمع  زال  وال   ،1930
لعلماء  وتقدير  إجالل  فتحية  هذا،  يومنا  إلى 
للمملكة:  الثقافية  العاصمة  وأدبــاء  ومفكري 

رباط الفتح.

املــشــاريــع  ــال  أشــغ ســيــر  نتتبع  ونحن 
انتباهنا  أثــار  رقــراق،  أبي  نهر  بضفة  امللكية 
الفنية  املعلمة  إلى  تؤدي  التي  الشوارع  كل  أن 
املسرح الكبير أو إلى بناية أكبر ناطحة سحاب 
أو  مسماة  غير  إمــا  شــوارع  هي  إفريقيا،  في 
مثل:  الثقافة  بعاصمة  لها  عالقة  ال  بتسميات 
وشــارع  الرحبة  وشــارع  الحوالة  عني  شــارع 
مقاطعة حسان تصحيح  فعلى مجلس  املرسى، 

هذا الوضع املضحك.

كتاب أنيق في محتواه وإخراجه للكاتب السفير 
األستاذ محمد توفيق القباج عن »أحمد بالفريج الرائد 
األول للنضال الثقافي واإلعالمي والسياسي من أجل 
فريج  بال  حكومة  برنامج  إلى  فيه  تطرق  االستقالل«، 
»استغالل  عن  فقرة  ومنه   ،1958 مايو   12 بتاريخ 
التي  الحكومة  وأن   ..« ملخصها:  هــذا  الجزائر« 
تقوم  التي  الودية  العالقات  وتعزيز  بقاء  على  تحرص 
والقلق،  االهتمام  بمزيد  لتتتبع  وفرنسا،  املغرب  بني 
للشعب  واالعتراف  الجزائر..  في  الخطيرة  الحوادث 
الجزائري بمطالبه املشروعة في الحرية واالستقالل«.

محدودة،  ــرة  دائ في  الرباطيون  يتداول 
من  الثانية  الجرعة  من  استفاد  »رباطي  خبر 
مغادرته  وعند  معتمد،  صحي  مركز  في  اللقاح 
في  وضبابية  بـــدوران  أحــس  منزله،  قــاصــدا 
البصر، وبصعوبة اهتدى إلى مقر سكناه ومنه 
وبمساعدة زوجته، هاتف املركز الصحي وأخبره 
باألعراض التي هاجمته في الطريق، واستفسر 
فأجابوه:  فيها،  عالجه  يمكن  التي  املصحة  عن 
راكبا وليس راجال لنسلمك  املركز  إلى  عد فورا 

نظارتك التي نسيتها في غرفة التلقيح«.

إذا ابتسمتم على »املستملحة« أعاله، فألنكم 
واثقون من فعالية اللقاح، وقد تتبعنا كل عملياته بمركز 
األمن  ثالثي:  وينظمها  يؤطرها  والتي  البويبة«  »باب 
انتباهنا  فأثار  الطبي،  والفريق  املحلية  السلطة  ورجال 
السلطة  أعــوان  طــرف  من  الوافدين  استقبال  بعد 
وتسجيلهم، أن طبيبة جاءت وقدمت نفسها أوال باالسم 
العملية،  يسر  على  الحاضرين  طمأنت  ثم  والصفة، 
السلطة  وأعوان  أطباء  يتكلف  الفحص  قاعة  في  بينما 

بكل مجريات التلقيح.

من ينقذ التعليم من الهاوية ؟

انعكاس إضرابات األساتذة المتعاقدين 
على مستوى التالميذ 

الربـاط أر شيف 

موسم السباق 
نحو المناصب 

بدأ..
 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي
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الرباط ياحسرة
زعماء العالم بيننا في الرباط

من  وغيرها  الطفولة  منتدى  الطفل،  برملان 
كلها  الطفل،  بشؤون  تعنى  التي  املنظمات 
و»دحرجته  الطفل  هــذا  ضــيــاع  عــن  سكتت 
حقه  الدراسة:  من  بحرمانه  للضغط  كالكرة« 
مــن أجــل تسوية  ــي،  ــســان الــدســتــوري واإلن
املتعاقدين  األســاتــذة  بــني  القائمة  املشاكل 
وهذا  والتعليم،  الوطنية  التربية  ووزارة 
أو  املتكررة  اإلضــرابــات  إلــى  مــرده  الحرمان 
املستقبل  من  والخوف  املتدهورة  النفسية 
يكونوا  أن  »كادوا  الذين  من  لآلالف  بالنسبة 
أصبحوا  هــذا  بتخصصهم  لكنهم  رســـال«، 
الذين  األطفال  من  فئة  إلــى  رسالة  أصحاب 
أي في  الكادح،  الشعب  يتتلمذون في مدارس 
األسر  أبناء  العمومية،  التعليمية  املؤسسات 
يومها،  قــوت  تملك  ال  جلها  التي  املسحوقة 
وال  اجتماعية  حماية  وال  صحية  تغطية  وال 
أو  قارة  وظائف  أو  بأعمال  مستقبل مضمون 
تعاقدية، أملها فقط في تربية وتدريس أبنائها، 
أو  بإضراب  يعلمون  عندما  اآلباء  يتألم  وكم 
واألساتذة،  املعلمني  هؤالء  وتظاهر  احتجاج 
ال لشيء إال ابتغاء كرامة العيش وتأمينها من 

الشطط والتعسف واملصير املجهول.
في  جاء  كما  املتعاقدين  شريطة  فالتعاقد 

قانون االلتزامات والعقود، وهو بند جاري به 
مختلف  وفي  الصحة  قطاع  في  حاليا  العمل 
موظفوها  يخضع  التي  تلك  إال  اإلدارات، 
ولكن  السالح،  ألنظمة خاصة تستوجب حمل 
من  أيضا  هم  واألســاتــذة  صارمة،  بضوابط 
حملة »السالح«، سالح التعليم ملحاربة الجهل 
واألوبئة،  األمــراض  ملجابهة  الصحة  في  كما 
هذا  فحوى  فــي  النظر  إعـــادة  ينبغي  لذلك 
العاملي  النظام  تنزيل  من  هو  الــذي  التعاقد 
املغربي  الوضع  يالئم  حتى  وذلــك  الجديد، 
الذي ال مفر له من التقيد بشروط هذا النظام، 
وليس  الهادئ  بالحوار  إال  ذلــك  يتأتى  ولــن 
العنف من الطرفني، دون املس بحقوق الطفل 
بموجب  املحمي  الطفل  هــذا  التمدرس،  في 
ــور، ومـــع ذلـــك يــحــرم مــن االلــتــحــاق  ــدســت ال
بمدرسته بسبب كثرة إضرابات رجال التعليم 
وكأنه هو املسؤول عما يجري بني الطرفني من 
خاللهم  ومن  األطفال  يعاقب  فلماذا  مشاكل.. 
التي  املتقطعة  بالدراسة  وأمهاتهم  آبائهم 
تؤثر بشكل سلبي على التالميذ؟ ومن يتحمل 
الدراسية؟  السنة  آخر  في  رسوبهم  مسؤولية 

هل هي خطة إلعدام املدرسة العمومية؟
رجاء استحضروا حقوق أبناء الكادحني.   

مرت سنة على وفاة الكاتب والفنان، 
الخضر غيالن، صاحب التحليل والتشريع 

والتشخيص لفن وثقافة الطوابع 
البريدية وتاريخها وألوان لوحاتها 

وأسباب نزولها، نتذكره ونترحم على 
روحه الزكية، وعائلة غيالن مشهورة 

في الرباط، فهي من األشراف 
األدارسة الودغيريين، قدمت إلى 

المملكة من األندلس سنة 1578م، 
وأقامت في مدينة فكيك قبل أن 

تغادرها إلى مدينة أصيلة.
رحم اهلل الفقيد العزيز وأسكنه 

فسيح جناته.  

الرباط في قلوب المغاربة

مدينة الزهور المحمدية ترفع عاصمة المملكة إلى أعلى 
تجسد  تشويرية  للوحة  هي  املرفقة  الصورة 
شباب  اجتهاد  من  الراقي،  والفن  اإلبــداع  قمة 
زينوا  املحمدية،  الزهور/  بمدينة  القصبة  حي 
بها - في نظرهم - حومتهم، ومن حيث ال يدرون 
رفعوا مدينتهم إال مصاف املدن املبدعة الخالقة 
واملبتكرة في العالم، وقد أصبحت مبادرة بعض 
والجمعويني،  املثقفني  من  نخبة  وهم  شبابها 
رسالة مضمونة الوصول إلى كل أنحاء املعمور، 
جسدت  التي  باريس  العاصمة  في  خصوصا 
محطة  أمام  مماثلة  لوحة  بإقامة  الفكرة  نفس 
عمادة  عليها  أشــرفــت  الزار«  »ســانــت  القطار 
اعتمدوا  املحمدية  في  أبناؤنا  بينما  باريس، 
هو  وهذا  املحدودة،  وإمكانياتهم  جيوبهم  على 

سر شهرة إبداعهم األول من نوعه في اململكة.
نتقدم  أن  قبل  املقدمة  هــذه  مــن  البــد  ــان  وك
يعمل  الــذي  واملبدع  التواق  للشباب  بشكرنا 
على تلميع صورة مدينته وصورة وعي أبنائها 
وطنيته  وصــورة  »كــورونــا«،  بعد  ما  زمــن  في 
عاصمة  في  ذلــك  وتجلى  ملبادئها،  وإخــالصــه 
العواصم  الرباط، حيث وضعوها فوق  مملكتنا 
وطوكيو(  موسكو،  واشنطن،  )باريس،  الدولية 

وأمام كل واحدة توقيتها املحلي.
أصبحت  التي  الرباط،  العاصمة  إلى  ونعود 
إلى  راجع  وذلك  املــدن،  كل  وفي  لسان  كل  على 

أحيائها  على  طرأت  التي  الشاملة  اإلصالحات 
ــا  ــه ــدارات وســاحــلــهــا وحــدائــقــهــا ونــقــلــهــا وم
واالجتماعية..  الثقافية  ومشاريعها  وأنوارها 
مشاريع ملكية لعاصمة اململكة كلفت إلى حدود 
أخرى  مرة  فشكرا  مليار،   2000 حوالي  اليوم 
لشباب سيكون قاطرة بدون شك للتوجه بمدينة 
املحمدية إلى مصاف املدن املتقدمة وال تفصلها 
60 كلم فقط كما هو مبني  عن مدينة الرباط إال 
شباب  على  يسهل  مما  التشوير،  عالمة  فــي 
بناء  الفتح  ــاط  ورب الزهور  مدينة  وجمعويي 
وحضور  الخبرات  وتبادل  التعاون  من  جسر 
األكاديمية  واألنــشــطــة  األسبوعية  ــدوات  ــن ال
باملدينتني  للنهوض  ومناضلة  رائدة  لجمعيات 
قطبا  هلل  ورحم  الحزبية،  املمارسة  عن  بعيدا 
مدينة  فعال  املحمدية  عهده  فــي  كانت  كبيرا 
مجلسها  رئيس  ثم  باشا  فيها  وكــان  الزهور، 
ڭنون  املرحوم  إنه  االستقالل،  بداية  في  البلدي 
الغازي، وهو على فراش املرض قال ألحد زائريه 
محمد  لــه  املغفور  مــن  التمس  أنــه  معناه،  مــا 
هو  )وهــذا  فضالة  مدينة  يشرف  أن  الخامس 
االسم األصلي للمحمدية( باسمه، فكان الرد أن 
وقال  الشيء،  نفس  منه  التمست  أخرى  مدينة 
اسمها  فليكن  عندي،  عزيزة  مدينتكم  لكن  له: 

»املحمدية«.
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أسبوعيات كريم إدبهي

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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األسبوع الرياضي

أمور غير عادية تحدث في االتحاد البيضاوي
المدرب الجديد، عبد الرحيم طاليب

أنت واقيال اللي ماشي عادي، فني ّما مشيتي عندك املشاكل.

رئيس الرجاء األندلسي، يبحث عن مخرج ملستحقات الالعبني
الصباح

هاد السيد من نهار َجا ُأو هو كيبحث، مازال ما ْلقى والو..

سأبحث عن املواهب في األزقة
العامري، المشرف العام على النادي القنيطري

حتى األزقة راه ما بقاوش... ماكاين غير اإلسمنت

وباء »كورونا« ُيعدِّل قوانني جامعات كرة القدم
واكالت

العالم كلو. هاذ »كورونا« خربقات 

مسؤول سياسي وراء أحداث مباراة برشيد ضد نهضة بركان
جرائد

االنتخابات كيجهل... راه رئيس بلدية برشيد، غير كتقرب 

طائرة اليوسفية تصطدم بـ»الكوديم« بحثا عن اللقب
جرائد

فني هاذ الشي.. فالسماء واّل فاألرض؟

»كورونا« يتسلل إلى مقر منتخب الشبان بنواذيبو
األخبار

يتسلل.. ما شافو حتى واحد...؟

ال أفهم سوء الطالع الذي يرافقني أمام املرمى
أيوب الكعبي، مهاجم الوداد

راه جبتيه معاك من عند الشينوا؟

الزاكي والطاوسي يتفقدان مركز تكوين أوملبيك أسفي
جرائد
»بريكول« زوين عطاتهم اجلامعة، غير الراحة والسياحة...

العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

بعد رفضه لدعوة الجزائريين

رئي�س »�لفيفا« �إنفانتينو باملغرب
صفعة  اليائسة  الجزائر  تلقت 
رئيس  رفــض  أن  بعد  ــدة،  جــدي
االتحاد الدولي لكرة القدم، الدعوة 
الجامعة  رئيس  له  وجهها  التي 
الدين  خير  »املشبوه«  الجزائرية 
أن  بعد  الجزائر،  لزيارة  زطشي، 
الزيارة،  لهذه  دعائية  بحملة  قام 
جميع  على  التغطية  ــل  أج مــن 

الفضائح التي ارتكبها.
انضافت  القوية،  الصفعة  هذه 
تلقاها  التي  األولى  الصفعة  إلى 
هذا الشخص الغير مرغوب فيه، 
بعد أن رفضت »الفيفا« ترشيحه 

لنيل مقعد في مكتبها التنفيذي.
الذي  البلد  هذا  حال  هو  هذا 
أغرقوه  شيوخ،  جنراالت  يحكمه 
مقابل  املشاكل،  من  العديد  في 
مثل صدمة  الــذي  الــرفــض  هــذا 
رئيس  حل  الجزائريني،  لعموم 

يوم  إنفانتينو  جياني  »الفيفا«، 
أمس األربعاء، بالعاصمة الرباط، 
لدراسة  ليومني،  تمتد  زيــارة  في 
كرة  تهم  التي  امللفات  العديد من 

القدم الوطنية واإلفريقية، خاصة 
امللكية  الــجــامــعــة  رئــيــس  وأن 
النائب  هو  القدم،  لكرة  املغربية 

األول لرئيس االتحاد اإلفريقي.

تمثل  التاريخية  الــزيــارة  هــذه 
تربط  التي  املتينة  العالقات  كذلك 
بعد  امللكية،  بالجامعة  »الفيفا« 
حققتها  التي  الكبيرة  اإلنجازات 
السنوات  في  الوطنية  القدم  كرة 
ــجــاالت،  امل جميع  ــي  ف األخـــيـــرة 
فتحتها  التي  الكبرى  كــاألوراش 
إخراجها  في  ونجحت  الجامعة 
النتائج  على  عالوة  الواقع،  إلى 
الوطنية،  ملنتخباتنا  اإليجابية 
اإلفريقية،  الواجهة  على  وأنديتنا 
باإلضافة إلى التطور الكبير الذي 
التي  النسوية  القدم  كرة  عرفته 
دخلت هي األخرى عالم االحتراف.
يخطو  ــذي  ال املغرب  هو  هــذا 
على  التقدم  نحو  وتــؤدة  بثبات 
البؤس  مقابل  األصــعــدة،  جميع 
الــغــاز  ــراالت  ــن ج تعيشه  ــذي  الـ

والبترول.

لثالثة  للشبان  املغربي  املنتخب  احتاج 
بعد  الثاني،  للدور  تأهله  لحسم  دقيقة  عشر 
منتخب  على  الثالثة  مباراته  في  انتصاره 
تانزانيا بثالثية نظيفة، ليتصدر الترتيب في 
7 نقط، جمعها من  الثالثة برصيد  املجموعة 
انتصاره األول ضد غامبيا، وتعادل أمام غانا 

باإلضافة إلى االنتصار الثالث.
منتخب األشبال سيطر على مجريات املباراة 
منذ الوهلة األولى، حيث ضغط بقوة على الدفاع 
التانزاني الذي استسلم بسهولة، ودخلت شباكه 

ثالثة أهداف في الربع ساعة األولى.
من  أكثر  خــالل  حــاول  تانزانيا،  منتخب 
مناسبة مباغتة الحارس الشاب املتألق عالء 
بنعروش، إال أن هذا األخير كان يقظا وحاسما 
كان  املغربي  الدفاع  أن  كما  تدخالته،  كل  في 
في املوعد، ولم يترك املجال ملهاجمي الخصم 

للوصول إلى شباكه.

الثانية  الجولة  خــالل  لعب  الشبان  منتخب 
بإمكانه  كان  بل  التأهل،  ضمن  أن  بعد  بهدوء، 
إضافة أهداف أخرى لوال تسرع الالعبني، ليعلن 
الحكم عن نهاية املباراة بتفوق املنتخب املغربي 

التونسي في  الجمعة نظيره  الذي سيواجه غدا 
ربع النهاية.

منهم  ننتظر  الذين  لألشبال  سعيد  حظ 
الشيء الكثير في هذه البطولة.
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أسرع ثالثية في البطولة

األشبال في دور الربع عن جدارة واستحقاق

انتصار مستحق لألشبال

هذا الخبر
بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي بـ»الشان«  بين   األمس   واليومحديث الصورة

A STAR IS BORN والدة نجـم

سنرى  الصورة،  هذه  في  تمعنا  إذا   ...
بني  عمره،  من  السنتني  يتجاوز  ال  طفال 
عبد  املــرحــوم  هما  كبيرين،  العبني  ــدي  أي
الرجاوي  الخطير  واملهاجم  ظلمي،  املجيد 
السابق، بتي عمر، الذي شكل ثالثيا مرعبا 

مع املرحوم بيتشو وبنيني.
هذا الطفل الذي ولد ليكون العبا لكرة القدم، 
نجوم  من  نجما  األيــام  مرور  مع  بل سيصبح 
سفيان  هو  الطفل(  )هذا  الوطنية،  القدم  كرة 
في  العــب  كأحسن  اختير  الـــذي  الرحيمي، 
كذلك  وتوج  للمحليني،  إفريقيا  كأس  نهائيات 

بجائزة هداف دورة الكاميرون )5 أهداف(.
جدا  محظوظا  كــان  الرحيمي،  سفيان 
ــار  اإلط يــكــون  أن  األقـــدار  شـــاءت  حينما 
الوطني فتحي جمال هو السبب في تألقه، 
وأبعده  الرجاء،  األم،  فريقه  أهمله  أن  بعد 
الفتى  لينتقل  هلل،  سامحه  املدربني  أحد 
وهو  مسكنه،  من  ملعب  أقرب  إلى  الوديع 

ملعب وفريق نجم الشباب الرياضي، علما 
بأنه ازداد في ملعب الرجاء، وسط الكرات، 
والده  ألن  املالعب،  وعشب  واملستودعات، 
اشتغل  عمره،  هلل  أطــال  يــوعــري،  محمد 
ألكثر من نصف قرن كمسؤول عن األمتعة.

فتحي جمال، ومباشرة بعد تعيينه مديرا 
تقنيا لفريق الرجاء، أقام الدنيا ولم يقعدها 
من أجل أن يعود سفيان إلى أحضان فريقه 
مع  الطيبة  عــالقــاتــه  استغل  حيث  األم، 
مالي،  وبمبلغ  ليقنعه  الشباب،  نجم  فريق 
بالترخيص له ليعود مجددا لحمل القميص 

األخضر، والبقية تعرفونها جيدا...
فكم من العب كان قاب قوسني أو أدنى من 
وضع حد ملسيرته الكروية بسبب اإلهمال، 

أو جهل بعض املسيرين أو املدربني.
اإلنجازات  بكل  الرحيمي  للشاب  هنيئا 
التي يحققها كل مباراة، ومزيدا من النجاح 

والتوفيق.

ماذا ننتظر من منتخب المحليـين؟
مازال تتويج املنتخب املغربي 
حديث  إفريقيا  بكأس  للمحليني 
الذي وقف عن  املغربي،  الشارع 
كثب على الروح القتالية والفنية 
املنسجمة  املــجــمــوعــة  لــهــذه 
االعتبار  أعــادت  التي  والقوية، 
وبشكل كبير لكرة القدم املغربية 

على الواجهة اإلفريقية.
ــذا املــنــتــخــب يــســتــحــق  ــ هـ
على  والتنويه  الشكر  كــل  منا 
بذلها  التي  الكبيرة  املجهودات 
نظمت  التي  البطولة  هذه  خالل 
رشح  حيث  بالكاميرون،  مؤخرا 
بها،  للفوز  املنظم  البلد  الجميع 
القدم  كرة  وتاريخ  لعراقة  نظرا 
املنطق  أن  إال  الــكــامــيــرونــيــة، 
بالتاريخ  ال  يــؤمــن  ال  ــكــروي  ال
األكثر  فاملنتخب  باملاضي،  وال 
استعدادا بدنيا وذهنيا هو الذي 

بإمكانه الفوز بالبطولة.
املستحق،  التتويج  هذا  بعد 
ترى ماذا ننتظر من هذا املنتخب 

في القادم من األيام؟
هذا هو السؤال الذي يطرحه 
وخاصة  حاليا،  املغاربة  جميع 
املغربي،  باملنتخب  املهتمني 
األلقاب  من  للمزيد  واملتعطشني 

والبطوالت.
له  املخول  الوحيد  الشخص 
اإلجــابــة عــن هــذا الــســؤال، هو 

البوسني  الــوطــنــي،  الــنــاخــب 
وحيد خاليلوزيتش، الذي واكب 
تــطــور املــنــتــخــب املــحــلــي منذ 
الحضور  على  أصر  بل  البداية، 
إلـــى الـــكـــامـــيـــرون، ومــتــابــعــة 
بعد  مباشرة  األســود،  مباريات 
النهاية،  نصف  ملباراة  تأهلهم 
على  ــر  ــي ــب ــك ال وانـــتـــصـــارهـــم 
برباعية  الكاميروني  املنتخب 
بعد  التألق  هذا  وتأكيد  نظيفة، 
الفوز النهائي على منتخب مالي 

بهدفني دون رد.
من  كبيرا  ــددا  ع أن  صحيح 
لهم  يمكن  ال  املــجــمــوعــة  هـــذه 
االلتحاق باملنتخب األول، بسبب 
العبني  تواجد  أو  السن  عامل 
الناخب  ولــكــن  مــنــهــم،  أفــضــل 
تجربته  وبــفــضــل  الــوطــنــي، 

الباب  فتح  وذكــائــه،  الطويلة، 
على مصراعيه لفئة أخرى أبانت 
كعبها،  وعلو  استعدادها  عــن 
ضمن  لتكون  استحقاقها  بــل 
الالئحة القادمة للمنتخب األول.

اآلن  منذ  بإمكانهم  العــبــون 
رسميتهم  عــلــى  ــضــاض  ــق االن
البطولة  كهداف  أريحية،  بكل 
ــان«،  ــش وأحــســن العـــب فــي »ال
صغر  ــم  رغ الرحيمي،  سفيان 
بقوة  التنافس  فبإمكانه  سنه، 
عــلــى رســمــيــتــه أمــــام كـــل من 
وكذلك  ــعــرابــي،  وال النصيري 
أيوب  للعميد  بالنسبة  الشأن 
الذي بدأ في استرجاع  الكعبي، 
مقوماته، وحسه التهديفي الذي 
فقده بعد تجربته املتواضعة في 

البطولة الصينية.

الــذي  خاليلوزيتش  وحــيــد 
الذي  املشكل  من  اشتكى  طاملا 
اليسرى  الجهة  في  منه  يعاني 
ــي، سيجد  ــغــرب امل الـــدفـــاع  ــن  م
املدافعني  فــي  ضالته  شــك  وال 
لهما  اللذين  وباعدي،  بوطويل 
لهما  يخول  ما  اإلمكانيات  من 
الشأن  كذلك  املركز،  هــذا  شغل 
بعد  الــدفــاع،  ملتوسط  بالنسبة 
البوفتيني  ــن  م ــل  ك ــان  ــ أب أن 
استعدادهما  عــن  ــوســاوي  وامل
مع  اللعب  واستحقاقهما  الكبير 

»الكبار«.
الدفاعي،  املــيــدان  وســط  فــي 
جرب  األحــمــدي،  اعــتــزال  ومنذ 
الــنــاخــب الــوطــنــي الــعــديــد من 
وربما  املركز،  هذا  في  الالعبني 
جبران،  محمد  الودادي  سيكون 
ــه كــثــيــرا، خير  ــذي أعــجــب ب الـ
بأن  نرى  بينما  لألحمدي،  خلف 
بإمكان  اآلخـــر  هــو  الحافيظي 
وحيد أن يعتمد عليه، ولن يخيب 

ظنه.
»الشان«  دورة  أن  نرى  هكذا 
كبير  بشكل  أقنعت  ــرة،  األخــي
بإمكانيات  الــوطــنــي  الــنــاخــب 
كان  أن  بعد  املحليني،  الالعبني 
مترددا في إقحامهم في صفوف 

املنتخب األول.



عرفت بداية سنة 2013 أحداثا مؤسفة في منطقة بني جميل قرب الحسيمة، بعد اصطدام بعض المواطنين مع القوات العمومية 
التي كانت تقوم بمحاربة زراعة القنب الهندي، ورغم أن الوقت كان مبكرا للحديث عن أي »تقنين لهذه الزراعة«، إال أن النائب 
البرلماني المعروف في هذه المنطقة، وهو رئيس الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، لم يخف دعوته إلى 
»ضرورة تقنين زراعة القنب الهندي«، وأدلى بتصريحات خاصة لجريدة »األسبوع«، شكلت مصدر إلهام وتداول لعدة مواقع في الصحافة 

الوطنية، خاصة عندما قال: ))الكيف أو القنب الهندي عبارة عن منتوج فالحي مثله مثل الشعير والعنب والكرموص، يمكن أن تستخرج منه 
المخدرات ويمكن أن تصنع منه األدوية والمواد العطرية والصناعية.. الكرموص مثال ليس حراما ولكن إذا صنعت منه الماحيا يصبح حراما(( 

)المصدر: األسبوع / عدد 31 يناير 2013(.

