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الدولية  الدهاليز  يف  املغربية  املعركة  تتواصل 
ضد  الــلــقــاح  مــن  الــكــايف  الــقــدر  توفير  حملــاولــة 
فيروس »كورونا«، حيث لعبت األجهزة العسكرية 
واألمنية حتى اآلن، دورا كبيرا يف تدبير احلملة 
أو  ــاوزات  جت أي  من  وحمايتها  للتلقيح،  الوطنية 
اختراقات)..(، وتقول بعض املصادر، أن املغرب وصل إلى 
اللقاح  من  شحنة  باقتناء  يتعلق  فيما  متقدمة  مرحلة 
الوطني،  املخزون  بدورها  ستعزز  »سبوتنيك«،  الروسي 
أن  يحتمل  املغرب  أن  تؤكد  »األسبوع«  مصادر  أن  علما 
يف  اإلفريقية  الدول  بعض  مساعدة  يف  كبيرا  دورا  يلعب 

احلصول على اللقاح ضد »كوفيد 19«. مـدير النشر:  
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

فقد مصباح العدالة والتنمية 
وهجه مع اقتراب موعد 

االنتخابات، حيث لم يستطع 
الحزب في نسخته المشبعة 

بمبادئ الحركة الدعوية »التوحيد 
واإلصالح«، مسايرة المتغيرات العالمية، 

ابتداء من »زيارة السالم« التي نتج 
عنها اتفاق ثالثي بين المغرب والواليات 

المتحدة األمريكية وإسرائيل، لذلك 
يواصل الغاضبون داخل »البيجيدي« 

تهديداتهم باالستقالة، وبتنظيم انقالب 
داخل الحزب ضد رئيس الحكومة سعد 

الدين العثماني، وقد كانت االستقالة 
األخيرة للوزير مصطفى الرميد عنوانا 

ألزمة تنظيمية كبرى، لتزامنها مع 
استقالة رئيس المجلس الوطني، إدريس 

األزمي، لوال أن العناية الملكية بشخص 
الرميد حالت دون انفجار الحزب، الذي لم 
يستطع »التكيف« مع األجواء بعد ظهور 
مؤشرات مصادقة الحكومة على قانون 

»يشرعن« زراعة »الكيف«..

حزب حتقيق املعجزات
Parti Réalisateur de Miracles
ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵔⴰⵣⵏ

الضائعةملف العدد الحقيقة 
مؤشرات »عشرية سوداء« 

جديدة في الجزائر
الملكية  الصفعة 

على وجه الكولونيل عبابو 28 6

من قنديل 
إلى منديل حــصـــل  مــن 

على شغل بالمغرب
 ال يستــقــيـل ..

بين السطور2

هل أصبح الرميد 
للقصر  مبعوثا 
داخل العدالة 

والتنمية ؟

كواليس4

يستبق  »البيجيدي« 
بانتحار  االنتخابات 

سياسي 

تحليل إخباري14

جزئيات خطيرة  وراء األزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا 

تفاصيل   أخرى   داخل   العدد
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كـواليـس األخبــار
    

من ح�شل على �شغل 
باملغرب ال ي�شتقيل..

إبــان تولي إدريس البصري لحقيبة الداخلية ألزيد 
مغرب  في  رجل  أقوى  أصبح  أن  وبعد  قرن،  ربع  من 
الحسن الثاني، مستمّدا قوته من الثقة الكاملة للحاكم 
التسميات  تعددت  أن  درجة  إلى  للبالد)...(،  الفعلي 
»حامي  امللك«، إلى  و»عيون  النظام«،  »يد  من  حوله، 
بدأت  ــذا)...(،  هـ كل  طــال  أن  وبعد  امللكي«،  النظام 
اإلعالمية، وأخرى في دهاليز  الهمسات  تروج بعض 
املغضوب عليهم آنذاك بالبرملان)...(، مطالبة »السي 
من  استقالته،  بتقديم   - ودقة  بكل حشمة   - إدريس« 
باب الدمقرطة)...(، فكان رده أذكى وأدق وأشد مهارة 
من الطلب، ُمصّرحًا وبكل أريحية: »من أكون أنا كي 
الشريفة  األعتاب  خادم  إال  هذا  خادمكم  ما  أستقيل؟ 
الجميع،  أسكت  رد  بالـله«..  العالية  السّدة  أمر  تحت 
املخزنية  لتقاليد تواركة  ابن سطات  إتقان  وأبان عن 
في زمن قياسي، مما سمح له بتولي مقاليد السلطة، 
وفي وقت قياسي أيضا)...(، حتى كان لـله ما أعطى 
وله ما أخذ، وتوفي الحسن الثاني، و»طار« البصري، 

وُدِفنت ذاكرته قبل موته)...(.
والفاسي  جطو  حكومات  وتوالت  ِلــّيــام«،  »داْزت 
بتحالفات »قلب شقلب«، وبعد أن جاء الربيع العربي، 
من  املتبقية  الفصول  والتنمية  العدالة  حزب  استغل 
االنتخابية،  الحمالت  خشبة  فوق  وطلع  السنة)...(، 
وضحية  ماي،   16 أحداث  ضحية  صورة  في  أحيانا 
الدولة،  امللكية ووسائل  للمؤسسة  املستغلة  األحزاب 
من  املنقذ  الطاهر  املــالك  صــورة  في  أخــرى  وأحيانا 
الضالل، مستغال قميصه الديني)...(، مستشهدا على 
كل »شاّذة وفاّذة« بآيتها املناسبة)...(، إلى درجة أن 
اختلطت على املهتمني األمور فيما إذا كان هذا الحزب 
دعوة  تبليغ  قصد  يجول  أنه  أم  السياسة،  يمارس 
وفاز  حال!  كل  على  العملية  ونجحت  معينة،  دينية 
القنديل بأغلبية مقاعد البرملان، مما مكنه من ترؤس 

حكومة ائتالفية.. و»الكمالة فراسكم«.
منديال)...(،  القنديل  صار  حتى  وشفنا..  عشنا 
مع   2011 سنة  بشأنه  تعاهد  الــذي  التحالف  وخــان 
البلد  هــذا  إلنقاذ  هلل«  على  توكلو  »الــّلــي  املغاربة 
وجددوا  البشري)...(،  العرق  في  األمل  فقدانهم  بعد 
اإلسالمي  الحزب  الخالق)...(، حتى حقق  في  ثقتهم 
سنة  على  الخطيب  الدكتور  أسسه  الــذي  املعتدل، 
مع  التطبيع  على  التوقيع  معجزة  ورسوله)...(،  هلل 
مشروع  على  باملوافقة  العرض  واستمر  إسرائيل، 
نجاسة  من  االستنجاء  قبل  حتى  الحشيش  تقنني 
موضة  البالد  في  أيقظ  مما  األولـــى)...(،  »الفعلة« 
االستقاالت، هذه املوضة الجديدة التي لم نكن نسمع 
يمكن  كيف  نتساءل  كنا  حــني  فرنسا،  فــي  إال  بها 
ذلك  ترى  أعيننا  وكانت  يستقيل،  أن  سامي  ملسؤول 
املُستقَبلة  األجنبية  للقنوات  اإلخبارية  النشرات  في 
بطبسيل »البارابول«، بنفس النظرة التي تشاهد بها 

أفالم الخيال العلمي)...(.
األمتار  االستقالة في  نــوى  قد  الرميد  كــان  ــإذا  ف
صحي  بمبرر  الحكومية  الــواليــة  عمر  من  األخــيــرة 
التي  األزمي«  »أزمة  كانت  وكيفما  هلل،  فشفاه  فعال، 
جعلته يرفع يده عن »الاّلمبة«، لعدم تحمله لحرارتها 
ينسوا  أاّل  فيجب  وشيك..  احتراق  قبل  اشتدت  التي 
بالك  فما  نــادر،  أمر  املغرب  في  البسيط  العمل  بأن 
باملناصب العليا، مما يجعل االستقالة تذكر كل واحد 
نوى  ما  هو  ربما  وهذا  فالزبل«..  الخبز  بـ»رمي  منا 
»من  بعبارته  لنا  به  يلمح  أن  البصري  إدريس  السي 
أكون كي أستقيل«، ألنه غالبا كان قد استوعب فكرة 
أن من لديه شغل في املغرب ال يستقيل، بالتأكيد بعد 
استيعابه لتقاليد املخزن)...(، رحمة هلل عليه رغم كل 

شيء)...(، والكمال لـله.

األسبوعكاريكاتير

بقلــم               الطيب العلوي

العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

»الدراري ديال الفران« 
الرباط. األسبوع

ــجــذب  ــشــد وال ــواصــل مــســلــســل ال ــت ي
فريج  بال  عمر  البرملانيني  النائبني  بني 
العامة  واألمــيــنــة  الــشــنــاوي  ومصطفى 
مختصر  ليصدر  منيب،  نبيلة  لحزبهم، 
على  والنواب  والحزب  قيادة  بني  العالقة 
لسان الشناوي، بأن منيب تعتبرهم مجرد 
على  وذلك  للفران«،  الخبز  كيديو  »دراري 
ملناقشة  فرصة  من  تمكينهما  عدم  خلفية 
يتعلق  فيما  اليسار  فيدرالية  مقترحات 

بالقوانني االنتخابية.
البرملانيني  بني  الخالف  بــوادر  وكانت 
انتشار  مع  ظهرت  قد  العامة  واألمينة 
منيب  تعتبرها  حيث  »كــورونــا«،  جائحة 
يوافقها  ال  بينما  كـــبـــرى«،  ــرة  ــؤامـ »مـ

برملانيوها ذلك.

ّ

alousboue.com

تحركات الزعيم الساسي ضد الوزير في شهر مارس 
الرباط. األسبوع

الــســاســي  ــم  ــزعــي ال املـــواطـــن  الزال 
الرأي  انتباه  إلثــارة  تحركاته،  يواصل 
في  اعتقاله  بعد  قضيته،  حــول  العام 
ملف كريم الزاز دون أن تكون له عالقة 
الساسي  ولكن  باملوضوع)..(،  مباشرة 
شكاية  بخصوص  األبواب  يطرق  الزال 
رفعها  أن  سبق  خطيرة  حيثيات  ذات 
عندما  الرميد  مصطفى  الــوزيــر  ضــد 

ــرا لــلــعــدل، حــيــث يــقــول إنــه  ــ كـــان وزي
أمن  تهم  خطيرة  معطيات  على  أطلعه 
واستقرار البالد، قبل أن يجد نفسه في 

السجن)..(.
ــســاســي،  ــب قــضــيــة ال ــرائـ ــن غـ ــ وم
شهر  كل  مع  تعرفها  التي  التطورات 
 3 يوم  اعتقل  أن  له  سبق  فقد  مــارس، 
 3 فــي  السجن  ــادر  وغـ  ،2014 مـــارس 
أبوابا  يطرق  أن  قبل   ،2019 مــارس 
يوم  جديد  من  شكايته  لتحريك  جديدة 
3 مارس 2021.. في انتظار ما ستسفر 

عنه هذه التحركات.

دور الوزير أمزازي في تقنين »الكيف« 

اأحالم اإليا�س العماري تدفع بن كريان
 اإىل التهديد باال�شتقالة

الرباط. األسبوع
 

إلــيــاس  حــلــم  يتحقق  ــد  ق وأخـــيـــرا، 
لحزب  السابق  العام  األمــني  العماري، 
زراعة  تقنني  في  واملعاصرة،  األصالة 
بعد  الهندي،  القنب 
كمشروع  إدراجه 
قانون في جدول 
اجتماع  أعمال 

مـــجـــلـــس 

الحكومة، وإذا كانت الظروف قد غيبت 
السياسية)..(،  الساحة  عن  العماري 
الذي  التحركات مرتبطة باإلرث  فإن كل 
الجامعية  التحركات  ذلــك  ومــن  تركه، 
العلمي  السند  إيجاد  ملحاولة  األخيرة 
أن حــزب  ــم  ــ »الـــكـــيـــف«، ورغ لــتــقــنــني 
لتوقيع  بتطرقه  ضجة  أثار  االستقالل 
الحساني،  فاطمة  طنجة،  جهة  رئيسة 
على مشروع دراسة حول املوضوع مع 
جامعة محمد الخامس، إال أن األصل في 
هذا املشروع، هو اتفاق يعود إلى سنة 
شراكة  اتفاقية  توقيع  تم  حيث   ،2019
خصائص  حول  علمية  دراسات  إلنجاز 

ومميزات القنب الهندي، 
ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ وإم
اســتــعــمــالــه 
ألغـــــراض 
ــة،  ــي ــب ط
حــيــث 
تـــــــم 

توقيعه بني مجلس جهة طنجة تطوان 
لجامعة  العلمي  واملعهد  الحسيمة 

محمد الخامس.
هذا  أن  املواطنني  من  كثير  يعلم  وال 
مــلــيــون)..(،   100 كلف  ــذي  ال االتــفــاق 
السابق  الــوزيــر  عليه  ــع  وق أن  سبق 
للتعليم العالي والبحث العلمي، لحسن 
تطوان  طنجة  جهة  ورئيس  ــداودي،  ال
العماري،  إلــيــاس  سابقا،  الحسيمة 
بصفته  ــزازي  أم سعيد  إلــى  باإلضافة 
قبل  الخامس،  محمد  لجامعة  رئيسا 
أن يترقى ويصبح وزيرا، ومرة أخرى، 
الوزراء  من  واحدا  األخير  هذا  سيكون 
املتحمسني لتقنني زراعة القنب الهندي.
إزاء  فــعــل  ردة  ــوى  أقـ وتــبــقــى 
»الكيف«  زراعــة  تقنني  موضوع 
ردة  هي  سياسي،  حــزب  داخــل 
الذي  كيران،  بن  اإلله  عبد  فعل 
العدالة  حــزبــه  بــمــغــادرة  هــدد 
حصلت  حـــال  فـــي  والــتــنــمــيــة 
وال  املــلــف،  هــذا  على  املصادقة 
غضب  ســبــب  أن  شـــك 
ــران، يــرجــع  ــيـ بـــن كـ
الرتـــــــبـــــــاط هــــذا 
بمعركته  املوضوع 
إلياس  مع  القديمة 

العماري.

بن كيران العماري

الزعيم الساسي

أمزازي
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كـواليـس األخبــار تحت األضواء

العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

سعيد الريحاني. األسبوع

الــخــارجــيــة  وزارة  ــت  ــن ــل أع
ــة، عـــبـــر أســـلـــوب  ــ ــي ــ ــرب ــ ــغ ــ امل
عبر  ولـــيـــس  ــب)..(  ــريـ ــسـ ــتـ الـ
القنوات الرسمية، خبرا مفاجئا 
لجميع املتتبعني، يتعلق بمذكرة 
الخارجية  وزارة  عــن  صــادرة 
من  أعلن  ــي،  ــدول ال والــتــعــاون 
بوريطة،  ناصر  الوزير  خاللها 
ــال  ــل أشــك ــق كـ ــي ــل ــع ــن ))ت عـ
والتعاون  والتفاعل  التواصل 
وبــأي  ــاالت،  ــح ال جميع  فــي 
شكل من األشكال مع السفارة 
التعاون  وهيئات  األملانية 
ــات  ــسـ ــؤسـ األملـــانـــيـــة واملـ
لها((،  التابعة  السياسية 
))ســوء  أســمــاه  مــا  بسبب 
ــفــاهــمــات عــمــيــقــة حــول  ت
للمملكة  أساسية  قضايا 
غياب  ــي  وف املــغــربــيــة((، 
القنوات  عبر  تأكيد  أي 
وزارة  قــالــت  الــرســمــيــة، 
في  األملانية،  الخارجية 
مــعــرض تــفــاعــلــهــا مع 
الرسالة  أن  التطورات، 
أوضحت  كما  وصلت، 
علما  أحيطت  ))أنــهــا 

من  الــــواردة  اإلعــالمــيــة  بالتقارير 
الخطوة  لهذه  الدقيقة  التفاصيل  أن  بيد  املغرب، 

وحيثياتها، ما زالت غير واضحة لبرلني((.
الخارجية  مــن  رســمــي  ــهــام  ات غــيــاب  ــم  ورغـ
عدة  أن  إال  الرباط،  في  األملانية  للسفارة  املغربية 
مصادر ترجح فرضية تطاول أملانيا على السيادة 
املغربية على أقاليم الصحراء من خالل تصرفات 
أمام  البوليساريو  علم  رفع  آخرها  استفزازية، 
إلى  باإلضافة  األملانية،  بريمن  والية  برملان  مبنى 
برلني  في  األملاني  للبرملان  فيه  مبالغ  احتضان 

البوليساريو. ألنشطة 
من  أمــا  السياسية،  التحركات  حيث  من  هــذا 
يمكن  ال  فــإنــه  اإلعــالمــيــة،  الــتــقــاريــر  لغة  حيث 
دون  املغرب  في  األملــانــي  التواجد  عن  الحديث 
املدني،  للمجتمع  األجنبي  التمويل  عن  الحديث 
في  كبيرة  ضجة  أثــار  أن  املوضوع  لهذا  وسبق 
املغربية  الخارجية  وزارة  أن  درجــة  إلى  املغرب 
الدبلوماسية  املصالح  مختلف  على  مذكرة  عممت 
األجنبية بضرورة املرور عبر املؤسسات الوطنية 
التي  ))املراسلة  بالتمويل، هذه  يتعلق  ما  كل  في 
أن  املؤكد  من  والتي  عليا،  جهات  عليها  أشرفت 
والصحراء،  الريف  في  األجواء  بتوتر  عالقة  لها 
الدبلوماسية  الــهــيــئــات  صــريــح،  بشكل  دعـــت 
الدولية  املنظمات  وفروع  القنصلية  والتمثيليات 
املغرب،  في  العاملة  التعاون  ووكاالت  واإلقليمية 

في  الحازمة بوضوح،  املراسلة  من  الغاية  وتظهر 
احترام  إلى  الذكر،  سالفة  الهيئات  كافة  دعوتها 
وكل  ــفــاق،  ات كــل  وأن  الدبلوماسية،  الــقــنــوات 
برنامج عمل، أو تمويل من هذه الهيئات ملنظمات 
حكومية أو غير حكومية مغربية، يجب أن يمر عبر 
عدد  األسبوع/  )املصدر:  الدبلوماسية((  القنوات 
20 أبريل 2017/ بعنوان: »املغرب يهدد بطرد 
ــني  ــاســي ــوم ــل ــدب ال

املتهمني بتمويل ثورة في 
الريف والصحراء«(.