بالنسبة لنائب مثل نور الدين مضيان، 
منطقة  في  االنتخابي  الفوز  على  اعتاد 
الــريــف، فــإن الــدعــوة إلــى تقنني زراعــة 
القنب الهندي تشكل في حد ذاتها حملة 
انتخابية صالحة لكل زمان ومكان، لذلك 
ال غرابة أن يكرر نفس املواقف اليوم بعد 
مرور أكثر من ثماني سنوات ونحن على 

أبواب انتخابات تشريعية جديدة.
استقاللي،  نائب  مضيان،  الدين  نور 

لحزب  العام  أمينه  على  ضيفا  حل  وقد 
ــة، فــي إطــار  ــرك ــب ــزار ال ــ االســتــقــالل، ن
االقتصادي  للمجلس  األخير  هذا  رئاسة 
تحرير  بـ»ضرورة  ليطالب  واالجتماعي، 
املزارعني )يقصد مزارعي القنب الهندي( 
كل  يالزمهم  الــذي  والرعب  الخوف  من 
الجرمية  الصفة  برفع  وكذا  وحني،  وقت 
عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار 
األمم املتحدة، ولم يفوت مضيان الفرصة 

عشبة  زراعـــة  تقنني  ــى  إل الــدعــوة  دون 
الكيف على غرار باقي الزراعات األخرى، 
وضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة 
بضمان العيش الكريم للمزارعني، وتعزيز 

استقرارهم االجتماعي..
القنب  زراعـــة  تقنني  مــوضــوع  وألن 
الهندي ال يخلو من مزايدات سياسية، فقد 
كان من الطبيعي أن يكون هناك تناقض 
نزار  ضيافة  في  مضيان  يقوله  ما  بني 

عدم  بسبب  الحزب،  إعالم  وبني  البركة، 
التنسيق أو ربما عدم االتفاق، حيث سبق 
»العلم« أن نبهت إلى االستغالل  لجريدة 
السياسي لزراعة القنب الهندي من طرف 
واملعاصرة،  األصــالــة  املنافس،  الحزب 
»مدسوسة«  اتفاقية  توقيع  هامش  على 
عقدها  االتــفــاقــيــات  مــن  مجموعة  بــني 
مع  الحسيمة  تطوان  مجلس جهة طنجة 

بالرباط  الخامس  محمد  جامعة 
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إعداد : سعيد الريحاني

رائحة القنب الهندي تسبق االقتراع 

الدولة تفكر يف االنتخابات 
وال�سيا�سيون يفكرون يف: 

زراعة احل�شي�ش

زراعة القنب الهندي 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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المحارشيمضيان

دخلت  حيث  العلمي(،  )املعهد 
جريدة حزب االستقالل على الخط 
))رئاسة مجلس جهة  لتوضح بأن 
الحصان  تضع  الحسيمة  تطوان  طنجة 
صادر  عنوان  في  وجــاء  العربة((،  قبل 
لجريدة  ــى  ــ األول الصفحة  صـــدر  عــلــى 
»العلم« )لسان حزب االستقالل(: »توقيع 
قبل  الــهــنــدي  بالقنب  خــاصــة  اتفاقية 
املمنوعة  املادة  لهذه  القانونية  التسوية 

قانونا«.
رئيسة جهة  على خطوة  تعليقهم  وفي 
تولت  التي  الحساني،  فاطمة  طنجة، 
إلياس  السابق،  لرئيسها  خلفا  املنصب 
العماري، قال االستقالليون بأن ))مجلس 
خالل  من  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة 
هذه االتفاقية، يحاول أن يفرض سياسة 
األمر الواقع في خطوة استباقية قد تكون 
النبتة  هذه  إخضاع  ألن  محسوبة،  غير 
أمام  الطريق  لتمهيد  العلمية  للدراسة 
استعماالتها الطبية، كان واليزال يفرض 
الرسمية  الجهات  مــع  معمقا  تنسيقا 
فإن  الحاالت،  جميع  في  ألنه  املختصة، 
الصدد،  هذا  في  خطوة  أي  على  اإلقــدام 
الذي  للقانون  تعديل  يسبقه  أن  يجب 
ولم  النبتة((..  لهذه  استعمال  أي  يجرم 
يقف تعليق »العلم« عند هذا الحد، بل إن 
وهي  باالنتخابات  األمر  ربطت  الجريدة 
يكون  أن  الخوف  كل  ))الــخــوف  تقول: 
حاليا  يتم  الكيف  نبتة  على  االشتغال 
هذه  أن  ذلك  صرفة،  انتخابية  بخلفيات 
توظيفها  يمكن  تعتبر عملة صعبة  املادة 
تعرف  منطقة  في  االنتخابي  الزمن  في 
خصوصا  ــادة،  امل لهذه  ورواجــا  نشاطا 
تنتمي  الــتــي  السياسية  الــجــهــة  وأن 
تــزال  وال  كــانــت  الجهة،  رئيسة  إليها 

لضرورة  انتخابي،  بــوازع  تسوق 
التسوية القانونية لهذه النبتة، 
فإن  كــذلــك،  الــحــال  ــان  ك وإذا 

بالتدخل  مطالبة  املختصة  السلطات 
في  وأننا  خصوصا  الوضع،  لتصحيح 
هذه  يرجح  وما  بامتياز،  انتخابية  سنة 
طنجة  جهة  رئــاســة  أن  هــو  الفرضية، 
تطوان الحسيمة تركت كل امللفات الهامة 
املرتبطة بتحقيق التنمية في هذه الجهة 
الذهب  بنبتة  لالهتمام  وتفرغت  جانبا، 

األخضر((، تقول جريدة »العلم«.
ــاســي،  ــســي حــســب هــــذا املــنــطــق ال
كورقة  الهندي  القنب  زراعــة  فاستغالل 
انتخابية حالل بالنسبة لحزب االستقالل 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  على  وحــرام 
طاملا  التي  األحــزاب  من  كان  األخير  هذا 
زراعـــة  تقنني  إلـــى  ــدعــوة  ــال ب ــرت  جــاه
أن  منتسبيه،  بعض  ويعتبر  الحشيش، 
ال  لذلك  الحزب،  باسم  مسجل  امللف  هذا 
غرابة أن تجد القيادي في حزب األصالة 
يقول  املحارشي،  العربي  واملــعــاصــرة، 
البام،  ))إن  املنصرم:  األســبــوع  خــالل 
مباشرة بعد تأسيسه في 8 غشت 2008، 
باملناطق  الكيف  زراعة  تقنني  إلى  تطرق 
إننا  أقــول  أن  أريــد  للمملكة..  الشمالية 
كلما  تخرج  األبــواق  من  مجموعة  ألفنا 
ومسؤول،  جــاد  نقاش  فتح  إلــى  سعينا 
يصب في مصلحة منطقة ما، وتحاول أن 
حتى  عليه،  هي  ما  على  األوضــاع  تبقي 
الفقراء،  املزارعني  استغالل  في  تستمر 
طريقته..((  وحسب  موقعه  حسب  كل 
للعربي  فيسبوكية  تدوينة  )املــصــدر: 

املحارشي(.
فهو  املحارشي،  العربي  يعرف  ال  وملن 
واملعاصرة  األصــالــة  حــزب  أقطاب  أحــد 
الذين طاملا أثاروا الجدل كلما تعلق األمر 
الحشيش،  زراعـــة  تقنني  إلــى  بالدعوة 
في   ،2015 سنة  كشف  أن  له  سبق  فقد 
حشد  وسط  االنتخابية  الحمى  عز 
مدينة  ــراف  أطـ على  جماهيري 
البرملان،  في  يمثلها  التي  وزان، 

سلطة  لرجال  »مسجلة«  ألشرطة  امتالكه 
و»مقدمني«  امللكي وشيوخ  الدرك  ورجال 
يتلقون الرشوة مقابل السكوت عن زراعة 
هائل  حشد  وسط  قال  حيث  الحشيش، 
بالحرف:  بالتصفيقات،  يقاطعه  ــان  ك
))عندي فيديوهات ديال التهديد.. الدولة 
)يقصد  هنا  الكيف  كاين  عارفة  كاملة 
قــادرة  الدولة  واش  والــنــواحــي(،  وزان 
عندنا  واش  مسؤوليتها؟  تحمل  على 
البيضاء  ــدار  وال الرباط  بحال  الطريق 
ــا  والدن واش  الكيف،  مــنــديــروش  ــاش  ب
باش  السبيطار  عندنا  واش  خــدامــني، 
منديروش الكيف، واش عندنا املا، واش 
ال  تديرو  بغيتو  أشنو  األســواق،  عندنا 
املحارشي،  كــالم  الــكــيــف؟((،  مــدرتــوش 
يحمل  كان  اللغوية،  التخريجات  ورغــم 
ويشجع  الكيف  لــزراعــة  صريحة  دعــوة 
الهندي،  القنب  زراعة  بشكل صريح على 
يسائله،  أو  ليحاسبه  تحرك  أحد  ال  لكن 
اللحظات  إحدى  في  انتقل  وأنه  السيما 
وهو يعزف على وتر التهييج إلى التهديد 
باغي  كنت  ))معمرني  قائال:  بالتصعيد، 
وزان(  املقصود  )هنا  ندير مشكل وطني 
على حسابكم..  نديرو  مستاعد  أنا  ولكن 
يدعو  ما  لكن  املحارشي،  تحدث  هكذا 
لالستغراب، هو أنه هو نفسه كان مصرا 
على توثيق هذا الكالم بشريط فيديو، بل 
إنه استقدم صحفيني من الرباط، ليوثقوا 
هذا الكالم الخطير ويذيعوه(( )املصدر: 

األسبوع/ 15 يونيو 2015(.
إلى  فــالــدعــوة  للسياسيني،  بالنسبة 
الخلط  رغم  الهندي،  القنب  زراعة  تقنني 
والتالعب باملصطلحات واملفاهيم، ليست 
إلى  تحولت  اليوم  املسألة  لكن  جديدة، 
حديث داخل املؤسسات الرسمية للدولية، 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  وليس 
الذي  الحكومي  املجلس  إن  بل  وحــده، 
يفترض أن ينعقد اليوم الخميس، ينتظر 
أن يناقش »تقنني زراعة الكيف«، ))فبعد 
استخدام  قبول  على  املــغــرب  مصادقة 
نبتة القنب الهندي، أو ما يعرف بالكيف، 
لجنة  اجتماع  خالل  الطبي،  املجال  في 
يرتقب  املتحدة،  لألمم  التابعة  املخدرات 
أن تصادق حكومة العثماني على مشروع 
املشروعة  باالستعماالت  يتعلق  قانون 
الحكومة  طرح  ويأتي  الهندي..  للقنب 
املغرب،  في  الكيف  تقنني  قانون  ملشروع 
يقوده  الذي  الواسع  النقاش  مع  تزامنا 
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
حول هذا املوضوع، إذ يرتقب أن يصدر 
املجلس تقريرا هو األول من نوعه حول 

األرجح، أن المغرب سيساير التصنيف األممي الجديد لنبتة الكيف، فقد 
أعاد التصويت األخير للجنة المخدرات باألمم المتحدة على إعادة تصنيف 
نبتة القنب الهندي من فئة »األكثر خطورة« إلى الفئة »األقل خطورة«، 

وفتح باب استعمالها الطبي، )أعاد( جدل تقنين زراعة هذه النبتة في 
المغرب إلى الواجهة، حسب ما تؤكده الصحافة الدولية، التي تتداول 
أيضا بعض األرقام مثل القول بأن: ))زراعة القنب الهندي تعد المصدر 

الرئيسي لعيش أزيد من 90 ألف أسرة في ريف شمال المملكة، كما أن 
المغرب يعد المصدر األول للحشيش المستخرج من النبتة نحو أوروبا((.

وانظروا للفرق بني 
التأويالت الطبية لزراعة 

القنب الهندي، والتأويالت 
السياسية، التي تنحصر يف 

العفو عن مزارعي الكيف، 
وهنا يطرح تساؤل: كيف 

ميكن التمييز بني مزارع وبني 
تاجر؟ وكيف ميكن التمييز 
بني من ألقي عليه القبض 

يف إطار الرتويج، ومن 
مت القبض عليه يف إطار 

الزراعة؟ األكيد أن حسابات 
السياسيني ليست هي 

حسابات العلماء، واألكيد أكرث 
أن فرتة االنتخابات تعطي 

لهذا املوضوع قابلية أكرب 
لالستغالل السياسي، ألن 

االستعمال الطبي للكيف 
يجعل املساحات املزروعة 

حمددة وليس فتح الباب 
على مصراعيه لزراعة آالف 

الهكتارات من حقول القنب 
الهندي.

بين تهديدات العربي 
المحارشي وزراعة 

»الكرموص« عند نور 
الدين مضيان 



تحليل  إخباري

العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021
16

طبية  الستعماالت  الكيف،  نبتة  تقنني 
خالل  صــوت  قد  املغرب  وكــان  وعلمية، 
لألمم  التابعة  املخدرات  لجنة  اجتماع 
نبتة  استعمال  بقبول  مؤخرا،  املتحدة، 
القنب الهندي في االستخدام الطبي، وهو 
دولة مقابل   27 الذي وافقت عليه  القرار 
هسبريس/  )املصدر:  دولــة((   25 رفض 

الثالثاء 23 فبراير 2021(.
التصنيف  املغرب سيساير  أن  األرجح، 
أعاد  فقد  الكيف،  لنبتة  الجديد  األممي 
التصويت األخير للجنة املخدرات باألمم 
القنب  نبتة  تصنيف  إعادة  على  املتحدة 
الهندي من فئة »األكثر خطورة« إلى الفئة 
استعمالها  باب  وفتح  خطورة«،  »األقــل 
هذه  زراعــة  تقنني  جدل  )أعــاد(  الطبي، 
حسب  الواجهة،  إلى  املغرب  في  النبتة 
ــة، التي  ــي ــدول ال ــده الــصــحــافــة  ــؤك ــا ت م
القول  مثل  األرقــام  بعض  أيضا  تتداول 
الهندي تعد املصدر  القنب  ))زراعة  بأن: 
أسرة  ألف   90 من  أزيد  لعيش  الرئيسي 
املغرب  أن  كما  اململكة،  شمال  ريف  في 
املستخرج  للحشيش  األول  املصدر  يعد 

من النبتة نحو أوروبا((.
صوت  ملــاذا  ســـؤال:  يطرح  هنا،  ــى  إل
تقنني  على  املتحدة  األمــم  داخــل  املغرب 
االستعمال الطبي لزراعة القنب الهندي؟ 
الجواب على لسان جالل التوفيق، عضو 
اللجنة الدولية للمخدرات باألمم املتحدة، 
إلى  املغرب  تصويت  ))إن  قــال:  ــذي  وال
تصنيف  إعادة  لصالح  دولة،   26 جانب 
ــاء تــأســيــســا على  ــدي، جـ ــن ــه الــقــنــب ال
التي  العاملية،  الصحة  منظمة  توصيات 
ارتأت أن عددا من األمور التي تتضمنها 
 ،1961 لسنة  للمخدرات  الدولية  االتفاقية 
التوفيق  وأوضح  متجاوزة((،  أصبحت 
املــخــدرات  للجنة  الجديد  ــرار  ــق ))ال أن 
خطأ  لتصحيح  ــاء  ج املــتــحــدة،  بــاألمــم 
 ،1961 لسنة  للمخدرات  الدولية  االتفاقية 
أن  الباحثني  ــدى  ل معروفا  يكن  لــم  إذ 

القنب الهندي يمكن استعماله في امليدان 
أن  اتضح  اآلن  لكن  والعالجي،  الطبي 
الرغم  على  عالجية  مزايا  لها  مشتقاته 
نقله  استدعى  ما  وهو  محدوديتها،  من 
الجدول  يضمها  التي  املخدرات  فئة  من 
إلــى الجدول  )األكــثــر خــطــورة(  الــرابــع 
األول )األقل خطورة(((، وأشار املتحدث 
إلى أن ))إعادة تصنيف القنب الهندي ال 
انتفاء خطورته، بل فقط االعتراف  تعني 
مشتقات  فبعض  لــه،  العالجية  باملزايا 
في  تستعمل  أن  يمكن  الهندي  القنب 
واأللم  األطفال  لدى  الصرع  مرض  عالج 

املزمن((، مضيفا أن ))الجدل القائم على 
الهندي،  القنب  بشأن  الدولي  املستوى 
مادة  وهي  »الكانابيديول«،  مادة  سببه 
ــان((،  ــ اإلدم تسبب  وال  مــحــظــورة  غير 
الشركات  مــن  ))عـــددا  أن  ــى  إل مشيرا 
هذه  في  االستثمار  في  ترغب  العاملية 
من  استخالصها  يتم  حينما  لكن  املــادة، 
من  خالية  تكون  أن  يجب  النبتة،  هــذه 
حالة  وفــي  »التتراهيدروكانابينول«، 

تحقق هذا الشرط، يمكن أن تستعمل هذه 
املادة سواء في امليدان الطبي كما يمكن 
استهالكها دون مشاكل(( )املصدر: موقع 

عربي بوست(.
الطبية  التأويالت  بني  للفرق  وانظروا 
ــة الــقــنــب الــهــنــدي، والــتــأويــالت  ــزراع ل
عن  العفو  في  تنحصر  التي  السياسية، 
مزارعي الكيف، وهنا يطرح تساؤل: كيف 
تاجر؟  وبــني  ــزارع  م بني  التمييز  يمكن 
عليه  ألقي  من  بني  التمييز  يمكن  وكيف 
القبض في إطار الترويج، ومن تم القبض 
عليه في إطار الزراعة؟ األكيد أن حسابات 

السياسيني ليست هي حسابات العلماء، 
تعطي  االنتخابات  فترة  أن  أكثر  واألكيد 
لالستغالل  أكبر  قابلية  املوضوع  لهذا 
للكيف  الطبي  االستعمال  ألن  السياسي، 
وليس  محددة  املزروعة  املساحات  يجعل 
آالف  لزراعة  مصراعيه  على  الباب  فتح 

الهكتارات من حقول القنب الهندي.
جديدا  ليس  ــوضــوع  امل هــذا  إن  ثــم 
من  كثير  يعرف  ال  وربما  املــغــرب،  في 

عبد  مثل  وطنيا  زعيما  أن  املواطنني 
ملنطقة  انتمائه  رغم  الخطابي،  الكريم 
تقديمها  البعض  يحاول  التي  الريف 
كأرض ال تصلح فيها إال هذه الزراعة، لم 
من  زراعي  نشاط  على  أبدا  موافقا  يكن 
التي  لألحزاب  بالنسبة  أما  النوع،  هذا 
املوجة،  الركوب على هذه  اليوم  تحاول 
االعتبار  بعني  تأخذ  ال  بالتأكيد  فإنها 
املــواطــنــني،  مــن  كــبــيــرة  رأي شــريــحــة 
حسب  الكيف  زراعــة  لتقنني  فالسعي 
واقع  في  ))هو  بولوز:  محمد  الباحث 
عششت  آفــة  مع  للتطبيع  سعي  األمــر 
في  وخصوصا  الشمالية،  املنطقة  في 
إلى ما  املؤرخني  كتامة، يوصلها بعض 
يقارب أربعة قرون، وبقيت زراعة الكيف 
تقاوم من طرف العلماء ورجال السلطة 
في  يذكر  ومما  يسير،  غير  زمــن  منذ 
موالي  السلطان  محاولة  الجانب،  هذا 
على  القضاء  هلل،  رحمه  األول،  الحسن 
الكيف، فأصدر أوامره بإحراق مزارعه، 
سليمان  ــوالي  م السلطان  ــدر  أص كما 
يأمر  مرسوما   1814 سنة  هلل  رحــمــه 
وإحراقهما،  والكيف  طابا  بقطع  فيه 
ولم تطرح مسألة التقنني إال مع املحتل 
عودة  اآلن هي  الدعوات  فهذه  الغاشم.. 
ملنهج  وإحياء  االستعمارية،  الفترة  إلى 
املحتل مع هذه اآلفة التي عرفت انتعاشا 
الحماية  خــالل  بــالدنــا  فــي  وتــأطــيــرا 
اشترطت  حيث  واإلسبانية،  الفرنسية 
الجزيرة  اتفاق  آنذاك في  الكبرى  الدول 
الفصل  في   1906 أبريل   7( الخضراء 
محتكرة  الكيف  زراعــة  تكون  أن   ،)72
تم   ،1910 سنة  وفي  الدولة،  طرف  من 
»الشركة  تــدعــى  دولــيــة  شــركــة  إيــجــاد 
 Regi املشتركة«  املصالح  ذات  الدولية 
امتياز  من  املستفيدة   co-intersses
االحتكار، وامتد نشاطها سنة 1912 إلى 
منطقة االحتالل اإلسباني، وكذا املنطقة 
الزراعة  فانتعشت هذه  الدولية بطنجة، 
 ،1920 500 طن سنة  إلى  حتى وصلت 
يتقدم  أن  الكيف،  زراعة  تقنني  من  فكان 
الفالح الراغب في زراعته بطلب رخصة 
من إدارة »سكا تبغ« التي تقوم بتوجيه 
السلطات  ــى  إل هـــؤالء  بأسماء  الئــحــة 
الباحث  مع  حوار  )املصدر:  املعنية(( 

محمد بولوز/ أرشيف األسبوع(.

تناقضات وخلفيات سياسية بين »البام« واالستقالل 
في موضوع تقنين زراعة القنب الهندي 

بالنسبة للسياسيين، فالدعوة إلى تقنين 
زراعة القنب الهندي، رغم الخلط والتالعب 

بالمصطلحات والمفاهيم، ليست جديدة، 
لكن المسألة اليوم تحولت إلى حديث داخل 

المؤسسات الرسمية للدولية، وليس المجلس 
االقتصادي واالجتماعي وحده، بل إن المجلس 

الحكومي الذي يفترض أن ينعقد اليوم الخميس، 
ينتظر أن يناقش »تقنين زراعة الكيف«
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الوئام المدني: فرصة سانحة لتأمين 
اإلفالت من العقاب

الوئام  يسمى  ملا  العريضة  الخطوط  تندرج 
املدني، في تأمني مريح لحالة اإلفالت من العقاب، 
لعناصر  ممدودة  يد  كأنه  وهلة  ألول  يبدو  فهو 
الحقيقة،  في  لكنه  املسلحة،  اإلسالمية  الجماعات 
ــالت  اإلف ثقافة  لترسيخ  النظام  ابتكرها  آلــيــة 
الوئام  قانون  دخل  فقد  املجتمع،  في  العقاب  من 
 13 يوم  التطبيق  حيز  إلى   08  -  99 رقم  املدني 
يوليوز 1999، بعد أن صادقت عليه الحكومة وتم 
التصويت عليه في مجلس الشعب ومجلس األمة، 
نفس  من  شتنبر  شهر  في  استفتاء  أيده  وأخيرا 

السنة.
األشــخــاص  أســاســا  يستهدف  الــقــانــون  ــذا  ه
ــي اإلرهــــاب والــتــخــريــب كــمــا هو  املــتــورطــني ف
القانون  من  مكرر   87 البند  في  عليه  منصوص 
والعفو  املدني  الوفاق  أن  الجلي،  ومن  الجزائي، 
مجرد  هي   ،1995 سنة  عفو  قانون  نظير  العام، 
عناصر  وتــبــرئ  الحقيقة،  كشف  تمنع  آلــيــات 
إدارية بعيدة  تليها إجراءات  املسلحة،  الجماعات 
بل  جرى،  عما  والكشف  ومحاسبة  عدالة  أي  عن 
التي  القرارات  يعلم  أحد  ال  داخلية  مداوالت  إنها 
لهم  ليس  وأسرهم  فالضحايا  داخلها،  اتخذت 
الحق في االستماع، وال يمكنهم بالتالي رفع دعوى 
نيلهم  بعد  املتورطني  األشــخــاص  ضد  قضائية 
حماية  تحت  دامــوا  ما  ساحتهم،  وتبرئة  العفو 

الدوائر العسكرية.
جاد  تقصي  غــيــاب  أن  تسجيل  أيــضــا  يجب 
الجماعية  املــذابــح  ــن  م الكثير  ــي  ف ومستقل 
إعالنات  في  يشكك  ما  غالبا  املسلحة،  والعمليات 
العفو الناقصة ويكشف عن جريمة كاملة، مقصية 
وهذا  حقيقية،  ملصالحة  العميقة  األهــداف  بذلك 
التقارير  نتائج  الجزائرية  الدولة  رفض  يفسر  ما 
غياب  عــن  فضال  هــذا  املتحدة،  لألمم  املختصة 
تطالب  الــذي  مثل  ونزيه،  مستقل  شامل  تقصي 
العدالة  أمام  الجناة  لتقديم  الدولية  املنظمات  به 

وإعادة االعتبار للضحايا.
لدعم  الجزائرية  للدولة  املمنهج  الرفض  هذا 
حالة  تسييد  منطق  عن  يكشف  الحقيقة،  مسار 
عن  املسؤولني  مختلف  على  العقاب  من  اإلفــالت 
هم  الذين  اإلنسان،  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 

بالدرجة األولى دولتيون.
ــي ظــل غــيــاب سلطة  ــوضــع، وف ــذا ال ــام ه وأمـ
إرادة  غياب  وأيضا  ومستقلة،  نزيهة  قضائية 
االنتهاكات  ماضي  حقيقة  لكشف  للدولة  سياسية 

تبقى املصالحة الوطنية الحقيقية بعيدة املنال.

قانون الوئام والمصالحة

في  واملصالحة  السلم  أجل  من  ميثاق  إقرار  تم 
الجزائر، وذلك عبر استفتاء شعبي يوم 29 شتنبر 
2005، والذي عزز حالة اإلفالت من العقاب وعدم 
معرفة ما جرى )انظر الجريدة الرسمية الجزائرية 
فبراير   27 لـ   01/06 رقم  النشرة   ،2005 غشت 

.)2006
الــدعــوى  تقتضي  املــيــثــاق،  مــن   6 ــادة  ــامل ف  -

العمومية في حق كل شخص محل بحث 
داخل التراب الوطني أو خارجه، بسبب 
فعل  ارتــكــاب  في  اشتراكه  أو  ارتكابه 
عليها  املنصوص  األفعال  من  أكثر  أو 
 ،2 املــادة  في  املذكورة  األحكام  بموجب 
يمثل طوعا أمام السلطات املختصة في 
تاريخ  من  ابتداء  أشهر   6 أقصاه  أجل 
الرسمية،  الجريدة  في  األمــر  هذا  نشر 

ويصرح بوضع حد لنشاطاته.
األشــخــاص  يستفيد   :16 ــادة  ــ امل  -
أو  ارتــكــابــهــم  بسبب  عليهم  املــحــكــوم 
من  أكثر  أو  فعل  ارتكاب  في  مشاركتهم 
األحكام  في  عليها  املنصوص  األفعال 
طبقا  العفو  من   ،2 املــادة  في  املــذكــورة 
لألحكام املنصوص عليها في الدستور. 

45: ال يجوز الشروع في أي  املادة   -
في  جماعية،  أو  فردية  بصورة  متابعة 
حق أفراد قوى الدفاع واألمن للجمهورية 
نفذت  أعمال  بسبب  أسالكها،  بجميع 
واملمتلكات  األشخاص  حماية  أجل  من 
مؤسسات  على  والحفاظ  األمــة  ونجدة 
على  ويــجــب  الــجــزائــريــة،  الجمهورية 
التصريح  املختصة  القضائية  الجهة 

بعدم قبول كل إبالغ أو شكوى.
من  بالحبس  يعاقب   :46 املـــادة   -
ــوات وبــغــرامــة  5 ســن ــوات إلـــى  3 ســن
إلــى  جـــزائـــري  ــار  ــن دي  250.000 ــن  م
من  يستعمل  مــن  كــل  د.ج،   500.000
خالل تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل 
يعتد  أو  الوطنية،  املأساة  جــراح  آخــر، 
الجمهورية  بمؤسسات  للمساس  بها 
أو  الـــدولـــة،  الــجــزائــريــة أو إلضــعــاف 
لإلضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها 
في  الجزائر  سمعة  لتشويه  أو  بشرف، 

املحافل الدولية.
للسلم  ــاق  ــث ــي م إصـــــدار  فــكــرة  إن 
لــلــنــقــاش شيئا  عــرضــت  واملــصــالــحــة 
إلى  يتسرب  الوهن  بدأ  عندما  فشيئا، 
الجماعات اإلسالمية، وبدأ مشروع بناء 
دولتها اإلسالمية يتراجع.. لكن املالحظ، 
هو أن كل األحزاب السياسية املعارضة 
امليثاق  كتابة  في  تتعاون  أو  تشترك  لم 
وتدعيمه، وأثناء التصويت االستفتائي، 
للميثاق  معارض  صوت  ألي  يسمح  لم 
الراديو،  أو  التلفزة  في  سواء  للتعبير 
الكل تمت مراقبته ومحاصرته، فعائالت 
من  وغــيــرهــا  وجمعياتهم  املــفــقــوديــن 
حقوق  عن  املدافعة  الدولية  املنظمات 
اإلنسان، مرارا ما تم طردهم من الشارع 
ومنعهم من التعبير عن آرائهم املعارضة، 
يسمح  لم  الجزائري  السياسي  فالنظام 
آرائهم  عن  يعبروا  بأن  ملعارضيه  أبــدا 

عبر وسائل اإلعالم خالل االستفتاءات.
بأن  جيدا  يكشف  امليثاق،  ومحتوى 
إمالئه،  في  تحكموا  العسكريني  القادة 
السياسة  بمدح  يستهل  فامليثاق  طبعا 
خالل  الجيش  عمل  على  ويثني  األمنية 

النزاع الداخلي الجزائري..
كما نستنتج أن انتهاكات حقوق 
املنظمات  تنسب  الــتــي  ــســان  اإلن
الدولية مسؤوليتها للجيش، قد تم 
التي  الجرائم  لكن  عنها،  السكوت 
تم  اإلسالمية  الجماعات  اقترفتها 

العفو عن الكثير منها.
بالجرائم  للمتهمني  منح  العفو 
في  القسري  واالختفاء  والتعذيب 
تطبيقا  السالح،  عن  تخليهم  حالة 
للقانون، بهدف طي صفحة املاضي، 
أن  غير  والــوئــام،  السالم  وتعميم 
املصالحة ال يمكن أن تتحقق بأوامر 
أن  تسجيل  يمكن  وهنا  مفروضة، 
قابلة  الغير  الجرائم  هــذه  تمرير 
للتقادم، لقانون العفو وبدون تدخل 
التي  الحقيقة  لجان  من  لجنة  ألي 
تمثل الضحايا، يدفعنا إلى التساؤل 
انتقائية  قــراءة  وجــود  عن  اليوم 
مصيره،  تقرير  في  الشعب  لحق 
بني قراءات سيادة قانون الشعوب 
دور  وســيــادة  مصيرها  تقرير  في 
تتناسى  قراءة  هي  الدولة،  ومكانة 
أن أولى املهام هي حماية وصيانة 
أساسا  هم  الذين  الشعوب  حرية 
أجلهم  ومن  املفاهيم،  هذه  قلب  في 
املقاييس  تلك  ففي  تأسيسها،  تم 
التي تنتفي فيها الحقوق املؤسسة 
لجزء عريض من الشعب، الحق في 
معنى  أي  من  يفرغ  املصير  تقرير 
التي  والسيادة  والدولة  ومحتوى، 
بعيدة  تنأى  الشعب،  باسم  تمارس 
وطموحه،  أمانيه  عــن  البعد  كــل 
وحده،  بالقوة  املفروض  والسالم 
وبدون حقيقة، وبدون جبر، وبدون 
انتقال سياسي ديمقراطي، ال يمكن 

أن يحل املشاكل.
أجل  مــن  فــإنــه  ــقــول،  ال ومجمل 
ال  دائمة،  وطنية  مصالحة  تحقيق 
للدولة  سياسية  إرادة  توفر  من  بد 
للقبول بإفادة بعثة لتقصي الحقائق 
تمثلها منظمات دولية كبرى للكشف 
األمن،  ألجهزة  املحوري  الــدور  عن 
في  العسكرية،  األجــهــزة  وخاصة 
والتعذيب  اإلنسانية  ضد  الجرائم 
واإلعــدامــات  القسري  واالخــتــفــاء 
هذا  أن  غير  القانون،  نطاق  خارج 
النظام  بطبيعة  سيصطدم  الهدف 
تتم  الـــذي  الــجــزائــري  السياسي 
وتحت  الجيش  قبل  من  صياغته 
يتم  الجزائري  فالرئيس  سيطرته، 
العسكريني  القادة  قبل  من  تعيينه 
قبل اختياره من طرف الشعب عبر 
انتخابات مزيفة يتالعب فيها األمن 
دور  هنا  يــؤدي  الــذي  العسكري 

الشرطة السياسية.

لم يعلن إلى اليوم عن حقيقة 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنسان المرتكبة في الجزائر 

خالل السنوات الفارطة، والتي 
ارتكبتها القوات األمنية 

والميليشيات التي دربتها 
الدولة ودججتها بالسالح 

والعتاد، وفرق أخرى على 
رأسها الجماعات المسلحة، 

فالعديد من المنظمات الدولية 
لحقوق اإلنسان اشتكت في 

عدة مناسبات من عناصر القوات 
األمنية والميليشيات المسلحة 

التي لم تتم محاسبتها 
عن األفعال التي ارتكبتها 
واستفادت بشكل كبير من 

الحماية واإلفالت من العقاب.
ورغم كشف هويات مرتكبي 

الجرائم في حاالت عديدة 
من االنتهاكات الجسيمة 

واالختفاءات القسرية، فإن 
الحكومات المتعاقبة بالجزائر 
ترفض أي إجراء ضروري من 

أجل تقص عميق مستقل ونزيه، 
فالصحافة مكممة األفواه 

والمنظمات الدولية قلما يسمح 
لها بزيارة الجزائر لمتابعة 

تحقيقاتها واستكمالها، 
أضف إلى ذلك، رفض الدولة 

الجزائرية االمتثال آلليات األمم 
المتحدة، فحالة اإلفالت من 
العقاب ال تشمل فقط عدم 
تقديم المسؤولين للعدالة 

ومحاسبتهم، بل األدهى من 
ذلك، تبوأهم اليوم مناصب 

عليا ومهمة في البالد، وذلك 
باالعتماد على قوانين شرعنت 
اإلفالت من العقاب عن طريق 

مجموعة من اآلليات.

مأسسة اإلفالت 
من العقاب

 

االنتهاكات اجل�سيمة 
للجي�ش يف اجلزائر

هشام الشرقاوي

تقــنـــين

تندرج الخطوط 
العريضة لما 

يسمى الوئام 
المدني، في 

تأمين مريح 
لحالة اإلفالت 

من العقاب، 
فهو يبدو ألول 

وهلة كأنه 
يد ممدودة 

لعناصر 
الجماعات 
اإلسالمية 

المسلحة، لكنه 
في الحقيقة، 

آلية ابتكرها 
النظام لترسيخ 

ثقافة اإلفالت 
من العقاب في 

المجتمع



مختصرات
شمالية

تطوان، صباح  إقليم  عامل  شوهد 
2021، وهو يقوم  15 فبراير  يوم اإلثنني 
منت  على  ومختصرة  قصيرة  ــارة  ــزي ب
الدفع«،  رباعية  »جيب  خاصة  سيارة 
للجماعة الترابية املالليني، حيث اختصر 
هذه الزيارة الخفيفة من الطريق الدائرية 
الطريق  ذات  املذكورة  القيادة  مقر  إلى 
باقي  تفقد  دون  أدراجه  عاد  ثم  املعبدة، 
إلى  والدخول  للجماعة  الترابي  النطاق 
البنية  فيها  تغيب  التي  الدواوير  باقي 
وصف  وقد  العمومية،  واإلنارة  التحتية 
بأنها  الزيارة  هذه  املواطنني  من  العديد 
»زيارة شكلية بعيدا عن االحتقان«)...(.

املعنية  الجهات  صمت  ظل  في 
األوضاع  حول  حكومية  بالغات  وغياب 
مدينة  تعيشها  التي  املزرية  االقتصادية 
لالحتجاج  الساكنة  خرجت  الفنيدق، 
التوالي، بسبب  الثالثة على  الجمعة  في 
غياب الحوار مع املتضررين حول بدائل 
سبتة«،  »بــاب  الــحــدودي  املعبر  إلغــالق 
صفيح  وقــع  على  السكان  يعيش  حيث 
املدينة،  نصفهم  هجر  بعدما  ســاخــن 
الضفة  نحو  الهجرة  الشباب  واخــتــار 

الشمالية للبحث عن لقمة العيش)..(.

يشتكي العديد من املواطنني بجهة 
الشمال من االرتفاع الصاروخي لفواتير 
املاء والكهرباء، كما أن شركة »أمانديس« 
بدأت  القطاع،  هــذا  تدبير  لها  املفوض 
أجل  من  وإنــذارات  إشعارات  إرسال  في 
تأدية الفواتير املترتبة عن شهور الحجر 
الصحي، علما أن معظم املواطنني كانوا 
متوقفني عن العمل، وفي حالة عدم تأدية 
بقطع  إشعار  إرسال  يتم  الفواتير،  هذه 
من  العشرات  يهدد  بــات  مما  ــتــزود،  ال
األسر بالعيش تحت الظالم والبحث عن 

املاء الشروب خارج املنازل.

18

كواليس جهوية
سطاتما يجري  ويدور في المدن

إعداد: زهير البوحاطي

عـــيــــن

الشمالعـــــــــــلى

اتهامات متبادلة بني جمل�س العمالة وبلدية �سطات ت�سبق احلملة االنتخابية

العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

ــدة جــمــعــيــات مــدنــيــة  ــ خــرجــت ع
بمدينة  صمتها  عن  رياضية  وأخــرى 
الجهات  بعض  قيام  بشأن  العرائش، 
بتفويت غابة »اليبيكا« ملقاولة خاصة 
من أجل إنجاز ملعبني لكرة القدم على 
املجال  وتدمير  األشجار  قطع  حساب 
يتنافى  األمــر  هذا  أن  رغم  الغابوي، 
التي صادق  واملعاهدات  املواثيق  مع 
البيئة  يخص  ما  في  املغرب  عليها 

وفي إطار برنامج »املغرب األخضر«.
العرائش  مسؤولي  بعض  وفضل 
حساب  على  املــذكــورة  الغابة  إنهاء 
تكون  ربما  رياضية  منشأة  إحــداث 
املشاريع  بــاقــي  مثل  مثلها  فاشلة 
العديد  فــي  فشلت  التي  الرياضية 
التي  خصوصا  الشمالية،  املــدن  من 
والتي  فيها  القرب  مالعب  إنشاء  تم 
فيها  تغيب  حيث  خراب،  إلى  تحولت 
هذه  بمثل  الخاصة  الــجــودة  شــروط 
غياب  بسبب  الرياضية،  املشاريع 

مواقع استراتيجية مخصصة لذلك.
وتقدمت أحد عشر جمعية بشكاية 

العرائش،  مدينة  لباشا  املوضوع  في 
منها،  نسخة  على  »األسبوع«  تتوفر 
ورش  أشغال  توقيف  أجل  من  وذلــك 
تم  حيث  املــذكــورة،  بالغابة  ملعبني 
تفويت هذه الغابة من طرف الجماعة 
سلك  دون  مشبوه  لشخص  الترابية 

مساطر السمسرة القانونية.
فإن  الشكاية،  في  ورد  ما  وحسب 
هذه الجمعيات فوجئت يوم 9 فبراير 
غابة  بتهيئة  القيام  بأعمال   ،2021
هذا  عن  استفسارهم  وعند  »اليبيكا«، 
أن  لهم  اتضح  وصاحبه،  املــشــروع 
العرائش  مدينة  خــارج  من  صاحبه 
تساؤالت  عدة  يطرح  مما  وعمالتها، 
تــجــمــع صاحب  ــتــي  ال الــعــالقــة  ــن  ع
فوت  الذي  الجماعة  ورئيس  املشروع 
له هذه الصفقة في الخفاء دون إعالن 
مسبق وإشراك ذوي االختصاص في 
املجال الرياضي، تحت غطاء ما يسمى 
بالخوصصة، حيث سيتم الدخول إلى 
وليس  مــادي  بمقابل  امللعبني  هذين 
املوقعة  الجمعيات  جعل  مما  مجانا، 

على الشكاية تستنكر هذا القرار.
من  العرائش  مدينة  باشا  وتحرك 
أجل إبرام »اتفاقية تهم هذا املشروع« 
املتتبعني  مــن  الــعــديــد  وصفها  كما 
و»عقد  باملدينة،  الــريــاضــي  للشأن 
بعض  )حسب  رسمي«  غير  اجتماعا 
بعض  مــع  املحلية(  اإلعــالم  وســائــل 
الشكاية  على  املــوقــعــة  الجمعيات 
باقي  إقناع  أجل  التمثيلية، من  وذات 

للتنازل لصالح بناء هذين  الجمعيات 
وتشويه  تدمير  حساب  على  امللعبني 

الغابة ومجالها البيئي.
تعنى  التي  الجهات  بعض  وقامت 
للغابة  قضائي  عون  بإيفاد  بالبيئة، 
من  املشروع،  أشغال  بها  تقام  التي 
أجل إنجاز محضر املعاينة لالستعانة 
به لدى القضاء في مواجهة مغتصبي 

هذه الغابة.

جمعيات المجتمع المدني بالعرائش تطالب بوقف اغتصاب غابة »اليبيكا«

نورالدين هراوي

من  مجموعة  فيه  أمطر  ــذي  ال الــوقــت  فــي 
هذه  االجتماعي،  التواصل  مواقع  النشطاء 
الترقيعات  من  بتساؤالت عن مجموعة  األيام، 
السلطات  ظلت  التي  اإلصــالحــات(،  )عفوا 
املنتخبة تسوق لها إعالميا، خاصة من طرف 
االستقالل،  يرأسه حزب  الذي  العمالة  مجلس 
مكتبه  في  املحلية  املواقع  لبعض  واستدعاؤه 
عن  الفضفاض  وحديثه  واألخرى،  الفينة  بني 
الذي  الشيء  حققها،  التي  »إنجازاته«  بعض 
مجرد  »الفيسبوك«  نشطاء  بعض  اعتبره 
على  التغطية  ــل  أج مــن  إعــالمــي  اســتــهــالك 
اختالالته التي رصدتها لجن تفتيش الداخلية 
أو مجلس جطو سابقا، متهمني إياه باإلخالل 
من  للسطاتيني،  املقدمة  االنتخابية  بوعوده 
األحزاب،  بعض  العمالة  مجلس  اتهم  جهته، 
يرأس  الذي  والتنمية  العدالة  حزب  وخاصة 

الضجة  هــذه  وراء  بالوقوف  سطات،  بلدية 
عدد  يشنها  التي  »الفيسبوكية«  والسخرية 

كبير من رواد املواقع االجتماعية، عندما عروا 
على حقيقة هشاشة البنيات التحتية ملجموعة 

حيث  لإلقليم،  التابعة  القروية  الجماعات  من 
لم يتمكن مجلس العمالة، وفق تعبير منتقديه، 
التنموية،  املشاريع  من  مجموعة  تنفيذ  من 
بمثابة  تعتبر  التي  الطرقية  املسالك  كتهيئة 
السكان بمختلف  الحياة والتي تربط  شرايني 
املرافق العمومية، وكذا الطرق الرئيسية، التي 
تعتريها كثرة الحفر واألوحال التي نتجت عن 
السير  عرقلة  في  متسببة  املطرية  التساقطات 
للسيارات والراجلني على حد سواء، ومصائب 
وحوادث سير مميتة في طرق متهالكة، يوضح 
بامللموس واقع البنية التحتية املهترئة أصال، 
مجلس  بني  املتبادلة  االتهامات  تعالت  حيث 
حدتها  وازدادت  البلدية،  ومجلس  العمالة 
مؤخرا قبل موعد االنتخابات املقبلة والقريبة، 
وكل  املنفذة،  اإلنجازات  من  مجموعة  بشأن 
موقوفة  ومشاريع  إليه،  نسبها  يحاول  طرف 
التنفيذ أو لم تنجز، وكل اإلخفاقات التنموية 
ومحاولة  الــســكــان،  منها  يستفد  لــم  الــتــي 
تاريخ  ليبقى  لآلخر،  إلصاقها  منهم  البعض 
كل  في  والحاسم  الفيصل  هو  االقتراع  موعد 

التهم الثقيلة املتبادلة بني الطرفني.

منذ تاريخ 2019/9/25، ومحمد املرابط ضحية 
شواهد مزورة صادرة عن جماعة الزيتون التابعة 
لعمالة إقليم تطوان، من أجل االستيالء على عقار 
املوضوع  في  بشكاية  املعني  تقدم  حيث  محفظ، 
االستئنافية  املحكمة  لــدى  للملك  العام  للوكيل 
أجل  من   ،2020/3101/283 عدد  تحت  بتطوان، 
فتح تحقيق في املوضوع وإحالة الوثيقة املشكوك 
في مصداقيتها على الخبرة، واملتعلقة باالستخراج 
اعتماد  تم  حيث  الزيتون،  جماعة  عن  والصادرة 
هذه الوثيقة من أجل توثيق رسم عدلي هو ملحق 
إلى  الضحية  استدراج  أجل  من  وذلك  تصحيحي، 
منه  حقه  وسلب  تعويضه،  دون  حقيه  عن  التنازل 
االبتدائية  املحكمة  اعتمدت  حيث  ملتوية،  بطرق 
على هذه املعطيات ضد املشتكي ولصالح الجماعة 
الفصل  خــرق  الجماعة  رئيس  أن  كما  املــذكــورة، 
املتعلق   14.113 رقم  التنظيمي  القانون  من   103
تفويضا  الثاني  لنائبه  بمنحه  وذلك  بالجماعات 
األخير  هذا  وقام  التعمير،  مجال  باإلمضاء يخص 
عقار  لتقسيم  باالستخراج«  »إذن  شهادة  بمنح 

محفظ مساحته 107 أمتار مربعة.
هيئة  عــن  الدنكير  محسن  املــحــامــي  وحــســب 
يناير   15 بتاريخ  الشكاية  حفظ  تم  فقد  تطوان، 
املحكمة  لــدى  العامة  النيابة  طــرف  مــن   ،2021

الشكاية،  تجنيح  تم  بعدما  لتطوان،  االبتدائية 
هو  الجماعة،  قدمته  ــذي  ال التزوير  مبرر  وكــان 
املحاضر  حسب  األسماء،  في  وتشابه  مادي  خطأ 
الضبطية، لكن دون تعويض الضحية عن األضرار 
الجماعة على  أو معاقبة  التي لحقت به وبأسرته، 
نهب  أجل  من  مقصودا  كان  أنه  رغم  الخطأ،  هذا 
هذه العقارات واستخراج إذن من املحافظة بتقسيم 
التي  الجهات  بعض  لصالح  وتحفيظها  األراضي 
شهادة  مقابل  السياسيني  بعض  بينها  من  كــان 
الجماعة  لرئيس  الثاني  النائب  طرف  من  موقعة 
ذلك،  أجل  من  قانونية  ــة  إداري مساطر  سلك  دون 
تطوان  إقليم  لعامل  املــوجــهــة  الشكاية  حسب 
تصريحات  وحسب  املــذكــور،  املحامي  بواسطة 
املشرفة  القضائية  الضابطة  لدى  املذكور  النائب 
ألشخاص  الوثيقة  هذه  سلمت  حيث  البحث،  على 
وضمنت  عليها  الحصول  صفة  على  يتوفرون  ال 
هذه  في  الضحية  اسم  ــإدراج  ب تحايلية  بصيغة 
الوثيقة اإلدارية مع رقم بطاقته الوطنية وكأن هذه 
الشهادة قد منحت للضحية، غير أنها في الحقيقة 
منحت لبعض األفراد املقربني من هؤالء املنتخبني 
الذين عملوا على منح شواهد من أجل االستفادة 

من حصة األسد من عقار املشتكي.
وكانت الغاية من هذه الوثائق الصادرة عن جماعة 

الزيتون، هو تضليل العدالة من أجل االستحواذ على 
بعض األراضي، كما تؤكد ذلك مكاملات هاتفية جرت 
بني الضحية ونائب رئيس الجماعة املتورط األول في 
الثاني  النائب  تصريحات  يؤكد  مما  املوضوع،  هذا 
لرئيس الجماعة لدى الضابطة القضائية في محضر 
بأنه   ،2019/12/13 بتاريخ   4654 عدد  تصريحاته 
باالستخراج،  اإلذن  طلبات  على  باملصادقة  مكلف 
الــقــرارات  هــذه  مثل  اتخاذ  على  متعود  أنــه  ويفيد 
كانت  سواء  عليها،  الحائزين  تمكن  والتي  الفردية، 
لهم الصفة في ذلك أم ال، من تقسيم عقارات وأراضي 
حسب  مالكيها،  إرادة  عن  رغما  ملكهم  في  ليست 

الشكاية التي تتوفر عليها »األسبوع«.
العديد  بإجراء  املذكور،  النائب  قام  ذلــك،  وبعد 
أخيه  رفقة  املوضوع  طي  أجــل  من  االتــصــاالت  من 
وتم  منحها  التي  الشواهد  على  السيطرة  أجل  من 
التصديق عليها من طرف مكتب الضبط الذي بدوره 
الداخلية  وزارة  فإن  ولهذا،  املوضوع،  في  متورط 
مطالبة بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في هذا امللف 
الشائك بعدما فشلت القضاء والعمالة في الوصول 
إلى الحقيقة بسبب الشواهد املزورة التي تم رفض 

خبرتها أو فتح تحقيق بشأنها.

ا�ستخدام �سواهد جماعة الزيتون لال�ستيالء على عقارات
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كواليس جهوية

ســوسيةأصـــــداء

القانون  نــصــوص  إحـــدى  تتضمن 
))عــدم   :1976 لسنة  للجماعات  املسير 
االستغالل الشخصي لسيارات الجماعات 
ــن الــنــفــوذ الــتــرابــي  ــدم خــروجــهــا م وعـ
بها  ضــرب  نصوص  كلها  للجماعة((، 
عرض  إنزكان  بمدينة  املسؤولني  بعض 
السيارة  يستغلون  ــن  ــذي وال الــحــائــط، 
الوظيفية في مآربهم الشخصية ويتعدى 
يصلون  بل  الترابي،  النفوذ  بها  التجول 
وبمحروقات  اإلقــلــيــم،  خـــارج  ــى  إل بها 
الجماعة، كما أن جل األعطاب التي تلحق 
حساب  على  إصالحها  يتم  بالسيارات 
الجماعة، وذلك في غياب مراقبة السلطة 
وكأن  بسكتة«  »ضارباها  الوصية، التي 

األمر ال يعنيها. 

االســـتـــئـــنـــاف مبــديــنــة  مــحــكــمــة  قضت 
ــاديـــر، يـــوم اخلــمــيــس املـــاضـــي، بـــإدانـــة أربــعــة  أكـ
أشخاص بـ 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، 
ارتكاب جرائم  تورطهم يف  وذلــك على خلفية 

السرقة.
ويــنــحــدر ثــاثــة مــن املـــدانـــن يف هـــذا امللف 
الــقــضــائــي، مـــن حـــي ســيــدي يــوســف بــأكــاديــر، 
يف حــــن يـــنـــحـــدر املـــــــدان الــــرابــــع مــــن مــديــنــة 
تـــارودانـــت، حــيــث أقــدمــوا ســابــقــا عــلــى العديد 
النتزاع  املواطنن  وتهديد  السرقة  أعمال  من 
ممتلكاتهم منهم بالقوة، قبل أن تهتدي إليهم 
يف  املعنية  املصالح  باشرتها  التي  التحقيقات 

هذا املوضوع.

تهيئة  تصميم  ــروع  ــش م يحظى 
القطب الحضري الجديد ألكادير، باهتمام 
الــعــديــد مــن املــصــالــح بــاملــديــنــة، نظرا 
املشروع  هذا  سيضفيها  التي  للدينامية 

على االستثمارات بعاصمة سوس.
ألكادير  الجديد  الحضري  القطب  ويمتد 
 1200 ـــ  ال تــقــارب  إجمالية  مساحة  على 
شرق  شمال  املــداري  الطريق  من  هكتار، 
تجزئة  ومن  جنوبا،  الوطنية  الطريق  إلى 
تليال شرقا إلى واد الحوار غربا، وتستأثر 
ضمن  االستراتيجية  املناطق  من  العديد 
مصالح  باهتمام  الذكر،  السالف  املحور 
على  املشرفة  ألكــاديــر  الحضرية  الوكالة 
ألكادير،  الكبير  امللعب  بينها  من  املشروع، 
واملستشفى الجامعي، والبنيات الجامعية، 
واملدرسة  والصيدلة،  الطب  كلية  قبيل  من 

الوطنية للعلوم التطبيقية.