وربما أن النشطاء التابعني للبرامج األملانية 
أنها  لدرجة  املغرب،  داخل  ال يخفون تحركاتهم 
فالوزيرة  حكومي«..  »اختراق  لتحقيق  تسعى 

اإلله  عبد  حكومة  في  بالبيئة  املكلفة  السابقة 
»أزبـــال  بفضيحة  اشتهرت  والــتــي  كــيــران،  بــن 
الطاليان«)..(، كانت جزء من برنامج أملاني هدفه 
تمكني النساء من الوصول إلى مراكز القرار؟ وقد 
عن  مسؤول  لسان  على  يوم  ذات  الصحافة  نقلت 
باملغرب،  األملانية  نيومان«  »فريدريش  مؤسسة 
الحيطي  أن حكيمة  بوكريان،  الواحد  واسمه عبد 
وزارة  طــرف  من  ممول  ملشروع  »منتوجا  كانت 
ثالثة  توجد  املغرب،  فـ))في  األملانية«،  الخارجية 
نيومان«  »فريدريش  عبر  تمويلها  يتم  مشاريع 
يتعلق  األول  األملانية،  الخارجية  وزارة  أموال  من 
للوصول  النساء  ــدرات  ق تقوية  هدفه  بمشروع 
وفي  أو سياسيا،  إداريا  القرار، سواء  مراكز  إلى 
»كونكتني غروب« منذ  العمل رفقة  تم  هذا اإلطار، 
حكيمة  الوزيرة  ترأسها  كانت  والتي   ،2011 عام 
أورو  ألف   100 املشروع  تكلفة  بلغت  الحيطي، 
ألف   80 مبلغ  له  رصد  فيما  املاضي،  العام  خالل 
أورو بالنسبة للسنة املقبلة، وهو مشروع، حسب 

في  رئيسته  تعيني  تم  حيث  بأكله،  أتى  بوكريان، 
الحكومة الحالية، وأخريات من نفس املنظمة في 
مناصب مهمة(( )املصدر: تصريح بوكريان ملوقع 

»اليوم 24«/ 17 نونبر 2014(.
واحــدا  بوكريان  يعد  العملية،  الناحية  ومــن 
في حصول جمعيات  أي ضير  يرون  ال  الذين  من 
املجتمع املدني على تمويالت خارجية؟ لكن كالمه 
و»النشاط  املدني«  »النشاط  بني  خلطا  تضمن 
أحيانا،  نتيجته  تــكــون  الـــذي  السياسي« 
تعيني وزراء في الحكومة، علما أن النشاط 

الـــســـيـــاســـي مـــوكـــول 

ذلك  املدني،  للمجتمع  نشاطا  وليس  لألحزاب، 
العمل  بممارسة  املختصة  وهــي  األحـــزاب،  أن 
األحزاب  قانون  بمقتضيات  محكومة  السياسي، 
الذي يمنع عليها الحصول على أي تمويل أجنبي، 
التي  األحــزاب  قانون  من   31 املــادة  وذلــك حسب 
السياسية،  األحــزاب  تؤسس  أن  ))يجب  تقول: 
وأن تسير بأموال وطنية دون سواها(( )تفاصيل 

أكثر: األسبوع/ عدد 28 شتنبر 2017(.
محاصرة  فترة  منذ  حاولت  قد  أملانيا  وكانت 
برلني  مؤتمر  خالل  من  الليبي،  امللف  في  املغرب 
هذا  أن  ورغــم   ،2020/1/19 بتاريخ  نظم  الــذي 
املؤتمر جاء لحجب الرؤية عن »اتفاق الصخيرات«، 
االتفاق األساس في  ))اتفاق الصخيرات هو  فإن 
األزمة الليبية من الناحية العملية، فلواله ملا كانت 
هناك أطراف ليبية يمكن التحاور معها أصال، بعد 
ليبيا في دوامة الحرب األهلية، وتكمن  أن دخلت 
مخاطر اجتماع برلني، في كون أغلب املجتمعني لم 
تطوير  عن  فضال  الليبية،  باألزمة  عالقة  لهم  تكن 
في  اإلفريقي ممثال  االتحاد  ليشمل  االجتماع  هذا 

لحظة،  آخــر  في  استدعيت  التي  الكونغو  دولــة 
دنيس  رئيسها  كلف  اإلفريقي  االتحاد  أن  بدعوى 
لجنة  برئاسة  سنوات،  ثالث  قبل  نغيسو،  ساسو 
مضحك،  مبرر  وهو  الليبية،  باألزمة  تعنى  رفيعة 
مستوى  إلــى  يرقى  ال  اللجنة  هــذه  تأسيس  ألن 
تفوح  برلني  اجتماع  أن  كما  الصخيرات«،  »لقاء 
املغربية،  الترابية  الوحدة  على  التآمر  رائحة  منه 
جمع  على  اقتصر  إفريقيا  على  انفتاحه  أن  ذلك 
أطراف تبدو محايدة وأطراف أخرى تميل ملساندة 
البوليساريو، ما يعني أن هذا التحالف الذي أعلن 
عن نفسه في شكل »اجتماع«، 
قد يكون مجرد مقدمة لتحالف 
في  االستمرار  أجل  من  كبير 
التدخل في شؤون دول شمال 
إفريقيا، ومن بينها املغرب(( 
)تفاصيل أكثر: األسبوع عدد 

23 يناير 2020(.
وزارة  ــالغ  ــ ــب ــ ف إذن، 
الصادر  املغربية  الخارجية 
طابع  من  يحمل  ال  مؤخرا، 
املفاجأة إال االسم، فقد سبق 
لــلــوزيــر نــاصــر بــوريــطــة، 
الــتــجــاوزات  إلــى  نــبــه  أن 
الليبي  امللف  في  األملانية 
هامش  على  املــغــرب  ضــد 
ــني، عــنــدمــا  ــرلـ ــر بـ ــم ــؤت م
بــالده  ــغــراب  ))اســت نقل 
إقصائها  مــن  )املــغــرب( 
برلني  مؤتمر  حضور  من 
حول ليبيا املقرر انعقاده 
العاصمة  في  األحــد  يوم 
عن  وتساءل  األملانية((، 
اإلقصاء  هــذا  ))أســبــاب 
انخراط  من  الرغم  على 
الليبي  امللف  في  اململكة 
ــة األزمــــة((،  ــداي مــنــذ ب
وأشار الوزير إلى ))احتمال وجود مؤامرة للتأثير 
املرجع  تعتبر  التي  الصخيرات،  اتفاقيات  على 
))رفض  كما  األمــن((،  مجلس  لقرارات  الوحيد 
لتحقيق  الليبي،  للملف  األطراف  بعض  استغالل 
مصالحها السياسية، وشدد على أن األزمة الليبية 
ليست حكرا على دولة معينة وسوف يتم تجاوزها 

بالجهود الدولية((.
سبقت  كما  سباقة،  كانت  »األسبوع«  أن  يذكر 
اإلشارة، إلى التحركات األملانية املقلقة فوق التراب 
الرباط  في  أملانيا  سفارة  جعل  ما  وهو  املغربي، 
األملانية  املنظمات  أن  لتوضح  الرسالة،  تلتقط 
الخمسة العاملة فوق التراب املغربي، ال تتدخل في 
الداخلية للمغرب، حيث قال سيباستيان  الشؤون 
في  األملانية  السفارة  باسم  الناطق  نيوبوير، 
الرباط: ))إن املنظمات األملانية في الرباط ينصب 
عملها على املجهودات التنموية، فهي تتماشى مع 
امللكية((..  والتوجيهات  املغربي  الشعب  مصلحة 
وهو الكالم الذي ال يتوافق مع التطورات األخيرة، 
»سوء  البلدين بسبب  العالقات بني  حيث تم قطع 

تفاهم كبير«.

جريدة »األسبوع« اكنت سباقة
 إلى كشف المناورات المشبوهة

جزئيات خطيرة 
وراء الأزمة 
الدبلوما�سية 
بني املغرب 

واأملانيا 

نشر في »األسبوع« عدد 23 يناير 2020

نشر في »األسبوع« عدد 28 شتنبر 2017
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

إضافة لقاح »كورونا« 
لشروط الحج

الرباط. األسبوع

العربية السعودية عدم قبول الحجاج  قررت اململكة 
الذين لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس »كورونا« في موسم 
في  الراغبني  تلقي  ضــرورة  على  مؤكدة  املقبل،  الحج 

الحج للقاح.
واشترط وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، 
بالنسبة  »كورونا«  فيروس  ضد  التلقيح  إلزامية 
»عليكم  وقــال:  الحج،  مناسك  أداء  في  للراغبني 
املطلوبة  العاملة  القوى  لتأمني  املبكر  بــاإلعــداد 
الحجاج  دخــول  منافذ  الصحية،  املرافق  لتشغيل 
لقاحات  لجنة  وتكوين   2021 للعام  الحج  ملوسم 

كورونا للمشاركني في موسم الحج والعمرة«.

 بعد قرار التصعيد ضد ألمانيا

خبير يحذر من توسيع قاعدة الدول المعادية للمغرب

الرباط. األسبوع

محمد  الــســيــاســي  الــخــبــيــر  أكـــد 
الشرقاوي، املقيم في الواليات املتحدة 
لعالقاته  املغرب  قطع  أن  األمريكية، 
إعــادة  إلــى  برلني  سيدفع  أملانيا  مع 
إقليمي  ســيــاق  ضــمــن  حــســابــاتــهــا 

ودولي مرن.
أن وزير  الشرقاوي،  وأوضح 
بدأ  بوريطة  ناصر  الخارجية 
الحكومة  أعضاء  إلــى  رسالته 
املــغــربــيــة بــالــتــبــريــر بــعــبــارة 

 »malentendus profonds«
أو »قضايا سوء فهم عميق«، 

الـــوزارات  كل  داعيا 

التواصل  أشــكــال  كافة  »تعليق  إلــى 
والتفاعل والتعاون في جميع الحاالت، 
السفارة  مع  األشكال  من  شكل  وبــأي 
األملانية  التعاون  وهيئات  األملانية 
لها«،  التابعة  السياسية  واملؤسسات 
حكومة  إن  قائل  يقول  وأضــاف: »قــد 
واختياراتها  سيادتها  تمارس  املغرب 
ولها  الخارجية،  سياستها  تدبير  في 
الحق في اتباع شتى السبل املمكنة«، 
مــشــيــرا إلـــى وجــود نــزعــة 
انفعالية تتوخى القطيعة 
تجميد  بقرار  أملانيا  مع 
عقود وأنشطة سفارتها 
تترك  ولــم  الــربــاط،  في 
النافذة مفتوحة إلدارة 
بالسبل  الخالفات  تلك 

الدبلوماسية وفي أروقة مغلقة«.
ستدفع  بوريطة  »رسالة  بأن  وقــال 
ضمن  حساباتها  ــادة  إعـ ــى  إل بــرلــني 
وتداعيات  مرن،  ودولي  إقليمي  سياق 
ميزان القوة املتحرك في منطقة البحر 

املتوسط«.
توسيع  نحو  بوريطة  وزارة  وتميل 
تربطها  تعد  لــم  الــتــي  ــدول  الـ قائمة 
الرباط،  مع  مستقرة  إيجابية  عالقات 
إسبانيا،  الــقــريــبــة  الــجــارة  ومــنــهــا 
الدول  عن  ناهيك  وبلجيكا،  وهولندا، 
موقف  تــؤيــد  ال  الــتــي  االسكندنافية 

املغرب.
ــاوي مــوضــحــا أنــه  ــشــرق ــع ال ــاب وت
توسيع  حــالــيــا  الحكمة  ــن  م »لــيــس 
العواصم  مع  والتوتر  القطيعة  نطاق 
األوروبية، مما سيعزز دعاوى سياسية 
لوضع املغرب في نطاق عزلة إقليمية«. 

صورة تخلد لذكرى زلزال أكادير، 29 
فبراير 1960، ويظهر فيها الراحل 

مؤسس جريدتنا مصطفى العلوي، الذي 
كان أول صحفي مغربي يتفقد الضحايا 

بعين المكان، حيث وصل إلى أكادير على 
متن نفس الطائرة الملكية التي امتطاها 
المغفور له محمد الخامس، وهي صورة 

التقطها المصور األلماني »هولس«.  

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

حرمان جـثـامين مغاربة من دخول المغرب
الرباط. األسبوع

الرحالت  تعليق  املغربية  السلطات  قــررت 
وتركيا  وهولندا  وبلجيكا  إيطاليا  إلى  الجوية 
القادمة  الرحالت  باستثناء  آخر،  إشعار  حتى 

من إسبانيا وفرنسا.
وخلق قرار السلطات ارتباكا لدى املغاربة 
وإيطاليا،  وبلجيكا  هولندا  فــي  املقيمني 
خاصة وأن العديد من العائالت والجمعيات 
مغاربة  موتى  جثامني  إرســال  تريد  كانت 

عالقة في بلدان املهجر منذ أشهر.
ووزارة  السلطات  املغاربة  بعض  ودعــا 
املوتى  جثامني  لنقل  التدخل  إلى  الخارجية 

وبلجيكا،  إيطاليا  فــي  العالقة  املــغــاربــة 
من  عبر رحالت  ونقلهم  اإلجــراءات  وتسهيل 

فرنسا أو إسبانيا قصد دفنهم في وطنهم.
نشطاء  لدى  استياء  القرار  هذا  خلف  وقد 
أربــك  مما  املــهــجــر،  فــي  جمعويني  وفــاعــلــني 
الكثير منهم، خاصة وأن هناك مواطنني لديهم 
أخــرى،  ــراض  أغ أو  وإداريـــة  طبية  التزامات 

سواء في املغرب أو في أوروبا.

هل أصبح الرميد مبعوثا للقصر داخل العدالة والتنمية ؟
 

الرباط. األسبوع

والعالقات  اإلنسان  وزير حقوق  الرميد،  كشف مصطفى 
يوم  مساء  امللك  من  تلقاه  الذي  االتصال  أن  البرملان،  مع 
التي  التشجيعية  والعبارات  واملواساة  استقالته،  تقديم 

تلقاها منه، جعلته يعدل عن قراره.
كوزير  به  تمسكه  عن  له  عبر  امللك  أن  الرميد  وأوضــح 
واستمراره في تحمل املسؤولية وأداء األمانة، مضيفا أنه 

لم يكن أمامه إال الطاعة وسرعة االستجابة.
عن  إعــالنــه  بعد  كبيرة  ضجة  خلق  قــد  الرميد  وكـــان 
االستقالة من الحكومة ألسباب صحية، بعدما أجرى عملية 

جراحية هي الثالثة خالل عامني.
يذكر أن الرميد سبق أن هدد عدة 

مرات بتقديم استقالته من الحزب، 
غير أنها املرة األولى التي يهدد 

ولكن  الحكومة،  بمغادرة  فيها 
دون  حالت  املولوية  العناية 
مغادرته  إجراءات  استكمال 
السؤال:  ليطرح  للحكومة، 
هل أصبح الرميد مبعوث 
العدالة  داخـــل  القصر 
وأنه  خاصة  والتنمية، 
كان شاهدا على انتقال 
رئاسة الحكومة من بن 

الرميدكيران إلى العثماني ؟

بن كيران يهدد بخط اليد
الرباط. األسبوع

من  باالنسحاب  تهديدات  كيران  بن  اإلله  عبد  أطلق 
الحزب على  برملانيو  إذا صادق  العدالة والتنمية  حزب 

القانون املتعلق بتقنني القنب الهندي.
فيه  يؤكد  يده،  مكتوبا بخط  التزاما  كيران  بن  ونشر 
وافقت  إذا  الحزب  في  عضويته  بتجميد  يقوم  قد  أنه 
األمانة العامة لـ»البيجيدي« على تبني مشروع القانون 

املتعلق بتقنني »الكيف«.
وجاء تهديد بن كيران في ظل األزمة التي يتخبط فيها 

عدة  حول  داخلية  خالفات  بسبب  الحزب 
إسرائيل،  مع  التطبيع  منها  قضايا، 
قانون  االنتخابي، ومشروع  والقاسم 
في  الهندي  القنب  استخدام  لتقنني 

األغراض الطبية.
ــران غـــاب عن  ــي ــن ك يــذكــر أن ب

ــس الــوطــنــي  ــجــل اجــتــمــاع امل
والتنمية،  العدالة  لحزبه 

شهر  في  انعقد  والــذي 
بسبب  املاضي،  يناير 
الدين  سعد  مع  خالفه 
ــز  ــزي ــي وع ــان ــم ــث ــع ال
الـــربـــاح وســلــيــمــان 
ــي، حــول  ــرانـ ــمـ ــعـ الـ
ــي  ــت الــــــقــــــرارات ال
ــة  ــانـ ــخــذهــا األمـ ــت ت

العامة للحزب.
بن كيران

الشرقاوي

أيام صعبة تنتظر رؤساء 
الجماعات في مواجهة الداخلية 

الرباط. األسبوع

رؤساء  من  في حق مجموعة  القانون  تطبيق  إلى  الداخلية  وزارة  تتجه 
من  معهم  التحقيق  تــم  والــذيــن  الترابية،  الجماعات 
العامة  املفتشيات  تقارير  كشفت  أو  القضاء،  طرف 
واملجالس الجهوية للحسابات عن وجود اختالالت 

وتالعبات في صفقات عمومية بجماعاتهم.
وتعتزم الوزارة اللجوء ملسطرة العزل في حق 
بعض املنتخبني الفاسدين، والرؤساء املتورطني 
الصفقات  فــي  وتــالعــبــات  مالية  شبهات  فــي 
رصدت  تنموية  مشاريع  أو في  العمومية، 

لها ماليني الدراهم.
لفتيت  وزارة  تشن  أن  املرتقب  ومن 
املجالس  رؤســـاء  بعض  ضــد  حملة 
حقهم  في  سجلت  الذين  الترابية، 
كشفت  بعدما  القضائية،  املتابعة 
التحريات ضلوعهم 
ــي شــبــهــات  فـ

مالية.
لفتيت
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كـواليـس األخبــار

ال�شماح برفع �شورة امللك والن�شيد الوطني
 يف احلمالت االنتخابية

لفتيت يعلن عن الخطوة األولى نحو االقتراع

رجحت بعض املصادر إمكانية 
واجهة  إلى  سابقني  وزراء  عــودة 
املــســؤولــيــة مــن جــديــد، مــن باب 
أو  العمومية،  املؤسسات  بعض 
املزمع  الوطنية  الــلــجــان  بعض 
بل  بالظرفية،  ارتباطا  إحداثها 
أثيرت  الذين  ــوزراء  ال بني  من  إن 
وزيــر  نجد  جــديــد،  مــن  أسمائهم 
الصحة السابق، الحسني الوردي.

حكومة  في  مريض  آخر  وزير 
معروفة  باتت  وحالته  العثماني، 
لكنه  الحكومية،  الكواليس  فــي 
الصمت،  من  بكثير  حالته  يحيط 
ودون تسريبات.. بخالف ما حصل 
بحقوق  املكلف  الــدولــة  وزيــر  مع 
استقالته  أشهر  ــذي  ال اإلنــســان، 
الــوزيــر  ــان  وكـ صحية،  ــدواعــي  ل
ــرارات  قـ تأجيل  وراء  الــصــامــت 
حالته  االعتبار  بعن  أخذت  كبرى، 

الصحية)..(.

على  النشطاء،  بعض  تداول 
سبيل املزاح، بالتزامن مع الحراك 
»مــاذا  تقول:  نكتة  الجزائر،  في 
عسكر  ضــد  املحتجون  طلب  لــو 
لهم  قنصلية  افــتــتــاح  الــجــزائــر، 
لوال  للمملكة«،  الجنوبية  باألقاليم 
مجرد  كونه  يتعدى  ال  األمــر  أن 
انتشاره  رغــم  ســـوداء«  »سخرية 

بني النشطاء)..(.

على  ــج  ــرام ــب ال ــد  أحـ شهد 
كبرى  ضجة  اإلسبانية،  اإلذاعـــة 
اتصل  أن  بعد  عن ساعة،  يزيد  ملا 
ــعــض اإلســـبـــان املــقــيــمــني في  ب
على  حصولهم  يــؤكــدون  املــغــرب، 
19« بــدون  »كــوفــيــد  الــلــقــاح ضــد 
لتتوالى  عراقيل،  أو  مشاكل  أية 
طرف  من  »املندهشة«  االتصاالت 
استغربوا  الذين  اإلسبان  بعض 
كيف أمكن لبلد مثل املغرب التفوق 

على إسبانيا في عملية التلقيح.

أسلوب جديد في التعامل مع 
القضايا املهمة في الدولة، حيث ال 
يحزنون،  هم  وال  رسمي  تواصل 
أن  ــدت  أك »التسريبات«  وحــدهــا 
بحقوق  املــكــلــف  الـــدولـــة  ــر  ــ وزي
اإلنسان مريض، وأنه قدم استقالته 
نفس  وحــصــل  صحية،  ــدواعــي  ل
األمر عند »تسريب« مذكرة لوزارة 
أعضاء  تدعو  املغربية،  الخارجية 
مع  عالقاتهم  قطع  إلى  الحكومة 
األملانية..  الدبلوماسية  املصالح 
لتواصل  جديد  أسلوب  هو  فهل 
تسريبات  مجرد  أنها  أم  الدولة، 

تفرض التحقيق مع املسربني ؟

ألحد  فرصة  امللك  وكيل  منح 
أداء  الرباط، من أجل  األمنيني في 
املشتكني،  أحد  ديونه في مواجهة 
املعني  أن  املصادر،  بعض  وتقول 
فارهة  يستعمل سيارة  كان  باألمر 
ولم  »مكتراة«،  أنها  يتبني  أن  قبل 
نظرا  تعاطف،  بأي  قضيته  تحظ 

ملشاكله مع زمالئه)..(.

ما خفي

الرباط. األسبوع

الــنــواب  مجلس  أعــضــاء  صـــادق 
مشروع  على  االستثنائية  الدور  في 
باللوائح  املتعلق   10.21 قــانــون 
االستفتاء،  وعمليات  االنتخابية 
املتعلق   11.21 قانون  مشروع  وعلى 
بــمــدونــة االنـــتـــخـــابـــات وتــنــظــيــم 
ــح االنــتــخــابــيــة  ــوائ ــل ــة ال ــراجــع وم

الخاصة بالغرف املهنية.
تم  أنه  على  الداخلية،  وزير  وأكد 
اإلعداد ملشاريع القوانني االنتخابية 
مختلف  مع  تشاورية  مقاربة  وفــق 
على  مبنية  السياسية  الــهــيــئــات 
مما  البناء،  والنقاش  املثمر  الحوار 
بني  التوافق  إلى  التوصل  من  مكن 

الفاعلني السياسيني.
املــشــروع  أن  لــفــتــيــت،  ــاف  ــ وأض
املقتضيات  تعديل  إلى  يهدف  األول 
دائم  قانوني  إطــار  لوضع  الحالية 
وثابت، تحدد بموجبه كيفية تحيني 

الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل 
جزئي،  أو  عام  انتخابي،  استحقاق 
أو  الجماعية  باالنتخابات  يتعلق 
أعضاء  انــتــخــابــات  أو  الــجــهــويــة، 

مجلس النواب.

املشروع  هذا  أن  الوزير،  وأوضح 
الالزمة  القانونية  التدابير  يضع 
التي  املقبلة  لالستحقاقات  لإلعداد 
التشريعية،  ــات  ــتــخــاب االن ســتــهــم 
ــات أعـــضـــاء مــجــالــس  ــابـ ــخـ ــتـ وانـ
وانتخابات  الــتــرابــيــة،  الجماعات 
إلى  وأشــار  املهنية،  الغرف  أعضاء 
أن املشروع يرفع املنع املوجود حاليا 
الوطني  النشيد  الستعمال  بالنسبة 
في  املثبتة  للملك  الرسمية  والصورة 
االجتماعات  تحتضن  التي  القاعات 
ورفع  االنتخابية،  بالحملة  املتعلقة 
املنع أيضا عن استعمال علم اململكة.