ــارات،  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ جلـــنـــة  ــتـــمـــاع  اجـ أسفر 
رئيس  بــرئــاســة  األربــعــاء املــاضــي،  يــوم  املنعقد 
احلكومة، سعد الدين العثماني، عن املصادقة 
اتفاقيات  ومــاحــق  اتفاقية  مــشــروع   34 على 
اســتــثــمــار تــبــلــغ تــكــلــفــتــهــا 11.3 مــلــيــار درهـــم، 
والـــتـــي ســتــوفــر 3500 مــنــصــب شــغــل مــبــاشــر 
و5819 منصب شغل غير مباشر بعموم جهات 
ماسة،  ســوس  جهة  حتظى  لن  بينما  اململكة، 
 % و3  % من حجم االستثمارات   3 بـ  ســوى 
من مناصب الشغل املستقبلية، حسب ما نص 
عليه باغ جلنة االستثمارات رقم 79، الصادر 

بتاريخ 17 فبراير 2021.

لجأ شخص ثالثيني، ينحدر من دوار 
إلقليم  التابعة  بلفاع  بجماعة  تقصبيت 
أجل  من  التزوير  إلى  باها،  أيت  اشتوكة 
الزواج مرة ثانية دون علم زوجته األولى، 
للعزوبة  شهادة  باستخالص  قام  حيث 
بشكل غير قانوني، في الوقت الذي يعتبر 
فيه متزوجا وأبا لثالثة أطفال، وذلك من 
من  تنحدر  عشرينية  بفتاة  الــزواج  أجل 
باألمر  املعني  وتمكن  منطقة إمينتانوت، 
الذين  وأهلها،  الثانية  زوجته  خداع  من 
وافقوا على تزويجه منها باعتباره عازبا، 
حتى  تنطلي  أن  حيلته  استطاعت  كما 
على العدلني التابعني للمحكمة االبتدائية 
بإمينتانوت، والذين قاما بتوثيق زواجه 

الثاني.

العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

سيدي 

قاسم

خنيفرة
مستشفى إقليمي بدون أطباء 

األسبوع

تحول املستشفى اإلقليمي بخنيفرة 
العديد  رحيل  بعد  بناية مهجورة  إلى 
متعددة،  ألسباب  الطبية،  األطــر  من 
الخدمات  مستوى  جعل  الذي  الشيء 
يعاني  كــمــا  تــراجــع،  ــي  ف الصحية 
تأخير  مـــن  واملـــرضـــى  املـــواطـــنـــون 

من  تمكينهم  وعــدم  الطبية  املواعيد 
تعطل  بدعوى  الفحص  من  االستفادة 

األجهزة.
اإلنعاش  طبيب  رحيل  خلف  وقــد 
في  وفراغا  كبيرا  خصاصا  والتخدير 
املستشفى، مما يدفع املرضى لالنتقال 
فــاس،  أو  مــالل  بني  مستشفى  ــى  إل
بـ»السكانير«  الفحص  إجــراء  قصد 
أخرى،  فحوصات  على  الحصول  أو 
عن  يتساءلون  املواطنني  يجعل  مما 
الوعود السابقة التي أطلقتها الوزارة 

تــوفــيــر جميع  بــخــصــوص  الــوصــيــة 
التجهيزات واألطر الطبية بعد تشييد 

املستشفى.
فساكنة خنيفرة تعاني كثيرا جراء 
الصحي  القطاع  يطال  ــذي  ال الخلل 
باملدينة من نقص في الخدمات الطبية 
أن  ينتظرون  كانوا  بعدما  ــة،  واإلداري
آفاقا  اإلقليمي  املستشفى  لهم  يفتح 
جديدة بعد عدة سنوات من االنتظار، 
مهجورة  ببناية  اصــطــدمــوا  لكنهم 
والتمريضية،  الطبية  لألطر  تفتقر 

بعدما صرفت عليها املاليير لبنائها.
نداءات  جمعوية  فعاليات  وأطلقت 
من أجل توفير سبل العالج الذي يعد 
ينص  التي  الوطنية  الحقوق  من  حقا 
بسياسة  منددين  الــدســتــور،  عليها 
ملطالب  االستجابة  ــدم  وع التجاهل 
ورفع  طبية  أطر  توفير  في  الساكنة 
معاناة  من  والحد  الخدمات،  مستوى 
أجل  من  طوابير  في  اليومية  املرضى 
إلى  توجيههم  أو  الطبيب  استشارة 

مستشفى في مدينة أخرى.

أخبارأزمـــــــــــــور

شكيب جالل 

منذ إزالة سوق الثالثاء بمدينة أزمور، تدهورت 
نظموا  أن  لهم  سبق  الذين  الــســوق،  تجار  وضعية 
القاضي  البلدي  املجلس  قرار  احتجاجية ضد  مسيرة 
بتاريخ  التنفيذ  الذي دخل حيز  الثالثاء،  بإلغاء سوق 
ظاملا  قرارا  اإلغالق  هذا  شكل  حيث   ،2018 شتنبر   4
يتم  لــم  الــذيــن  والــبــاعــة  الــتــجــار  حــق  فــي  ومجحفا 
تعويضهم بمكان آخر ملزاولة تجارتهم، رغم أن السوق 
باملدينة  والعائالت  األسر  من  للمئات  رزق  كان مصدر 

ونواحيها.
من  أزمــور  مدينة  حرمان  عن  املواطنون  ويتساءل 
شريان  يعتبر  الــذي  »الــثــالثــاء«،  األسبوعي  سوقها 
الحركة التجارية واالقتصادية باملدينة، فهل تستجيب 
التجار  ملطالب  البلدي  واملجلس  املسؤولة  الجهات 
والساكنة التي طال انتظارها، لوضع حد ملعاناة هذه 

الفئة من املجتمع؟
 

حملة  خــوض  يف  املنتخبة  اجلــهــات  بعض  شرعت 
انتخابية سابقة ألوانها يف مدينة أزمور، حيث يقوم عدد 
مخضرمة  وجـــوه  بينهم  مــن  واملستشارين  األعــضــاء  مــن 
ألول  اجلماعي  العمل  تخوض جتربة  وأخــرى  ومعروفة، 
مـــرة، )شـــرعـــوا( يف الــتــرويــج لــبــعــض املــشــاريــع واألشــغــال 
ــة ونــســبــهــا إلـــيـــهـــم، بــغــيــة احلــــصــــول عـــلـــى رضـــى  ــاريــ اجلــ
بحملة  الــقــيــام  إلــى  املنتخبن  هـــؤالء  ويلجأ  املــواطــنــن، 
انتخابية تصب يف مصلحتهم عبر االدعاء أن ما يحصل 
من إصاحات ومشاريع هي من اقتراحهم، وذلك متهيدا 
لكسب أصوات انتخابية والظهور أمام املواطنن بصفتهم 

احلزبية والسياسية قبل موعد االنتخابات املقبلة.

كبيرة  فوضى  إيقاع  على  أزمــور  مدينة  تعيش 
الصغير،  الحجم  من  األجرة  سيارات  سائقو  أبطالها 
بعضهم  أن  رغم  املراقبة  إطار  خارج  أصبحوا  الذين 
الثقة«،  »رخصة  على  توفره  دون  املهنة  لهذه  يتعاطى 
باإلضافة إلى عدم احترامهم لعالمات التشوير، حيث 
أصبح التوقف بالنسبة إليهم مسموحا به في كل مكان 
حتى األماكن املمنوع فيها الوقوف، ومن جهة أخرى، 
يرفض عدد كبير من السائقني نقل الزبائن إلى الوجهة 
التي يريدون إلى جانب رفضهم للعجزة واملرضى، زد 
سيارات  لبعض  املتهالكة  امليكانيكية  الحالة  ذلك  على 
لم  أنها  رغم  املدينة  في  وتجول  تصول  التي  األجــرة 
تعد صالحة لالستعمال، دون مراقبة من قبل املصالح 
التي  النقابات  مع  االصطدام  لتفادي  ربما  املختصة، 
الصغيرة«  »الطاكسيات  لسائقي  بالنسبة  أصبحت 

إطارا يتخندقون فيه، فقط لكي يفعلوا ما يشاؤون.

الخميسات

األسبوع

واملــاس  منطقة  ســكــان  مــن  الــعــديــد  عــبــر 
استيائهم  عن  الخميسات،  لعمالة  التابعة 
في  وتركهم  الكهرباء  من  حرمانهم  بسبب 
الظالم لعدة أيام، مستنكرين تجاهل املصالح 

املختصة واملجلس الجماعي.
نفوذ  ضمن  املــتــواجــدة  األحــيــاء  وتعاني 
غياب  من  واملـــاس،  بجماعة   19 الـــ  الــدائــرة 
السكان  يضطر  حيث  ليال،  للكهرباء  كلي 
أشغالهم  لقضاء  بالشموع  ــاءة  اإلضــ ــى  إل

املنزلية وتمكني أبنائهم من القيام بواجباتهم 
املدرسية.

ــي ظــالم  ــاس ف ــ ــاء وامل ــي ــل أح وتــعــيــش ج
للكهرباء،  املتكررة  االنقطاعات  بسبب  دامس 
معاناة  يخلق  الذي  الشيء  مجهولة،  ألسباب 
الجميع  حــاجــة  بسبب  للسكان،  ومــشــاكــل 
بتحمل  الجماعة  مسؤولي  مطالبني  للكهرباء، 

مسؤوليتهم والتدخل لتسوية الوضع.
اهتمام  عـــدم  الــســكــان  بــعــض  واســتــنــكــر 
ــة لــــوكــــاالت تـــوزيـــع  ــي ــن ــق ــت ــح ال ــالـ ــصـ املـ
الكهرباء بشكاياتهم املتكررة، قصد وضع حد 
لالنقطاعات الكهربائية اليومية، والتي تخلق 
األطفال  لدى  وخصوصا  األسر  لدى  ارتباكا 
لهذه  حد  بوضع  مطالبني  والتالميذ،  الصغار 

املشاكل في القريب العاجل.

خدمات رديئة للمكتب الوطني للماء والكهرباء 
تغضب السكان

األسبوع

املحلية  الــهــيــئــة  دعـــت 
ــار  ــسـ ــيـ لـــفـــيـــدرالـــيـــة الـ
تادلة،  بقصبة  الديمقراطي 
مجالية  تنمية  نــهــج  إلـــى 
وعادلة  حقيقية  واجتماعية 
ــة، بــإمــكــانــهــا  ــطــق ــن فـــي امل
الــتــخــفــيــف مـــن الـــفـــوارق 
ــة واملــجــالــيــة  ــمــاعــي االجــت
في  تتزايد  انفكت  ما  التي 
منذ  املــديــنــة  تهميش  ظــل 
رغم  اليوم  حتى  االستقالل 
قدمتها  التي  التضحيات 

على جميع املستويات.
ــددت الــفــيــدرالــيــة  ــ ــ ونـ

الصحي  ــوضــع  ال ــردي  ــت ب
والـــخـــدمـــات الــطــبــيــة في 
ســوء  مستنكرة  ــة،  ــن املــدي
واملــالــي  اإلداري  التدبير 
ــوالي  م ــرب  ــق ال ملستشفى 
ــل، والــخــصــاص  ــاعــي إســم
املـــهـــول فـــي الــتــجــهــيــزات 
وتحويله  الطبية،  واألطــر 
مرتع  إلى  صحي  مرفق  من 

للدعاية االنتخابية.
طريقة  الهيئة  وانتقدت 
إلجــراءات  »املخزن«  تدبير 
بـ»مقاربة  »كــورونــا«  أزمــة 
فئات  حساب  على  قمعية« 
ــضــة من  ــري وقـــطـــاعـــات ع
الـــكـــادحـــني واملــهــمــشــني، 
ــة الــقــمــع  ونــهــجــه لــحــمــل
املناضلني  ضــد  املــوجــهــة 
ــنــشــطــاء الــحــقــوقــيــني،  وال

داعية إلطالق كافة املعتقلني 
السياسيني ومعتقلي الرأي، 
ونهج مقاربة اجتماعية في 

تدبير أزمة الجائحة. 
ــة مــن  ــئ ــي ــه وحــــــذرت ال
البيئي  التلوث  استفحال 
ــث مـــــن مـــطـــرح  ــعـ ــبـ ــنـ املـ
يبرز سوء  النفايات، والذي 
قبل  مــن  املمنهج  التدبير 
التي  الترابية  الجماعات 
واألحــزاب  »البام«  يرأسها 
إلى  منبهة  معه،  املتحالفة 
نهر  ملياه  املفرط  االستغالل 
املائية،  الربيع وللفرشة  أم 
ــان ضــفــتــي الــنــهــر  ــرمـ وحـ
تنموية  مــشــاريــع  أي  مــن 
ــي  األراضـ لسقي  حقيقية 
الفالحني،  وتحسني أوضاع 

االجتماعية واالقتصادية.

قصبة تادلة

فيدرالية اليسار تطالب بتنمية مجالية لتادلة
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كواليس جهوية

سوق أسبوعي يعرقل 
ظروف الدراسة

 في مؤسسة عمومية

األسبوع

تعليمية  مــؤســســات  تــامــيــذ  يــعــانــي 
من  السوالم،  بحد  وإداريــة  تربوية  وأطر 
انتشار روائح كريهة قرب محيط املدارس، 
مــصــدرهــا أكــيــاس ومــخــلــفــات الــســوق 
لهم  تسبب  حيث  ــاور،  ــج امل األســبــوعــي 
املتراكمة،  النتنة  واألكياس  الروائح  هذه 

اختناقا وصعوبة في التنفس.
يوجهها  التي  الشكايات  من  وبالرغم 
املنتخبني  ــى  إل التاميذ  وأمــهــات  آبـــاء 
واألزبال  النفايات  من  للحد  واملسؤولني، 
األسبوعي  الــســوق  تــجــار  عــن  الناتجة 
أن  إال  ــائــح،  ــذب وال ــن  ــدواج ال ومخلفات 
مــهــتــم بصحة  ــر  غــي ــدي  ــل ــب ال املــجــلــس 
للحد  إجــراءات  أي  يتخذ  ولم  املواطنني، 
التعليمية  املؤسسات  تاميذ  معاناة  من 
التي  الكريهة  الــروائــح  جــراء  والسكان 
مصدرها السوق األسبوعي، الذي خصص 
مسألة  أن  إال  لهيكلته،  درهم  مليون  مبلغ 
النظافة تظل غائبة عن اهتمام املسؤولني 
مهمة  مالية  ملداخيل  املجلس  تحقيق  رغم 

من عائدات هذا املرفق.
فعاليات  انــتــقــدت  ــرى،  ــ أخ جــهــة  ــن  م
االنتخابية  الحسابات  تغليب  جمعوية 
خال  من  الساكنة،  مصلحة  حساب  على 
استغال  عبر  انتخابية  مكاسب  تحقيق 
مثل  شخصية،  ملصالح  املشاريع  بعض 
وإقصاء  أحياء  على  القرب  ماعب  توزيع 
مناطق أخرى، وإقصاء طرق قرب دواوير 
فقط  واالهــتــمــام  العمومية،  ــارة  اإلنـ مــن 

بواجهة املدينة.

العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

مكناس

مواطنون يحذرون من كارثة بيئية يف �سهريج ال�سواين

حد السوالم

سيدي بنور

الطريق نحو الكارثة بين الغربية والوليدية 

أخـبار  الــــــــــدار البـيضـاء
تعيش مقاطعات موالي رشيد بالدار البيضاء 
وشبه  متهالكة  طرق  من  التحتية،  البنى  في  ترديا 
التشوير  فــي  ونقص  العمومية،  لــإنــارة  غياب 
الطرقي، ناهيك عن الطابع البدوي الذي يطغى على 
هذه املنطقة من العاصمة االقتصادية، واملتمثل في 
املواشي  وكــذا  بالدواب،  املجرورة  العربات  كثرة 
التي تجوب مختلف الشوارع بكل حرية، مع العلم 
الذكية«،  »للمدينة  النابض  القلب  أضحت  أنها 
املرافق  لتوفرها على مجموعة من  ونواحيها وذلك 

العمومية املدرة للدخل.
املهمشة  املنطقة  هــذه  سكان  يسجل  لــهــذا، 
ويجددون  يعانونه،  الذي  اإلقصاء  من  امتعاضهم 
االنتخابات  سماسرة  على  الطريق  لقطع  الدعوة 
من  كل  على  حديد  من  بيد  والضرب  الدين،  وتجار 

سولت له نفسه أن يسير عكس التيار.

جماعة  ســاكــنــة  ــاة  ــان ــع م ــواصــل  ــت ت
عند  خصوصا،  واملكانسة  عموما  بوسكورة 
الحصول على شواهد اإلقامة إلنجاز وتجديد 
الترابي  املركز  من  الوطنية  التعريف  بطائق 
كثرة  بسبب  وذلك  باملكانسة،  امللكي  للدرك 
طرف  من  املسلمة  اإلقامة  بشواهد  األخطاء 
مراجعة  وعدم  امللكي  للدرك  الترابي  املركز 
هذه الشواهد قبل تسليمها، ويكفي مراجعة 
التعريفية  املعطيات  تسجيل  مركز  سجالت 
بالنواصر للوقوف على العديد من الخدوش 
متاعب  في  تتسبب  التي  والتصحيحات 
التماطل  إلى  باإلضافة  للمواطنني،  جمة 

في تسليمها دون مراعاة الوضع 
عي  جتما ال ا

للوصول  طويلة  مسافات  يقطعون  الذين  للمواطنني 
إلى التجزئة حيث يتواجد مركز الدرك امللكي ويطلب 

منهم الحضور في اليوم املوالي لتسلمها.

جماعات  فيه  وصلت  الــذي  الوقت  في 
إحداث  إلى  التدبيري  مشوارها  في  ترابية 
اإلنــارة  لتدبير  املحلية  للتنمية  شــركــات 
الخاص  الــقــطــاع  مــع  بــشــراكــة  العمومية 
وكانت  الــطــاقــيــة،  االســتــثــمــارات  وشــركــة 
مجالس جماعية أخرى سباقة إلى استعمال 
املصابيح ذات التكنولوجيا الحديثة، والتي 
للبيئة  وصديقة  اقتصادية  بكونها  تتميز 
وتم  الــعــاديــة،  املصابيح  مــع  مقارنة 
استخدام  تعميم 
هـــذا الــنــوع 

والـــشـــوارع  األزقــــة  بمختلف  املــصــابــيــح  ــن  م
التساؤل  يطرح  املدن،  من  العديد  بني  والطرقات 
في  للهراويني،  الجماعي  املجلس  على  التالي 
ظل كارثة اإلنارة العمومية كباقي القطاعات التي 
الكهرباء  غياب  صــرف:  انتخابي  بمنطق  تدبر 
في  الصحي  والــصــرف  للشرب  الصالح  ــاء  وامل
ويتوفر  بالهيكلة،  الوثائق  في  مشمولة  أحياء 
قاطنوها على أذونات للسكن وأخرى في الطريق، 
سئم قاطنوها من الوعود الفارغة ونقول لهم: ما 
الرئيس  )تغير  التغيير  عن  يتحدث  مجلس  دور 
بأخيه( إذا لم يكن قادرا على التدخل لجلب حتى 
وظلم  ظام  عتمة  وتزيل  الطريق  تنير  مصابيح 
في  دالالتــه  التغيير  لخطاب  لتكون  طويا،  عمر 
أحياء وأزقة أصبحت ليا كاملغارات البد للداخل 

إليها أن يتحسس أطرافه)..(؟

األسبوع
  

أطلق مواطنون من مدينة مكناس، 
والوالية،  املدينة  مسؤولي  إلى  نداء 
»صهريج  لحماية  التدخل  أجل  من 
السواني« من كارثة بيئية، بعد نفوق 
عدد كبير من األسماء املتواجدة فيه 
ألسباب مجهولة، بعد أن سجلوا أن 
مزرية  وضعية  في  أصبح  الصهريج 
بسبب اإلهمال والتهميش الذي أدى 
املوقع  هذا  في  املياه  لون  تغير  إلى 
منظر  أن  كما  الجميل،  السياحي 
الذي  التلوث  يبرز  النافقة  األسماك 

يعم هذا املكان التاريخي.
غياب  عن  املواطنون  تساءل  وقد 

الجهات املختصة ومصالح الجماعة 
املوقع  هــذا  حماية  عــن  الحضرية 
البيئي، واملوروث التاريخي منذ عهد 

والــذي  إسماعيل،  مــوالي  السلطان 
يربط بني ماضي املدينة وحاضرها.

املياه  حــالــة  أن  مــواطــنــون  وأكــد 

عدد  نفوق  وراء  السبب  هي  الراكدة 
تعيش  كانت  التي  األسماك  من  كبير 
ــي«، داعــني  ــســوان ــي »صــهــريــج ال ف
املسؤولني للتدخل والعناية باملواقع 
العاصمة  فــي  التاريخية  ــة  ــري األث

اإلسماعيلية.
في  التاريخية  املآثر  من  فالكثير 
والامباالة،  اإلهمال  تعيش  مكناس 
املــنــتــخــبــني فقط  ــام  ــم ــت اه بــســبــب 
ــة لــلــمــديــنــة  ــيـ ــامـ بـــالـــواجـــهـــة األمـ
بقية  بينما  الرئيسية،  والــشــوارع 
إلى  مزرية،  وضعية  تعيش  املناطق 
قبلة  كانت  تاريخية  أمــاكــن  جانب 
قبل  والــخــارج  الــداخــل  من  للسياح 

جائحة »كورونا«.
الجماعة،  مسؤولي  هؤالء  وطالب 
التاريخية  باملواقع  االهتمام  بإياء 
رمزية  للمدينة  التي تعطي  واألثرية، 

تاريخية على صعيد اململكة.

ــى  ــل إلـ ــقـ ــتـ انـ
جــــــــــــوار ربـــــه 
برحمة  املشمول 
ــد  ــم ــح م اهلل، 
الهوداني مبدينة 
ــت،  ــب ــس ســــوق ال
املناسبة  وبــهــذه 
يتقدم  األليمة، 
العائلة  أصدقاء 
ــر الــتــعــازي  ــأح ب

من  راجـــن  الفقيد،  أبــنــاء  ــى  إل واملــواســاة 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن 

يسكنه فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

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

الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  َواْدُخلِي 

األسبوع

العنصر  فم  املواطنني بجماعة  عشرات  خــرج 
احتجاجية،  مسيرة  في  مال،  بني  إلقليم  التابعة 
السكن وتمكينهم من رخص  بـ»الحق في  مطالبني 
وفك  االتــصــاالت،  بشبكة  منطقتهم  وربــط  البناء 
العزلة عن املنطقة التي تعيش اإلقصاء والتهميش 

وتوجد خارج برامج التنمية«.
بالحقوق  مطالبة  شــعــارات  املحتجون  ــع  ورف

في  باستغالهم  منددين  والدستورية،  االجتماعية 
من  واملسؤولني،  املنتخبني  قبل  من  االنتخابات 
ماشي  هدشي  مسؤول  يا  »ياولي  شعارات  خال 
يكون  بغيناه  اللي  والتضامن  »بالوحدة  معقول«، 
وفالحقوق  بغيتونا  االنتخابات  »فــي  يــكــون«، 

نسيتونا«.
وتسهيل  السكن  في  بالحق  الساكنة  وطالبت 
منعها  وعــدم  البناء  رخــص  ــراءات  وإجـ املساطر 
لكل مواطن  الذي يعطي  الدستوري  الحق  من هذا 
بعدما طال  باالحتجاج  السكن، متمسكة  في  الحق 
قبل  من  تلقتها  التي  الوعود  لتطبيق  انتظارها 

املنتخبني واملسؤولني منذ عدة سنوات.

وقد قررت ساكنة فم العنصر تنظيم هذه املسيرة 
االحتجاجية نحو والية بني مال، لتحسيس الوالي 
املعزولة  املنطقة  تعيشه  ــذي  ال ــزري  امل بالوضع 
إلى  باإلضافة  بها،  املحيط  الحضري  املجال  عن 
األبناء  لتمكني  االتصاالت  شبكة  بتوفير  مطالبتها 

والشباب من متابعة دراستهم عن بعد.
ضــرورة  على  العنصر  فم  جماعة  سكان  وأكــد 
تعيشها  التي  املشاكل  وتسوية  مطالبهم  تحقيق 
الخدمات  من  للعديد  تفتقد  التي  القروية،  املنطقة 
وسكن  وتنمية  وصــحــة  تعليم  مــن  الــضــروريــة، 
التي  العزلة  فك  إلى  املسؤولني  داعني  واتصاالت، 

يعيشونها منذ عدة سنوات.

بني مالل
مسيرة احتجاجية للمطالبة بالحق في السكن وشبكة االتصاالت

عزيز العبريدي
  

منذ  متوقفة،  األشــغــال  تـــزال  ال 
رقم  الجهوية  بالطريق  حوالي سنة، 
والوليدية  بني سطات  الرابطة   202
عند الجزء الطرقي الرابط بني مركز 
الوليدية  ومــديــنــة  الغربية  اثــنــني 
ما  وهـــو   ،)3434 رقـــم  ــطــريــق  )ال
االقتصادي  ــرواج  ال على  سلبا  أثــر 
السياحية  ــحــركــة  وال ــجــاري  ــت وال
بالوليدية،  الــســيــاحــي  باملنتجع 

القادمني  والسياح  الزوار  خصوصا 
يجدون  والذين  السيار  الطريق  عبر 
املدينة،  إلــى  الوصول  في  صعوبة 
نتيجة الوضع الكارثي لهذه الطريق 
انتشار  من  تعاني  التي  الجهوية، 
الصغيرة  واألحجار  العميقة  الحفر 
وتتسبب  السير،  حركة  تعرقل  التي 
في أعطاب ميكانيكية ملختلف وسائل 
النقل التي تعبرها، ال سيما سيارات 
األجرة الكبيرة التي تعبر منها عدة 
بني  املسافرين  لنقل  اليوم  في  مرات 
لقضاء  والوليدية  الغربية  جماعة 

مختلف األغراض.
بهذه  انطلقت  قد  األشغال  وكانت 
ثاث سنوات،  من  أزيد  منذ  الطريق 

بسبب  تكتمل  ــم  ول توقفت  لكنها 
التي  الــشــركــة  ــرف  ــن طـ غــامــض م
هذا  إنجازها،  صفقة  من  استفادت 
بعض  فيه  تشير  ــذي  ال الــوقــت  فــي 
املصادر إلى قرب استئناف األشغال 

إحدى  استفادة  بعد  الطريق  بهذه 
الشركات من صفقة جديدة.

بهذه  األشغال  ستستأنف  فمتى 
إكمالها  أجل  من  الجهوية  الطريق 

والحد من معاناة سكان املنطقة؟  
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مطالب بتصحيح اختالالت القطاع الصحي

األسبوع

كشف املكتب اإلقليمي للجامعة الوطنية 
للصحة، عن مجموعة من االختالالت التي 

تشوب القطاع الصحي على مستوى 
عمالة سال، إلى جانب عدة مشاكل 
املؤسسات  بعض  منها  تعاني 
املستشفى  فــي  ســواء  الصحية 
املؤسسات  بباقي  أو  اإلقليمي 
ــز الــتــابــعــة  ــ ــراك ــ الــصــحــيــة وامل

اإلقليمية. للمندوبية 
وســـجـــل املــكــتــب 
كبيرا  خــصــاصــا 
فـــــــي املـــــــــــوارد 
واألطــر  البشرية 
في  التمريضية 
الصحية  املراكز 
ــدة  ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ املـ

الخميس«  ــاب  ــ و»ب ــة«  ــري ــق »ال بــأحــيــاء 
من  لــآالف  قبلة  أنها  رغم  و»االنبعاث«، 
من  العديد  بني  الجمع  يتم  إذ  املرضى، 
بسبب  واحـــد،  جناح  فــي  التخصصات 
تهدد  أصبحت  التي  البنايات  وضعية 
يتطلب  مــمــا  فــيــهــا،  الــعــامــلــني  ســالمــة 
ترميمها وتوفير شروط السالمة للعاملني 

واملواطنني.
كــمــا ســجــل املــكــتــب وجــود 
ــالالت وســـــوء تــدبــيــر  ــ ــت ــ اخ
العالجات  قطب  في  وتسيير 
باملستشفى  الــتــمــريــضــيــة 
هلل،  عبد  مـــوالي  اإلقليمي 
مما جعل العاملني 
يعيشون احتقانا 
بسبب  ــرا،  ــي ــب ك
من  مــجــمــوعــة 
الــــــقــــــرارات 
 ، لية االرتجا
ــص  ــق ــن وال
الــكــبــيــر 
في األطر 

خاصة  باملستشفى،  والتقنية  التمريضية 
ومصلحة  املــســتــعــجــالت،  مصلحة  ــي  ف
باإلضافة  االستقبال،  ومصلحة  األشعة، 
الطبية  واألطر  املمرضني  تمكني  عدم  إلى 
استفادة  وعــدم   ،»19 »كوفيد  منحة  من 
منذ  السنوية  عطلهم  من  آخرين  موظفني 
سنوات، بدعوى عدم وجود من يعوضهم.

الصحي  املركز  أن  إلى  املكتب  وأشــار 
ببوقنادل، يعرف هو اآلخر خصاصا كبيرا 
املوظفني، وتشوبه اختالالت في قسم  في 
املستعجالت، منها عدم وجود مستخدمني 
املستلزمات  وانعدام  والنظافة،  للحراسة 
الطبية واألدوية األساسية من أجل تقديم 
خدمات صحية لفائدة الساكنة، حتى يتم 

تخفيف العبء على املستشفى اإلقليمي.
الصحة  مندوبية  اإلقليمي  املكتب  ودعا 
العمل  إلــى  اإلقليمي،  املستشفى  وإدارة 
املجال ألطر  الوضع، وفسح  على تصحيح 
وفق  األمور  معاجلة  في  للمشاركة  املكتب 
املطالب  مع  والتجاوب  تشاركية  مقاربة 

املشروعة.

األسبوع

صفوف  ــي  ف كبير  غــضــب  يــســود 
املجلس  قــيــام  بسبب  القنيطريني، 
»ساحة الشهداء«  البلدي بهدم معلمة 
ــي لــهــا تــاريــخ  ــت ــة، وال ــن وســـط املــدي
املنطقة  لساكنة  ذاكــرة  وتشكل  قديم 
خاصة  املقاومة،  ورجــال  واملهتمني 
حي  وسط  تتواجد  املعلمة  هذه  وأن 
»الشهداء« وتمت املحافظة عليها منذ 

عقود طويلة.
ــدم املــجــلــس الــبــلــدي على  وقــد أقـ

»ساحة  التاريخية  املعلمة  طمس 
تاريخيا  رمزا  تعتبر  التي  الشهداء«، 
إزالتها  وتتطلب  للساكنة  بالنسبة 
مع جل  االستشارة  إعادة هيكلتها  أو 
الثقافة ومندوبية  الفاعلني، من وزارة 
ألنها  الحضرية،  والوكالة  املقاومة 
وبتضحيات  الوطن،  بشهداء  مرتبطة 
ضحايا  ســقــطــوا  ــن  ــذي ال الــوطــنــيــني 

االستعمار في ذلك املكان.
الــتــواصــل  ــع  ــواق م رواد  وانــتــقــد 
بــإزالــة  الجماعة  قــيــام  االجــتــمــاعــي 
للساحة،  القديمة  التاريخية  املعالم 
العريقة  الساحة  ــة  إزال من  محذرين 
لفائدة أشخاص آخرين أو تجار، دون 
مراعاة القيمة التاريخية لهذه املعلمة.

فاس سال

إغالق مركز صحي 
يتحول إلى مسيرة 

احتجاجية

األسبوع

ساكنة حي  أوساط  في  كبير  يسود غضب 
املجاورة  واألحياء  فاس  بمدينة  »الدكارات« 
ألكثر  املحلي  املستوصف  إغــالق  بسبب  له، 
الصحية  الخدمات  غياب  وبالتالي  شهر،  من 
واالستقبال، مما دفع بنساء الحي لالحتجاج 

أمام املركز الصحي.
وطالبت النساء الغاضبات بتوفير الخدمات 
مــرددات  املستوصف،  فتح  وإعـــادة  الطبية 
شعارات: »بغينا حقوقنا« و»التطبيب أولوية 
االحتجاجية،  الوقفة  أولوية« خالل  والصحة 
ذوي  من  هم  املرتفقني  غالبية  وأن  خاصة 

األمراض املزمنة.
كليا  غيابا  املحلي  املستوصف  ويــعــرف 
لألطر الطبية ويكتفي فقط ببعض املمرضات، 
الفحوصات  ــراء  إجـ يستطعن  ال  الــلــواتــي 
واملسنني  للنساء  طبية  وصــفــات  وتــقــديــم 
عارما  استياء  خلف  الــذي  الشيء  املرضى، 
بسبب  املعنية،  األحــيــاء  قاطني  طــرف  مــن 
الصحي  القطاع  عن  املسؤولني  اهتمام  عدم 

بمطالبهم.
 ورغـــم وصـــول شــكــايــات املــواطــنــني إلى 
وللسلطات  للصحة،  اإلقليمية  املندوبية 
الصحي  املــركــز  تعزيز  ــل  أج مــن  املحلية، 
من  املواطنني  حاجيات  لتلبية  بأطر طبية، 
حالة  متابعة  وخــاصــة  وأدويـــة،  إرشـــادات 
ملواكبة  حاجة  في  اللواتي  الحوامل  النساء 
طبية مستمرة، إلى جانب أصحاب األمراض 
املزمنة، إال أن الوضع الزال كما هو في انتظار 

تحرك املسؤولني.

غياب هندسة المدارات بتزنيت يفاقم عدد حوادث السيرتزنيت

األسبوع 

والجوالن  للسير  الحضرية  الهندسة  تعرف 
االخــتــالالت  مــن  مجموعة  تــزنــيــت،  بمدينة 
الواضحة في الشوارع والطرقات، بسبب غياب 
عالمات التشوير وأضواء املرور الشبه معطلة، 
وإشارات ضوئية غير واضحة، مما يساهم في 

خلق الفوضى والتسابق بني السائقني.
حلبات  إلــى  تحولت  املـــدارات  من  فالعديد 
للموت، نتيجة العشوائية التي تسود امللتقيات 
املتصلة  الــخــطــوط  غــيــاب  بسبب  الــطــرقــيــة، 
حصول  تكون  والنتيجة  الراجلني،  وممرات 
ألرصفة  وجـــود  ال  إذ  يــومــيــة،  سير  ــوادث  حـ
املمنوع  أو  املسموح  األماكن  توضح  مصبوغة 

التوقف فيها.
ويعاني املواطنون بشكل يومي من الفوضى 
بني  والــصــراعــات  ــطــرقــات  ال تعرفها  الــتــي 

السير  أن تستيقظ لجنة  انتظار  السائقني، في 
إلصالح  البلدي،  للمجلس  التابعة  والجوالن 
األعطاب التي هيمنت على املدارات واإلشارات 
عليه،  هو  كما  الوضع  فاستمرار  الضوئية، 

يفاقم عدد حوادث السير في كل شهر.
مصلحة  على  املتقاطرة  الشكايات  فرغم 
أن  إال  األمنية،  الدوائر  ولــدى  السير  حــوادث 
اللجنة املسؤولة غير مهتمة بالهندسة املرورية 
األحياء  معظم  تعيش  بينما  املدينة،  لشوارع 

خارج أي تصور يؤمن سالمة املواطنني.

هل هو انفالت أمني 
بجماعة »أيت واكمار« ؟

األسبوع

»أيــت  الترابية  الجماعة  دواويـــر  تعيش 
باها،  أيــت  اشتوكة  إلقليم  التابعة  واكــمــار« 
املنحرفني  انــتــشــار  نتيجة  أمــنــيــا،  انــفــالتــا 
مما  املــخــدرات،  ــواع  أن مختلف  في  والتجارة 

يهدد طمأنينة ساكنة املنطقة.
واكمار«  »أيــت  أن  مطلعة،  مصادر  وكشفت 
أصبحت مالذا للعديد من املنحرفني والخارجني 
مالئمة  ظروفا  فيها  وجدوا  الذي  القانون،  عن 
عليهم  بعدما شدد  املمنوعة،  أنشطتهم  لترويج 
الخناق من قبل مصالح الدرك امللكي في منطقة 

القليعة.
وأوضحت بعض املصادر، أن تجار املخدرات 
بسبب  املنطقة،  في  ضالتهم  وجدوا  والخمور 
الذي  الشيء  دوريات،  وغياب  األمني  التراخي 
يتطلب تصحيحا للوضع قصد محاربة اإلجرام 
مستوى  على  املمنوعات  وتــجــارة  والــفــســاد 

الجماعة واملناطق املجاورة.
إلى  بشكايات  السكان  من  العديد  تقدم  وقد 
املصالح املختصة، بعد تعرض منازلهم للسرقة، 
أو اعتراض سبيلهم في الشارع العام بواسطة 
األسلحة البيضاء، باإلضافة إلى ظاهرة اختفاء 
معرفة  دون  والــصــغــار  الــقــاصــريــن  ــال  األطــف

مصيرهم، حيث الزالت أسرهم تبحث عنهم.
إلى  ــداء  ن واكــمــار«  ــت  »أي ووجــهــت ساكنة 
امللكي  للدرك  الجهوية  القيادة  عن  املسؤولني 
بأكادير، للتدخل من أجل إعادة األمن للمنطقة، 
العصابات  مــن  ــال  ــف واألط الــســكــان  وحــمــايــة 

اإلجرامية النشيطة في املنطقة.

اشتوكة أيت باها

القنيطرة
استياء شعبي بعد هدم معلمة »ساحة الشهداء«

تارودانت
تفاقم معاناة ساكنة »إزكار« مع الظروف المناخية

األسبوع

بجماعة  ــار«  »إزكـ منطقة  ساكنة  تعيش 
معاناة  تــارودانــت،  بإقليم  نتاست  تيزي- 
الصعبة  املناخية  الــظــروف  جـــراء  كبيرة 
انعدام  بسبب  فيها،  أصبحوا  التي  والعزلة 
جعلهم  مما  الضرورية،  التحتية  البنيات 
من  إلنقاذهم  االستغاثة،  صرخة  يطلقون 

الظروف الصعبة.
دواويـــر  سبعة  ــار«  ــ »إزك منطقة  وتــضــم 
يعيشون  نسمة،  آالف   3 حــوالــي  تقطنها 

فصل  خــالل  خاصة  صعبة  مناخية  ظروفا 
الــحــرارة  درجــة  فيها  تنزل  حيث  الشتاء، 
تساقطات  تعرف  كما  الصفر،  تحت  ما  إلى 
ثلجية كبيرة وأمطار غزيرة تحاصر املنطقة 
تصل  ملــدة  الخارجي  العالم  عــن  وتعزلها 

لشهر وأكثر.
ــار«  »إزك منطقة  أن  السكان،  بعض  وأكــد 
الحضرية،  املناطق  عن  كبيرة  عزلة  تعيش 
الضرورية،  التحتية  للبنيات  تفتقد  ألنها 
خاصة الطريق التي طولها 12 كيلومتر والتي 
على  خطرا  وتشكل  مزرية  حالة  في  توجد 
مجهودات  الناس  من  وتتطلب  مستعمليها، 

كبيرة للوصول إلى الطريق الوطنية.
الساكنة  تعاني  املشاكل،  هذه  جانب  إلى 

للشرب،  الصالح  املــاء  في  نقص  من  أيضا 
و»العيون«  ــار  اآلب على  فقط  تعتمد  بحيث 
بناية  تــدهــور  إلــى  بــاإلضــافــة  املـــاء،  لجلب 
مياه  تــســرب  بفعل  التعليمية  املــؤســســة 
األمطار، مما يجبر التالميذ على عدم إكمال 
ألجل  عاجال  تدخال  يستدعي  مما  الدراسة، 

حلحلة هذه املشاكل.
املنطقة،  هذه  سكان  انتظارات  هي  كثيرة 
أجل  مــن  صعبة  ظــروفــا  يعيشون  والــذيــن 
ــالت،  ــواصــ ــ ــى املـــيـــاه، وامل ــول عــل ــص ــح ال
والطرقات، وقلة اإلمكانيات لتوفير حاجيات 
لتوجيه  دفــعــهــم  مــمــا  ــي،  ــوم ــي ال املــعــيــش 
حلول  وإيــجــاد  للتدخل  للمسؤولني،  ــداء  ن
لإلكراهات والصعوبات التي تعيق حياتهم.

أيت الطالب
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حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ثمة قدر كبير من االتفاق جرى تسجيله بني الباحثني واملشتغلني في حقل 
تاريخية  عملية  هي  ببالدنا  الديمقراطي  االنتقال  عملية  أن  على  السياسة، 
سياسية  بأجندات  محصورة  وليست  للبالد،  السياسي  الزمن  في  ممتدة 
املجال  أو حتى محصورة في  انتخابية،  أو دورات  أو مقفولة على مواعيد 
السياسي دون سواه، وهذا معناه أن املفهوم الشامل لالنتقال الديمقراطي، 
انتقاالت متعددة ومتنوعة  الكيان املجتمعي برمته عبر  الذي يمس  هو ذاك 
واملعرفية  والحقوقية  والثقافية  واالقتصادية  الديمغرافية  املجاالت  في 
والقيمية... إلخ، غير أن الذي ال مراء فيه، هو أن اإلصالح السياسي يعتبر 
النوعية  النقالت  وإحــداث  املجاالت  باقي  القتحام  األساسي  املدخل  فعال، 

بداخلها.
باملغرب،  الديمقراطي  االنتقال  لعملية  الفعلية  البداية  إن  القول  ويمكن 
تزامنا مع ظهور مصطلح االنتقال على املستوى العاملي، وخاصة في املجال 
الحقوقي، كانت مع الحكومة االئتالفية لألستاذ عبد الرحمان اليوسفي سنة 
1998، وقد شكلت هذه الفترة الزمنية املمتدة إلى حدود سنة 2011، اختبارا 
حقيقيا لنوايا السلطة واملعارضة على السواء في مدى قدرتهم على استبطان 
تقضي،  التي  الديمقراطي  االنتقال  ثقافة  عينها  هي  جديدة،  ثقافة سياسية 
في جزء منها، بتحطيم الجدار النفسي ونزع ألغـام مختلف التوترات التي 
ممارسة  تثبيت  ذلك،  من  والغاية  الوطني،  السياسي  املجال  بتبديد  تهدد 
سياسية سلمية ومدنية تعلي من مبادئ التوافق والتعاقد على قواعد جديدة 
ناظمة لعالقات السلطة، وتهدف، في اآلن ذاته، إلى تصحيح أعطاب املجال 
عموميا  مجاال  أفق صيرورته  في  وشرايينه  معابره  فتح  وإعادة  السياسي 

وديمقراطيا.
التي  والكوابح  والحواجز  املتنوعة  والتعقيدات  القوية  اإلكراهات  فرغم 
املأساوي«،  »تفاؤله  على  يبقي  من  فثمة  الديمقراطي،  االنتقال  تعترض 
ليقينه بإمكانية التغيير اإليجابي للواقع ولو في حدود، وهو التفاؤل الذي 
اعتبره املفكر كمال عبد اللطيف، »ال يمنع من بناء مواقف نقدية من مختلف 
املوصولة  تلك  قبيل  من  السياسي،  العمل  مجال  في  السائدة  التصورات 
ثم  اليوتوبيا،  بمنطق  املرتبطة  السياسية  والتصورات  التقليد،  بمنطق 

التصورات السياسية امللغومة«.
تحول  سيرورة  من  الوديـع(  صــالح  )بتعبير  االنتقاالت«  »قلق  لعله 
ديمقراطي تجري فصوله في زمن سياسي مطبوع بمختلف أنواع التجاذبات 
املشاريع  تصطدم  ما  وعــادة  التحديث،  عن  عصية  اجتماعية  بنية  داخــل 
التحديثية، داخل هذه البنية، بمقاومات شديدة، بل وبكوابح ذاتية تجترها 

حتى النخب والقوى الديمقراطية نفسها.
غير أن عسر والدة االنتقال الديمقراطي ببالدنا، ال يعدم إمكانية انطالقه 
التراكم  وحقائق  التاريخية  الضرورة  تحمله  ما  على  استراتيجياته  وبناء 
تكثيف  لحظة   2011 دستور  إقــرار  شكل  ما  وبقدر  ممكنات،  من  السياسي 
التحديث  من  طويل  ملسار  وتتويج  مجاالت  عدة  في  اإلصــالح  لديناميات 
تاريخي بحتمية  للتوافقات ومحصلة وعي  بقدر ما جسد لحظة  السياسي، 
للمجتمع  الكبرى  املرتكزات  على  التعاقد  قوام  على  الديمقراطية  إلى  املرور 
التوافقي  الديمقراطي  التفعيل  مطلب  سيظل  لذلك  التنموي،  الديمقراطي 
بما  تنضج  لم  يبدو،  ما  على  التـي،  املصالحات،  بهاجس  للدستور مسكونا 

يكفي النتفاء بيئة استقبالية مالئمة سياسيا وثقافيا.
املغربي  املجتمع  عرفها  التي  الجديدة  املخاضات  أن  في  شك  ثمة  ليس 
قد ساهمت إلى حد ما في »إعادة تعريف السياسة«، لكن من منظور مغاير 
ساهم فيه اختالف اللحظة التاريخية وبروز نخب جديدة وشعارات سياسية 
مؤطرة تجاوزت هذه املرة حدود اللحظة االنتخابية وتجاذباتها، إلى تدشني 
مع  وتفاعله  تعاطيه  في  مغاير  وثقافي  ودستوري  سياسي  عمومي  نقاش 
مختلف التحديات واإلكراهات الدولية، وفورة األجيال الجديدة ومشروعية 

مطالب الحركات االجتماعية.
السلط  مجموع  )وهــي  السلطة  أن  هو  طويلة،  عقود  منذ  حــدث  الــذي 
الظاهرة والخفية(، كانت تنهش جسد الدولة، وكادت أن تسقطها أرضا لوال 
حرص الدستور على محاولة رسم حدود الغلبة والتجاذبات بني بني مجالي 
السياسة )أي السلطة( والسيادة )أي الدولة(، إذ يبدو من الناحية النظرية 
التاريخية،  املالحظة  لكن  بينهما،  صراع  أو  تناقض  وجود  عدم  واملبدئية، 
لم  والسيادة،  السياسة  مجالي  بني  التمايز  إن  تقول  املغربية،  الحالة  في 
يكن دائما واضحا، بل كانت هناك توترات تجرأت بموجبها السياسة على 
استباحة السيادة، والنتيجة أننا خسرنا كثيرا من رهانات السياسة )مجال 

السلطة(، وكدنا نخسر مزايا السيادة )مجال الدولة(. 
تضخمت  ومهامها،  الدولة  أعباء  تضخم  أعقاب  في  أنه  ذلك،  وتفسير 
ــة  إداري بيروقراطية،  نخب  أحضانها  بــني  ونــشــأت  أيــضــا،  مؤسساتها 
واقتصادية وسياسية، عصية عن التجديد والتطوير، وهكذا وجدنا أنفسنا 
إصالح  عن  البحث  إلى  االنتقال،  أسئلة  حول  املضني  تفكيرنا  في  ننتقل، 
أداة االنتقال أوال، وهي هنا الدولة بمؤسساتها ونخبها، لذلك، فإن املفهوم 
الجديد للدولة )في ما أرى( سيتم استيعابه ابتداء من اللحظة التي يتم فيها 
تدشني عملية تفكيك وإعادة بناء منظومات السلطة التي تكلست وأصبحت 
تشكل عوامل مقاومة شديدة ألي إرادة عليا في تجديد وتحديث كيان الدولة.
دولة  بني  الجدلي  الربط  في  النجاح  أن  سبق،  ما  على  بناء  نستنتج، 
إشكالية  عن  لإلجابة  املناسب  املدخل  عينه  هو  الدولة،  وانتقال  االنتقال 
الختم  سبيل  على  سؤاال  نطرح  باملوضوع،  وارتباطا  التنموي،  النموذج 
باملغرب دورته؟ هذا مؤكد، وإال  الديمقراطي  االنتقال  والتفكير: هل استنفذ 

ما الحاجة إلى نموذج تنموي جديد؟
املستوى  على  طعم  بال  أصبحت  الديمقراطي  االنتقال  مقولة  أن  واضح 
التداولي، ألن مؤشرات قياس أثارها على صعيد الوضعية االجتماعية وعلى 
املجهود  لهذا  فكيف  صادمة،  أضحت  للمغاربة،  النفسية  الصحة  مستوى 
التنموي الذي تبذله الدولة أال يتلمسه املغاربة كافة!؟ لذلك، قد نستنتج ربما 
بأن االنتقال الديمقراطي بهذا املعنى، كان نخبويا، أي استفادت منه فئات 

بعينها دون غالبية املواطنني.
إلى  دستور  من  انتقال  غير منسجمة:  فرعية  انتقاالت  هو  فالذي حصل، 
انتقال  يحصل  لم  لكن  آخر،  إلى  برملان  ومن  أخرى،  إلى  حكومة  ومن  آخر، 
في النخبة، إذ بقيت هي نفسها تحتل الفضاء السياسي لعقود، ومن يقول 
السبب  أما  تحصنها،  التي  واملصالح  تحملها  التي  العقليات  يقول  النخبة 
العميق والحقيقي، قد يكمن، حسب املفكر املغربي عبد هلل العروي، في كون 

النخبة الحالية املسيرة لدواليب الدولة، أقل وطنية من التي سبقتها.

انتقال ديمقراطي 
معطوب.. 

بنفس الوجوه
امحمد لقماني 

ووسائل  الصحف  كــل  تــرد  لــم  ــاذا  مل أدري  ال 
اإلعالم املغربية على ما تفوه به أحد الجزائريني 
في حق املغرب، بما يتطلب الوقوف بحزم وجدية، 
ولو كان هذا الشخص اكتفى فقط بانتقاد قضية 
لنزاعنا  الرئيسي  السبب  تشكل  التي  الصحراء، 
قلمي  لسخرت  الشقيق  الجزائري  الشعب  مع 
التي  الوقاحة  لكن  املــوضــوع،  هــذا  في  للكتابة 
يتسم بها ذلك املسمى »إعالمي«، جعلته يتخطى 
الوطنية  مقدساتنا  على  ويتطاول  األحمر  الخط 
وما  اإلنسان  هذا  فمثل  امللك،  شخص  بينها  من 
الفتنة  بث  هو  الشاغل  شغلهم  أشباهه،  أكثر 

والغل والحسد في قلوب األشقاء الجزائريني.
ومما ال شك فيه، أن هذا الشخص الذي سقط 
ديننا  ألن  لــه،  أخــالق  ال  الصحافة،  على  سهوا 
في  جاء  كما  باأللقاب  التنابز  عن  ينهى  الحنيف 
دين  فاإلسالم  باأللقاب((،  تنابزوا  ))وال  اآليــة: 
احترمت  لو  وتضامن،  وأخــالق  وأخــوة  ومــروءة 
شعوب  لــعــاشــت  ــادئ  ــب امل هــذه  كلها  الــبــشــريــة 
تعالى:  لقوله  مصداقا  وإيخاء،  سالم  في  األرض 
ولو  لتعارفوا((،  وقبائل  شعوبا  ))وجعلناكم 
شاء هلل لجعلنا أمة واحدة، وهنا ال بد أن أعود 
القطر  مــع  عالقتنا  فــي  التاريخ  سجله  مــا  إلــى 
الشقيق واإلخوة الجزائريني ودون أن نكرر نوع 
الخدمات العسكرية واملادية التي أسداها املغرب 
نذكر  الجزائرية وقت االستعمار،  التحرير  لجبهة 
السياسيون  القادة  عاشها  التي  بالظروف  فقط 
بينهم  يفرق  ال  كان  الذي  باملغرب،  والعسكريون 
وبني املغاربة، وكانت القيادة العليا من املحاربني 
بمدينة وجدة،  التحرير متمركزة  لجبهة  التابعني 
بينما كان زعماء الجبهة يستقرون بمدينة طنجة 

وغيرها من املدن املغربية، حيث كانت السلطات 
املالية،  واملساعدات  السكن  لهم  توفر  املغربية 
محمد  امللك  لكان  الــقــادة  بعض  تعنت  ــوال  ول
توسيع  على  أقــدم  ــراه،  ثـ هلل  طيب  الخامس 
مملكته، ألن الزعماء كانوا قد طالبوا بإلحاح بأن 
تشمل سلطة محمد الخامس التراب الجزائري، 
وذلك ملا وجدوا فيه من روح وطنية نادرة جعلته 
األمنية  هذه  وكادت  العرش،  على  النفي  يفضل 
الحسن  املرحوم  أن  إال  يتحقق،  أن  الحلم  وهذا 
وقد  املوضوع،  في  للتفكير  مهلة  طلب  الثاني 
إذ  »الرمال«،  حرب  في  وقع  بما  رؤيته  صدقت 
لم تمض على استقالل جيراننا إال فترة قصيرة 
حتى قاموا بالهجوم على ثكنة عسكرية مغربية 
الهجوم  إلى هذا  تقع في نواحي فكيك، نضيف 
خاللها  استنجد  التي  »أمغاال«  معركة  املفاجئ 
املصرية  الجوية  بالقوات  الجزائري  الجيش 

التي كان على رأسها حسني مبارك.