القانون  مشروع  أن  قائال،  وتابع 
تمثيلية  بــضــمــان  يــســمــح  الــثــانــي 
طريق  عن  املهنية  الغرف  في  النساء 
ذلك،  لتحقيق  تشجيعية  آليات  إقرار 
حيث يقترح بالنسبة للغرف الفالحية 
أن يخصص بعض املقاعد الحصرية 

للنساء في كل غرفة فالحية.

الرباط. األسبوع

والتعمير  السكنى  ــرة  ــ وزي أصــبــحــت 
أمــام  بــوشــارب،  نزهة  املدينة،  وسياسة 
»االختالالت  قضية  في  أخالقية  مسؤولية 
مؤسسة  فــي  حصلت  الــتــي  والــتــالعــبــات 
املسؤولية  ــط  ورب االجتماعية«،  األعــمــال 
باملحاسبة، خاصة في ظل محاوالت البعض 

إقناع الوزيرة بالتخلي عن التحقيق.
وفي هذا السياق، طالب التنسيق 
املغربي  لالتحاد  التابع  النقابي 
بقطاع  الوطني،  ولالتحاد  للشغل 
الوزيرة نزهة  اإلسكان والتعمير، 

عن  التغاضي  بعدم  بوشارب، 
شبهات  فــي  التحقيق 

ــاد الـــتـــي  ــســ ــ ــف ــ ال
تدبير  في  وقعت 
األعمال  مؤسسة 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ

للقطاع.
وعبر التنسيق 

من  درهــم  أي  تحويل  رفضه  عن  النقابي 
امليزانية العامة للدولة، إلى جمعية األعمال 
إجــراء  قبل  اإلســكــان  لقطاع  االجتماعية 
الفساد  شبهات  فــي  وتحقيق  افتحاص 
عام، محمال  رأي  قضية  إلى  تحولت  التي 
الوزارة مسؤولية التحقيق واالفتحاص في 
كل االختالالت، وفي أي إهدار للمال العام.

ترتيب  ــرورة  ضـ على  التنسيق  وأكـــد 
املسؤوليات التي يفرضها القانون على كل 
من ثبت تورطه في ذلك، وإحالة امللفات ذات 
الصلة على الجهات القضائية املختصة، 
املؤسسة  تدبير  إلى  الوزارة  داعيا 
ــل  ــدائ ــب ــل ال ــعــمــال كـ ــر اســت عــب

والخيارات املمكنة.
رفضه  عــن  التنسيق  وعــبــر 
لــصــرف أي درهـــم إضــافــي من 
جمعية  لفائدة  الدولة  ميزانية 
لقطاع  االجتماعية  األعمال 
املدينة،  وسياسة  اإلسكان 
معتبرا أن »أي عملية في 
بمثابة  االتجاه هي  هذا 
إلرادة  معاكس  توجه 

شغيلة القطاع«.

»PPS« يدعو لتنمية مناطق 
زراعة القنب الهندي 

القانون ال يكفي المزارعين

الرباط. األسبوع

في  سيساهم  أنه  واالشتراكية  التقدم  حزب  أكد 
مشروع  بخصوص  وتــعــديــالت  مقترحات  تقديم 

القانون املتعلق بتقنني استعمال القنب الهندي.
الفقر  محاربة  أن  الشيوعي،  الــحــزب  وأوضـــح 
واإلقصاء والتهميش باملناطق املعنية بزراعة القنب 
تتطلب  وإنــمــا  قــانــون،  بــإصــدار  ــدرك  ت ال  الهندي، 

مخططات وبرامج تنموية.
وقال الحزب في بالغ له: »إن القضاء على اإلقصاء 
والتهميش والفقر في املناطق املعنية بزراعة القنب 
إنه  بل  القانون،  هذا  بمثل  فقط  يرتهن  ال  الهندي، 
مرتبط أساسا بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤية 
وتفعيل مخططات وبرامج تنموية شاملة ومندمجة، 

تكفل العدالة االجتماعية واإلنصاف املجالي«.
مدخال  املــذكــور  الــقــانــون  يــكــون  أن  على  وشـــدد 
لتحسني أوضاع عشرات اآلالف من األسر، وأن تكون 
إلى  داعيا  التقنني،  من  املستفيدة  هي  األســر  هاته 

تقوية محاربة االتجار غير املشروع في املخدرات.

تنسيق نقابي يدعو بوشارب إلى التحقيق 
في مالية األعمال االجتماعية

تحولت املدينة العتيقة بتطوان إلى مطرح لرمي النفايات بطريقة عشوائية، نتيجة 
سوى  وترميمها  إصالحها  على  يمر  لم  أنه  ورغم  املعنية،  املؤسسات  دور  غياب 
بالعناية  أنها حظيت  علما  قبل،  من  عليه  كانت  كما  أنها صارت  إال  أشهر،  بضعة 
العتيقة املغربية، من أجل  العتيقة لتطوان كباقي املدن  املدينة  التي شملت  امللكية 
إنقاذ املنازل اآليلة للسقوط وإعادة إصالحها وترميم أسوارها، وبعدما رصدت لها 
املاليني من الدراهم، كما دخلت على الخط منظمات أجنبية تهتم بهذا املجال ودعمت 

هذا املشروع بمبالغ مالية كبيرة لدعم هذه املبادرة.. لكنها بقيت كما تشاهدون.

تحويل التراث 
الحضاري إلى مطرح 

للنفايات

بعد مذكرة بوريطة

الخارجية األلمانية تصف العالقات 
مع المغرب بـ»الطيبة«

الرباط. األسبوع

األملانية  الخارجية  وزارة  دعت 
إلى  برلني،  في  املغربية  السفيرة 
عاجلة«،  مناقشة  لـــ»إجــراء  لقاء 
تعليق  ــاب  أســب أجـــل شـــرح  مــن 
لجميع  املغربية  الخارجية  وزارة 
السفارة  مــع  الــتــواصــل  أشــكــال 
حرصها  مؤكدة  بالرباط،  األملانية 
على العالقات مع اململكة، واصفة 

إياها بـ »الطيبة«.
وقرر املغرب في خطوة مفاجئة، 
مع  املؤسساتية  عــالقــاتــه  قطع 

ــك  ســفــارة أملــانــيــا بــاملــغــرب، وذل
بحسب مراسلة توصل بها رئيس 
الحكومة،  وأعــضــاء  الحكومة، 
الخارجية  الــشــؤون  وزيـــر  ــن  م
والــتــعــاون اإلفــريــقــي واملــغــاربــة 
املقيمني بالخارج، ناصر بوريطة، 
أن  ــى  إل املــراســلــة  ــارت  أشـ حيث 
»خالفات  هــو  الــقــرار  هــذا  سبب 
ــرب  ــغ ــا امل ــضــاي ــم ق ــه عــمــيــقــة ت
وبرلني«،  الــربــاط  بني  املصيرية 
مما استدعى حسب الوثيقة، قطع 
القطاعات  تجمع  التي  العالقات 
الحكومية واإلدارات العمومية مع 
سفارة أملانيا بالرباط، وكذا جميع 
التعاون  مؤسسات  مع  العالقات 

والجمعيات السياسية األملانية. 

بوشارب

و  تعليقصــورة
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هكذا أدى انخفاض أسعار 
النفط وتدهور االقتصاد في 
الثمانينيات إلى حرب أهلية 

في الجزائر

الجزائرية  للدولة  الفعلية  البداية  كانت 
تأميم  تــم  عندما   ،1971 فبراير   24 فــي 
الجزائرية  الحكومة  وحققت  النفط  قطاع 

االستقالل االقتصادي عن فرنسا.
عملية  بدأت  السنة،  هذه  من  وانطالقا   

التصنيع وتم إقرار الطب املجاني وتعميم 
التعليم، وتطبيق سياسة أكثر اجتماعية، 
وبعد تسلم الرئيس الجزائري الشاذلي بن 
جديد السلطة سنة 1979، بدأت محاوالته 
كانت  التي  الخماسية  خطته  لتطبيق 
تهدف إلى إنشاء قواعد لالقتصاد الحر في 
االقتصادي  باملستوى  والنهوض  الجزائر 
املتعثر، غير أن االقتصاد الجزائري استمر 
ثمانينيات  منتصف  خــالل  التدهور  في 
البطالة  نسبة  وازدادت  املاضي،  القرن 
ــي بــعــض املـــواد  ــوادر شــح ف ــ وظــهــرت ب

الغذائية الرئيسية، ومما ضاعف من حجم 
األزمة، انخفاض أسعار النفط سنة 1986، 
للبرميل،  دوالرات   10 إلى  دوالرا   30 من 
بن  الشاذلي  أمــام  الوحيد  الخيار  وكــان 
تشجيع  هو  األزمـــة،  من  للخروج  جديد 
ــخــاص بــعــد فــشــل األســلــوب  الــقــطــاع ال
التي  للوضعية  حل  إيجاد  في  االشتراكي 
هذه  أن  غير  الــجــزائــر،  تعيشها  بــاتــت 
اإلصالحات قوبلت بموجة من عدم الرضا، 
وأخذ البعض في الشارع الجزائري يحس 
الحكومة تظهر المباالة تجاه مشاكل  بأن 

املواطن البسيط، وهو األمر الذي أدى إلى 
حركة احتجاجية كبيرة خالل شهر أكتوبر 
بـ»أكتوبر  تعرف  أصبحت  والتي   ،1988
نتائج  األحداث  لهذه  كانت  وقد  األســود«، 
مباشرة، فعلى إثرها قام الرئيس بن جديد، 
سمح  دستوري  بتعديل   ،1989 مارس  في 
بالتعددية الحزبية في الجزائر، وبعد ذلك 
بسنة، أي يوم 12 يونيو 1990، نظمت أول 
انتخابات بلدية تعددية في تاريخ الجزائر، 
على  لإلنقاذ  اإلسالمية  الجبهة  فــفــازت 

)الحزب  الجزائرية  التحرير  جبهة 

يعتبر شهر فبراير واحدا من أكثر أشهر السنة هدوء في 
العالم، فهو أقصر شهور السنة، يحبه الموظفون، وخاصة 

عندما يكون عدد أيامه 28 يوما فقط، إال أن جارتنا الشرقية يبدو أن 
هذا الشهر مميز بالنسبة لها، فقد شهد وقوع عدة أحداث بارزة في 

تاريخها حتى أصبح يثير الخوف والحرج بالنسبة لحكامها، ففي يوم 
24 فبراير 1971، تم تأميم النفط في الجزائر، واحتفلت هذه السنة 

بمناسبة مرور خمسين سنة على تأميم هذا القطاع تحت شعار »النفط 
أصبح نقمة أكثر مما هو نعمة على الجزائر«، ففي بداية شهر فبراير 

1991، دخلت الجزائر فيما يعرف بالعشرية السوداء.. وفي 22 فبراير 

من سنة 2019، انطلق الحراك الجزائري الذي خلد الشعب ذكراه الثانية 
قبل أيام قليلة، فهل كل القرارات التي تتخذ في الجارة الشرقية خالل 

هذا الشهر، تكون نقمة عليها أكثر مما هي نعمة. 
مؤخرا، وبهدف محاولة التصدي للحركات االحتجاجية، وخصوصا حركة 

22 فبراير المتنامية في البالد، دعا الرئيس الجزائري إلى انتخابات 

مبكرة، فهل يتشابه وضع جزائر اليوم مع جزائر 1991 عندما تمت 
الدعوة إلى انتخابات مبكرة، ولم تحصل هذه االنتخابات، وفي المقابل 

دخلت البالد في ما يعرف بالعشرية السوداء؟

أعد الملف: سعد الحمري

بين الدعوة النتخابات مبكرة سنة 1991 والدعوة النتخابات مبكرة في 2021

مؤشرات »عشرية سوداء« 
جديدة في الجزائر

جانب من آخر احتجاجات الجزائريين ضد النطام
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كاسح،  فوز  خالل  من  بسهولة  الحاكم( 
أصل  من  مقعدا   853 على  حصلت  حيث 
مجالس  من  مجلسا   31 بـ  ــازت  وف  1541

الواليات من أصل 48، أي نحو الثلثني.

عندما دافع الحسن الثاني عن 
فوز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ 

في االنتخابات الجزائرية

بدأ الوضع في الجزائر يثير القلق على 
اإلنقاذ  جبهة  فوز  بعد  الدولي،  املستوى 
اإلسالمي في استحقاقات 1990، وأصبح 
الحديث عن إمكانية قيام حكومة متطرفة 
في الجزائر، غير أن موقف الجار الغربي 
ما  نقيض  كــان  املــغــرب،  وهــو  للجزائر، 
امللك  صرح  فقد  بشأنه،  يقلق  العالم  كان 
 21 يوم  اإلعــالم،  لوسائل  الثاني  الحسن 
بأيام  االنتخابات  بعد  أي   ،1990 يونيو 
قاطع  حكم  إصــدار  ينبغي  ال  أنــه  قليلة، 
وذّكر  الجزائرية،  االنتخابات  نتائج  على 
بأن الجزائر لم تعرف منذ 25 سنة تجربة 
ديمقراطية تعددية، وقال أن تحليل نتائج 
إذا  ما  بإظهار  الكفيل وحده  هو  االقتراع 
وال  الديني،  للتطرف  تنامي  هناك  كــان 
بعد  إال  يكتمل  أن  التحليل  لهذا  يمكن 
ممارسة السلطات البلدية الجماعية عندما 
تنتقل هذه السلطات إلى منتخبي الجبهة 
اإلسالمية لإلنقاذ، وخلص إلى أنه عندئذ 
يمكن التحدث بالحجج، والحكم هل يعتبر 
صعود الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ صعودا 
ناتجا عن النفور من الحزب الحاكم طيلة 
متطرف  تــيــار  الجبهة  ــل  وه ســنــة؟   25

بالفعل، أم أنها ذات اتجاه إصالحي؟
وختم الحسن الثاني تعليقه على نتائج 
يتعني  ال  بأنه  أفــرزتــه،  ومــا  االنتخابات 
حسب   - ألنــه  الــجــزائــر،  على  التحسر 
اعتقاده - أمر سابق ألوانه، وموقف متهور 
املسلسل  تطور  يعرقل  أن  شأنه  من  جدا 
الديمقراطي على صعيد الواقع، ودعا إلى 
أفرزته صناديق  انتظار اكتمال تجربة ما 
آخر  صحفي  لقاء  في  واعتبر  االقــتــراع، 
يوم 15 غشت من نفس السنة، أن الجبهة 
اإلسالمية لإلنقاذ تيار شعبي يجب أخذه 

بعني االعتبار.
في  البلدية  االنتخابات  نتائج  ترض  لم 
األمــور،  بزمام  املاسك  الجيش  الجزائر، 
ــع الــرئــيــس الــجــزائــري  الــشــيء الـــذي دف
الشاذلي بن جديد إلى إجراء تعديالت في 
القوانني االنتخابية التي كانت في مصلحة 
جبهة التحرير الجزائرية، وكرد فعل على 
إلى  لإلنقاذ  اإلسالمية  الجبهة  دعت  ذلك، 
األحكام  إعالن  إلى  أدى  ما  عام،  إضــراب 

العرفية يوم 5 يونيو 1991.
فكان البد للعاهل املغربي أن يدلي برأيه 
في املوضوع، حيث بعد هذا الحدث بقليل، 
أي يوم 20 يوليوز من نفس السنة، خالل 
الفرنسية،  الصحافة  مع  صحفي  مؤتمر 
سلط الضوء على هذه القضية من جديد، 
إلى  ينظر  الدولي  العام  الــرأي  كان  حيث 
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ كحركة متطرفة، 
رؤيته  قدم  الثاني  الحسن  امللك  أن  غير 
وضع  فقد  الحركة،  هــذه  بشأن  الخاصة 
والحركات  األصولية  الحركات  بني  حدا 
أن  اعتبر  املنطلق،  هــذا  ومــن  املتطرفة، 
بل  متطرفة،  حركة  ليست  اإلنقاذ  جبهة 
حركة أصولية، وصرح أنه شخص أصولي 

واملغاربة أصوليون كذلك.
وفي ذات السياق، أكد امللك أن األمر الذي 
الجبهة  يعتبر  الدولي  العام  الــرأي  جعل 
اإلسالمية لإلنقاذ أصولية، أنه خالل خمس 
وعشرين عاما، وخاصة في عهد الرئيسني 

من  الجزائريون  حــرم  وبومدين،  بلة  بن 
بعد  التي حافظوا عليها  الوحيدة  الهوية 
اإلسالم،  وهي  االستعمار،  من  عاما   130
حيث أنه لم يكن هناك تعليم ديني، كما أنه 
العربية،  بها  تدرس  جامعة  هناك  تكن  لم 
وتم حظر كل جمعيات العلماء، وبذلك فهم 
ما  فقدان  بصدد  أنــه  الجزائري  الشعب 
تبقى له من هويته التي صمدت لفترة 130 
عاما في وجه االستعمار، وهو ما أدى إلى 
خلق فراغ فجائي، ثم جاءت االضطرابات 
لتمأل  للمتطرفني  والتخريب  والــدعــايــة 
يعرف  أنه  إلى  امللك  وخلص  الفراغ،  هذا 
متدينون  أنــاس  فهم  جيدا،  الجزائريني 
ويمارسون شعائرهم الدينية وال يطالبون 
وتابع  السليم،  اإلطار  في  إال  بممارستها 
أنه يعتقد أن املسؤولني الجزائريني وعوا 

بهذه املسألة.
مع  املسألة  أثــار  قد  كان  إذا  ما  وحــول 
األخيرة  زيارته  خالل  الجزائري  الرئيس 
للموضوع  تطرق  أنه  امللك  قال  للمغرب، 
بشكل معمق معه، وحول موقف الشاذلي 
بالتالي:  امللك  صرح  األمــر،  من  جديد  بن 
))إنه يقول لي إن األمر يحتاج إلى وقت، 
بقدر  الديني  التطرف  يخشى  ال  أنه  غير 
للمتطرفني  السيء  التسيير  يخشى  ما 
االنتخاب  هــذا  أن  يــرى  وهــو  املنتخبني، 
وتسيير الشؤون العامة، سيضعان هؤالء 
وسيكون  التجربة،  محك  على  الــنــاس 
من  مقبولني  كانوا  إذا  ما  معرفة  باإلمكان 

طرف املواطنني أم ال((.

الدعوة النتخابات تشريعية 
مبكرة هي التي أدخلت الجزائر 

في حرب أهلية

انتخابات  نظمت  ذلــك،  رغــم  ــه  أن غير 
تشريعية ألعضاء املجلس الشعبي الوطني 

في 26 دجنبر 1991، وهنا حصلت الصدمة 
التعديالت  فرغم  الحاكم،  للحزب  الكبرى 
الجبهة  ــادات  ــي ق واعــتــقــال  االنتخابية 
على  حصلت  أنها  إال  لإلنقاذ،  اإلسالمية 
أغلبية ساحقة من مقاعد الدور األول، أي 
بينما حصلت   ،232 أصل  من  مقعدا   188
وذلك  فقط،  مقعدا   16 التحرير على  جبهة 
الجريدة  في  نشرت  التي  النتائج  حسب 

الرسمية الجزائرية يوم 4 يناير 1992.
ما  االنتخابات  هذه  في  امللك  رأي  كان 
مباشرة،  نتائجها  إعــالن  بعد  عنه  عبر 
»لوفيغارو«  جريدة  به  خص  لقاء  فخالل 
أن  صرح   ،1992 يناير   9 يوم  الفرنسية 
عهد  دخلت  االنتخابات،  بهذه  الجزائر 
املسلسل الديمقراطي، وأكد أنه ينوه بهذه 
انتصارا  أنها  اعتبار  على  االنتخابات 
أول  نظمت  الجزائر  أن  حيث  للحرية، 
انتخابات في إطار التعددية الحزبية منذ 
الجزائري  الشعب  أن  وتابع  االستقالل، 

ناضج ومسئول.
كان هذا الفوز للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
في االنتخابات أمرا غير مقبول لدى كبار 
حيث  الجزائر،  في  الجيش  قيادات  رجال 
قام رجال في الجيش على إجبار الشاذلي 
لكنه رفض،  النتائج،  إلغاء  بن جديد على 
من  النتائج  تكون  بــأن  شعبه  وعــد  ألنــه 
اختيار الشعب، فأجبر على االستقالة يوم 

11 يناير 1992.
للحيلولة  القائم  النظام  من  ومحاولة 
دون تطبيق نتائج االنتخابات، تم تأسيس 
املجلس األعلى للدولة، الذي يتكون من 5 
أعضاء وهم الجنرال خالد نزار الذي كان 
كافي،  وعلي  الدفاع،  وزير  منصب  يشغل 
إضافة  هارون،  علي  ثم  هدام،  والتيجاني 
إلى محمد بوضياف الذي قدم من املغرب 
بعد أن قضى فيه عقودا بعيدا عن صراعات 
املجلس  هذا  وكان  الجزائر،  في  السلطة 

كانت البداية الفعلية 
للدولة اجلزائرية يف 24 
فرباير 1971، عندما مت 

تأميم قطاع النفط وحققت 
احلكومة اجلزائرية االستقالل 

االقتصادي عن فرنسا. 
وانطالقا من هذه السنة، 

بدأت عملية التصنيع ومت 
إقرار الطب اجملاين وتعميم 

التعليم، وتطبيق سياسة 
أكرث اجتماعية، وبعد تسلم 

الرئيس اجلزائري الشاذيل بن 
جديد السلطة سنة 1979، 

بدأت حماوالته لتطبيق خطته 
اخلماسية التي كانت تهدف 

إىل إنشاء قواعد لالقتصاد 
احلر يف اجلزائر والنهوض 

باملستوى االقتصادي املتعرث

مظاهرات الجزائر )سنة 1988( 
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الجزائر،  لحكم  رئاسي  مجلس  عن  عبارة 
على  جديد  بن  الشاذلي  إجبار  بعد  وذلك 
االستقالة وإلغاء نتائج االنتخابات، وبعد 
انتخابات  ــى  إل املجلس  هــذا  ــا  دع ذلـــك، 
تحدث  لــم  التي  وهــي  مبكرة،  تشريعية 
أبدا، وبهذا دخلت الجزائر في حرب أهلية 
سميت في تاريخها بـ»العشرية السوداء« 
 1999 1991 إلى سنة  استمرت من فبراير 
العزيز  عبد  السلطة  ــى  إل صعد  عندما 

بوتفليقة.
يوم  »رويترز«  لوكالة  تصريحاته  خالل 
الحسن  امللك  أكــد   ،1992 فبراير  فاتح 
في  بالوضع  منشغل  املغرب  أن  الثاني، 
شؤونها  فــي  يتدخل  ال  لكنه  الــجــزائــر، 
بالفراغ  انشغل  بــأنــه  وقـــال  الــداخــلــيــة، 
بعد  الجزائر  في  حصل  الذي  الدستوري 
ولم  استقالته،  جديد  بن  الشاذلي  تقديم 
الدستور،  بمقتضى  يخلفه  من  هناك  يكن 
الوسيلة  وجدوا  الجزائريني  أن  وأضاف 
أن  على  بالتأكيد  وختم  الفراغ،  ذلك  مللء 
سلطة  وجود  هو  للمغرب،  بالنسبة  املهم 

في الجزائر يتخاطب معها.