وقد انتهت هذه املوقعة بفضل ما كان يتوفر 
عليه املرحوم الحسن الثاني من حنكة سياسية 
وبعد النظر، حيث قرر أن يقدم خالل أولى زيارة 
الذين  املصريني  الجنود  منه،  وكهدية  ملصر  له 
التي  االتفاقية  ورغــم  املعركة،  تلك  في  أســروا 
رئيس  أول  مع  أبابا  أديس  في  املغرب  أمضاها 
للجزائر الحرة، أحمد بن بلة، ها أنتم ترون مع 
بها  تقوم  التي  واملــنــاورات  املناوشات  األســف 

الجزائر في جميع املحافل الدولية.
العمل  حــاول  وشقيق  صديق  بلد  مــن  وكــم 
حياة  ال  ولكن  املفتعل،  النزاع  هذا  إنهاء  على 
ملن تنادي، مع أن املغرب يبدي دائما استعداده 
اإلخوان  مع  وجدية  صادقة  مفاوضات  إلجــراء 
الجزائريني، بل أكثر من ذلك، اقترح امللك محمد 
في  الشروع  الجزائري  الرئيس  على  السادس 
األمــن  ملجلس  الــصــحــراء  قضية  وتـــرك  حـــوار 
يراه مناسبا، والنتيجة: ال شيء..  ليقرر في ما 
التسامح،  في  تبالغ  أال  بالدنا  على  يجب  لهذا 
املوقف ضعفا، وأن  ألن خصومنا يعتبرون هذا 
مقدساتنا  على  املتكررة  للهجومات  يتصدى 
الوطنية بنفس الحدة والصرامة مصداقا لقوله 

تعالى: ))... فإن قاتلوكم فاقتلوهم((. 
نرجو  الحيثيات،  من  وغيرها  األسباب  لهذه 
ألنه  بالصاع،  الصاع  ترد  أن  دبلوماسيتنا  من 
تغير  ولــم  ال  الجزائر  الــجــارة  أن  اآلن  اتضح 
املغربية،  اململكة بسبب الصحراء  موقفها تجاه 
أن  فــي  األمــل  نفقد  ال  املــغــاربــة،  نحن  ولكننا 
الكتاب  البشرى قريبة إن شاء هلل كما جاء في 
قدير((  يشاء  إذا  جمعهم  على  ))وهو  العزيز: 

صدق هلل العظيم.

 28 مصرع  حــادث  يكن  لــم 
للخياطة  بورشة  العاملني  من 
نتطرق  أن  دون  ليمر  بطنجة 
تلك  املترتبة عنه، سواء  لألثار 
وذويهم،  بالضحايا  املتعلقة 
أن  ذلــك  الــورشــة،  بصاحب  أو 
تعود  مجملها  فــي  الــوقــائــع 
غمرت  التي  األمطار  مياه  إلى 
الفضاء التحت أرضي للورشة 
العمال  بها  يتواجد  كان  التي 
في زمن قياسي لم يتمكن معها 
ما  وهو  الخروج،  من  أغلبهم 

في  الخوض  فقبل  باالختناق،  للموت  عرضهم 
الحادثة  عن  للمسؤول  املباشرة  املسؤولية  ربط 
التطرق  من  بد  ال  القانونية،  عناصرها  وبحث 
املنظور  من  وذلك  جهة،  كل  تدخل  مستويات  إلى 
من  ــرازه  إب سنتولى  ما  وهو  أساسا،  القانوني 

خالل:

أوال: المسؤولية القانونية للمشغل

بعد وقوع الحادثة، طرح النقاش حول قانونية 
الورشة من عدمها، وهو نقاش منطقي ما دام أن 
األنظمة التشريعية املؤطرة لعمل املقاولة صارمة 
بها  العاملني  حماية  ألجل  وذلك  الصدد،  هذا  في 
من األخطار املمكنة التي قد تصيبهم أثناء مزاولة 
إلى  بالرجوع  أنــه  بيد  املقاولة،  داخــل  مهامهم 
الواقعة، فإن كل الدالالت املحيطة بالحادثة، تصب 
املتدفقة  املياه  بفعل  كان  الوفاة  سبب  كون  في 
دائرة  من  يخرج  ما  وهو  الخارجي،  املجرى  من 
األخطار املهنية التي قد تدخل في مجال العمل أو 
وهو  املقاولة،  بعمل  الصلة  ذات  املهنية  األنشطة 
ويبرئ  للمقاولة  املباشرة  املسؤولية  يخلي  ما 
املشغل  أن  كما  الــواقــعــة،  حــدوث  فــي  ساحتها 
يبقى مسؤوال من الجانب الوظيفي، إذا زعمنا أن 
مقاولته تشتغل خارج نطاق املقتضيات القانونية 
قد  أمــر  وهــو  العمل،  بها  الــجــاري  والتنظيمية 
يتوفر  الورشة  صاحب  دام  ما  مستبعدا  يكون 
حيث  التجاري،  بالسجل  التسجيل  شهادة  على 
التجارة  مدونة  من  و45   37 املواد  مقتضيات  أن 
تلزم املشغل من أجل التسجيل بالسجل التجاري، 
املكتب  املسلمة من  السلبية  الشهادة  التوفر على 
باإلضافة  والتجارية،  الصناعية  للملكية  املغربي 
إلى شهادة التسجيل في جدول الضرائب املهنية 
)الباتنتا(، ثم التوفر على نظام أساسي للشركة، 

يبرر  قانوني  سند  إلى  باإلضافة 
املخصص  الــعــقــار  على  تــوفــره 
)عقد كراء  ملزاولة نشاط املقاولة 
إذن،  امللكية..(،  شهادة  املحل، 
للشركة  القانونية  فالوضعية 
وفق  تشتغل  دامـــت  مــا  سليمة 
هذه  على  وتتوفر  الصيغة  هذه 

الوثائق.
فاشتغال  نفسه،  السياق  وفي 
سنوات  أربع  تفوق  ملدة  املقاولة 
وبــتــصــريــح الــعــمــال الــنــاجــني، 
صرح  مشغلهم  أن  أكــدوا  الذين 
بهم لدى الضمان االجتماعي، يعزز من فرضية أن 
املشغل في وضعية قانونية سليمة، وما يعزز هذا 
الشغل،  مدونة  من   135 املادة  مقتضيات  الطرح، 
املقاولة  لفتح  القانونية  الشروط  حــددت  التي 
مرسوم  من   1 ــادة  امل مقتضيات  عددتها  والتي 
الشروط  ضمن  تنص  التي   ،2004 دجنبر   29
الواجب توفرها من قبل املشغل قبل فتح املقاولة: 
الوطني  الــصــنــدوق  لــدى  ــراء  ــ األج ))تسجيل 
جوهري  ــرط  ش ــو  وه االجــتــمــاعــي((،  للضمان 
وأساسي، كما أنه وعلى فرض أن املشغل تملص 
من تسجيل بعض األجراء لدى املؤسسة املذكورة، 
عن  مسؤولة  تبقى  الشغل  مفتشية  فمصالح 
املواد  مقتضيات  دامت  ما  رقابتها  في  تقصيرها 
530 و532 من مدونة الشغل تلزمها بالسهر على 
تطبيق املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة 
بالشغل، وذلك بإلزام املشغل بتسجيل العمال لدى 
صندوق الضمان االجتماعي، ناهيك عن الشروط 
غير  للمقاولة،  العامة  بالبيئة  املرتبطة  األخــرى 
أنه في حالة تسجيل أي مخالفة من قبل املشغل، 
املقررة في حق  للجزاءات  الشغل تطرقت  فمدونة 
إذ  املدونة،  137 من  املادة  املخالف، حسب مدلول 
يتضح أن التقصير في تسجيل األجراء، إن وجد، 
للمساءلة  ويعرضه  ثابتة  املشغل  يبقي مسؤولية 
القانونية، غير أن هذا ال يعفي مسؤولية مفتشية 
مثل  عن  والبحث  والتقصي  الرقابة  من  الشغل 
هذه املخالفات في جميع املقاوالت دون استثناء.

ثانيا: المسؤولية القانونية للجهة 
الوصية على تدبير قطاع الصرف الصحي

الحقيقي  السبب  بــأن  الــقــرائــن  جميع  تفيد 
األمطار  مياه  تدفق  بسبب  كان  للوفاة،  واملباشر 
حاصر  مما  قياسي،  وقت  في  الورشة  داخل  إلى 

العمال وحال دون خروجهم، الشيء الذي عرضهم 
للموت، إذن أمام هذه الوقائع، تبرز هذه الوضعية 
الدور الذي يجب أن تقوم به املصالح املخول لها 
ال  لذلك،  الصحي وصيانته،  الصرف  قطاع  تدبير 
بد من التطرق لإلطار القانوني الذي ينظم طبيعة 
تدخل الجهة الوصية على مرفق التطهير السائل 
فإن  مــعــروف،  هــو  فكما  مسؤوليتها،  وتحديد 
 18 بتاريخ  الصادر  الجماعي  امليثاق  مقتضيات 
فبراير 2009 بمقتضى القانون 08/17، قد أفردت 
مجال  تدبير  في  الترابية  الجماعة  دور  بوضوح 
بخصوص  تدخلها  مجال  ثم  الصحي،  الصرف 
ذات  واألنشطة  املشاريع  إلقامة  التراخيص  منح 
أخرى، حيث  جهة  من  والحرفية  املهنية  الطبيعة 
أشارت املادة 36 إلى أنه ))يقوم املجلس باألعمال 
الخاصة،  االستثمارات  إلنعاش وتشجيع  الالزمة 
والتجهيزات  التحتية  البنيات  إنجاز  والسيما 
وتحسني  االقتصادية  لألنشطة  مناطق  وإقامة 
من   38 املـــادة  تنص  كما  املـــقـــاوالت((،  ظــروف 
الجماعي  املجلس  دور  على  الجماعي  امليثاق 
بخصوص احترام االختيارات والضوابط املقررة 
في مخططات توجيه التهيئة العمرانية، فمن هذا 
يخص  ما  في  الجماعة  مسؤولية  تبرز  املنطلق، 
ضبطها  عــدم  أو  تراخيص  منح  في  تقصيرها 
للمخالفات )كفتح ورشة داخل فضاء سكني علما 
أن مخططات التهيئة تفرض على الجماعة تشييد 
والصناعية  والحرفية  املهنية  لألنشطة  فضاء 
التي  تلك  سيما  وال  السكنية،  املــجــاالت  خــارج 

تشغل أعدادا ال باس بها من األجراء(.
ــة  اإلداري املسؤولية  يبقي  التقصير  هــذا  إن 
للمجال  في عدم ضبطها  قائمة  الترابية  للجماعة 
القانون،  لها بشكل ينسجم مع  الخاضع  الترابي 
من   39 ــادة  امل وبخصوص  السياق،  نفس  وفــي 
مسؤولية  على  تنص  التي  الجماعي،  امليثاق 
السائل،  التطهير  خدمات  يخص  ما  في  الجماعة 
الوفاة  ألن  النقاش،  هــذا  ضمن  يهمنا  ما  وهــو 
بشكل  املياه  تدفق  بسبب  االختناق  نتيجة  كانت 
للبناية،  أرضي  التحت  املجال  اتجاه  في  جارف 
على  املياه  بالوعات  قدرة  عدم  أو  انسداد  بفعل 
إما بسبب  وذلك  املياه،  من  الكمية  تلك  استيعاب 
عدم صيانتها بشكل دوري أو قدمها أو عدم كفاية 
الترابية  الجماعة  أن  غير  االستيعابية،  طاقتها 
ترتبط مع إحدى الهيئات املعهود إليها تقديم هذه 
الخدمات في إطار اتفاقية التدبير املفوض، وهو 
 54/05 للقانون  القانونية  املقتضيات  تنظمه  ما 

املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق العمومية.

كفــانا خــذالنـا  ومجـــاملة

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

إحاطة قانونية حول ضحايا فاجعة مصنع طنجة

أحمد أوالد عيسى
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وإقناعا  التحليل  في  مرونة  يتطلب  املوضوع  هذا  مع  التعامل 
لتفاعالت  والذاتي  النفسي  الجانب  من  ينطلق  ألنه  التعليل،  في 
التي  بالفنت  يزخر  عالم  في  تطارده  التي  التحديات  مع  اإلنسان 

تهيمن على جميع املجاالت.
األزلي  الصراع  عواصف  الضعيف  املخلوق  هذا  يواجه  فكيف 
والجشع؟  الطمع  زنزانة  في  محاصر  وهو  والحرام  الحالل  بني 
)جلب الشقاء لنفسه من أقبل على الدنيا بطمع(، وما هو السبيل 
الدمار؟  نحو  به  ويدفع  وجــوده  يهدد  الذي  الغول  هذا  ملقاومة 
فالوقاية تتواجد في وصفة القناعة التي تحمي من أخطار عوملة 
تعتمد  والتي  واالقتصادية،  السياسية  أصحابها  مصالح  تخدم 

على قوة النفوذ وسلطة املال.
سأحاول من خالل هذا العرض، أن أتطرق إلى بعض األسباب 
للتفنن  انساقوا  بفطرتهم  فهم  الناس،  تعاسة  في  تساهم  التي 
وتطوير  والغش،  الخداع  مجاالت  في  حديثة  خطط  تصميم  في 
وسائل  وابتدعوا  واالحتيال،  النصب  ميادين  في  جديدة  طرق 
على  وأدمنوا  السريع،  الربح  حيث  الربا  أسواق  في  لالستثمار 
إلى  الرحلة  هذه  بهم  فانتهت  البورصات،  في  والرهانات  القمار 

بيداء الضياع.
عيادة  إلى  يتوجهوا  أن  العضال،  الداء  بهذا  املصابني  أنصح 
والشفاء  الشريفة،  النبوية  السنة  صيدلية  إلى  ومنها  القرآن، 

مضمون بإذن هلل.
ليتك يا أخي تهتدي لطريق الرضى بما يسره هلل لك، وتتحصن 
في قلعة القناعة من أهوال عشق مال يفتح أمامك أبواب التعاسة، 
ويولد في نفسك طاقة األنانية والطغيان، وينسيك الحمد والشكر 
))اثنتان  النبوي  الحديث  أمامك  ضع  مثال..  خير  وقارون  لـله، 
الفتنة،  من  للمؤمن  خير  واملوت  املوت  يكره  آدم:  ابن  يكرههما 
في  رأي  وللمتنبي  للحساب((،  أقل  املال  وقلة  املال  قلة  ويكره 

املوقف عندما قال: 
من ينفق الساعات يف جمع ماله       مخافة فقر فالذي فعل هو الفقر

بندريس عمراوي الطيب

كان الضباب كثيفا وهو يزحف بال مباالة 
ولعله  فبراير،  منتصف  فجر  أعتاب  على 
ويتخيل  السهو  يجرب  أن  أحب  ذهوله  من 
ومن  األرض،  فــوق  يسير  مخلوقا  كثافته 
فيراك  السماء  نحو  رأسه  يرفع  آلخر  حني 

ويراني. 
من  يمطر  فالغيث  عاليا..  رأســك  ــع  ارف
السماء، كن شامخا فنحن أيضا مثل النبات 
وجذورنا  ونعلو  لننمو  نرتوي  والشجر 

راسخة في األرض.
ها أنا أشتاق إليك بشدة، فتمتلئ عيناي 
بدمع ساخن، ألتفت مداريا جريان رقرقتها 
هباتك  افتقدت  يوم  الطيور  كل  فعلت  كما 
لها، وحدي وأخفي دمعي، أخشى أن تراني 
فتنهر ضعفي، أخبيء شوقي لكما، فأنحني 
أســود  فرسا  الــتــراب،  فــوق  بيدي  وأرســم 
في  لوز  نوارة  كأنها  البيضاء  بغرته  اللون 
استعدت  وقد  فيه  أصيح  ثم  فبراير،  نهاية 
انهض،  أْي  الــلــعــب:  ــذا  ه على  ضحكتي 
غبار  عنه  ينفض  وهــو  شامخا  فينهض 
فوقه  فأرتمي  نحوي،  يلتفت  ثم  الخيال، 
ليأخذني إليك هناك في أي مكان، حيث كل 

األمكنة هنا طاهرة.   
الفجر  ونجوم  املطر  ماء  لك  أقدم  ليتني 
وصمت النهر في منعرجاته وحبات القرنفل 
الناضجة والريحان، ومجامر من طني يطلع 

منها بخور بطعم لون عيون أمي.
قدرة مدهشة  ذات  التفاصيل  كانت  لطاملا 
ولطاملا  عجيب،  بشغف  نفسها  إخفاء  على 
كانوا  الذين  ولكل  لي  وكبيرا  ملهما  كنَت 
ينحنون أمامك ويقبلون يدك بحب يمنحهم 
بعيد  وأنا  تذكر  هل  ربنا،  رحمة  من  قبسا 
أني  اعتقدت  بعدما  عمري،  من  العاشرة 
قبر  في  األوهــام  وكل  الخوف  دفنت  مثلك، 

مجهول، أردت أن أقدك في مشيتك وصوتك 
فكنت  العالي،  وعطفك  وقسوتك  وغضبك 

وسط أقراني كما أنت وسط أقرانك.
الكثيف  النسيج  حل  أستطيع  فقط،  اآلن 
السالم،  عبد  بن  محمد  ببويا  عالقتي  في 
ــون ومــا مصيري.  وأفــهــم مــن أنــا ومــن أك
التي  ففي كل مرة أكتشف سرا من أسراره 
جدا  قريب  ــاء..  ــي األول مصاف  في  تجعله 
طفال  أصبح  أمي  رجل  األنبياء،  ساحة  من 
يتيما وهو ابن ثالث أو أربع سنوات، ومنذ 
عالم  في  ذاتــه  عن  يبحث  كــان  السن،  تلك 
الكونية  الحرب  خاض  ومستحيل،  صعب 
اشتهر  الحياة،  حروب  كل  وخاص  الثانية 
بالحكمة وحب الحياة، يهابونه وهم يروون 
حوله حكايات كثيرة عن شجاعته وقسوته 

الضرورية كما رأفته الربانية.
الزمن  أن  بعده،  يقني  ال  إدراكا  أدرك  اآلن 

الزمن  هو  وبجواره  كنفه  في  قضيته  الذي 
صدى  يعتبر  وعــداه  حياتي،  من  الحقيقي 

فقط.
جزء  هو  ــذي  ال الطفولي  عاملي  لي  كــان 
إلى  يأخذني  كان  فقد  الصاخب،  عامله  من 
في  ويرميني  سبت  يوم  كل  البهائم  سوق 
بحر صعب بال حدود، حيث يختصر الزمن 
امتحان  هو  بل  والــقــوة،  اإليمان  ويختبر 
للواقع والحقائق التي ال تستطيع الصمود 
ــا اخــتــبــاري، فكان  ــور الــفــجــر، أم لــتــرى ن
للرجال  ند  رجل  إلى  طفل  من  أتحول  كيف 
القادمني من مختلف القبائل وكأنهم صقور 
ستتعارك القتسام املعلوم من املجهول، أما 
طفولتي  أعيش  يتركني  فكان  األيــام،  باقي 
وتشكيل  الطرق  بكل  العصافير  صيد  في 
عاملي املفتوح على سهول ترقد فوق جفون 

مدينة صغيرة تأوي حياتنا. 
كان لبويا أصدقاء ُكثر من قبائل الشاوية 
يأتون إلينا باستمرار في الربيع والصيف، 
ولم أعرف ملاذا كان يدعوني للجلوس معهم 
أستمع فقط دون أن أتكلم، ألنه ال يريدني أن 
قائدا  متعلما:  بي  يحلم  ولكنه  مثله،  أكون 
العائلة  ألحمي  كبيرا،  قاضيا  أو  حاكما  أو 

وأكون سندا شامخا في زمن التحوالت.
مدرسة،  أو  مسيدا  دخل  قد  بويا  يكن  لم 
ولكنه ولج الحياة من كل أبوابها، مباشرة 
الحرب  بداية  مع  ولــد  والــدتــه،  ــاة  وف بعد 
الحرب  في  جنديا  وشــارك  األولــى  العاملية 
وحكيما  شهما  وعــاش  الثانية،  العاملية 
الذي  األكبر  أخي  إلى  التفت  لذلك  وأمينا، 
نسر  مثل  وتركني  خليفته  يكون  أن  رآى 
أحلق قريبا منه، مكتفيا بذهابي إلى سوق 
السبت والعمل في موسم الحصاد، كما كان 
يكلفني من حني آلخر بمهام لدى أصدقائه، 

وقــدرتــي  مالحظتي  ــة  دق اكتشف  بعدما 
ذلك  يرى  كان  به،  يكلفني  عما  الدفاع  على 
على عكس  ــد،  واح آن  في  وشــراســة  دهــاء 
مليئا  طفال  تراني  كانت  التي  والدتي  رأي 

بالنوايا الطيبة.
إلى  ُينصت  أحــســه  أحــدثــه،  وأنـــا  كنت 
عن  يبحث  زال  مــا  طفل  إلــى  وليس  رجــل 
السماء  عصافير  الصطياد  جديدة  وسائل 
يكن  لــم  الــخــالء،  فــي  بشّيها  واالستمتاع 
بويا يحدثنا عن صراعاته في عمله وحياته 
بكثير  الفجر  قبل  ما  منذ  يوميا  تبدأ  التي 
إلى غروب الشمس، ولكنني كنت أشعر بها 
وبني  بينه  لخالف  اعتقل  حينما  وتأكدت 
الباشا فسجنه بسجن محلي وسط املدينة.

ليست لدي تلك التفاصيل التي ال تلزمني 
بعد  طلبني  أنــه  ــره  أذك ما  اآلن،  شــيء  في 
يومني من اعتقاله، فدخلت إليه وكان وحيدا 
وهو  بجواره  وأجلسني  فعانقني  وحزينا، 
صامت، أرفع من حني آلخر رأسي أنظر إليه 
الفخاخ  عن  سألني  فجأة  ثم  شــارد،  وهــو 
التي جاءني بها، وتشعب حديثنا عن عاملي 
مني  أكبر  برموز  يتحدث  كان  ولعله  فقط، 
التي تقف على نوايا  وأنا أحدثه بحقائقي 

غير محدودة.
عشر  الثامنة  حدود  وإلى  السن  هذه  في 
من  متدفقا  نهرا  نفسي  كانت  عمري،  من 
جدنا  نفس  من  نفسه  كانت  كما  أنفاسه، 
هي  هكذا  الشاوي..  خليفة  بن  السالم  عبد 
فنحن  تتبدد،  أن  نريدها  ال  التي  نفوسنا 
كما يمكن تأويل ذلك ببساطة، حياة واحدة 
الواحد  فموت  تم،  ومن  الزمن،  على  تفرقت 
إلى  عودة  ولكنه  نهاية،  أو  موتا  ليس  منا 
اإلنساني..  النص  نفس  في  جديد  سطر 

هكذا لن يقهرنا الزمن أو األلم.

شعيب حليفي

الطيب آيت أباه

في قصة من نفائس تراثنا الشفاهي، مضمونها عبرة 
بليغة، كان الوالد رحمة هلل عليه يكررها على مسامعنا، 
تحكي أن أسرة فقيرة كانت تعيش على الكفاف والعفاف 
في قرية ضرب الجفاف فالحتها، حتى بلغ العوز بالناس 
بعدما  الرحيل،  ــرة  األس رب  ليقرر  مستوياته،  أقسى 
ساءت أوضاع املكان، وفرغت الخوابي من الزاد واملَُؤن، 
فشرعت األسرة في جمع مستلزمات الهجرة دون تحديد 
الوجهة، وبينما هم منشغلون بترتيبات السير في أرض 
الفجر،  صالة  آذان  الليل  سكينة  اخترق  الواسعة،  هلل 
صوب  توجه  ثم  للوضوء،  الحمام  األســرة  رب  فقصد 
القرية، وملا دنا من  املسجد بغاية الصالة، وتوديع أهل 
مع  أحوالهم  عن  الحديث  أثناء  الناس  سمع  هلل،  بيت 
من  لبرهة  مكانه  في  فتسّمر  اسمه،  ذكروا  وقد  الجفاف، 
ما  جملة  في  جاء  وقد  الكالم،  مغزى  يستوضح  الزمن، 
أجل  األخير، من  الرجل صار مالذهم  أن  قالوا في حقه، 
مد يد العون واملساعدة، لكونه وعلى مدى مقامه بينهم، 
جعلهم  مما  معسرة،  من  اشتكى  أن  إطالقا  له  يسبق  لم 

يحسبونه في ميسرة، أو على أقل تقدير، هو خارج دائرة 
الضيق الذي ألّم بهم.

وآزرهم  باملصلني،  الرجل  التحق  ذلك،  بعد  ومباشرة 
الجلل،  املصاب  حــول  لاللتفاف  تحمله  وقــوة  بصبره 
عدم  يقرر  جعله  ما  وثبات،  بعزيمة  املواساة  وبادلهم 
يجعل  أن  إلى  القرية  أهل  بني  باملكوث  مقتنعا  الرحيل 
هلل لهم من الضنك مخرجا، فليس سواه الرزاق ذو القوة 
املنزلة وقد  برفعة  بيته مسرورا  إلى  الرجل  فعاد  املتني، 
اكتشف للتو، ومن حيث لم يكن يحتسب، أنه األجدر بها 
من  عظيم  قدر  على  بشرى  زوجته  إلى  ليزف  قريته،  في 
من  بكثير  والتضحية  العمر  استقبلتها شريكة  العرفان، 
االرتياح، فمهما بذال من جهد في مكان آخر، فلن يناال أبدا 
مثل هكذا تشريف، منتهى العار هدره، وما كانا ببالغيه 

لوال ما صرفاه من صبر وقناعة على طول سنني مضت.
البشر  من  جنس  الحوانت،  ّمالني  فصيلة  هي  هكذا 
الصبور واملكافح، اشتغلوا بكد وصبر حتى نحتوا لهم 
تبدو  أن  كادت  أو  صارت  املجتمع،  في  اعتبارية  مكانة 
كفسيفساء زاهية في تعاضد رونقها، متينة في تالحمها، 
ال يرجى أخذا بالتصاميم صونها، فقط ترميما في حجم 
ترميم البنيان املهجور، بقدر ما تحتاج من عمق الصميم 
بال  وهجرة  نزوح  عن  ويغني  الهمم،  يوقظ  عرفان  إلى 

مالمح محددة.