المشكل الجزائري ليس 
سياسيا، بل هو مشكل 
اقتصادي، حسب الملك 

الحسن الثاني

عاد  السنة،  نفس  من  فبراير   22 يــوم 
الــوضــع  ليفسر  الــثــانــي  الــحــســن  املــلــك 
بالجارة الشرقية، حينما طرح عليه سؤال 
خالل حديث صحفي، وطلب منه أن يفسر 
فأجاب  الجزائر،  إليه  الذي وصلت  املأزق 
بأن ذلك راجع لالختيارات التي اعتمدتها 
باألساس  وهي  االستقالل،  غداة  الجزائر 
املوجه،  واالقتصاد  الوحيد،  الحزب  نظام 
واعتبر  اإلنتاج،  لوسائل  الدولة  واحتكار 
أن الصعوبات التي تواجهها الجزائر في 
بداية تسعينات القرن املاضي، هي نتيجة 

لتلك االختيارات.
إلى  اللجوء  عــدم  من  خيبته  عن  وعبر 
االنتخابات  بخصوص  الــثــانــي  الـــدور 
تم  لو  أنــه  قائال  الجزائرية،  التشريعية 
في  املسؤولني  على  يتعني  لكان  إجــراؤه 
يتقدموا  أن  لإلنقاذ،  اإلسالمية  الجبهة 
املستوى  عــلــى  ومتميز  جــديــد  بمنهج 
االقتصادي والسياسي، وهو ما كان إما أن 
يمكنهم من أحد األمرين، وهو إبداع مدرسة 
وإما  ــدوة،  ق تكون  وسياسية  اقتصادية 
الدستوري،  اإلطــار  عن  سيزيغون  كانوا 

وعندئذ سيتدخل الجيش إلنقاذ الجزائر.
»ليبراسيون«  لــجــريــدة  حديثه  وفــي 
على   ،1992 يوليوز   7 يــوم  الفرنسية، 
محمد  الجزائري  الرئيس  اغتيال  خلفية 
الفعل،  هذا  يستنكر  أنه  ذكر  بوضياف، 
التي  العملية  تلك  أن  له  يبدو  أنه  وصرح 
إعــدام،  بعملية  شبيهة  اغتياله  إلى  أدت 
حيث عبر عن ذلك بكونها ليست من فعل 
أحمق تصرف بشكل منفرد، بل هي عملية 

تم التحضير لها بدقة.
ــذي كـــان يشغل  وبــخــصــوص الــهــم الـ
عنه  يعبر  كان  الــذي  بوضياف،  الرئيس 
خالل لقاءاته مع امللك، قال الحسن الثاني: 
كانت  يثيرها،  فتئ  ما  التي  املشكلة  ))إن 
في  واملالية  االقتصادية  الوضعية  هي 
فخالل  هاجسه،  كــان  ــذاك  ف الــجــزائــر((، 
حديثه عن مواضيع الساعة، كان يردد أن 
ومالية((،  اقتصادية  الجزائر  ))مأساة 
الجبهة  عن  يتحدث  كان  حينما  أنه  كما 
ظاهرة  ))إنها  يقول  لإلنقاذ،  اإلسالمية 

عابرة، ولكن الصعوبات الحقيقية تتجلى 
في الوضعية االقتصادية((.

في  البلدين  بني  العالقات  دخلت  وهكذا 
بوضياف،  محمد  اغتيال  بعد  فتور  حالة 
بني  العالقات  بخصوص  امللك  صرح  وقد 
علي  الجزائري  الرئيس  عهد  في  البلدين 
كافي، في تصريح صحفي آخر، أنه أرسل 
وفدا للقاء الرئيس الجزائري قصد تنظيم 
زيارة للمغرب، وأكد أنه رحب بالفكرة، إال 
أنه لم يقم بأي زيارة إلى املغرب، وأكد أن 
فتور  مرحلة  دخلت  البلدين  بني  العالقات 
سبب  وحــول  ذلــك،  سبب  يؤكد  أن  دون 
هو  هل  بوضياف  محمد  الرئيس  اغتيال 

بسبب موقفه من الصحراء، ذكر امللك خالل 
نفس املقابلة الصحفية أنه ال علم له بذلك، 
حيث صرح أنه خالل آخر زيارة لبوضياف 
إلى املغرب، دام االجتماع بينهما ساعتني، 
عشر  الصحراء سوى  موضوع  يأخذ  ولم 

دقائق.

تشابه وضع الجزائر اليوم 
مع جزائر 1991

الجزائر  تاريخ  من  جديد  مسلسل  بدأ 
العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس  عهد  على 
أن  إال  السياسية،  الناحية  من  بوتفليقة 
التي  يقم طيلة مدة حكمه،  لم  هذا األخير 

إصالحات  بــأي  سنة،  عشرين  استمرت 
اقتصادية، بل وقع في أخطاء سابقيه، فقد 
فشل في حل إشكالية فك ارتباط االقتصاد 
السياسية  اإلرادة  غياب  بفعل  بالنفط، 
الــعــائــدات  كــانــت  حــيــث  ذلـــك،  لتحقيق 
النفطية تحول لدعم األسعار وشراء السلم 
عليه  يتوجب  كــان  وقــت  في  االجتماعي 

وضع نظام اقتصادي جديد.
أنفقته  ما  فإن  التقارير،  بعض  وحسب 
تجاوز  املاضية،  سنة   20 طيلة  الجزائر 
األلف مليار دوالر على البرامج الخماسية 
األربعة التي أطلقها عبد العزيز بوتفليقة، 
غير  النفط،  أسعار  ارتفاع  من  مستفيدا 

أزمة  بــدأت   ،2014 سنة  من  انطالقا  أنه 
املستوى  على  النفط  أســعــار  انخفاض 
الــوضــع  عــلــى  بــظــاللــهــا  تلقي  الــعــاملــي 
حيث  بالجزائر،  الــداخــلــي  االقــتــصــادي 
واجهت البالد صعوبات كبيرة في الحفاظ 
على صادراتها النفطية والغازية، في ظل 
النفط  على  الخارجي  الطلب  انخفاض 
الجزائري، حيث انخفض سنة 2019 إلى 
تحتل  جعلها  ما  فقط،  برميل  مليون   1.4
والثالثة  العالم  مستوى  على   16 املرتبة 
حركات  ــى  إل أدى  الــذي  األمــر  إفريقيا، 
نظام  زوال  نتائجها  من  كان  احتجاجية 
الذي  األمــر  وهو  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
الثمانينيات،  سنوات  بسيناريو  يذكر 

إلى  النفط  أسعار  انخفاض  أدى  عندما 
حركات احتجاجية واسعة.

عبد  الجزائر  رئاسة  تولى  ذلــك،  وبعد 
املجيد تبون، يوم 19 دجنبر 2019، والذي 
وجد أمامه أوضاعا اقتصادية صعبة، لعل 
النفط  مداخيل  تهاوي  استمرار  أبرزها 
إيــرادات  من  املائة  في   94 تشكل  التي 
فقد  من صادراتها،  املائة  في  و79  البالد 
تراجع إنتاج البالد من هذه املادة الحيوية 
من 157 مليون طن في عام 2019 إلى 142 
 30 قدره  بتراجع   ،2020 عام  طن  مليون 

في املائة.
العديد  أشــــارت  الـــصـــدد،  ــذا  هـ ــي  وفـ
الجزائر  أن  إلــى  املختصة  التقارير  من 
مرشحة للخروج من الئحة الدول النفطية 
بدون  املتأزمة  البالد  لتصبح  مستقبال، 
موارد طبيعية كافية وال بدائل اقتصادية 

ناجعة.
وفي أوائل فبراير 2021، تساءلت وكالة 
تعد  التي  »بلومبرغ«  األميركية  األنباء 
في  خاصة  األطلسي،  وراء  فيما  املرجع 
»وول ستريت«: »هل ما تزال الجزائر دولة 
نفطية؟«، حيث ذكرت أن صادرات الجزائر 
من الخام تمثل أقل من 1 % من صادرات 

»أوبك«.
الرئيس  أعلن  األوضـــاع،  هــذه  ظل  وفــي 
ــن اإلصــالحــات  ــن حــزمــة م ــري ع ــزائ ــج ال
تذكرنا  االقــتــصــاديــة،  ــوض  ع السياسية 
بمبادرة الرئيس الشاذلي بن جديد، عندما 
االقــتــصــاديــة  الــوضــعــيــة  معالجة  ــاول  حـ
في  الــبــالد  أدخــلــت  سياسية  بــإصــالحــات 
إذ  10 ســنــوات،  ــت  دام العنف  مــن  دوامـــة 
تبون،  املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أعلن 
انتخابات  إلجــراء  والــدعــوة  البرملان  حل 
تشريعية مبكرة دون أن يحدد تاريخا لها، 
للجزائريني  موجه  خطاب  أول  خالل  وذلك 
منذ عودته من رحلته العالجية في أملانيا، 
الجزائري،  الشهيد  عيد  مع  تزامن  والذي 
عهد  ستنهي  املقبلة  االنتخابات  أن  وأكــد 
املستقلة  الهيئة  تضمنها  أن  على  التزوير 
لالنتخابات بدون أي تدخل حتى من رئيس 
البالد، وال شك أن هذه العبارة تفوح منها 
 1991 انتخابات  شبح  من  الخوف  رائحة 
واستولى  الجزائري  الجيش  تدخل  عندما 
على السلطة وأوقف االنتخابات التشريعية، 
كما دعا الرئيس الجزائري في ذات السياق، 
وتعهد  لالنتخابات،  الترشح  إلى  الشباب، 
الدعم  بتقديم  الجديد،  الدستور  بموجب 

املالي واملعنوي لهم، وفق تعبيره.
وقد أصدر عبد املجيد تبون عفوا رئاسيا 
الحراك  60 من معتقلي  إلى   55 عن نحو 
بينهم 30 شخصا صدرت في حقهم أحكام 
الثانية  بالذكرى  االحتفال  عشية  نهائية، 
للحراك الشعبي، ووجه الرئيس انتقادات 
ألطراف داخلية )لم يسمها( بشأن ما قال 
بثمن  الجزائر  وشــراء  بيع  »محاولة  أنه 
بخس«، واعتبر أن التغيير الحقيقي الذي 
في  إقــراره  تم  الشعبي  الحراك  به  طالب 
قرارات  إلى  باإلضافة  الجديد،  الدستور 
أخرى سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق.

دعا  التي  التجربة  هذه  ستكتمل  فهل 
إليها الرئيس، وتجرى انتخابات تشريعية 
ستنتهي  أنها  أم  الجزائر،  في  حقيقية 
بتجربة أخرى، خاصة وأن كل املؤشرات 
تقول إما أن تكون هناك تجربة ديمقراطية 
حقيقة وإما أن تدخل البالد في متاهة من 
الصعب التنبؤ بمستقبلها؟ وهل ستشهد 
البالد انتخابات تشريعية مبكرة، أم أنها 
لن تحصل أبدا كما وقع سنة 1991، عندما 
دخلت البالد في متاهة لم تخرج منها إال 

بعد عشر سنوات ؟

بدأ مسلسل جديد من تاريخ الجزائر على عهد الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة من الناحية السياسية، إال أن هذا األخير لم يقم طيلة مدة حكمه، 

التي استمرت عشرين سنة، بأي إصالحات اقتصادية، بل وقع في أخطاء 
سابقيه، فقد فشل في حل إشكالية فك ارتباط االقتصاد بالنفط، بفعل 

غياب اإلرادة السياسية لتحقيق ذلك، حيث كانت العائدات النفطية تحول 
لدعم األسعار وشراء السلم االجتماعي في وقت كان يتوجب عليه وضع 

نظام اقتصادي جديد.

كان رأي الملك في هذه االنتخابات ما عبر عنه بعد إعالن 
نتائجها مباشرة، فخالل لقاء خص به جريدة »لوفيغارو« 

الفرنسية يوم 9 يناير 1992، صرح أن الجزائر بهذه االنتخابات، 
دخلت عهد المسلسل الديموقراطي، وأكد أنه ينوه بهذه 

االنتخابات على اعتبار أنها انتصارا للحرية، حيث أن الجزائر 
نظمت أول انتخابات في إطار التعددية الحزبية منذ االستقالل، 

وتابع أن الشعب الجزائري ناضج ومسئول.
كان هذا الفوز للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في االنتخابات أمرا 

غير مقبول لدى كبار رجال قيادات الجيش في الجزائر، حيث 
قام رجال في الجيش على إجبار الشاذلي بن جديد على إلغاء 

النتائج، لكنه رفض، ألنه وعد شعبه بأن تكون النتائج من 
اختيار الشعب، فأجبر على االستقالة يوم 11 يناير 1992.

بوتفليقة
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كواليس صحراوية
العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

انعقاد جمل�س جهة الداخلة بالكركرات يكذب دعاية البولي�ساريو
هل تتراجع كينيا 

عن اعترافها 
بالبوليساريو ؟

األسبوع 

بجبهة  اعــتــرافــهــا  ــن  م بــالــرغــم 
البوليساريو، أكدت وزیرة الخارجیة 
التي  رایــشــیــل،  ــا  ــام أوم الكینیة، 
تتولى بالدھا العضویة غیر الدائمة 
بمجلس األمن الدولي لسنتي 2021 
أبدا  تكون  لن  »كينيا  أن  و2022، 

عدوانیة وال معادیة للمغرب«. 
املغرب  لسفیر  استقبالھا  وخالل 
شددت  غامبو،  املختار  كینیا،  في 
»كینیا دولة تعمل  رايتشيل على أن 
واالســتــقــرار  الــســالم  إشــاعــة  على 
بإیجاد  ملتزمة  وھــي  إفریقیا،  في 
حلول سیاسیة للنزاعات اإلقلیمیة«، 
الضوء  الكینیة  املسؤولة  وسلطت 
یحتلھا  التي  املرموقة  املكانة  على 
السمراء،  القارة  تنمیة  في  املغرب 
في  محوري  بلد  املغرب  »إن  وقالت: 
تنمیة إفریقیا، ونحن سعداء للغایة، 
اإلفریقي  االتــحــاد  إلــى  عــودتــه  ألن 
أن  مضیفة  االتجاه«،  ھذا  في  تسیر 
للمملكة  للغایة  النشيط  »الحضور 
وكینیا  لإلعجاب،  مثیر  القارة،  عبر 

تتطلع إلى االستفادة منه«.
وبـــــخـــــصـــــوص الــــعــــالقــــات 
البلدین، أوضحت  بین  الدبلوماسیة 
من  تتمكن  لــم  »كینیا  أن  الــوزیــرة 
ألسباب  ــاط،  ــرب ال فــي  ســفــارة  فتح 
ھذه  أن  إلى  مشیرة  بحتة«،  مالیة 
الحكومة  ســتــتــدارســھــا  القضیة 
املقبل،  الشھر  من  ابتداء  الكینیة 
محمد  امللك  بمبادرة  أشـــادت  كما 
دید  للع   مساعدة  بتقدیم  السادس 
تفشي  خالل  اإلفریقیة  البلدان  من 
وصفتھا  والتي  »كورونا«،  فیروس 

بأنھا »مبادرة محمودة ونبیلة«.

عبد اهلل جداد. الداخلة
 

الحدودي  الكركرات  معبر  شهد 
مارس  دورة  انعقاد  موريتانيا،  مع 
وادي  الداخلة  جهة  ملجلس  العادية 
فرصة  إلى  اللقاء  ليتحول  الذهب، 
في  املعبر  هذا  ومكانة  دالالت  إلبراز 
املــغــاربــة، وضــربــة جديدة  ــدان  وجـ
التخوفات  كل  أنهت  للبوليساري 
باستهدافها  الجبهة  أطلقتها  التي 

للمعبر الحدودي.
ــر أعـــضـــاء املــجــلــس  ــض وقــــد ح
املسؤولني  مــن  وعــدد  واملنتخبون 
كلماتهم  في  وأجمعوا  اللقاء،  هــذا 
ــدورة في  ــ ــاد الـ عــلــى أهــمــيــة انــعــق
جنوب  إفريقيا  نحو  املغرب  بوابة 
على  الجهة  والي  وشدد  الصحراء، 
التنموي  باملسلسل  الــدفــع  أهمية 
أمام  وقعت  التي  امللكية  واألوراش 
25 نقطة  امللك، وتمت املصادقة على 
التنمية  برنامج  مراجعة  أبرزها  من 
بني  برنامج  عقد  خالل  من  الجهوي 

الذهب  وادي  الداخلة  وجهة  الدولة 
اقــتــصــر على  ــروض، والــــذي  ــعـ املـ
بلغ  والتي  األولــويــة  ذات  املشاريع 
إجمالية  بكلفة  مشروعا   14 عددها 
قدرها 574 مليون درهم، منها 403.8 

ماليني درهم من مجلس الجهة. 
ينجا  قال  باملناسبة،  عرضه  وفي 
»عقد  أن  الجهة،  رئيس  الخطاط، 
البرنامج الخاص بجهتنا، يعد ثاني 
وإحدى  الدولة  بني  عليه  يوقع  عقد 
بعد  الوطني  الصعيد  على  الجهات 

عقد جهة فاس«.
وأبـــرز رئــيــس الــجــهــة االهــتــمــام 
الذي يحظى به قطاع الصحة، حيث 
للشراكة  اتفاقية  على  التوقيع  تم 
من  الصحة،  وزارة  مــع  والــتــعــاون 
باملؤسسات  الخدمات  تحسني  أجل 
املواطنني  ولوج  وتحسني  الصحية 
ــة األســاســيــة  ــي ــطــب لــلــخــدمــات ال
قدره  إجمالي  بمبلغ  واالستعجالية 
د  م.   15 منها  درهـــم،  مليون   16.5
للجهة، مما مكن من توفير 13 طبيبا 

بالداخلة  الطبي  الطاقم  لدعم  عاما 
ــقــة  ــدوز، ومــراف ــنـ ــئــر كـ ــز ب ــرك ــم وب
الجهوي،  املستشفى  داخل  املرضى 
الطبية،  للتحليالت  مختبر  وبناء 
وبيولوجية  كيماوية  مــواد  وشــراء 
الداخلة  وجهة  الطبية،  للتحليالت 
 12 بني  من  الوحيدة  هي  تكون  قد 
املعوزين  املرضى  بنقل  تتكفل  جهة 
خــارج  املــصــحــات  ــى  إل ومرافقيهم 
سيعالجون  الــتــي  الــداخــلــة  مدينة 
ماليني   5.5 قدره  مالي  بغالف  فيها 
عن  املعوزة  العائالت  ودعــم  درهــم، 
غذائية  مــســاعــدات  تــقــديــم  طــريــق 
تستفيد  درهــم،  مليون   29.5 بقيمة 
واستفادت  معوزة،  أسرة   821 منها 
170 أسرة معوزة من عملية إصالح 
املتضررة  أو  للسقوط  اآليلة  املنازل 
مليون   19 مبلغ  لها  خصص  والتي 
في  توجد  منازل  تقطن  كانت  درهــم 
عن  العائالت  ودعم  الئقة،  غير  حالة 
في  غذائية  مساعدات  تقديم  طريق 
انتشار  خالل  الصحي  الحجر  فترة 
مليون   23 بقيمة  ــا«  ــورون »ك ــاء  وب
درهم، حيث تم توزيع 37890 حصة 

غذائية على صعيد الجهة.

الرباح يزور مشروع ربط الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء

الداخلة. األسبوع 
 

فضل عزيز رباح، وزير الطاقة واملعادن 
عبد  جــانــب  ــى  إل يحضر  أن  والبيئة، 
للمكتب  العام  املدير  الحافظي،  الرحيم 

الصالح  واملــاء  للكهرباء  الوطني 
للوقوف  الــداخــلــة،  فــي  للشرب، 
بربط  املتعلقة  األشغال  تقدم  على 
الوطنية  بالشبكة  الداخلة  مدينة 
في  يــنــدرج  ــذي  والـ للكهرباء، 
املندمج  التنمية  برنامج  إطار 

الذهب،  الداخلة وادي  لجهة 

.2016 يناير  شهر  في  امللك  أمام  عرضه  تم   الذي 
الــذي يشكل أحد  الــهــام،  املــشــروع  ويــهــدف هــذا 
الشبكة  تطوير  لبرنامج  االستراتيجية  الدعائم 
الكهربائية الوطنية، إلى تعزيز تزويد املناطق 
الجنوبية للمملكة بالطاقة الكهربائية، ال سيما 
جهات العيون وبوجدور والسمارة والداخلة، 
التي  املتجددة  الطاقات  نقل  من  سيمكن  كما 
الريحية  الرحبات  من  إنتاجها  سيتم 
وكذا  املناطق،  بهذه  املبرمجة 
املستقبلية  املــحــطــة  ــد  ــزوي ت
بالطاقة  البحر  مياه  لتحلية 
تلبية  بــغــيــة  الــكــهــربــائــيــة، 
فيما  املنطقة  احــتــيــاجــات 
واملاء  السقي  مياه  يخص 

الصالح للشرب.

رؤساء سابقون 
يراسلون بايدن 

لتأكيد اعترافهم 
بمغربية الصحراء

العيون. األسبوع 
 

كــشــف الــرئــيــس الــصــربــي األســبــق، 
على  لــه  تغريدة  فــي  تــاديــتــش،  بــوريــس 
للرئيس  ــة  ــال رس ــه  وجـ ــه  أنـ ــر«،  ــت ــوي »ت
بقرار  فيها  يرحب  بايدن،  جو  األمريكي 
الصحراء،  بمغربية  األمريكي  االعتراف 
جو  األمريكي  الرئيس  راســل  بأنه  وقــال 
أوروبية  250 شخصية  عن  نيابة  بايدن، 
بالقرار  يرحبون  بارزة،  التينية  وأمريكية 
الذاتي  الحكم  األمريكي ويدعمون مبادرة 
املغربية، موردا في تغريدته: »لقد أرسلت 
عن  نيابة  الــرئــيــس،  إلــى  ــة  رســال للتو 
وأمريكا  )أوروبــا  بــارزة  شخصية   250
بــاالعــتــراف  فيها  أرحـــب  الــالتــيــنــيــة(، 
صحرائه  على  املغرب  بسيادة  األمريكي 

ودعم مبادرة الحكم الذاتي املغربية«.
املــوقــعــني على هذه  بــني  مــن  ويــوجــد 
السابق،  التشيكي  الرئيس  الــرســالــة، 
ــس غــواتــيــمــاال  ــي ــالوس، ورئ ــ ــالف ك ــاك ف
كــابــريــرا،  مــورالــيــس  جيمي  الــســابــق، 
والوزير األول البلغاري السابق، غيورغي 
ــســابــق في  ــعــضــو ال بــلــيــزنــاشــكــي، وال
تــودوروف  ستيفان  »املينورسو«،  بعثة 
النواب  من  العديد  إلى  إضافة  دافيدوف، 
يمارسون  الزالــوا  الذين  والسيناتورات 

مهامهم.

الرباح

تعزز المشهد اإلعالمي بجهة 
الداخلة وادي الذهب، بافتتاح موقعين 

إخباريين جديدين، يحمل األول اسم 
»الساحل بريس«، والثاني اسم »الصحراء 

اإلخبارية«، وهما »موقعان إخباريان 
وطنيان يصدران من مدينة الداخلة، 

ويهدف كل واحد منهما إلى ترسيخ 
صحافة القرب، عبر االهتمام، حصريا، 

بأخبار وقضايا جهة الداخلة وادي 
الذهب، واألقاليم الجنوبية للمملكة 

المغربية، وأيضا مختلف األحداث على 
الصعيد الوطني«، حسب إدارة الموقعين.

تلكس  من   الصـحراء

العيون. األسبوع
 

»صحراويون  لحركة  األول  السكرتير  أعرب 
من أجل السالم«، عن اقتناعه بأنه »بدون تدخل 
مباشر من قبل الواليات املتحدة األمريكية، فإنه 
ال يمكن تصور تسوية للنزاع«، وأعرب عن رغبة 

الحركة، كفاعل جديد في الساحة السياسية، في 
ممارسة إدارة الرئيس بايدن نفوذها وسلطتها 
»أنا  قائال:  الــنــزاع،  وتسوية  لحسم  املعنوية 
متأكد من أن تجربة الواليات املتحدة األمريكية 
فــي حــل املــشــاكــل وحــتــى الــصــراعــات األكثر 
ستسمح  العالم،  من  أخــرى  بقاع  في  تعقيدا 
إلى  كبيرة،  صعوبات  بدون  بالتوصل  إلدارتكم 
الرسالة  تقول  الصحراء«،  لنزاع  مشرف  حل 
باركال،  أحمد  وأكد  األمريكي،  للرئيس  املوجهة 

والهدوء،  السالم  من  لفترة  بشدة  أنه »يتوق 
في  وضماناتها  مفاتيحها  أن  نعتقد  والتي 
التأكيد على  أيدي حكومتكم اليوم«، بعد إعادة 
إرادة »صحراويون من أجل السالم« بأال تدخر 
»تسود  وأن  السالم،  في  للمساهمة  جهد  أي 
العقالنية والواقعية من أجل إيجاد حل سلمي.

»يجب  إلى أن الحل املذكور،  الرسالة  وتشير 
أن يقوم على أساس صيغة املنفعة املتبادلة أو 
أي  منتصرون،  وال  مهزومون  فيه  يوجد  ال  حل 

الوحيد  املمكن  الخيار  وهو  ــح(،  راب  - )رابــح 
األطــراف«،  وحقوق  مصالح  فيه  الذي تتالقى 
لذلك »نتمنى  أن تبذل حكومة الواليات املتحدة 
وإحــراز  لتعزيز  جهودها  أقــصــى  األمريكية 
إضاعة  ــدل  ب السياسية،  العملية  فــي  تــقــدم 
إنهاء  وبالتالي،  والــفــرص،  ــوارد  امل من  املزيد 
للتمتع  للصحراويني  والسماح  وضعية اللجوء 
تختم  ورفــاهــيــة«،  بكرامة  والعيش  بالحرية 

الحركة في رسالتها. 

صحراويون يطالبون بحل قضية الصحراء بمعادلة »رابح رابح«

السنتيسي يعين ينجا 
مندوبا جهويا لجمعية 

المصدرين

الداخلة. األسبوع
 

الجمعية  السنتيسي، رئيس  كشف حسن 
الشاب  تعيني  تم  أنه  للمصدرين،  املغربية 
املهندس املقاول حسن ينجا، مندوبا جهويا 
من  الذهب،  وادي  الداخلة  بجهة  للجمعية 
الجهة  تعرفها  التي  الدينامية  مواكبة  أجل 
في مختلف القطاعات اإلنتاجية، مما سيمكن 
من جذب استثمارات وطنية ودولية جديدة، 
االقتصادية  الجاذبية  تعزيز  بهدف  وأيضا 

لجهة الداخلة وادي الذهب.

إلقاء القبض على متهمين باالعتداء 
على الشرطة في العيون

العيون. األسبوع  
 

الشرطة  عــنــاصــر  تمكنت 
بناء  ــون،  ــي ــع ال ــن  أمـ بــواليــة 
وفرتها  دقيقة  معلومات  على 
ــح املـــديـــريـــة الــعــامــة  مــصــال
من  الوطني،  الــتــراب  ملراقبة 
توقيف ثالثة أشخاص تتراوح 
19 و21 سنة،  أعمارهم ما بني 
وذلك لالشتباه في تورطهم في 
العمدي  باإليذاء  تتعلق  قضية 
أثناء  عمومي  موظف  حق  في 

مزاولته ملهامه وإلحاق خسائر 
مادية بسيارة لألمن الوطني.

ــان املــشــتــبــه فــيــهــم قد  ــ وك
أقدموا رفقة أشخاص آخرين، 
ــارة لــألمــن  ــيـ ــق سـ ــى رشــ ــل ع
نهاية  بــالــحــجــارة  الــوطــنــي 
بشارع  املــنــصــرم،  ــوع  األســب
العيون،  بمدينة  اسكيكيمة 
إلحاق خسائر  مما تسبب في 
املصلحة  ــارة  ــي ــس ب مـــاديـــة 
الشرطة  عناصر  أحد  وإصابة 
تسفر  أن  قبل  وذلــك  بجروح، 
ــات عن  ــحــري ــت ــاث وال ــحـ األبـ
فيهم  املشتبه  هويات  تحديد 

وتوقيف ثالثة منهم.
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تاريخ احلياينة بني م�صطفى العلوي 
والباحث االإ�صباين الزاريف

اإلطار الجغرافي

قبائل  ــأن  بـ الــبــاحــثــن  جـــل  ــرى  يـ
الريف  مقدمة  من  جزء  تمثل  الحياينة 
في الشمال الشرقي ملدينة فاس، ما بن 
نهر سبو وورغة، والحياينة عبارة عن 
عمران  أوالد  قبائل:  لثالثة  كونفدرالية 
بسوق  ورغــة  وادي  على  الشمال  في 
رياب  وأوالد  عائشة«،  »عن  أسبوعي 
أسبوعي  بسوق  إيــنــاون  وادي  على 
»عن كدح«، ثم أوالد عليان على وادي 

اللنب بسوق أسبوعي »أربعاء تيسة«، 
مع أسواق أخرى متفرقة هنا وهناك، 
و»سبت  ــواد«  الـ رأس  »أحــد  كسوق 
الــســمــارة« و»اثــنــن أوطــابــوعــبــان«، 
وتمتد هذه الكونفدرالية لتكون وحدة 
إدارية وتمثل منطقة نفوذ دائرة تيسة 
فاس  عمالة  ــوض  ع ــات  ــاون ت عمالة 
الحياينة  قبائل  كانت  التي  سابقا، 
تابعة لها إداريا وتاريخيا، بل روحيا.

أسطورة أصل قبائل الحياينة

كان  رجال  أن  تفيد  الحياينة  قصة 
هما  زوجة،  من  اثنان  أبناء،  ثالثة  له 
عمران ورياب، والثالث هو عليان، من 
يمتلك  الرجل  ذلك  وكان  ثانية،  زوجة 
بالد الحياينة، وملا توفي، قرر األبناء 
فكان  بينهم،  فيما  األرض  اقتسام 
نصيب عمران نواحي ورغة، ونصيب 
عليان  ونصيب  إيناون،  نواحي  رياب 
نواحي وادي اللنب بينهما، وكان هذا 
غير  األخ  وضــع  إلــى  يهدف  التوزيع 
له  تسول  ال  الوسط حتى  في  الشقيق 

نفسه مغادرة أرض اآلباء.
ضريح  مقدم  الرواية،  نفس  وأورد 
تيسة،  غرب  السهلي«  »محمد  الولي 
لكن مع تعديل طفيف: ))تأويل التوزيع 
اإلخــوة  بن  القرابة  عالقات  يبرر  ال 
الثالثة، بل يلح على مستوى شجاعتهم 
كان  عليان  أن  وبما  القتالية،  وقدرتهم 
الوسط  في  وضع  فقد  شجاعة،  أقلهم 
حتى ال يكون على جبهات املواجهة مع 
)موقع  األخــرى((  القبلية  املجموعات 

تيسة سيتي اإللكتروني(.
التي  الكراسة  نفس  في  جــاء  وقــد 
بتيسة،  الخيول  وزعتها جمعية مربي 
للفروسية  الثاني  املهرجان  بمناسبة 
رواية  ذكر  القول،  سبق  كما  بتيسة، 

ــن الــروايــتــن  ــي الـــواقـــع ب تــجــمــع ف
أولــيــاء  أهــم  أن  وتفيد  السابقتن، 
الحسن  بــن  محمد  ــو  وه الحياينة، 
التقى  الشرق،  إلى  توجه  ملا  الجناتي، 
مثواه،  أكــرم  حيون،  يدعى  بشخص 
املغرب،  إلــى  معه  الــقــدوم  إلــى  فدعاه 
وخصبة  شاسعة  أرض  كانت  حيث 
تتطلب من يستثمرها، فجاء حيون مع 
أبنائه الثالثة... وبقية الحكاية شبيهة 

بالرواية األولى.
اإلســبــانــي،  املـــؤرخ  استنتج  وقــد 
الباحث  األستاذ  يؤكد  كما  الزاريـــف، 

املودن،  الرحمن  عبد  املغربي  واملــؤرخ 
قد  الحياينة  تكون  أن  املحتمل  أنه من 
سنة  بن  ما   31 وامــود  بني  عوضت 
فترة  ــي  وه مــيــالديــة،  و1610   1540

وانهيار  فاس  إلى  السعدين  وصــول 
 ،)Lazrev,G 1966 ( الدولة الوطاسية
إذ خالل هذه الفترة، انتقل السعديون 
من مراكش لالستيالء على فاس بجيش 
من  معقل  بنو  عربية،  قبائل  من  مكون 

ضمنها فرقة الحياينة.
أوالد  وجود  الفرضية،  هذه  ويدعم 
ضمن  الحياينة  فــرق  إحــدى  عــمــران، 
على  لهم  ومكافأة  السعدي،  الجيش 
هـــذه الــخــدمــة، حــصــلــوا عــلــى بعض 

اإلقطاعات )الزاريف 1978(.

ويعرف كذلك، أن السعدين شنوا 
سنة 1558 حربا ضارية على وادي 
الذي  التركي،  الجيش  ضد  اللنب 
من  كبير  بدعم  باديس  من  زحــف 
وكانت  السعدية،  للدولة  الحياينة 
الحاسمة  الحروب  الحرب من  هذه 
املغرب  على  العثمانين  ضد زحف 

.)Lazrev,G 1966 (

 فما يستنتجه الزاريف، أن الحياينة 

كانوا جيشا باملعنى املؤسسي للكلمة 
تحت حكم السعدين.

في  بأنه  آخـــرون،  باحثون  ويــرى 

االجتماعي  تنظيمهم  كان  القرن،  بداية 
يشهد  وما  الجيشية،  بالبنية  مطبوعا 
على ذلك، دواويرهم التي كانت مجموعة 
آخرين  وقـــواد  املــائــة  قائد  حكم  تحت 
أن  إال  بفاس،  املوجود  للباشا  تابعن 
كان يجعلهم مستقلن  العقاري  وضعهم 
في  يظهرون  ال  وكــانــوا  السلطان،  عن 
املصاحبة  للفرق  املستمرة  التحركات 
للسلطان، لهذا، وابتداء من القرن السابع 
عشر، أصبحت الحياينة مذكورة بصورة 
كقبيلة  التاريخية  الكتابات  في  متكررة 
للضرائب  وتخضع  بالسلطان  تعترف 
العسكرية، ولكنها قد تتحالف، في نفس 
الوقت، مع هذه القبيلة أو تلك كما نرى 

في الجدول التالي:

يستقر  علوي  شريف  أول   :1662  -
فـــوق بـــالد الــحــيــايــنــة مــحــاولــة منه 
لالستيالء على مدينة فاس، لكنه طرد 
وحكام  الدالئين  بواسطة  هناك  من 

املدينة املدعمن بالحياينة؛
إلى جانب  الحياينة  1750: واجه   -
عبد هلل  موالي  السلطان  فاس،  سكان 

واألوداية؛
إلى  الحياينة  انــحــيــاز   :1772  -
املدعى مسالمة، وحينما انهزم، هاجم 

املولى سليمان الحياينة؛

- 1902: تحالف الحياينة مع املدعى 
بوحمارة على الجهاد؛

مع  الــحــيــايــنــة  تــحــالــف   :1904  -
السلطان عبد العزيز ضد بوحمارة؛

- 1911: تحالف الحياينة مع مختلف 
القبائل لحصار فاس؛

- منذ 1912 تحالف الحياينة مع 
الحركات الجهادية ضد املستعمر

 .) Lazrev,G 1966( P: 37

العلوي  مصطفى  يقول  هــذا  وفــي 
ضد  األجنبية  »املــنــاورات  مؤلف  في 
ــدأت  ــد ب ــق ــادة املــغــربــيــة«: ))ل ــســي ال
فاس  أن  أعلن  عندما  ليوطي  متاعب 
الجنرال كورو في جولة  هدأت وخرج 
 ،1912 14 يونيو  بضواحي فاس، يوم 

وعلى  وجنوده،  ضباطه  من   12 وفقد 
ولم  هولتزر،  اليوتنان  القتلى  رأس 
يقف األمر عند هذا الحد، بل في شهر 
قبائل  منعت   ،1913 عــام  مــن  مـــارس 
إلى  الفرنسي  الحياينة دخول الجيش 
مركز تيسة )عاصمة الحياينة(، وبفعل 
إليقاف  ــورو  ك الجنرال  اضطر  ــك،  ذل
نحو  الفرنسي  العسكر  تحركات  كل 
املنطقة، بسبب املقاومة العنيفة للقائد 
القوات  يجابه  كــان  ــذي  ال الحجامي 
الفرنسية بتنسيق مع قبائل الحياينة 

والقائد الفشتالي...((.
الكريم  القارئ  نذكر  الختام،  وفي 
املغربية  اململكة  من  الجهة  هذه  بأن 
تزخر بتواجد املوقع األثري »صدينا« 

بتيسة بأعالي فاس/أوالد عليان.
ــع »ألــتــبــريــس«  ــرح مــوق ــد صـ ــق ول
إعالمية  منابر  عــدة  ومعه  اإلخــبــاري 
منذ  الثانية،  القناة  فيها  بما  أخــرى، 
عدة سنوات خلت، بأنه ))تم اكتشاف 
الحياينة  عليان  ــأوالد  ب أثــري  موقع 
الفروسية  عاصمة  تيسة،  بمدينة 
اكتشف بعض  الجهاد، بحيث  ومعقل 
تاونات:  قرب  أثرية  مدينة  الباحثن 
بتيسة((،  عليان  بـــأوالد  »صــديــنــا 

ــه األســـتـــاذ محمد  ــا قــال وبــحــســب م
التوزاني في نفس املوقع: ))فقد تمكن 
الباحثن املغاربة واألجانب  فريق من 
مؤخرا، من اكتشاف مدينة أثرية، عند 
بإقليم  تيسة  قرب  صدينا  جبل  سفح 
تاونات، تمتد على مساحة تقدر بـ 10 
كلم مربع((، وأورد في مقال له بموقع 
أقديم، عميد  إبراهيم  قول  »ألتبريس« 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس 
التاريخية  املدينة  ))هــذه  بــأن  فــاس، 
بمنطقة  اكتشافها  تم  التي  القديمة 
التاسع  ــرن  ــق ال إلـــى  تــعــود  صــديــنــا، 
ــار  اآلث أن بعض  فــي حــن  ــالدي،  ــي امل
والرسوم والنقوش وبعض اللقى التي 
تعود  املوقع،  بنفس  عليها  العثور  تم 
إلى فترة ما قبل التاريخ((، كما أوضح 
أقديم، الذي كان عضوا في فريق البحث 
األثــريــة،  املدينة  هــذه  اكتشف  الــذي 
هذا  ))اكتشاف  أن  التوزاني،  يضيف 
املوقع التاريخي يكتسي أهمية كبيرة، 
ألنه سيمكن من إماطة اللثام عن أسرار 
وقبيلة  لجهة  مهمة  تاريخية  حقبة 
كبرى  أدوار  لها  كانت  التي  الحياينة، 

في وقف الزحف على املغرب((.

يقول جل الدارسين، بعد مجهودات مضنية في الدراسة والبحث في الزمن 
التاريخي، أن الحديث عن الحياينة تاريخيا ارتبط دائما بالجهاد والنضال ضد الغزاة، 

فهذه القبائل التي تعتبر من أكبر العرقيات القرب ريفية في المغرب، جلبتهم 
الدولة السعدية في القرن السادس عشر من شرق المغرب، من أجل حماية 

العاصمة آنذاك فاس، حيث جعلت من هذه القبائل درعا واقيا للعاصمة فاس ضد 
هجمات قبائل صنهاجة الشمس، وضد الغزو العثماني، فوفرت الدولة السعدية 

األرض للحياينة مقابل الخدمة العسكرية، فلعبوا دورا محوريا في معركة »وادي 
المخازن« ضد البرتغال، كما كان لهم الفضل في صد الهجوم التركي القادم 

من الشرق وانتصروا عليه في معركة »وادي اللبن« بتيسة، القلب النابض لقبائل 
الحياينة، ولهم كذلك دور ريادي كبير فيه استماتة كبيرة لحماية مدينة تطوان من 

الغزو البرتغالي واإلسباني سنة 1860 في معركة »بوصفيحة« تطاون، وما سوى 
ذلك من ضروب المقاومة والجهاد لآلباء واألجداد.