عشر سنوات في السماء

ّ
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النقاش الذي يتكرر على أبواب كل اقتراع

مغاربة العامل يطالبون بحقهم 
يف امل�شاركة االنتخابية

قانون يتنافى مع الحق الدستوري

ريــان،  الــديــن  جمال  أكــد  السياق،  هــذا  فــي 
املقيمني  الديمقراطيني  املغاربة  حركة  رئيس 
التنظيمي  االنتخابي  القانون  أن  بالخارج، 
العالم  مغاربة  أقصى   ،)04.21 )رقم  الجديد 
اإلقامة، ألن  بلدان  والتمثيلية من  املشاركة  من 
وتضرب  تخالف  األولى  فقرتها  في  املادة  هذه 
وفق  سيحدد  الــذي  الدستور،  من   17 الفصل 
بلدان  من  التصويت  يمكن  كيف  جديد  قانون 
بإخراج  قامت  الحكومة  أن  موضحا  اإلقامة، 
الفقرة  في  العالم  مغاربة  إللهاء  آخــر  قانون 
االنتخابي  القانون  من   22 املــادة  من  األولــى 
تتسم  املادة  هذه  أن  بحيث   ،)04.21( الجديد 
يتم  ملاذا  متسائال  الوضوح،  وعدم  بالضبابية 
من  أنه  رغم  االنتخابية  للقوانني  مادة  إضافة 
حق أي مغربي مسجل في اللوائح االنتخابية، 

التصويت والترشح في املغرب؟
تتهرب  والحكومة  الدولة  بأن  ريان  وأضاف 
منذ سنة 2005، أي منذ الخطاب امللكي في 6 
نونبر، الذي تحدث عن مجموعة من اإلجراءات 
تنفيذها،  السابقة  الحكومات  على  يجب  التي 
العالم،  مغاربة  لتمثيلية  املشاركة  باب  لفتح 
مجلس  دسترة  تمت   ،2011 دستور  بعد  لكن 
والتمثيلية،  املشاركة  حتى  ودسترة  الجالية 
لكن هذا القانون منذ سنة 2011، لم تستطع أي 
حكومة إخراجه لتفعيل هذا الحق الدستوري، 
التي  الحكامة  مجالس  حتى  أنه  إلى  مشيرا 
أو  جــدا  قليلة  مشاركة  تعرف  تجديدها،  تم 
الجالية  مجلس  مثل  العالم،  ملغاربة  منعدمة 
رغم  إذ   ،2007 دجنبر  في  تأسيسه  تم  الــذي 
أي  يصدر  لم  تأسيسه،  على  سنة   14 ــرور  م
رغم  هياكله  لتجديد  حكومي  تنظيمي  قانون 

بعض املحاوالت في عهد الوزيرين أنيس بيرو 
التنظيمي في خزانة  وبنعتيق، ومازال قانونه 

األمانة العامة للحكومة.
الديمقراطيني  املغاربة  رئيس حركة  وأوضح 
القانون  هذا  خالل  من  أنه  بالخارج،  املقيمني 
املغربية  الدولة  أن  يظهر  الجديد،  التنظيمي 
قوانني  وضــع  في  تشارك  أن  تريد  ال  مازالت 
تفتح املجال للكفاءات املغربية بالخارج، بينما 
عدة بلدان سبقت اململكة في إشراك مواطنيها 
مثل  الترشح،  وحق  التصويت  من  وتمكينهم 

تونس والجزائر ومصر والسنغال وفرنسا. 
واعتبر ريان أن الدولة تقدم تبريرات واهية 
االنتخابات،  اقتربت  وكلما  سنوات  خمس  كل 
قصد  للنضج  بعد  نصل  لــم  »إنــنــا  خــالل  مــن 
األحزاب  نريد  ال  »إننا  خالل  من  أو  املشاركة« 
األشخاص  بعض  خروج  منتقدا  السياسية«، 
غير  جهات  قبل  مــن  املدفوعة  و»الــكــائــنــات« 
الرويضة«  في  »العصا  تضع  التي  معروفة، 
وهدفها  الــعــالــم،  مغاربة  مكتسبات  لضرب 
التشويش على املبادرات القيمة ملغاربة العالم.

إشكالية عدد مقاعد البرلمان

باب  بفتح  السياسية  األحزاب  بعض  رحبت 
املشاركة السياسية ملغاربة العالم، عبر تمكينهم 
والجهوية  املحلية  اللوائح  في  الترشح  من 
للمشاركة  طلباتهم  وتقديم  االنتخابات،  خالل 
هذه  استقبلت  وقد  املقبلة،  االستحقاقات  في 
باملهجر،  املغربية  الفعاليات  بعض  األحــزاب 
املشاركة  مسألة  ومناقشة  ــور  األم لتوضيح 

والتمثيلية. السياسية 
عضو  الغراس،  محمد  أكد  اإلطــار،  هذا  في 

العالقات  املكتب السياسي ومنسق قطب 

مع مناقشة القوانين االنتخابية، تعالت الكثير من أصوات مغاربة 
العالم تؤكد حقها في التمثيلية السياسية بالبرلمان ومؤسسات 

الحكامة، وذلك وفق ما ينص عليه دستور المملكة لسنة 2011، 
حيث طال انتظار الجالية لتمكينها من المشاركة في العملية 

االنتخابية والسياسية في المملكة منذ عهد حكومة إدريس جطو، 
بحيث حاولت بعض الهيئات الجمعوية تأسيس أحزاب سياسية 

لتمثيل الجالية، بينما قررت هيئات أخرى االلتحاق ببعض األحزاب 
قصد إسماع صوتها، والدفاع عن حقوق الجالية والمشاكل التي 

تعاني منها من المؤسسة التشريعية.
طموح مغاربة العالم في تحقيق التمثيلية السياسية والمشاركة 

في االنتخابات، اصطدم بعدة عراقيل وصعوبات، سواء من قبل 
بعض األطياف السياسية، أو من قبل جهات أخرى في الدولة ترى 

أن توقيت المشاركة السياسية ألفراد الجالية لم يصل بعد، أو 
أن المسألة تتطلب العديد من اإلجراءات التنظيمية واللوجستيك 

وميزانية أخرى إلشراك مغاربة المهجر في االنتخابات وفي بقية 
المؤسسات الوطنية.. فما هي التحديات والصعوبات التي تقف 
أمام مشاركة مغاربة العالم؟ ومن بيده قرار مشاركة الجالية 

في االنتخابات، هل األحزاب، أم الحكومة، أم الدولة؟
خالل إعداد دستور 2011، قامت عدة فعاليات من المهجر، بتقديم 

مقترحات وساهمت في إدراج حقوق الجالية ضمن الدستور 
الجديد، بهدف فتح باب المشاركة السياسية والتمثيلية النيابية 

لمغاربة العالم، قصد الدفاع عن حقوقهم وإيصال صوتهم 
للحكومة والمسؤولين، كما حاولت هيئات وفعاليات جمعوية 
إنشاء حزب سياسي يتبنى قضايا مغاربة العالم وانتظاراتهم 

من الدولة والحكومة، لكن طموحهم اصطدم بالرفض، مما 
جعلهم يتخلون عن فكرة تأسيس حزب سياسي، بينما فضل آخرون 

االنضمام لبعض األحزاب السياسية للبحث عن طريق للمشاركة 
السياسية أو الوصول لمجلس الجالية.

الرباط: األسبوع
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الحركة  بحزب  العالم  ومغاربة  الخارجية 
اقتربت  كلما  ــه  أن ــوع«،  ـــ»األســب ل الشعبية 
قضايا،  عدة  السطح  على  تطفو  االنتخابات، 
العالم  ومغاربة  والنساء  الشباب  كتمثيلية 
أن حزبه  التشريعية، مؤكدا  داخل املؤسسات 
ممثلي  استقبلت  التي  ــى  األول األحــزاب  من 
تمثيلية  ويساند  بالخارج،  األحزاب  تنسيقية 

جميع شرائح املجتمع املغربي وروافده.
العالم  مغاربة  تمثيلية  أن  الغراس  واعتبر 
في مجلس النواب قد تطرح عدة إشكاليات من 
يعقل  فهل  متسائال:  مثال،  املقاعد  عدد  ناحية 
فيه  يرى  الذي  الوقت  في  املقاعد  عدد  زيــادة 
البرملانيني  للنواب  الحالي  العدد  أن  املغاربة 
لوائح  تقليص  يمكن  وهــل  كثير؟  أصــال  هو 

املرأة والشباب بعدما أضحت جهوية؟
و»مسالك  أخرى  إمكانية  هناك  أن  وأوضح 
تمثيلية  مثال  معا،  استكشافها  يمكن  أخرى 
أخــواتــنــا وإخــوانــنــا فــي الــخــارج قــد تكون 
منطقية داخل مجلس املستشارين الذي يتكون 
الباطرونا  هيئة  مثل  متعددة،  هيئات  مــن 
والنقابات والغرف املهنية، فلم ال هيئة ملغاربة 

العالم؟«.
 

باب اللوائح المحلية والجهوية

للنساء  الــوطــنــيــة  الــالئــحــة  إلــغــاء  عــقــب 
والشباب، طالبت أصوات من الجالية املغربية، 
العالم  ملغاربة  البرملانية  التمثيلية  باب  بفتح 
تخصيص  خــالل  من  الجهوية،  اللوائح  عبر 
أن  آخرون  اعتبر  بينما  املقاعد،  من  لهم  نسبة 
محدودة  الجهوية  للوائح  املخصصة  املقاعد 
وغير منصفة حتى بالنسبة للمرأة، وال يمكنها 

أن توزع بني الجالية والشباب والكفاءات.
مغاربة  أن  الغراس  أكد  السياق،  هذا  وفي 
الخارج لديهم إمكانية للترشح في االنتخابات 
وأن  خاصة  الــقــادمــة،  والجهوية  الجماعية 
املجالس  عضوية  صالحية  يعطيهم  القانون 
الترابية، شريطة عدم تحمل مسؤولية التسيير 
املغرب،  خــارج  املنتخب  إقامة  مقر  بقي  إذا 
في  الــخــارج  مغاربة  عضوية  أن  إلــى  مشيرا 
اللجان  فــي  واملساهمة  املنتخبة  املــجــالــس 
بشكل  املحلي  الشأن  تدبير  سيفيد  والــدورات 
كبير، خاصة بالتجارب املستوحاة من الخارج.
مطالبون  الــعــالــم  مــغــاربــة  أن  على  وشـــدد 
أجل  من  إقامتهم،  ببلدان  التعبئة  من  بمزيد 
األخيرة،  األجيال  من  واألطفال  الشباب  تأطير 
لالنصهار بشكل سليم في مجتمعاتهم، وكذلك 
علينا  »وجب  قائال:  بالبلد،  االرتباط  لتوطيد 
بذل مجهودات في أي موقع أو أي بلد نتواجد 

فيه خدمة لإلنسانية ولوطننا األم«.

مطالب بتعديل القانون التنظيمي

ــزاب  األحــ تنسيقية  ــرت  عــب جــهــتــهــا،  مــن 
الشديد  عــن رفــضــهــا  بــالــخــارج  السياسية 
ــي تــنــزيــل نــص دســتــوري  لــحــالــة الــجــمــود ف
للمغاربة  السياسية  املشاركة  بتفعيل  يتعلق 
التجاوب  عدم  بالخارج، معتبرة أن  املقيمني 
واملتوازنة،  املتعقلة  السياسية  دينامياتها  مع 
وتجاهل قوتها االقتراحية، هو بمثابة تبخيس 
وملساهمتهم  العالم  مغاربة  من  فعاليات  لعمل 
الديمقراطية  التجربة  تعزيز  في  السياسية 

لبلدهم.
وقالت التنسيقية في بيان لها، أن االستمرار 
املساهمة  ــن  م الــعــالــم  مــغــاربــة  ــصــاء  إق ــي  ف
املباشرة في تدبير الشأن العام، يؤدي في آخر 
بلدهم  الجالية مع  روابط  إلى إضعاف  املطاف 
االصلي، وسينعكس بشكل سلبي على األجيال 
األول  الجيل  تشبث  يكفي  لن  التي  الصاعدة 
استمرارية  لضمان  بالوطن  الثاني  والجيل 
السياسية  الــقــيــادات  محملة  ــروابــط،  ال هــذه 
التاريخ  مع  الخطأ  في  التاريخية  املسؤولية 
العالم  مغاربة  إقصاء  أن  مضيفة  أخرى،  مرة 
من املشاركة السياسية الفعلية، يعزز الصورة 
املقيمني  املغاربة  مــع  التعامل  فــي  النمطية 
بالخارج، باعتبارهم مواطنني من درجة ثانية، 
االحتياج  فقط من جهة  يقع  الطلب عليهم  وأن 
ضخها  في  يساهمون  التي  الصعبة  للعملة 

لتوسيع وعاء احتياطي البالد منها.
باألمر،  املعنيني  التنسيقية كل  هذه  ودعــت 
النص  يطرحه  ما  مستوى  إلــى  االرتــقــاء  إلــى 
السياسية  الحسابات  وتــجــاوز  الدستوري، 

لتمكني  والشجاعة  بالجرأة  الضيقة، والتحلي 
في  حقهم  من  الــخــارج  في  املقيمني  املغاربة 
تعديل  على  بالعمل  وذلك  السياسية،  املشاركة 
04.21 املتعلق  مشروع القانون التنظيمي رقم 
بمجلس النواب، واملطروح للمداولة واملصادقة 
الــنــواب،  ملجلس  استثنائية  دورة  فــي  عليه 
علما  مقترحاتها،  مع  التفاعل  مستغربة عدم 
هي  ذلك،  عن  عبرت  كما  وأفكارها  مطالبها  أن 

مطروحة للنقاش وقابلة للتطوير واملراجعة.

الجالية بين التصويت على الدستور 
والحرمان من التمثيلية

املهاجر  منتدى  رئيس  بوشعيب،  أمني  يقول 
عقودا  انتظروا  املهجر  مغاربة  أن  املغربي، 
يبدو  ولكن   ،2011 دستور  لتنزيل  الزمن  من 
بتنزيله،  الرغبة  لهم  ليست  املــســؤولــني  أن 
الفصول  من  مجموعة  هناك  أن  إلــى  مشيرا 
الفصل  منها  تنزيلها،  يتم  لم  الدستور  ضمن 

17، وهذا ال يليق، ألن الدستور يجب أن يكون 
فاعال ونافذا.

وأوضح بوشعيب، أن القانون التنظيمي رقم 
متسائال:  العالم،  مغاربة  إلى  يشر  لم   04.21
ناقصو  أم  املواطنة  كاملو  املهجر  مغاربة  هل 
يحاسب  ال  الدستور  خرق  من  وهل  املواطنة؟ 
قانونيا، ومن خرق القانون ال يحاسب؟ مضيفا 
أن ما حصل هو خرق للدستور وللقانون، وأن 
ما يطالب به مغاربة الخارج هو حق دستوري 
وال يجب تقديم أي عذر لحرمانهم من حقوقهم، 
بسبب  أو  تنظيمية  أو  أمنية  لدواعي  ســواء 

اإلمكانيات.
قبل  من  سياسية  رغبة  توجد  ال  أنــه  وأكــد 
جهات نافذة، ملنح مغاربة العالم حق التمثيلية 
في البرملان بشكل يتنافى مع الدستور، خاصة 
مشيرا   ،04.21 التنظيمي  القانون  صدور  بعد 
يحرم  الجهة،  قانون  من   72 الفصل  أن  إلــى 
املسؤولية،  تقلد  من  املغربي  املهاجر  أيضا 
حيث يقول: ))ال يحق وال يجوز أن يكون رئيس 

مغربيا  مواطنا  الجهة  رئيس  نائب  أو  الجهة 
شاركوا  العالم  مغاربة  أن  وتابع  بالخارج((، 
وجميع   2011 دســتــور  على  التصويت  فــي 
تم  حيث  املاضية،  السنوات  فــي  الدساتير 
توفير املكاتب ومراكز التصويت واللوجستيك 
لتنظيم عملية االستفتاء على الدستور، مؤكدا 
أن اإلمكانيات موجودة، وما يحصل حيف في 
حق مغاربة العالم هو نقطة سوداء للسياسيني 
ومسؤولية الحكومة، التي تنزل الفصول التي 
مقبول،  غير  شــيء  وهــذا  الدستور،  من  تريد 
قدمت  التي  والتنمية  العدالة  حكومة  منتقدا 

الكثير من الوعود لم تحقق منها شيئا.
لتمكني  الدستورية،  املحكمة  بتدخل  وطالب 
التمثيلية  على  الحصول  من  العالم  مغاربة 
األمـــور،  وتصحيح  الــدســتــوريــة،  وحقوقهم 
الواجهة  في  التي  هي  األحـــزاب  أن  مضيفا 
الجالية،  إشــراك  في  الرغبة  لديها  كانت  ولو 
قوانني  فــي  الداخلية  وزارة  على  لفرضتها 

االنتخابات.

ريان: الدولة والحكومة 
تتهرب منذ سنة 2005، أي منذ 

الخطاب الملكي في 6 نونبر، 
الذي تحدث عن مجموعة من 

اإلجراءات التي يجب على 
الحكومات السابقة تنفيذها، 
لفتح باب المشاركة لتمثيلية 

مغاربة العالم

الغراس: تمثيلية 
أخواتنا وإخواننا في 

الخارج قد تكون 
منطقية داخل مجلس 

المستشارين الذي 
يتكون من هيئات 

متعددة

بوصوف: تفاعل الحكومة مع المشاركة السياسية 
لمغاربة العالم »سطحي«

أكد عبد هلل بوصوف، األمني العام ملجلس الجالية املغربية 
تفعيل  في  مسؤولية  أي  يتحمل  ال  املجلس  أن  بالخارج، 

حق تمثيلية املغاربة املقيمني بالخارج في البرملان، ألن 
هي  الدستوري  املقتضى  تفعيل  عن  املسؤولة  الجهة 

الحكومة.
وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن املشاركة 
مبدأ  ألنها  فيها،  جدال  ال  املغربية  للجالية  السياسية 

دستوري، معتبرا أن الدستور والخطابات امللكية رفعت 
أن  إال  الجالية،  حقوق  يخص  فيما  عاليا  السقف 

التفاعل الحكومي من أجل تنزيلها على أرض 
الواقع، يبقى ضعيفا.

وتـــأســـف بـــوصـــوف الكــتــفــاء الــفــاعــل 
السياسي في املغرب بإثارة قضية املشاركة 
عند  موسمي  بشكل  للجالية  السياسية 
على  االنتخابية،  االستحقاقات  اقــتــراب 

توافقات  من  املشاركة  هــذه  تفعيل  يتطلبه  مما  الرغم 
إلى  للتوصل  األطــراف  مختلف  بني  عميقة  ونقاشات 
مغاربة  على  أن  وقــال  واملمكنة،  املناسبة  الصيغة 
الهدف  هذا  لتحقيق  الحكومة  على  الضغط  العالم 
خاصة  املقبلة،  االنتخابية  االستحقاقات  خــالل 
املشاركة  مع  أنها  تقول  السياسية  ــزاب  األح وأن 

للجالية. السياسية 
الكفاءات  مع  الحكومة  تعاطي  إن  موضحا:  وتابع 
بها  واهتمامها  بــالــخــارج  املغربية 
أنجز  املجلس  أن  مبرزا  »سطحي«، 

الكفاءات  استعداد  أثبتت  دراسات 
تنمية  ــي  ف للمساهمة  املــغــربــيــة 
بلدها األصلي، داعيا إلنشاء وكالة 
لتدبير ملف هذه الكفاءات املقيمة 

باملهجر.
بوصوف



 المؤسس: مصطفى العلوي 

 مدير  النشر: الطيب العلوي
t.alaoui@alousboue.com

 مديرة  التحرير: حكيمة خلقي 
h.khalki@alousboue.com

 رئيس التحرير: سعيد الريحاني 
s.rihani@alousboue.com

  القسم الرياضي: كريم إدبهي 

 ربورتاج: خالد الغازي

 كتاب الرأي:
 الحسين الدراجي

 بوشعيب اإلدريسي  
 عبد الرحيم بن سالمة
 عبد الواحد بنمسعود

 كاريكاتير: حميد مولكي
 التصفيف: خديجة حلبي

 األرشيف: حسن سرين
 مراجعة النصوص: جميلة حلبي

 المراسلون: 
زهير البوحاطي

عبد الله جداد
نور الدين هراوي

محمد شجيع
عزيز الفاطمي

عادل الصبار
0664494024

pub@alousboue.com

 اإلخراج الفني: محمد الغولي
 المشرف على الموقع : محمد الصافي

 العنوان:
 12 شارع األمير موالي عبد هللا - الرباط

 الهاتف: 0537708047
 الفاكس: 0537708049

info@alousboue.com :البريد اإللكتروني 
www.alousboue.com :الموقع اإللكتروني 

 اإليداع القانوني:  28 جوان 1965

 القسم التجاري:

األسبوع الصحفي 
تصدر  عن دار النشر دنيا 
بريس شركة محدودة.

 السحب: مطابع ماروك سوار
 التوزيع: سابريس

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

أطلقت قناة »MBC 5«، مساء يوم 
البرنامج  الجاري،  فبراير   22 اإلثنني 
يوميا  يعرض  والذي  واملميز  الجديد 
من اإلثنني إلى الجمعة لتقديم تجربة 
للمجلة  أقــرب  مختلفة،  تليفزيونية 
تغطي  التي  الشاملة  التلفزيونية 
مختلف اهتمامات الجمهور املغربي.

الــنــور يــا مغرب«  »مــســاء  ويــقــدم 
متنوعة  فقرات  األسبوع،  مــدار  على 
االجتماعي  الــشــأن  وتــتــابــع  تــرصــد 

وغيرها  والرياضي  والفني  والثقافي 
ــرة املــغــربــيــة،  ــ ــن اهــتــمــامــات األس م
الكثير  على  الضوء  البرنامج  ويلقي 
الغير  واألفكار  الخالقة  املبادرات  من 
تقليدية لالستفادة من الوقت، وأيضا 
العلمية  النصائح  من  الكثير  تقديم 
نخبة  طرف  من  والصحية  والتربوية 
مختلف  في  والخبراء  املختصني  من 

املجاالت.

دواوين شهر الشعر الثالثين

»دفاتر تراث مراكش والجهة« 
في قلب جامع الفنا

بنشر  اإلبداعي  ملقترحها  تنفيذا 
 19 من  واحد،  شهر  في  ديوانا   30
2021، تحت  21 مارس  إلى  فبراير 
شعار: »ألن الشعر يستحق«، ضمن 
الثقافي  املؤسسة  ربيع  برنامج 
مقاربات  مؤسسة  أطلقت   ،2021
ديوان  إبداعية من ضمنها  عناوين 
األخضر  ــل  أم املغربية  الــشــاعــرة 

وديــوان  تــهــادن«،  ال  »يــد  بعنوان: 
آية  بلحاج  أحمد  املغربي  الشاعر 
األشياء  »تعبرك  بعنوان:  وارهــام 
وال تسقط«، وأيضا ديوان الشاعرة 
السورية روال عبد الحميد، بعنوان: 

»دثرني بكلمتني«.
ــدرت  ــخــصــوص، أصـ وبــهــذا ال
»هذه  أن  فيه  جاء  بيانا  املؤسسة 

الدواوين ستقدم كلها ضمن املنتدى 
ستحتضنه  الــذي  الثامن  العربي 
مدينة فاس في األسبوع الثالث من 

شهر مارس القادم«.
الذي  البرنامج  فإن هذا  للتذكير، 
تم إطالقه، يقيم 30 يوما في ضيافة 
ودواوين  شعراء  خالل  من  اإلبداع 

من العالم العربي.

 »MBC 5« القناة السعودية
تطلق »مساء النور يا مغرب« 

الثقافية  املجلة  خصصت 
»دفاتر  والفنية والتاريخية 
ــراكــش والــجــهــة«  تـــراث م
لساحة  ــث  ــال ــث ال عـــددهـــا 
ــد ساهم  الــفــنــا، وق جــامــع 
الــعــدد املخصص  فــي هــذا 
املدرجة  الشهيرة  للساحة 
ــراث الــثــقــافــي  ــتـ ضــمــن الـ
 2008 سنة  منذ  الالمادي 
والتراث   ،)2001 ــالن  )إع
1985 من  العاملي منذ سنة 
اليونسكو،  منظمة  طــرف 
وكتاب  وفنانون  باحثون 
جعفر  قبيل  من  مرموقون، 
الكنسوسي، باتريك مناش، 
هلل  عبد  أبو  مفري،  غــزالن 

أشــرف،  إيمان  أكنسوس، 
محمد أمني الفتحي، محمد 
مويال،  إيلي  لعميم،  آيــت 
يوسف  مـــوهـــوب،  مــحــمــد 
بنشمسي،  رجــاء  غــانــدي، 

وأمال عباسي.
ــوي فــهــرس هــذا  ــحــت وي
ــة من  ــى جــمــل ــل ــدد ع ــعـ الـ
الــصــلــة  ذات  الـــبـــحـــوث 
بــســاحــة جــامــع الــفــنــا من 
ضمنها »قصة جامع الفنا.. 
الفنا  »جامع  إحياء«،  قصة 
»فندق  من خالل الصورة«، 
جامع  املــســمــى  ــارود  ــبـ الـ
 2021 الفنا  »جامع  الفنا«، 
– عرض وجهة نظر جمعية 

و»تــأمــل  مـــراكـــش«،  منية 
جامع  فــي  الـــفـــراغ  ــول  حـ
الفنا«، إضافة إلى عناوين:
ــجــددة حــول  ــت »نـــظـــرة م
»مآل  الفنا«،  جامع  ساحة 
الــالمــادي  الــتــراث  متحف 
لساحة جامع الفنا«، »صور 
ــن مـــاضـــي الـــســـاحـــة«،  عـ
ــع الــفــنــا«،  »صــحــف جــام

والفناء  الــوجــود  »ثنائية 
بصدد جامع الفنا«، »رحبة 
مرسى  أكبر  الفنا،  جامع 
»منامة  الــقــارة«،  في  بــري 
ــن  ــة«، و»م ــيـ قــطــوفــهــا دانـ
ــى جامع  إل الــهــنــاء  جــامــع 

الفنا«.