وقد أثبتت الدالئل التاريخية، أن قبائل الحياينة هم من أصل عربي، وأنهم جماعة 
من الكيش السعدي، استقروا بالمنطقة بعد أن استولوا على أراضي صنهاجة ما بين 

1540 و1610م على عهد السلطان السعدي محمد الشيخ، المكنى المامون، الذي 

أراد أن يحيط مملكة فاس بقبائل عربية يثق في والئها مكان قبائل أخرى، وخصوصا 
قبائل صنهاجة، الصعبة المراس.

ونحن في هذا الملف الحيايني، سنحاول جاهدين االعتماد على الدراسات المتوفرة 
من جهة، وعلى ما أفرزته الذاكرة الجماعية لرجال أو سكان منطقة الحياينة بأعالي 

فاس من جهة أخرى، )سنحاول( أن نخرج بتصور عام مفيد تاريخيا، وذلك بتحديد 
مالمح ظهور وتطور هذا التجمع القبلي الذي تمثله قبائل الحياينة كما يقال.

ويرى األستاذ الباحث والمؤرخ عبد الرحمن المودن، بأن تاريخ قبائل الحياينة يتأرجح 
بين زمنين: »زمن أسطوري، ذلك الذي بلوره المخيال الجماعي«، و»زمن تاريخي، ذلك 

الذي نلتمسه من خالل الكتابة التاريخية قديمها وحديثها« )قبائل واد إيناون(.

قصة  قبائل  أعالي فاس 

إعداد : ذ. الحسن العبد
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الـــرأي
العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

االقتصادي  لالندماج  فرصة  عن  يبحث  الشاب  خرج 
واالجتماعي في بلده، وقد كان يظن أنه ببحثه عن لقمة 
العيش في اقتصاد الظل، سيحقق حلمه في االستقرار 

املعنوي واملادي فوق أرض وطنه.
لقد اعتبر أن دستور 2011 سيكون سنده إذا ما أحس 
رفقة  التعبير  يستطيع  وبأنه  املسؤول،  وظلم  بحيف 
السلمي  والتعبير  لالحتجاج  فيخرج  آخرين،  شباب 
عما يعكر صفو حياته وينقذه من االستبعاد االجتماعي 
واالقتصادي، وقد انتظر هو وباقي شباب املغرب الفرصة 
ال  واالجتماعية،  االقتصادية  أوضاعهم  لتغيير  طويال 
التنموية،  املشاريع  من  مجموعة  انطلقت  عندما  سيما 
هناك  يعد  فلم  الشمال،  مناطق  بها  تميزت  التي  كتلك 
مجال للشك بأن حلم شباب املنطقة سيتحقق، وسيقفز 
املغرب بالتالي، إلى صدارة الدول الرائدة على املستوى 
اإلفريقي، خاصة وأنه كان جريئا للمصالحة مع ماضيه 
العالم،  لها  صفق  مهمة  تاريخية  محطة  فكانت  األليم، 
وسمعت الدولة حينها آالم وأوجاع أبناء الوطن، فقدم 
الضمانات لعدم تكرار ما وقع.. كانت من أهم الخطوات 

األساسية لبناء املستقبل.
املاضي،  صفحة  لطي  فرصة  الجميع  اعتبرها  لقد 
هذا  وملــاذا  األخيرة؟  السنوات  هذه  خالل  وقع  فماذا 
ملاذا  املغرب؟  اختاره  الذي  املسار  عن  السلبي  املنحى 
هناك  وملاذا  بلدنا؟  على  التاريخية  الفرصة  هذه  ضياع 
ارتفاع في عدد االحتجاجات باملغرب وأيضا اتساع في 

رقعتها؟
االحتجاج هو املنطق الطبيعي للتطور والتغيير، فهو 
الوطنية  العمومية  السياسات  لتقييم  التقارير  أصدق 
لالحتجاج،  املواطن  يخرج  عندما  واملحلية،  والجهوية 
ومحاسبة  مساءلة  هــو  بــه  القيام  يجب  عمل  فــأول 
املواطن  أن  يعقل  وال  يمكن  ال  إذ  املباشرين،  املسؤولني 
الذي يعيش األمان االقتصادي واالجتماعي واالستقرار 
السياسي، يخرج لالحتجاج فقط من أجل تعكير السلم 
عن  والبحث  والشخصي  العائلي  وأمنه  االجتماعي 
أن  يجب  لالحتجاج،  املواطن  يخرج  فعندما  املتاعب، 
ال  فلم  املواطن،  يعتقل  أن  ال  أمانته  عن  املسؤول  يسأل 
ومحاسبته  املسؤول  لتغيير  فرصة  االحتجاج  نعتبر 
على  لالحتجاج  ينظر  ملاذا  لآلخرين؟  عبرة  يكون  حتى 
أنه خروج عن الطاعة أو أنه محاولة انقالب، أو مؤامرة 
من أعداء الوطن أو غيرها من الترهات لتغطية انعدام 
ينظر  ال  ــاذا  ومل باملسؤوليات؟  واالستهتار  الكفاءات 
لتقييم  للحكومة  تمنح  فرصة  أنه  على  االحتجاج  إلى 
ال  ملاذا  أولوياتها؟  ترتيب  وإلعادة  وأدوارها  سياستها 
ينظر إلى االحتجاج على أنه فرصة لجبر ضرر فردي أو 
جماعي من أجل تدارك خلل في التقديرات االستراتيجية 
تنزيل  لتسريع  أو  العمومية  السياسات  تطبيق  في  أو 

املشاريع التنموية؟
لدى  األمل  هامش  انكمش  األخيرة،  السنوات  خالل 
آماله  خيبوا  املنتخبني  معظم  ألن  املغربي،  املواطن 
الديمقراطي،  واالنتقال  للتغيير  املغرب  وحطموا فرصة 
الريف  سكان  خــرج  عندما  ــل،  أم خيبة  أفظع  فكانت 
بنادق  توجيه  ســوى  جــواب  من  يكن  فلم  لالحتجاج، 
في  وفرصتهم  حلمهم  ليحطموا  عليهم  والتآمر  التهم 
واالنــدمــاج،  والحرية،  االجتماعية،  العدالة  تحقيق 
بناء  أجل  من  املاضي  مع  املصالحة  فرصة  وبالتالي، 
الفرصة  تحطمت  ولألسف،  لكن  التنمية،  وتحقيق  الغد 
الخارجية،  واألجندات  والجشع،  األنانية،  صخرة  على 
املحاسبة  ألغيت  وقد  املسؤولية،  بكراسي  والتشبث 
والعقاب على عدم تنفيذ أو تعثر املشاريع، وحل محلها 
االعتقال والعنف.. فمن له املصلحة ليبقى الوطن مثقال 
فقط  يحصي  الوطن  ليبقي  املصلحة  له  ومن  بالجراح؟ 

أعداد املعتقلني؟
ال أحد يمكنه أن ينكر بأن املغرب كان قويا ورائدا في 
التعامل مع األزمة الوبائية، كيف تمكن من تدبيرها بكل 
حنكة وموضوعية، وهي فرصة عبر خاللها املغرب على 
أنه قادر على حماية أرواح مواطنيه.. أال يمكن أن تكون 
لإلفراج  فرصة  قبلها(  )أو  املقبلة  السياسية  املحطة 
االجتماعية  للمطالب  واالستجابة  املعتقلني  كافة  عن 
ملنعطف  وفــرصــة  املــتــضــررة،  للساكنة  واالقتصادية 

سياسي جديد وحقيقي؟
إهدار  من  بمزيد  تسمح  ال  العاملية  الظرفية  أن  أظن 
قيم  تــســوده  وحــداثــي  ديمقراطي  بلد  لبناء  الــفــرص 
العدالة والحرية وحقوق اإلنسان، فالتحديات اإلقليمية 
تحتم على املغرب أال يتراجع عن مشروعه الذي رسمه 
بإرادته حتى وإن كان من سنحت لهم الفرصة لتسيير 
الشأن العام يتعارضون معها شكال ومضمونا، فالوطن 
أقلية مصيرها مزبلة  للجميع، وهؤالء ال يمثلون سوى 

التاريخ بعدما تنقضي مدة صالحيتها.

حتى ال نهدر مزيدا 
من الفرص

عائشة العلوي

أنني  رغم  البرملان  في  يجري  بما  أهتم  أعد  لم 
أنتمي إلى عالم الصحافة، ألني كنت أحضر جميع 
جلساته يوم كانت حالتي الصحية تساعدني على 
التي  املواضيع  أن  أوقن  جعلني  الذي  األمر  ذلك، 
تتم مناقشتها في املؤسسة التشريعية، تبعث على 
نماذج  لكم  أسوق  أن  لي  يطيب  ذلك،  ورغم  امللل، 
حتى  البرملانية  التجربة  من خالل  وقائع سجلتها 

تكونوا على علم بما يجري تحت قبة البرملان.
وقف  الذي  الكبار،  الفالحني  أحد  بتدخل  وأبدأ 
الدجاج في قريته تناقص عدد بيضه،  بأن  يصرخ 
الظاهرة  هذه  في  يبحث  أن  الرئيس  من  ويطلب 
املخيفة، حسب قوله، وال ننسى البرملاني »املحترم« 
العام  لزمالئه وللرأي  ليؤكد  الذي عرى على بطنه 
املغربي، أنه ليس في بطنه رشوة من أي نوع، أما 
فقد  البرملانيني،  فيها بعض  التي يغط  النوم  حالة 
موردا  فيها  وجدوا  املصورين  أن  حد  إلى  تكررت 
من  يطلبون  أصــبــحــوا  حيث  لــرزقــهــم،  تكميليا 
املصورين أن ال يستعملوا آالتهم املصورة ليسجلوا 
البرملان تشجع  املكيفة في  اآللة  الظاهرة، ألن  هذه 
على االسترخاء، فهم يعتبرون أن الطقوس والجو 
العام الذي تجري فيه املناقشات يشكل عامال قويا 
وينامون  يستسلمون  فهم  لذلك  مقاومته،  يصعب 
الذي  الجديد  السبب  أما  اليقظة،  في  رغبتهم  رغم 
املغربي،  العام  الــرأي  انتباه  إثــارة  على  أرغمني 
فهو ما صرح به مؤخرا عدد من البرملانيني، حيث 
)حسب  الشمال  من  نائبة  أنها  يبدو  سيدة  وقفت 
أن  الرئيس  من  فطلبت  كلمتها،  لتلقي  لهجتها(، 
لها  املخصص  التوقيت  ألن  تدخلها،  مدة  في  يزيد 
بأنه  الجلسة  رئيس  فأجابها  دقيقة،   16 يتعدى  ال 
يتبرع عليها بثالثني دقيقة، وقد ألهم هذا السخاء 

الحاتمي بعض البرملانيني إلى التبرع بدورهم على 
الرئيس  حدد  أن  فبعد  الوقت،  من  بمزيد  زميلتهم 
املدة املمنوحة لهذه النائبة، قام أحدهم قائال »أنا 
أعطيها 40 دقيقة«، وأردف آخر بأنه »يمنحها 50 
قال  عندما  زمالئه  من  أسخى  كان  وثالث  دقيقة«، 
أعطيها  »أنا  له  زميل  ليقول  يوما«،  أعطيها  »أنا 
مزاد،  إلى  تحولت  البرملانية  هذه  وكأن  أسبوعا« 
الوقت  أحدهم  فمدد  التنافس،  هــذا  استمر  وقــد 
أعطيها  »أنا  أحدهم  بقول  املزاد  وختم  شهر،  إلى 
االنتخابات  ــواب  أب على  نحن  وبينما  عــمــري«.. 
الخوف  ينتابني  والجماعية،  واملحلية  التشريعية 
يصوتوا  أن  يجب  الذين  املواطنني،  اختيار  من 
البرملانية،  التمثيلية  شروط  فيهم  تتوفر  من  على 
بحضور  وااللتزام  الوطني  والحس  الكفاءة  وهي 
أصبح  البرملان  وأن  خصوصا  الجلسات،  جميع 
املنتخبون  يقضيها  التي  األيام  بمصاريف  يتكفل 
الحصيلة  هزالة  فسبب  لذلك،  الرباط،  بالعاصمة 

املواطنني،  اختيار  إلى  باألساس  يرجع  البرملانية 
سياسية،  بقناعة  االنتخابات  يقاطع  من  فمنهم 
ومنهم من ال يصوت ألنه يعلم أن ال فائدة بتصويته 
من  أنه  والحقيقة  لصالح،  يصلح  ال  برملان  على 
االقتراع  صناديق  إلــى  يسارعوا  أن  مصلحتهم 
أو  دائرتهم  من  ملرشح  سواء  بأصواتهم،  ليدلوا 
ضده، ألن الفراغ في مجال التصويت يعمل لصالح 
ضرورة  تبرز  وهنا  فيهم،  املرغوب  غير  املرشحني 
التسجيل في لوائح االنتخابات، األمر الذي يضيق 
على املرشحني الفاسدين مجال وحظوظ فوزهم في 
الحقيقي  املشكل  ألن  استحقاق،  دون  االنتخابات 
أن  يعلم  ألنه  الشعب،  ثقة  فقدان  في  يكمن  اليوم 
انتخاب مرشح ال يستحق  في  فائدة ملشاركتهم  ال 
ثقتهم، فعلى األحزاب كل األحزاب، سواء كانت في 
وبسرعة  بجدية  تعمل  أن  األغلبية،  أو  املعارضة 
وجــود  ال  بدونها  التي  الثقة  هــذه  إرجـــاع  على 
ظل  في  للعيش  نطمح  كلنا  ونحن  للديمقراطية، 

ملكية برملانية ترعى حقوق ومصالح األمة. 
هذه  كل  يثير  الذكور  بني  امرأة  وجود  كان  فإن 
املتعة،  في  رغبة  اإلحساسات  وهــذه  »الرجولة«، 
ال  شرطان  وهما  وكرامتها،  حرمتها  للمرأة  فإن 
يفرض  الذي  األمر  املحترمة،  نائبتنا  إليهما  تفتقر 
ألن  اإلســالمــي،  الــديــن  لتعاليم  طبقا  معاملتها 
وفاته:  قبل  األخيرة  خطبته  في  قال  )ص(  النبي 
وقد  مــرات،  ثــالث  خــيــرا((  بالنساء  ))أوصيكم 
ما  على  يتوفرن  لـله،  والحمد  النساء  أصبحت 
مقاعد  لتتبوأن  والتقدم  واالنفتاح  العلم  من  يكفي 
نتمناه  ما  وذلك  واستحقاق،  جدارة  عن  بالبرملان 
النبوي  للحديث  احتراما  املقبلة  االنتخابات  في 

الذي جاء فيه ))إنما النساء شقائق الرجال((.

اعتالئه  منذ  الدولة  رئيس  أكد 
على  العمل  على ضرورة  العرش، 
النتخابات  الحقيقي  التجسيد 
وأوجه  الشوائب  كافة  من  خالية 
أكده  ما  التزوير، وهو  أو  الفساد 
))أن  قوله:  من خالل   2001 سنة 
االنــتــخــابــات  ــزاهــة  ن مــن  نجعل 
ـــي ملــصــداقــيــة  ــاس املـــدخـــل األسـ
وأن  الــتــشــريــعــيــة،  ــؤســســات  امل
العمومية  الــســلــطــات  تتحمل 
مسؤوليتها  السياسية  واألحزاب 
كــامــلــة فــي تــوفــيــر الــضــمــانــات 

االقتراع  لنزاهة  واإلداريــة  والقضائية  القانونية 
وتخليق املسلسل االنتخابي((.

يوم  التاريخي  الدولة  رئيس  خطاب  جاء  وقد 
املعلنة  املضامني  زاوية جرأة  من   ،2011 مارس   9
مرجعية  كأرضية  املقدمة  الكبرى  املبادئ  وقــوة 
لبناء هندسة دستورية جديدة، تقطع مع الخارطة 
التي اعتمدها املغرب منذ ولوجه زمن الدسترة عام 
1962 وإلى حدود 1996، وينطلق هذا الخطاب في 
فصل  مبدأ  يعتمد  مغاير  بمنطق  دستوري  بناء 
السلط، وفكرة ربط السلطة باملسؤولية واملحاسبة 

واملراقبة، وحكامة العملية االنتخابية ببالدنا.
هذا، باإلضافة إلى الخطاب الذي أكد من خالله 
الفاعلني  تحلي  أيضا، على ضرورة  الدولة  رئيس 
الخالفات  بالنزاهة والتجرد، وتجاوز  السياسيني 
الذي  التنموي  املسار  على  تؤثر  التي  السياسية 
جميع  الــوقــت  نفس  فــي  داعــيــا  الــبــالد،  تعيشه 
من  والشفاف  الجاد  التنافس  إلــى  السياسيني 
يستشف  ما  وهو  واملواطنني،  الوطن  خدمة  أجل 
هذه  فــإن  تعلمون،  وكما   ..(( قــولــه:  خــالل  مــن 
هامة،  باستحقاقات  أيضا  حافلة  ستكون  السنة 
بعد  وعلى  املتقدمة،  الجهوية  إقامة  مقدمتها  في 
والجهوية،  املحلية  االنتخابات  على  سنة  من  أقل 
مــاذا  السياسيني:  الفاعلني  جميع  إلــى  أتــوجــه 
الشأن  بتدبير  للنهوض  وبرامج  أعددتم من نخب 
العام؟ إن التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، 
ال يتعلق فقط بتوزيع السلط، بني املركز والجهات 
هذه  ممارسة  بحسن  وإنما  املحلية،  والجماعات 
فإن  املوطن. ومن هنا،  السلط، وجعلها في خدمة 
في  غاية  تكون  أن  ينبغي  ال  املقبلة  االنتخابات 
للتنافس  مجاال  تكون  أن  يجب  وإنما  ذاتها،  حد 
حلبة  وليس  والنخب،  البرامج  بني  السياسي، 

للمزايدات والصراعات السياسوية((.
نزيهة  انتخابات  خلق  في  امللكية  اإلرادة  إن 

وشفافة، يطبعها جو من املنافسة 
إلى  االنتقال  أركان  أحد  الجادة، 
املرحلة الديمقراطية في املسلسل 
الدولة  رئيس  فرغبة  االنتخابي، 
األشــكــال  جميع  مــع  القطع  فــي 
االنتخابية،  باملمارسة  الضارة 
واألساسي  املهم  الــدور  من  تنبع 
الذي تلعبه هذه العملية في خلق 
ولعب  ممارسة  على  قــادرة  نخب 
تجويد  في  الطالئعية  ــا  أدوارهـ
السياسي في بالدنا، وفي  العمل 
املواطن  بني  الثقة  من  جو  خلق 
والدولة من جهة، وخلق جو من الثقة بني املواطن 
العملية  ترقى  حتى  أخــرى،  جهة  من  واملنتخب 

السياسة باملغرب ملستوى التطلعات.