ثالثة كتاب مغاربة يفوزون بجائزة القراء الشباب

فوز  عــن  باملغرب،  ــقــراءة«  ال »شبكة  أعلنت 
القراء الشباب  كتب ثالثة كتاب مغاربة بجائزة 
لسنة  السادسة  دورتــهــا  فــي  املغربي  للكتاب 
2021، في بالغ لها، مؤكدة أن ما يزيد عن 120 
الحدث،  هذا  في  ساهموا  الذين  وقارئا،  قارئة 
القراء  عدد  وأن  للقراءة،  ناديا   20 إلى  ينتمون 
 33 بلغ  املطلوبة،  الــقــراءات  كل  أكملوا  الذين 
عن  التصويت  لهم  خول  من  وهم  وقارئا،  قارئة 

بعد، الختيار األعمال الفائزة، ويتعلق األمر بكل 
التهامي  فضيلة  للكاتبة  فاس«  »قمر  كتاب  من 
»الطمأنينة  وكتاب  الرواية،  صنف  في  الوزاني 
صنف  فــي  ناشيد  سعيد  للكاتب  الفلسفية« 
»اإلنــســان  كتاب  ثــم  املغربي،  الفكري  الكتاب 
للكاتبني  للرقمية«  الخفية  الديكتاتورية  العاري، 
قبل  من  مترجم  البي،  وكريستوف  دوغان  مارك 
سعيد بنكراد، في صنف الكتاب الفكري املترجم.

الشعر  و  الفلسفة.. ائتالف أم اختالف ؟
»الثقافة  مجلة  مــن  جــديــد  ــدد  ع مــؤخــرا  صــدر 
والشباب  الثقافة  وزارة  عن  تصدر  التي  املغربية«، 
للمجالت  اإللكترونية  النسخة  ضمن  والرياضة، 
موقع  على  الثقافة  قطاع  عن  الــصــادرة  الثقافية 

  .www.minculture .gov .maالوزارة
وقد دأبت املجلة كعادتها، على مواكبة السياقات 
املغربية  الثقافة  في  يجري  وما  الحديثة،  الثقافية 
ومن  ومفاهيم،  تصورات  من  والكونية  والعربية 
الذي  املغرب،  ضمنها  من  وإبداعية،  ثقافية  قضايا 
إبراز ما يجري فيه  يبقى أهم ما تعمل املجلة على 

من تعدد وتنوع ثقافي وفني وإبداعي، وما تتأسس 
عليه هذه الثقافة من خصوصيات محلية في بعدها 
من  به  تتسم  بما  واملتوسطي،  واإلفريقي،  العربي 

رحابة ومن حوار مع غيرها من الثقافات.
ائتالف  والفلسفة  »الشعر  هو  العدد  هذا  ملف 
وعالقة  بالفلسفة  الشعر  لعالقة  ملا  اختالف؟«،  أم 
الحوار  على  قدرة  ومن  من جوار،  بالشعر  الفلسفة 
املفاهيم،  وخلق  واإلبــداع،  املعرفة  آفاق  فتح  وعلى 
بتوسيع  القمينة  والنظريات  التصورات  وبلورة 
مساحة الشعر من خالل الفلسفة، وتوسيع مساحة 

الفلسفة من خالل الشعر.
والفالسفة  املفكرين  من  ثلة  امللف،  هذا  في  وساهم 
باملوضوع،  منشغلني  كانوا  ممن  والشعراء  والنقاد 

وكانوا في صلبه دائما.
وضمن هدية العدد، رواية للمختار السوسي بعنوان: 
بني  متفرقة  نشرت  قد  كانت  والجحود«،  الجمود  »بني 
التي   املغربية  الروايات  بني  وهي  و1958،   1957 سنتي 
القراء  ليتمكن  للوجود،  إخراجها  على  املجلة  تعمل 
على  االطــالع  من  املغاربة  وغير  املغاربة  والباحثون 

الثقافة املغربية في مظانها ومتونها األولى.

روالبلحاجاألخضر
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  ثقافة
العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021



دعاء اليحياوي: جائحة »كورونا« دفعتني للغناء في المالهي الليلية 

الفنانة  فويس«،  »ذا  برنامج  خريجة  صرحت 
في  استضافتها  خالل  اليحياوي،  دعاء  املغربية 
في  العمل  قررت  أنها  التلفزيونية،  البرامج  أحد 
أحد املالهي بعاصمة النخيل، من أجل توفير املال 
مضطرة  كانت  أنها  مبرزة  كليب،  فيديو  لتصوير 
مع  تزامنت  للمغرب  عودتها  وأن  السيما  للعمل، 

بداية جائحة »كورونا«.

وأشارت اليحياوي إلى أنها استفادت الكثير 
من اشتغالها في امللهى، كما أنها تمكنت جمع 
املال في الوقت الذي كان فيه أغلب الفنانني 
»كون  مضيفة:  خانقة،  مادية  بأزمات  يمرون 

انتعلم  ماكنتش  املرحلة  هاديك  من  مادزتش 
بزاف دالحوايج ومكنتش انوفر الفلوس باش 

ننتج األغنية«.

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي )48 عدد(

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 190 درهما 
 »DOUNIA PRESSE«  لصالح شركة

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

B.P 439 - Rabat - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

للتسديد عبر التحويل البنكي:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل 

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة
 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

لنور الدين الرياحي

املجلة  عن  مترجما  مقاال  القديمة  املــقــاالت  إحــدى  في  قرأت 
أمريكا  غزت  التي  املجالت  هذه  وكانت  بوديز«،  »إيفري  املشهورة 
قبل  والحرية  والفكرية  األدبية  لنهضتها  مهدت  التي  هي  وأوروبا 
أن تنقلب املفاهيم بعد بلوغ ذروة التقدم الرقمي، الذي له حسنات 
من  حرماننا  مساوئه،  جملة  من  لكن  التواصل،  تسهيل  في  كثيرة 
ذلكم النوع من الكتابات التي كانت تزخر بها هذه املجالت والتي 
معها  والتعامل  عليها  االطالع  تم  لو  ثقافة،  ذاتها  حد  في  تعتبر 
لجنبت اإلنسان عدة أمراض اجتماعية ال زال يعاني منها، ولربما 

انتهى به املطاف إلى العالم اآلخر دون حتى أن يعالج منها.
علماء  أحد  إلى  ذهبت  شابة  جميلة  سيدة  قصة  املجلة  تحكي 
له معاناتها مع شقاء دائم في حياتها،  النفس املشهورين تشتكي 
وبقيت تتكلم وتتكلم والعالم النفساني يستمع إليها، وهي خاصية 
يمتاز بها هؤالء. املهم، أنه بعد انتهائها من الكالم واعتبرت نفسها 
زوجها  إصــالح  على  القدرة  عــدم  على  ضميرها  وأنبها  مخطئة 
وتتحملني وحدك  نفسك مخطئة  تعدين  ملاذا  العالم:  )بيل(، سألها 
دون غيرك مسؤولية هذا الشقاء؟ فأجابته: لقد أخفقت في أن أخلق 
يقول »هلل  الــذي  املثل  تعلم  وأنــت  صالحا،  رجال  بيل  زوجــي  من 
بيل  سن  كان  وكم  فسألها:  ــزوج«،  ال تخلق  واملــرأة  الرجل  يخلق 
محاولتك  بدأت  لقد  فأجابها:  سنة،   26 به؟ قالت:  تزوجت  حينما 
متأخرة لتكوين زوجك.. كان ينبغي أن يبدأ تكوينه للحياة الزوجية 
الزوج  تخلق  التي  فاملرأة  والدته،  منذ  أي  26 سنة،  قبل  الصالحة 
األولى  املراحل  في  تربيته  على  واملشرفة  أمه  وإنما  زوجته  ليست 

من عمره، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة.
فاملرأة، التي تربت ونشأت في ظروف قد تكون صعبة أو سهلة، 
إذا  حتى  ومراهقتها  طفولتها  في  تمت  قد  إصالحها  طريقة  تكون 
التقت بالرجل، يمكن أن تجعل منه عظيما أو عاديا أو غير عادي، 

نجحت في مهمتها وكان هو قابال لإلصالح أو مصلحا لنفسه.
مكاتب  وعند  واملحاكم  املجتمع  في  متفشيا  اليوم  نــراه  ومــا 
املحامني والعدول، هو نتيجة حتمية إلصالح استحال وولد أمراضا 

تؤدي إلى القضاء على الرجل واملرأة، دون الوصول إلى الحلول.
فقد أثبت علم النفس أن كثيرا من العقد النفسية وحاالت الشذوذ 
الجنسي، نشأت من أخطاء ارتكبها آباؤهم في حقهم وهم أطفال، 
منها االستئثار بحب الطفل لوالدته ما بني الثالثة والسادسة من 
عمره، لذلك تنشأ الكراهية بني األب واالبن، وهي ظاهرة متواجدة 
الذي يجد في تواجد والده مزاحما على حنوها  الطفل  عند ذلك 
وأسبقية في االستمتاع بقربها، وقد كان أطباء النفس ينصحون 
لك  »سأترك  مثال  للطفل  بالقول  املنازل  من  عند خروجهم  الرجال 
أحسن  باملهمة  تقوم  ال  أن  وإياك  وتؤنسها،  عليها  لتسهر  والدتك 
الطريقة  وبهذه  له«،  جزاء  شوكوالطة  له  يحمل  املساء  وفي  قيام، 
حب  في  ملنافسته  طفله وتعريضه  بغض  من  يقلل  أخــرى،  وطرق 
األم، وتأتي بعد ذلك مرحلة التصاق الطفل بأبيه، ويبدأ الطفل في 
يمزج  ألن  ويسعى  البطولة،  وأعمال  الشهامة  مظاهر  في  التفكير 

شخصيته بشخصية أبيه.
االنحرافات  بعض  من  بد  وال  املراهقة،  مرحلة  ذلك  بعد  وتأتي 
الباطن  العقل  في  الكامنة  املخاوف  وخــروج  الطبيعية  الجنسية 
من  يتبعها  وما  شديد  بحذر  معها  التعامل  يتوجب  حيث  للطفل، 
الزوج  يبدأ  فعندما  كثيرة،  وأمثلتها  والخطيئة،  باإلثم  إحساس 
مثال يشك في سالمة زوجته األخالقية ويتتبع عالقاتها في العمل 
وأناقتها ويسعدها  زوجته  بجمال  يتغنى  أن  الشارع، عوض  وفي 
تلك  كل  بأن  املحاكم  أمام  الضحايا  الزوجات  من  عدد  تفسر  بذلك، 
وأناقتها  جمالها  من  غيرة  في  تتجلى  مكبوتات  هي  التصرفات 
ادعاء  إال  به  يتقوى  ما  يجد  ال  رجل  أمام  ونجاحاتها  وعالقاتها 
وحياته  حياتها  فتنقلب  عليها،  والتجسس  شرفها  على  املحافظة 
إلى جحيم ينتهي في غالب األحيان بالطالق، ألن من شيمة الغواني 
يشح  ما  وبقدر  تعطي،  املرأة  على  يثنى  ما  فبقدر  بالثناء،  الغرور 

عليها تبخل، فهذه طبيعة إنسانية.

�أنت �أجمل منها 
وهي �أحلى منك

يتبع

العدد: 1549 من 25 فبراير إلى 3 مارس 2021

بعد االعتناء بإطاللتها لدخول القصر الملكي.. 

سميرة سعيد تسقط في حوض 
السـبـاحة

سميرة  املغربية  الفنانة  كشفت 
وفاء  اإلعالمية  مع  لقائها  في  سعيد، 
على  »السيرة«  برنامج  في  الكيالني 
املناسبات  إحدى  في  أنها   ،»dmc« قناة 
الوطنية في املغرب، كانت تستعد للغناء 
مع  وتقيم  امللكي،  بالقصر  حفل  في 
أحد  في  »املاسية«  بالفرقة  زمالئها 
ولكن  فــاس،  بمدينة  الكبرى  الفنادق 
تجهيزات  ــن  م انــتــهــت  »بــعــدمــا 

فوجئت  للقصر،  والتوجه  للغناء  إطاللتها 
منه،  اقتربت  وملــا  يناديها،  زمالئها  بأحد 
السباحة، وأخذت  دفعها فوقعت في حوض 

في الصراخ وانهارت«.
»الديفا«،  كشفته  الذي  الحادث  هذا  وكان 
حياتها  تــخــص  ــي  ــت ال ــرار  ــ األسـ بــني  مــن 
ألول  به  تبوح  والــذي  والفنية،  الشخصية 

مرة لجمهورها الكبير.

»الحال« لناس الغيوان على منصة أمريكية

 The Criterion منصة  تــعــتــزم 
في  املختصة  األمريكية،   Collection
واملعاصرة،  الكالسيكية،  األفالم  توزيع 
مجموعة  مسار  من  مشتركيها  تقريب 
طريق  عــن  وتاريخها،  الــغــيــوان  نــاس 
الذي  »الحال«،  الوثائقي  الفيلم  عرض 
منها  جائزة،   20 من  بأزيد  وتوج  سبق 
»كان« سنة  نالها في مهرجان  التي  تلك 

ملهرجان  الرسمية  املسابقة  وفي   ،2007
 لــنــدن، وأيــضــا مــهــرجــان نــيــويــورك.
على  العاملية  املنصة  مشتركو  وسيكون 
العمل  وهــو  »الــحــال«،  فيلم  مع  موعد 
الذي يوثق لسلسلة من العروض الحية 
الغيوان  نــاس  مجموعة  أحيتها  التي 
في  وطبعا  وفرنسا،  تونس،  من  كل  في 

املغرب.

ــرق الــفــيــلــم  ــط ــت وي
ــي لــقــصــة  ــقـ ــائـ ــوثـ الـ
ــاس  ــ ــ أفــــــــــــــــراد ن
والنجاح  الــغــيــوان 
الــــعــــاملــــي الـــــذي 
املــجــمــوعــة،  حققته 
بـــفـــضـــل أعــمــالــهــا 
وموسيقاها  الفنية 
التراث  املستوحاة من 

الغنائي املغربي.
ــرب الــفــيــلــم  ــ ــق ــ وي
سهرات  من  الجمهور 
كانت  التي  املجموعة 
ــام  ــم ــت ــاه تـــحـــظـــى ب
منقطع  ــري  ــاهــي جــم
تمثيل  بحكم  النظير، 
املـــجـــمـــوعـــة لــلــفــئــات 
املجتمع  مــن  البسيطة 
الواقع  عمق  من  بكلمات 

املغربي املعاش آنذاك.



دور اجلرنال املذبوح يف انقالب ال�صخريات
املسلول  السيف  وكان  املسموعة، 
والـــوزراء،  ــراء  األمـ رؤوس  فــوق 
ورؤساء الوزارات، وعندما أشرف 
الغولف  ملعب  إنشاء  على  بنفسه 
رهن  وضعت  بالسويسي،  امللكي 
إشارته أربعة ماليير من الفرنكات 
وال  حسيب  بــدون  يصرفها  كــان 
القدر  هــذا  أن  العلم  مــع  رقــيــب، 
الدخل  نسبة  مجموعه  في  يقارب 
مواطن  مليون  لنصف  ــردي  ــف ال
يكن  لم  واحــد  أي  ولكن  مغربي، 
نقد  بكلمة  شفتيه  فرز  على  قادرا 
الذي  املــذبــوح،  الجنرال  حق  في 
املخلوقات  أن  الشائعات  تحكي 
توجد  التي  الضفادع  حتى  كلها 

في حدائقه وضيعاته كانت تسكت 
زيــارة  في  جــاء  كلما  النعيق  عن 

لضيعة أو حديقة.
تــبــنــتــه األمــــة الــفــرنــســيــة في 
ثالثينات القرن املاضي، ودخل في 
بصفته  الفرنسي  الجيش  صفوف 
االستعمار  قــادة  ألحد  ابنا  يتيما 
فجعلت  املــغــرب،  ــي  ف الــفــرنــســي 
الدولة  ملبادئ  وفيا  ضابطا  منه 
مبادئ  من  تضمه  بما  الفرنسية 
واحتقار  معاصرة،  استعمارية 
ونفور من كل ما له عالقة بوطنية 

املغرب وأمة املغرب.
القبطان  كان  االستقالل،  وغداة 
الذين  الضباط  عــداد  في  املذبوح 
صلة،  املغربية  باألمة  تصلهم  ال 
ــي كيان  ــاء ف ــامل ولــكــنــه تــســرب ك
الدولة املغربية، وراهن بذكاء على 
كان  الذي  الثاني  الحسن  مستقبل 
آنذاك وليا للعهد، وربط نفسه إلى 
املرحوم  مــات  وعندما  شخصه، 
مذهلة  بسرعة  الــخــامــس  محمد 
 ،1961 سنة  الجراحية  عمليته  في 
يسمح  وضــع  في  املذبوح  أصبح 
وسريعا  رهــانــه،  ثمار  بقطف  لــه 
املناصب  فــي  يتقلب  أصــبــح  مــا 
ويصعد  والعسكرية،  الحكومية 

وزير  فمن  العسكرية،  الرتب  سلم 
البيضاء،  الدار  وعمالة  البريد  في 
سرية  اتــصــاالت  فــي  دخــل  حيث 
للقوات  الوطني  االتحاد  قادة  مع 
الشعبية، ال ليتعاطف معهم، ولكن 
ليتجسس عليهم كما حصل عندما 
غدر بهم سنة 1963، بعد أن أصبح 
باعهم  أن  لبث  فما  ثقتهم،  محط 
للشرطة وأبلغ عن نواياهم، وتقدم 
محاكمة  فــي   1961 سنة  شــاهــدا 
أولى محاوالت االنقالب السياسية 
الوطني  االتحاد  نوايا  عن  كاشفا 

صرح  حينما  الشعبية  لــلــقــوات 
محمد  السيد  بــأن  املحكمة  ــام  أم
عن  بيانات  منه  طلب  البصري، 
خريطة القصر، للقيام بهجوم على 
ضباط  بعض  بمساعدة  القصر، 
حكم  وفعال  السوريني،  املخابرات 
ذلك  وكان  باإلعدام،  البصري  على 
الثقة  لدرجة  املذبوح  ترقية  جواز 
امللكية السامية، املقدسة، والعالية.
وفــــي خــضــم االســـتـــعـــدادات 
ــال بـــالـــذكـــرى الــثــانــيــة  ــف ــالحــت ل
الحسن  املــلــك  ملــيــالد  واألربـــعـــني 
الــثــانــي، وكــانــت فــي هــذه السنة 
جدا،  كبيرة  لدرجة  فيها  مبالغا 
امللعب  افتتاح  يتم  أن  املذبوح  قرر 

أربعة  كلف  الــذي  للغولف  امللكي 
أن  وتقرر  الفرنكات،  من  ماليير 
حادي  األحد  ليلة  امللعب  في  يقام 
ساهر  عشاء  حفل  يوليوز،  عشر 
تــدعــى لـــه الــطــبــقــة املــحــظــوظــة 
بلباس  والحاكمني  الــكــبــراء  مــن 
بحضوره  امللك  ويشرفها  السهرة، 
هو وأفراد عائلته، وتقدم الجنرال 
قبل  ذات مساء  امللك  املذبوح نحو 
10 يوليوز، ليقول له بأدبه  هجوم 
اسمح  املقطب:  ووجــهــه  املعهود 
لجاللتك  أحــضــر  أن  ــوالي  مـ ــي  ل

من  فريدة  مفاجأة  املناسبة  بهذه 
ال  أن  مــوالي  لي  وليسمح  نوعها، 
ساعة  حتى  املفاجأة  بهذه  أخبره 
امللك  ــارة  إشــ ــت  ــان وك تنفيذها، 
بالرضى والقبول، وكانت املفاجأة 
حمراء  دموية  كانت  لكنها  فعال.. 

اللون قاتمة الجوهر.
املــذبــوح  شخصية  كــانــت  وإذا 
وثروته  الجبروتي  ونفوذه  القوية 
شخصيته  وحـــــدة  الـــفـــارطـــة، 
في  منفردا  تجعله  كنهه،  وغموض 
فإن  خاص،  بطابع  مطبوعا  شكله 
على وضعه  فقط  يؤثر  ال  كان  هذا 
االجتماعي والسياسي والعسكري 
فحسب، وإنما على حياته الخاصة 
األولــى  للمرة  ــزوج  ت فقد  أيــضــا.. 
في  حليفه  الفشل  وكان  والثانية، 
الزواج  ذلك  أن  رغم  الظروف،  كل 
بتكوينهم،  بأس  ال  أوالدا  له  خلف 
وبناته ال جدال في جمالهن، ولكنه 
وضعه  ينقذ  أن  ثالثة  مرة  حــاول 
املارشال  االجتماعي، فتزوج ببنت 
أمزيان، الذي كان وزيرا للدفاع يوم 
املارشال  بنت  أن  ورغم  االنقالب، 
بما  إسبانية  تربية  أمزيان متربية 
فيها من تأثيرات دينية كاثوليكية، 
كانت  عسكرية،  عائلية  وعــوامــل 
الدين  إسباني  متزوجة من ضابط 
سيد  لتتزوج  طلقته  والجنسية، 
البالط العسكري للملك، فإن الفشل 
الجنرال  بني  العالقة  طبع  أيضا 
املــارشــال  املــذبــوح وزوجــتــه بنت 
على  يهيمن  التنافر  وكان  أمزيان 
معها،  افترقا  درجة  إلى  عالقتهما 
اسمية  عالقة  فقط  لهما  وكــانــت 
عليها  وتهيمن  التباعد  يطبعها 
الكراهية، وعندما كلف امللك رئيس 
بالطه العسكري، الجنرال املذبوح، 
بمهمة سرية ذات طابع دبلوماسي 
الليبي،  الثورة  لدى رئيس مجلس 
القذافي، في الشهور األولى  معمر 
من سنة 1971، عاد الجنرال املذبوح 
زوجته،  ومن  بيته  من  نفورا  أكثر 
الواليات  إلــى  توجه  ما  وسرعان 
عاملية  مباراة  في  ليشارك  املتحدة 
ظهر  كما  كــانــت  الــغــولــف،  للعبة 
فيما بعد، انطالقة لتحول سياسي 
ليبدأ  املذبوح  وعاد  كبير،  مغربي 
حياة جديدة كان يغادر فيها البيت 
بالبالط  لالشتغال  النهار  طــول 
وفي  امللكي،  والغولف  العسكري 
ألحد  علم  ال  مهمة  في  يغيب  الليل 
في  إال  للبيت  بعدها  يعود  ال  بها، 
الصباح،  مــن  األولـــى  الــســاعــات 
فلم  الشهرين،  تعدت  ملــدة  ــك  وذل
املذبوح  الجنرال  زوجــة  تحتمل 
يقوم  أن  أبيها  من  وطلبت  املوقف 
للطالق،  القانونية  ــراءات  ــاإلج ب
واستقرت  البيت  غــادرت  ووقتها 

في بيت أبيها.

أعقبت  الــتــي  الــســاعــات  كــانــت 
في  الدامي  التاريخي  اليوم  هذا 
القصر امللكي بالصخيرات، مليئة 
بمدبري  يتعلق  فيما  باملفاجئات 
األمر  أن  ظهر  وقد  االنقالب،  هذا 
الثاني،  الحسن  ثقة  برجل  يتعلق 
الجنرال املذبوح، الذي احتفظ في 
باسم  االنقالبي  ملخططه  اإلعــداد 
مدير  عبابو،  امحمد  الكولونيل 
بأهرمومو،  العسكرية  املــدرســة 

كشريك رئيسي.
لــكــن يـــوم عــاشــر يــولــيــوز في 
الصخيرات، كان كافيا ليكشف أن 
األمر يتعلق بمخطط أوسع يضم 
الجيش  جنراالت  من  كبيرا  عددا 
املغربي، فيهم الذين أعدموا علنا، 
والذين أعدموا سرا، والذين قتلوا 
في عز هجوم الصخيرات، وطبعا 
املعدومني،  الضباط  بني  من  كان 
أوفــقــيــر  الـــجـــنـــرال  أدرج  ــن  مـ
والتخلص  إلعدامهم  أسماءهم 
مخططه  يفضحوا  ال  حتى  منهم 

املستقبلي.
ــم قـــادة االنـــقـــالب؟ أو  فــمــن ه
اتهموا  الذين  هم  من  بــاألحــرى، 

وأعدموا بجريمة االنقالب؟
سليل  املـــذبـــوح  ــرال  ــنـ ــجـ »الـ
الحسن  عنه  قــال  كما  الخونة« 
مع  استجوابه  في  نفسه  الثاني 
في  ــو،  ــورن ت ريــمــونــد  الصحفي 
»باري  مجلة  في  املنشور  الحوار 
الفاشلة  املحاولة  غــداة  ماتش« 
الخونة  سليل  ولكن  لالنقالب، 
اللحظات  ــى  إلـ ــان  كـ ــوح،  ــذبـ املـ
األخيرة من ظهيرة عاشر يوليوز 
وأمني  امللكية،  الثقة  رجل   ،1971
وحصنه  املــغــربــي،  العاهل  ســر 
من  أكــثــر  غنيا  كـــان  الــحــصــني، 
عن  يفرقه  ال  ومــقــدســا  ــزوم،  ــل ال
العاهل  كان  كبير،  فارق  األلوهية 
وأينما  كلما  ضيعة  له  يشتري 
له  ــان  وكـ ضــيــعــة،  للملك  كــانــت 
ــوح فــي أبــنــاك  ــت ــف ــحــســاب امل ال
والكلمة  املرفوع  والجاه  الدنيا، 

بقلـم :
مصطفى العلوي

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

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

فيما يلي، تقدم »األسبوع« أقوى ما كتبه الراحل مصطفى العلوي عن محاولة انقالب الصخيرات، عبر حلقات ضمن ركن »الحقيقة الضائعة«.

حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
28

الحقيقة الضائعة

الحلقة

26
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إذا اكنت شخصية 
المذبوح القوية 

ونفوذه الجبروتي 
وثروته الفارطة، وحدة 

شخصيته وغموض 
كنهه، تجعله منفردا 

في شكله مطبوعا 
بطابع خاص، فإن هذا 
كان ال يؤثر فقط على 

وضعه االجتماعي 
والسياسي والعسكري 

فحسب، وإنما على 
حياته الخاصة أيضا.. 

فقد تزوج للمرة 
األولى والثانية، وكان 

الفشل حليفه في كل 
الظروف

الجنرال المذبوح