دستور 2011 وسؤال حكامة الشأن االنتخابي

ملعايير  االســتــجــابــة   2011 دســتــور  ــاول  حـ لقد 
ــداد  اإلع حيث  مــن  ســواء  الديمقراطية،  الدساتير 
أو املضمون، بحيث ال يمكن تصور دستور  والشكل 
ومؤسسات  وهيئات  آليات  غياب  في  ديمقراطي 
االنتخابية  للعملية  الناظمة  الكبرى  املبادئ  تكرس 
هذا  نص  جــاء  إذ  عامة،  بصفة  االنتخابي  وللفعل 
الدستور بالعديد من اآلليات والهيئات، التي تؤسس 
بناء  لبنات  إحــدى  وأهــدافــهــا،  تأليفها  حيث  مــن 
منحى  لتعطي  جاءت  الحديثة،  الديمقراطية  الدولة 
للبالد،  الكبرى  وللسياسات  العامة  للتوجهات  آخر 
ناظمة ملجموعة من املؤسسات، وحاملة ملجموعة من 
مع  التعاطي  في  جديد  ملنحى  تكرس  التي  املعطيات 
حكامة  مسألة  بينها  من  والتي  الداخلية،  اإلكراهات 

الشأن االنتخابي بمغرب ما بعد دستور 2011.
أساسيات  الدستور،  من   11 الفصل  حــدد  وقــد 
الشفافية  على  املبني  باملغرب،  االنتخابي  الفعل 
والوسائل  املرشحني،  بني  التام  والحياد  والنزاهة 
بالنسبة  إضافيا  ــوردا  م تشكل  أن  يمكنها  التي 
في  تدخل  التي  تلك  ســواء  السياسية،  لألحزاب 
الكاملة  العمومية، واملمارسة  نطاق وسائل اإلعالم 
االنتخابية،  بالحملة  املرتبطة  والحقوق  للحريات 
باإلضافة إلى الوسائل التي يمكنها أن تشكل أداة 
مالحظة ورقابة على العملية االنتخابية، إلى جانب 
أجل  من  املواطنني  جذب  بكيفية  املرتبطة  اآلليات 

االنخراط الفعلي والفعال في االنتخابات.
ومواطنة  مواطن  لكل  فقد خول   ،30 الفصل  أما 
بلوغ  بشرط  الترشح  وفــي  التصويت  في  الحق 

جانب  إلى  سنة،   18 في  املحددة  القانونية  السن 
تكافؤ الــفــرص بــني الــرجــال والــنــســاء فــي ولــوج 
 19 الفصل  بحسب  )أحــدث  االنتخابية  الوظائف 
كل  ومكافحة  للمناصفة  هيئة  الدستور  نفس  من 
أشكال التمييز، من أجل تحقيق مبدأ املناصفة بني 
الرجال والنساء(، واعتبر التصويت حقا شخصيا 
وواجبا وطنيا، كما خول لألجانب املقيمني باملغرب 

املشاركة في االنتخابات املحلية.
هيئات  وضـــع  عــلــى   2011 دســتــور  عــمــل  كــمــا 
الحياة  تخليق  إلى  باألساس  تهدف  ومؤسسات 
العامة من ظواهر تشكل بقع سوداء تضر بصورة 
ذاته،  اآلن  في  وهي  الدولي،  الصعيد  على  املغرب 
العملية  وحماية  تخليق  أجل  من  ناجعة  وسائل 
االنتخابية من ظواهر الفساد التي تؤثر بشكل كبير 
عمل  لذلك،  العملية،  لهذه  الديمقراطي  املسار  على 
املشرع املغربي على إحداث الهيئة املركزية للوقاية 
بمقتضى  التسمية  هذه  تغيير  وتم  الرشوة،  من 
»هيئة وطنية للنزاهة  36 من الدستور إلى  الفصل 
والوقاية من الرشوة ومحاربتها«، حيث تتولى هذه 
الهيئة مهام املبادرة والتنسيق واإلشراف وضمان 
تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر 
تخليق  في  واملساهمة  املجال،  هذا  في  املعلومات 
الجيدة،  الحكامة  مبادئ  وترسيخ  العامة،  الحياة 

وثقافة املرفق العام، وقيم املواطنة املسؤولة.
عرفت  باملغرب  االنتخابات  أن  القول  ويمكن 
قبل  ما  فترة  مع  باملقارنة  وواضحا  جذريا  تحوال 
دستور 2011، الشيء الذي يحسب للعاهل املغربي، 
تنافسي  انتخابي  جــو  ترسيخ  فــي  ساهم  ــذي  ال
والــجــودة،  والنزاهة  الشفافية  بمبادئ  مرهون 
من  املغربي  للمشرع  أيضا  يحسب  شــيء  وهــو 
خالل تنصيصه على عدد من القوانني التي أعطت 
مرتبطا  جديدا  معنى  ببالدنا  االنتخابية  للعملية 
بالحكامة الجيدة وباملبادئ الكبرى لدستور 2011، 
وشكل قطيعة مع الفترة السابقة املتسمة بالتزوير 
بشكل  تضر  كانت  والــتــي  االنتخابي،  والفساد 
الدولي،  الصعيد  على  املغرب  بصورة  بآخر  أو 
بعد  نصل  لم  بأننا  القول  من  يمنع  ال  هذا  أن  غير 
للمبتغى والهدف الكامن في وجود عملية انتخابية 
وجود  الستمرار  نظرا  وشفافة،  نزيهة  ديمقراطية 
منح  وطريقة  املــال،  استعمال  في  كامنة  خروقات 
التزكيات، ووجود نخب ضعيفة تخدم فقط نفسها 
وال تنظر إلى األمام وإلى مستقبل البالد، إلى جانب 
خصوصا  التصويت،  على  الشعبي  اإلقبال  ضعف 
العمل  معه  يجب  الذي  الشيء  الشباب،  جانب  في 

على تشديد الرقابة على العملية االنتخابية.

الـــنســـاء شــقائـــق الـــرجــال

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

االنتخابات بين التوجيهات الملكية والمعطيات الدستورية 

يونس مليح



كسبنا مــعــركــة اجلـــرعـــة األولــــــى مـــن الـــلـــقـــاح املــضــاد 
الــشــوط  تــخــوض حــالــيــا  اململكة  زالـــت  19«، وال  لـــ»كــوفــيــد 
ــعـــركـــة الـــتـــلـــقـــيـــح لـــلـــقـــضـــاء نـــهـــائـــيـــا عــلــى  الـــثـــانـــي مــــن مـ
الـــفـــيـــروس، وســـتـــكـــون بـــعـــده أشــــــواط إضـــافـــيـــة ضـــروريـــة 
لالنخراط  والفكرية  الصحية  قوتنا  والستعادة  للنقاهة 
يف عالم جديد، عالم ما بعد »كورونا«، وأيضا - وهذا هو 
األهم - للتأمل يف الدروس التي علمتنا إياها اجلائحة، 
أصواتنا  لقوة  عن جهلنا  ملموسة  بحقائق  فاجأتنا  وقد 
االنــتــخــابــيــة الــتــي تــعــن احلــكــومــة والـــبـــرملـــان واملــجــالــس 
اجلــمــاعــيــة واملــهــنــيــة، حــتــى إذا حــلــت بــنــا كــارثــة أو هجم 
قــرارات مستعجلة  إلى  القوة  علينا وباء، لم تترجم تلك 
حلماية الشعب مــن غــدر وبــطــش الــوبــاء الــفــتــاك، بــل مت 
املطمئن  بالكالم  تخديرنا  االنتخابية،  احلمالت  يف  كما 
الصادر عن مسؤولن ورؤساء وزعماء ينفون فيه أي خطر 
من الوباء، ووظفوه بأنه مجرد فيروس كأنفلونزا الزكام.

وانــتــشــرت اجلــائــحــة يف كــل املـــدن وزحــفــت على القرى 
أيضا، فامتألت املستشفيات باملصابن، وبدأ املوت يتسلل 
إلى األجساد املنهكة، فكان اإلنقاذ بتجنيد مئات اآلالف 
من البشر من مختلف التخصصات، الطبية والعسكرية 
واخلطيرة،  حرجة  اجلــد  املرحلة  هــذه  لتدبير  واألمــنــيــة، 

وال شك تتبعتم ما وقع عبر وسائل اإلعالم.
ــنـــا  ــلـــى أصـــواتـ ولـــــن نــــعــــود إلـــــى املــــاضــــي مـــتـــحـــســـريـــن عـ
فهو  اجلائحة،  بعد  ما  املستقبل  إلى  نتطلع  بل  الضائعة، 
يف نــظــرنــا بـــدايـــة عــالــم جــديــد ســلــم الــعــالــم الـــقـــدمي بكل 
التاريخ،  أرشــيــف  إلــى  وأزمــاتــه وسلبياته  وفــواجــعــه  كــوارثــه 
العلمية،  املــراحــل  تــدخــل ضــمــن  جــديــدة  مــرحــلــة  لتنطلق 
فلقد  بــاألقــوال،  وليس  باألعمال  واجلــديــة،  والبراغماتية 
أن  اهلل  ونحمد  الــوبــاء،  شــهــداء  ضحايا  بيننا  مــن  اختفى 
نــســبــة الــوفــيــات أقـــل بــكــثــيــر مــقــارنــة مــع الــــدول الــعــظــمــى، 
والذين  السياسية  الساحة  مــن  اآلالف  كذلك  وسيختفي 
احــتــكــروهــا لــوحــدهــم مــنــذ عــقــود، لــيــحــالــوا عــلــى التقاعد 
بدون تعويض وبدون أمجاد، وباختيار من الناخبن، فمنذ 
6 سنوات مضت، مت تنبيه الناخبن إلى حتمل مسؤوليتهم 
أخطئوا،  وإذا  والتصويت على من سيمثلونهم،  اختيار  يف 
اجلائحة  أن جتعلهم  ونتمنى  شكاياتهم،  منهم  تقبل  فلن 
وكوارثها يستفيقون من سباتهم ويحسنوا االختيار خالل 

املقبلة. االستحقاقات 

شهادات من
الرواد

محمد  الدكتور  الباحث  الرائد  من  شهادة 
لباريس، شارك بها في أعمال ندوة علمية  نجيب 
2005، تكريما للمجاهد الراحل  28 يناير  بتاريخ 
الشيخ علي بركاش رحمه هلل، ودونت في كتاب: 
واملواقف  الوطنية  معالم  بركاش:  علي  »املجاهد 
الصادقة« الصفحة 98، نقتطف منها هذه السطور: 
))... والتاريخ محطات وأحداث ووقائع، والبعض 
من هذه املحطات صدف، صدف كتلك التي حملت  
الشيخ علي بركاش إلى القنصلية األمريكية سنة 
التخمينات،  كــل  أهميتها  تفوق  صــدف   ،1943
ويربو أثرها وحجمها فوق كل التكهنات، فهل كان 
خطوته  أن  خلسة،  ولو  علي  الشيخ  ببال  يخطر 
االحتجاجية لدى القنصل األمريكي، مستر مايير، 
سوف تشكل بداية افتتانه ببلد لم تطأه قدماه من 

قبل؟(( انتهى.
افتتان الشيخ علي بركاش بأمريكا، حوله إلى 
أكبر مدافع ومساهم ومشارك في تأسيس عالقات 
التي  النحو  الصديقني، على  البلدين  ثنائية بني 
وال  دبلوماسيا  ال  يكن  ــم  ول الــيــوم،  عليه  هــي 
يحب  مواطنا  بصفته  بل  منتخبا،  وال  حكوميا 

بلده، رحمة هلل عليه.

فبراير   23 بتاريخ  علمي  لقاء  نظم 
العربية  »اللغة  كتاب:  لتقديم  املــاضــي، 
والعلم« شارك فيه األساتذة فتح هلل ولعلو 
بلحاج،  العزيز  وعبد  الكتاني  وحــمــزة 
الكندوز،  لطيفة  األستاذة  جلسته  وسيرت 
ورئيسني  وزيــريــن  جمعت  جلسة  وهــي 
ذكــرانــا  وقــد  الــربــاط،  لجماعة  سابقني 
والوطنية  واملعرفة  العلم  أصحاب  بزمن 
بالعاصمة،  النهوض  أجل  من  والنضال 
عاد  ما  إذا  تعود  فلعلها  تتكرر،  لم  نهضة 
ميدان  إلــى  أمثالهما  أو  القطبان  هــذان 

طغت عليه االنتهازية.

لك السياسيين الذين ابتعدوا عن امليدان 
السياسي »الحارق«، بعدما انحرف عن أهدافه، 
االنتخابات  نتائج  في  كبرى  مفاجآت  يتوقعون 
الدواوير  إلى اختفاء  املقبلة، ويستندون في ذلك 
والتي  العاصمة،  مقاطعات  كل  من  القصديرية 
ثم  ورئاستها،  مجالسها  لخرائط  تهندس  كانت 
الرباطيني  عند  للوباء  النفسي  املفعول  تالشي 
عاصمتهم  إلنقاذ  أصواتهم  بأهمية  وعوا  الذين 

من التدبير العشوائي ملجموعة من القطاعات. 

ال شيء يمنع األحزاب من استصدار 
على  فيها شروطها  تحدد  داخلية،  قوانني 
في  الفعلي  بالسكن  تزكيتها  في  الراغبني 
الدائرة االنتخابية واإلملام بقوانني الجهة 
واملقاطعات  العمالة  ومجلس  والجماعة 
واختصاصات السلطة املحلية، والتواصل 
الشهري مع املواطنني، وإذا لم يكن من بني 
االنتخابات  في  مناضليها  من  الناجحني 
لعدم  النيابة  أو  الــرئــاســة  يستحق  مــن 
فلتتنازل  اإلدارة،  أو جهله لشؤون  كفاءته 

لغيرها.  

ذكرى  تحل  املقبل،  مارس   7 يوم األحد 
استشهاد خيرة شبابنا رميا برصاص املستعمر، 
بتاريخ  باالستقالل  للمطالبة  تظاهرة  قادوا  ألنهم 
29 يناير 1944، وقد دفنوا رحمهم هلل بمقبرة 
املقاطعة  مجلس  يتذكرهم  فهل  املنصور،  يعقوب 
ويقف على قبورهم أسكنهم هلل فسيح جناته ؟ 

محاربة األوبئة واألمراض الفتاكة ببناء قطب 
استشفائي جامعي بالرباط هو األكبر في إفريقيا 

الربـاط مــشاهير 

الجائحة 
تحاكم أصواتنا 

االنتخابية 
 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي
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ستغادر   »19 »كوفيد  جائحة  أن  يظهر 
اململكة  واجهتها  بعدما  رجعة،  غير  إلى 
وأطــره  وتجهيزاته  والطب  العلم  بحرب 
حتى تكون على استعداد ألي وباء محتمل 

أو هجوم فيروسات أو أمراض خطيرة.
منظومة  أقــر  قد  امللكي  املشروع  وكــان 
ــاط،  ــرب ال الــعــاصــمــة  فــي  حــديــثــة  صحية 
العكاري  بحي  جهوي  مستشفى  بإضافة 
بنفس  يوسف  موالي  مستشفى  وتوسعة 
للقرب  صحية  مــراكــز  ــداث  ــ وإح الــحــي، 
خدمات  وتطوير  ــاء،  األحــي مختلف  فــي 
خاصة  ألنظمة  الخاضعة  املستشفيات 
وعددها أربعة تحت وصاية وزارة الصحة 
الصحة  هــذه  تــعــززت  بينما  العمومية، 
ألسباب  تـــزال،  ال  خصوصية  بمصحات 
ضريبية وتكاليف غير معقلنة، تراهن على 

جيوب املرضى لتسويتها.
ــني الــصــحــة الــعــمــومــيــة والــصــحــة  وبـ
الخصوصية، فإن الخدمات املقدمة لم تعد 
تختلف بني القطاعني سوى بمدد املواعيد 
حدتهما  انفجرت  وقــد  األداء،  وواجــبــات 
األوبئة  وباقي  أجله  من  الذي  الوباء  مع 
قطب  بناء  في  قريبا  سيشرع  واألمــراض، 
في  واألهم  األكبر  هو  جامعي  استشفائي 

إفريقيا.. أكبر بسعته السريرية بألف سرير 
في  طبية  وتدخالت  جراحية  قاعات  وعدة 
مختلف التخصصات، وألول مرة، ستحدث 
إال  تعالج  ال  كانت  أمــراض  لعالج  أقسام 
منها  بتجهيزاته  مهم:  وهو  الخارج،  في 
وستكون  قارتنا،  في  حاليا  املوجودة  غير 
العاصمة  في  هنا  بدورها  لتقوم  جاهزة 
لالستشفاء،  اململكة  خارج  التنقل  من  بدال 
واألهــم، هو اإلشــراف عليه من طرف أطر 
املشهورة  الــبــلــدان  مختلف  فــي  تكونوا 

والرائدة عامليا في املجال الطبي.
القطب االستشفائي سيبنى على مساحة 
طبي  ملركب  مربع  متر  ألــف   131 حوالي 
شاهق يتكون من 37 طابقا منها 3 طوابق 
ممر  شق  من  سيمكنه  مما  أرضية،  تحت 
تفصلها  ال  التي  املجاورة  الطب  كلية  إلى 
عنه إال الطريق املؤدية لحي الرياض، وهذا 
القطب ربما يحافظ على تسمية مستشفى 
بعد  الخدمة  في  وسيكون  سينا«،  »ابــن 
لتصبح  أشغاله،  انطالق  من  سنوات   3
إنها  إفريقيا«..  في  الطب  »عاصمة  الرباط 
فعال حرب على األوبئة واألمراض الفتاكة، 
كما  الصحي  بالقطاع  الشامل  بالنهوض 

ونوعا.  

صورة لعلم من أعالم الطرب 
الغرناطي في العالم العربي، 

الرباطي األستاذ أحمد بيرو أطال 
اهلل عمره، وهو من عائلة أندلسية 

التحقت بالرباط بعدما أذن لها 
السلطان موالي زيدان رحمه اهلل سنة 

1609، والرباط تفتخر وتعتز بهذا 
الفنان المخضرم وتدعو له بموفور 

الصحة والعافية.

حمى االنتخابات في العاصمة 

السباق نحو ضمان االمتيازات أم لتنزيل برامج جديدة لاللتحاق 
بركب العواصم العالمية ؟

وطنية  اســتــحــقــاقــات  ــل  ك ــي  ف
عويصة..  إشكالية  أمامنا  تطرح 
فهم  املرشحني  على  صوتنا  فــإذا 
فهم  امتنعنا  وإذا  ــدون«،  ــاع »ص

الحالتني  كلتا  وفـــي  رابـــحـــون، 
ألصواتنا  قيمة  ال  مقهورين  نبقى 
عندما ال نغامر برميها في صندوق 
لألشياء  أنه صندوق  إلينا  يتخيل 
ضمانات  بـــدون  عنها،  املتخلى 
ورقة  في  نكتبه  ما  مقابل  مكتوبة 
التصويت، اللهم جملة من الوعود 
إال  منها  نــرى  ال  التي  والــبــرامــج 
بعدها  لــيــنــزلــوا  ربـــك،  ــم  رحـ ــا  م
الذين  بامتيازات وتعويضات على 
في  خطاباتهم  ورتــبــوا  أحسنوا 
الحمالت التي تسبق االستحقاقات 
يجهل  نــاخــب  أي  يــعــد  ــم  ل حــتــى 
ــات تــحــولــت إلــى  ــخــاب ــت ــأن االن بـ
وتشغيل  لتوظيف  مــبــاراة  شبه 
بالنسبة  عمل  على  يتوفر  ال  من 
أو  واملــقــربــني،  املحظوظني  لفئة 
إلى  للعبور  مهنته  وتلميع  لتأمني 

الــصــفــقــات والــجــلــوس فــي صف 
أصبح  فالكل  املقررين،  مع  واحــد 
ــذي  ال »الـــوبـــاء«  هـــذا  عــن  يتكلم 
يتطلع  والكل  االنتخابات،  أصاب 
منه،  للوقاية  الناجع  »اللقاح«  إلى 
هيئات  طــرف  مــن  يكون  لــن  لقاح 
اللقاحات،  كسائر  ولكنه  فــقــط، 
وإلى  الشعب  إنتاج  من  سيكون 
الشعب وليس من فئات قليلة تقرر 

في مصير 40 مليون مغربي.
من  التصالح  مبادرة  ننتظر  كنا 
باإلعالن  الشعب،  مع  الفئات  تلك 
ألي  للترشح  جــديــدة  قــواعــد  عــن 
وأن  خصوصا  انتخابي،  منصب 
وكشفت  عرت  »كــورونــا«  جائحة  
عن ضعف وعجز كبيرين في تدبير 
مرة  وألول  ــطــوارئ،  ال ومواجهة 
أبراجهم  من  املنتخبون  »يهبط« 

ويختبئون بيننا طيلة فترة الحجر 
على  يزاحموننا  هم  وها  الصحي، 
جرعات اللقاح، ويستفسروننا عن 
مواعيده وأعراضه، متفوقني علينا 
نحن املقهورون الباحثون عن لقمة 
بضمان  جبيننا،  بــعــرق  العيش 
بسيارات  والتنقل  تعويضاتهم 
بتلفونات  والثرثرة  هلل«  »جابها 
ــون«، وقد  »فــابــور« وهــم »عــاطــل
تطرقنا لهذا املوضوع غير ما مرة، 
لن  أنــه  ونؤكد  به  نذكر  بــأس  وال 
تلقحنا  بعدما  الغفلة  هذه  تستمر 
نعالج  عّلنا  الوباء،  ضد  بجرعتني 
منتخبني  على  التصويت  وباء  من 
باالمتيازات  ألنفسهم  ليستأثروا 
العاصمة  أن  وبما  والتعويضات، 
ــحــت فـــي مــصــاف  الـــربـــاط أصــب
اليوم  فمصيرها  الذكية،  العواصم 
الذين  الرباطيني،  أيدي  بني  وغدا 
سياسية  ببرامج  إال  يــرضــوا  لــن 
أدمغة  طرف  من  تنزل  ومجتمعية 

مشبعة بحب الوطن.
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األسبوع الرياضي

امللك شغوف بتطوير الكرة، ومركز محمد السادس تحفة
إنفانتينو، رئيس »الفيفا«

سمعوا مزيان على وذنيكم، يا خاوة خاوة...

املغرب الفاسي يدرس إقالة املدرب جريندو
موقع »كورة«

فني مكان »يدرس«.. يعطيو غير لالعبني رزقهم!

املدرب طارق السكيتوي على فوهة بركان
األخبار

ياك هو فبركان؟

قطار االتحاد البيضاوي يتوقف في محطة ما قبل دور املجموعات
جرائد

البركة.. فينك يا طاليب؟ اهلل يجعل 

»الكاف« يشن حربا على الوداد
المساء

ال حول وال قوة إال باهلل، باركا من تعمار الشوارج.

أتحمل مسؤولية بقاء زياش في كرسي االحتياط
األلماني توخيل، مدرب تشيلسي

باين ما عندكش مع لكوايرية...

حد السوالم يسترجع البهجة
جرائد
املراكشي. الكوكب  الفنان ديال  كنعرفو غير »البهجة«، الالعب 

لن ألعب لغير الجيش امللكي
الالعب رضا سليم

شوف أو كان، وإيال بغاوك ريال مدريد؟

الخبرة خانت الالعبني
المدرب طاليب، بعد إقصاء االتحاد البيضاوي

السابقة، اهلل يعطينا وجهك. التصريحات  فني هوما 

تطوير الكرة املغربية لم يصل إلى الالعب
التورابي، مدافع المغرب التطواني

على الالعب أن يطور نفسه...

العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

وسائل اإلعالم الدولية أشادت بزيارة رئيس »الفيفا« للمغرب

ــدر مـــؤخـــرا  ــ صـ
ــارس  ــدد شــهــر م عـ
مـــــــــن املــــجــــلــــة 
الشهرية  الرياضية 

»البطولة«.
ــدد يــتــضــمــن  ــ عـ
الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الساعة،  مواضيع 
أهـــمـــهـــا الــحــمــلــة 
املسعورة لجنراالت 
ــرول« فــي  ــ ــت ــ ــب ــ »ال
الـــجـــزائـــر، الــذيــن 
تصدير  ــدون  ــريـ يـ
أزماتهم االجتماعية 
إلى  واالقــتــصــاديــة 
املغرب، الذي يسير 
لكن  األمـــــام،  إلـــى 
ــة تــصــدوا  ــارب ــغ امل
الحملة  لهذه  بقوة 

الذي  وقائدهم  مللكهم  وحبهم  تضامنهم  عن  وأبانوا  املجنونة، 
يعتبر خطا أحمر، ال يجب التجرؤ أو االقتراب منه، كما ألقت 
للمرة  املحلي  للمنتخب  التاريخي  الفوز  على  األضــواء  املجلة 
إلى  باإلضافة  للمحليني،  إفريقيا  بكأس  التوالي  على  الثانية 
الزيارة التاريخية لرئيس »الفيفا« إلى املغرب، بعد رفضه دعوة 

وهمية من رئيس االتحاد الجزائري املغضوب عليه.

عدد جديد من مجلة 
»البطولة«

اإنفانتينو: »الفيفا« فخورة مبا يقوم به 
املغرب لتطوير كرة القدم الإفريقية

قرابة نصف أندية البطولة استغنت عن مدربيها

نزيف اإقالة املدربني لزال متوا�صال...
انطالق  على  دورات  ثماني  سوى  تمر  لم   ...
أقدمت  حتى  القدم،  لكرة  االحترافية  البطولة 
عن  االستغناء  على  الوطنية  األندية  من  العديد 

مدربيها.
في البداية، فريق املغرب التطواني الذي حطم 
رئيسه رضوان بلغازي كل األرقام القياسية، حيث 
سبعة  عن  االستغناء  )موسمان(  فترته  عرفت 
عبد  حكم،  رضا  السكيتوي،  طارق  هم  مدربني، 

إدواردو،  أنجيل  حساين،  بن  الواحد 
زوران مانولوفيتش، خوان ماكيدا، 

تدم  لــم  الـــذي  بلحمر،  ويــونــس 
أشــرف  الــتــي  الفترة 
فــيــهــا عــلــى تــدريــب 
البيضاء«  »الحمامة 

سوى شهر ونصف.
الـــــجـــــمـــــهـــــور 
ــي أصــبــح  ــوان ــط ــت ال
مطلبه األول واألخير، 
الرئيس،  رحيل  هو 

باألمس  كان  الذي  الفريق،  أوراق  الذي بعثر كل 
القريب يحسب له ألف حساب.

األول،  القسم  بطولة  على  الجديد  الضيف 
للمدرب  الــفــرصــة  يــعــط  ــم  ل الــفــاســي،  ــغــرب  امل
غامضة  ظــروف  في  إقالته  تمت  الــذي  جريندو، 
تعويضه  ليتم  الخامس،  املركز  يحتل  والفريق 

باألرجنتيني غاموندي.
الجميع  تابع  الذي  الوجدية،  املولودية  فريق 
والالعب  املدرب  مع  واململ  الغامض  مسلسله 
الذي  وادو،  السالم  عبد  السابق،  الدولي 
فاجأ الجميع بتصرفاته، تعاقد مع املدرب 
من  العائد  كــازونــي،  برنار  الفرنسي 

تجربة فاشلة من الجزائر.
ــم من  ــرغ ــال ــكــي، وب ــل الــجــيــش امل
الرحيم  عبد  املدرب  عن  استغنائه 
طاليب، وتعويضه بالبلجيكي 
ــروك، مــازالــت  ــربـ فـــان ديـ
مقنعة،  غــيــر  نــتــائــجــه 
غير  جمهوره  ــازال  ومـ

مطمئن على مستقبل هذا الفريق العريق.
مدربه  أقــال  اآلخــر  هو  زم،  وادي  سريع  فريق 
بينما  بلكبير،  باملدرب  وعوضه  فرتوت،  يوسف 
عمر  املــدرب  مبكرا  أعفى  برشيد  يوسفية  فريق 
التونسي  سابق  وقت  في  عوض  الــذي  أزماني، 
السابق،  لالعبه  ــور  األم زمــام  ليعطي  شوشان، 
الرئيس  إشــراف  وتحت  النجاري،  الرحيم  عبد 
املتعدد االختصاصات، نور الدين البيضي، كما أن 
فريق نهضة الزمامرة هو اآلخر أقال مدربه خالد 
فوهامي، بعد هزيمته األخيرة أمام حسنية أكادير.
وهناك كذلك مدرب يعيش آخر أيامه مع فريقه، 
ونعني به التونسي شبيل، مدرب الحسنية، الذي 
من املفروض أن يعوضه اإلسباني بيدرو بنعلي. 
رؤســاء  معظم  أن  على  تــدل  بالجملة  ــاالت  إق
برنامج  على  يــتــوفــرون  ال  الوطنية  ــة  ــدي األن
حقيقي، ولو قصير األمد، فالهدف الوحيد لهؤالء 
املسيرين، هو إسكات الجمهور الغاضب، ليكون 
السريع  والحل  األضــعــف،  الحلقة  هو  املــدرب 

إلخماد نيران املعارضة. بلغازي رئيس المغرب التطواني

حديث الصورة

الرياضي  الرجاء  لفريق  جماعية  صــورة 
مع املرحوم الحسن الثاني، خالل نهاية كأس 
جمعت  والتي   ،1983-1982 ملوسم  العرش 
الذي  سابقا،  الحليب  بجمعية  الرجاء  فريق 
تمكن من الفوز بهذه الكأس بواسطة ضربات 

الجزاء.
املــرحــوم عبد  الــصــورة  هــذه  نالحظ في 
للشبيبة  الدولة  كاتب  السماللي،  اللطيف 
وزيــرا  يصبح  أن  قبل  آنـــذاك،  والرياضة 
للرياضة بعد ألعاب البحر األبيض املتوسط 

 ،1983 سنة  بنجاح  املغرب  نظمها  التي 
امللك  ــذاك،  آنـ العهد  ولــي  بجانب  جالسا 

محمد السادس.
وأقدم  الحالي  القيادي  هو  الرجاء،  رئيس 
األستاذ  الدستوري،  االتحاد  حزب  في  عضو 
من  أكثر  كاد خالل  الــذي  الــفــردوس،  عبد هلل 
مناسبة أن يتقلد مهام وزير الشباب والرياضة، 
لوال أن الدسائس واملكائد التي تعرض لها من 

طرف بعض األشخاص سامحهم هلل.
أصغر  آنذاك  كان  الذي  الفردوس،  األستاذ 

رئيس في البطولة الوطنية، حيث كان عمره ال 
يتجاوز 33 سنة، وسبق له أن فاز قبل سنة من 
هذه النهاية، بكأس العرش حني واجه الرجاء 
نهضة القنيطرة )1-0(، )األستاذ الفردوس( 
أن يصبح  األقدار  وجد ضالته حينما شاءت 
للشباب  ــرا  ــ وزي ــردوس،  ــفـ الـ عــثــمــان  ابــنــه 
والرياضة والثقافة في الحكومة الحالية، كما 
أن تقلد ابنه لهذا املنصب الهام، هو بمثابة رد 
اعتبار لوالده الذي قضى قرابة نصف قرن في 

مجال الرياضة والسياسة.

شكلت الزيارة املهمة التي قام بها رئيس االتحاد 
األسبوع  منتصف  في  للمغرب  القدم  لكرة  الدولي 
اإلعالم  وسائل  معظم  لدى  بــارزا  حدثا  املاضي، 
العاملية، التي أشادت بالدور الريادي الذي أصبح 

يلعبه املغرب على الساحة اإلفريقية والدولية.
إنفانتينو،  جياني  »الفيفا«،  لرئيس  سبق  فقد 
أن شكر امللك محمد السادس على اهتمامه وشغفه 
بكرة القدم، ودعمه الكبير لتطوير هذه اللعبة في 
املغرب، مضيفا بأنه لوال الدعم القوي مللك البالد، 
كما  ممكنا،  أمرا  الرياضة  هذه  تطوير  أصبح  ملا 
بمركب محمد  الكبير  إعجابه  أخرى  مرة  لم يخف 
قل  فنية  تحفة  اعتبره  الــذي  باملعمورة  السادس 

نظيرها.
للمغرب،  إنفانتينو  بها  قام  التي  العمل  زيارة 
ضاعفت من الثقة واملصداقية التي أصبح املغرب 

يتمتع بها لدى أكبر منظمة كروية في العالم.
بل  الصدفة،  طريق  عن  تأت  لم  املصداقية  هذه 
ما  الذي  واالحترافي،  القاعدي  العمل  بعد  جاءت 
فتئت جامعة كرة القدم املغربية تقوم به، كتنظيمها 
للعديد من التظاهرات القارية، وتقديم يد املساعدة 
لألشقاء األفارقة، سواء في التنظيم أو في التكوين، 

أو حتى في بناء بعض املالعب.
جميع  في  به  يحتذى  نموذجا  أصبح  املغرب 
لكل  امتنانها  عن  عبرت  التي  اإلفريقية،  ــدول  ال

املبادرات التي تقوم بها اململكة.
الطيب  الصدى  افتخار،  وبكل  نالحظ  هكذا 

الذي يتمتع به املغرب لدى جميع مكونات الكرة 
القارية والدولية، التي رأت بأن املغرب يستحق 
التنفيذي  املكتب  في  قارته  يمثل  أن  بــجــدارة 
لـ»الفيفا«، وهذا ما سنسعى إليه إن شاء هلل في 

القادم من األيام.

عثمان الفردوس 
وزير الشباب 

والرياضة والثقافة



مثل كل المناضلين الذين يشربون من كأس السلطة، وال يهضمون المشروع، تسرع المحامي المصطفى الرميد في إعالن استقالة 
»فيسبوكية« من عضوية الحكومة، وهو يسرب مشروع استقالته المرفوع إلى رئيس الحكومة، الذي ينتظر أن يرفعه بدوره إلى 

الملك محمد السادس، قال مساء يوم الجمعة الماضية، أن »حالته الصحية لم تعد تسمح له باالستمرار في الحكومة«، قبل أن تبادر 
بعض المصادر اإلعالمية إلى تأكيد خضوع الرميد لعملية جراحية، والواضح أن وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان، ربما أثر عليه المرض، ما خلق 
بعض التعاطف مع حالته.. لكن ذلك ال يمنع من القول بأن وزير الدولة تجاوز حدوده في إعالن استقالته من جانب واحد متحديا رئيسه في الحزب 

والحكومة، فاألصل في هذه االستقالة أنها تقدم بطريقة »سرية« لرئيس الحكومة، ويرفعها في إطار المساطر الدستورية أمام الملك للبت 
فيها)..(، ورغم ما يمكن أن يقال عن حق الرميد في االستقالة، فإن وضعيته تعقدت أكثر، بسبب تزامن استقالته مع استقالة إدريس األزمي 

اإلدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، في نفس اليوم، هذا األخير وبخالف الرميد، شرح في استقالته ما يراه أسبابا وجيهة لهذه االستقالة، 
حيث قال: »لقد قررت أن أقدم استقالتي ألنني ولألسف لم أعد أتحمل وأستوعب وال أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب وال أقدر 

أن أغيره، وعليه، ال يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه«.

األزمي،  استقالة  في  دالالتها  للكلمات 
في  زور  تقديم شهادة  يرفض  بات  الذي 
))فالحزب  اعتقاده،  الحزب، حسب  حق 
وراءه،  ويركض  الواقع،  يالحق  أصبح 
ليس ألن الواقع أعقد وأسرع، ولكن ألن 
وأعجبته  الراحة  إلى  ركن  ربما  الحزب 

الــكــثــرة وخــلــد إلــى االنــتــظــاريــة وإلــى 
الواقعية املفرطة، وألبس كل هذا لبوسا 
شــيء،  كــل  قبول  ــى  إل مستعدا  يجعله 
ومؤسساته  وقــدراتــه  ملكاته  مسخرا 
أو  يعتقد،  ما  عكس  البعدية  للتبريرات 
يدافع  كان  عما  بعيدا  األدنــى  الحد  في 

أنه  األزمـــي،  بــاألمــس((، وأضــاف  عنه 
يراجع  وأن  ينهض  أن  للحزب  ــد  ))الب
فاته  لم يكن قد  نفسه ومقاربته، هذا إن 

األوان والقطار.
ــن مــثــل هـــذه املـــواقـــف، على  ــد م ال ب
وقيادته  الحزب  يسائل  كي  صعوبتها، 

نــفــســهــا بــالــعــودة إلـــى أصـــلـــه، لكي 
أستكشف هل مازال الحزب يصلح لشيء 
ما، باعتبار أنه لم يكن في يوم من األيام 
دكانا انتخابيا أو هكذا يعرف نفسه، بل 
يتبوأ  بأنه  نفسه  يقدم  أن  على  حرص 

واستحقاق  جـــدارة  عــن  مكانته 
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إخباريتحليل 

إعداد : سعيد الريحاني

أكــبر أزمــة في حزب العدالة والتنمية

»البيجيدي« ي�ستبق االنتخابات 
بانتحار �سيا�سي 

سعد الدين العثماني
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كحزب حقيقي بمبادئه ومرجعيته 
الحثيث  وبسعيه  ومؤسساته، 
نحو املساهمة في ترسيخ االختيار 
والتنموي  واإلصــاحــي  الديمقراطي 
ببادنا في ظل ثوابت األمة املغربية((.. 
يقول:  أن  قبل  فاس  عمدة  تحدث  هكذا 
نــفــذ صــبــري ولـــم أعـــد أتحمل  ــد  ــق ))ل
سيما  ال  آت،  هو  ما  أترقب  وأنــا  أكثر 
سيما  ال  مــزيــد؟  مــن  هــل  نسمع  ونحن 
ومكانته  الوطني  املجلس  مؤسسة  وأن 
تستغل  أصبحت  ومــواقــفــه  وبياناته 
الغضب  وامتصاص  للتهدئة  كمنصة 
واالتباع  واالسترشاد  التقرير  عــوض 
تقريرية  هيئة  أعلى  باعتباره  والتنزيل، 

في الحزب بعد املؤتمر الوطني((.
وقد كان من املمكن فهم استقالة الرميد 
أنها  لــوال  طبيعي،  سياق  في  واألزمــي 
كل  لهما  أتيحت  شخصني  عن  صــادرة 
الفرص لاستفادة من الحكومة كوزراء، 

يتذكرا  ولم  النيابي،  التمثيل  ومن 
نهاية  عند  إال  الحزب  مستقبل 
سنة  في  االنتخابية  الــواليــة 

سنوات؟   10 منذ  كانوا  فأين  انتخابية، 
وهل يمكن الحديث عن »استقالة الرميد« 
دون ربطها باستقالة األزمي، علما أن هذا 
األخير يستحيل أن يقدم على تصرف من 
العام  أمينه  استشارة  دون  النوع  هذا 

السابق، عبد اإلله بن كيران..   
قد تكون هذه أكبر أزمة في تاريخ حزب 
سيما  ال  نشأته،  منذ  والتنمية  العدالة 
توقيع  بعد  فقط  أسابيع  تأتي  وأنــهــا 
اتفاقيات  على  العثماني  الــديــن  سعد 
يتقبل  لم  حيث  إسرائيل،  مع  الشراكة 
وقد  ذلك،  الحزب  أعضاء  من  كبير  عدد 
مع  التطبيع  ــرار  ق ))إن  بعضهم:  قــال 
يمكن  وال  مرفوض  الصهيوني  الكيان 
القبول به((، و))إنه ال يمكن أن نرفض 
في  به  ونقبل  أخرى  أماكن  في  التطبيع 
صحفية  تصريحات  )املصدر:  املغرب(( 

لعبد العزيز أفتاتي(.
مــواقــف حزب  انــقــاب  وكــادت قضية 
إسرائيل  إزاء  والتنمية  الــعــدالــة 
األمانة  من  العثماني  تسقط  أن 
العامة، لوال أن املجلس الوطني، 

األزمي، صوت ضد  إدريس  يقوده  الذي 
يقول  ــذي  ال ــي  واألزمـ الــقــيــادة،  تجديد 
اليوم أنه ال يفهم ما يجري داخل الحزب، 
أن  حتى  للعثماني،  الداعمني  من  كــان 
تابعت  التي  األجنبية  الصحافة  بعض 
تحدثت  األخيرة،  الوطني  املجلس  دورة 
بسبب  العثماني  ضد  انقاب  فشل  عن 
))صوت أعضاء حزب  التطبيع، وقالت: 
املرجعية  ذي  املغربي،  والتنمية  العدالة 
استثنائي  مؤتمر  عقد  ضد  اإلسامية، 
الختيار قيادة جديدة، بغية إزاحة األمني 
العام للحزب سعد الدين العثماني، الذي 
يرأس الحكومة املغربية، وكانت مجموعة 
يشبه  ما  أعــدت  قد  الحزب  أعضاء  من 
االنقاب الداخلي ضد العثماني، وعملت 
موقفه  ضد  الدعاية  في  شهر  مدى  على 
قد  العثماني  وكان  التطبيع،  قضية  من 
القرار  اتخذ موقفا سياسيا متوازنا من 
الــســيــادي الــذي اتــخــذه املــغــرب بشأن 
األمــر  إســرائــيــل،  مــع  التطبيع  عملية 
الذي أثار حفيظة املتشددين من قيادات 
الحزب.. ولم تخف قيادات داخل العدالة 
ال  التي  الصاخبة  النقاشات  والتنمية 
خلفية  على  الحزب  داخــل  تجري  تــزال 
إسرائيل، وقال  العاقات مع  قرار عودة 
إدريس  للحزب  الوطني  املجلس  رئيس 
العادية  ــدورة  ــ ال انــعــقــاد  أن  ــي،  ــ األزم
في  يــأتــي  لــلــحــزب  الــوطــنــي  للمجلس 
على  بظالها  الجائحة  فيه  أرخت  وقت 
ظل  في   تأتي  الــدورة  هذه  وأن  العالم، 
دبلوماسيا  نصرا  يعتبر  تاريخي  حدث 
بمغربية  األمريكي  االعتراف  في  يتمثل 
الحزب  أن  األزمــي،  وأضــاف  الصحراء، 
يعيش على وقع نقاشات ال تنتهي حتى 
الوطني  املؤتمر  ــد)..(،  جــدي مــن  تبدأ 

الواضح أن وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان، ربما أثر عليه المرض، 
ما خلق بعض التعاطف مع حالته.. لكن ذلك ال يمنع من القول بأن وزير 
الدولة تجاوز حدوده في إعالن استقالته من جانب واحد متحديا رئيسه 
في الحزب والحكومة، فاألصل في هذه االستقالة أنها تقدم بطريقة 

»سرية« لرئيس الحكومة، ويرفعها في إطار المساطر الدستورية 
أمام الملك للبت فيها)..(، ورغم ما يمكن أن يقال عن حق الرميد في 

االستقالة، فإن وضعيته تعقدت أكثر، بسبب تزامن استقالته مع استقالة 
إدريس األزمي اإلدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، في نفس اليوم

كان من املمكن فهم 
استقالة الرميد واألزمي 

يف سياق طبيعي، لوال 
أنها صادرة عن شخصني 

أتيحت لهما كل الفرص 
لالستفادة من احلكومة 

كوزراء، ومن التمثيل النيابي، 
ومل يتذكرا مستقبل احلزب 

إال عند نهاية الوالية االنتخابية 
يف سنة انتخابية، فأين 

كانوا منذ 10 سنوات؟ وهل 
ميكن احلديث عن »استقالة 

الرميد« دون ربطها 
باستقالة األزمي، علما أن 

هذا األخري يستحيل أن يقدم 
على تصرف من هذا النوع 

دون استشارة أمينه العام 
السابق، عبد اإلله بن كريان..   

هل هي مؤشرات عودة بن كيران لقيادة 
حزب العدالة والتنمية ؟

الصديقان األزمي اإلدريسي وبن كيران
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مهمة  داخــلــيــة  محطة  سيكون  املقبل 
ملساءلة الذات وتقييم األداء(( )املصدر: 

جريدة العرب: اإلثنني 2021/1/25(. 
ــزب الــعــدالــة  مــا يــقــع الــيــوم فــي حـ
ألزمــة  تكريسا  ســوى  ليس  والتنمية، 
تــتــدحــرج مــثــل كـــرة الــثــلــج، وقـــد كــان 
وقعها  التي  املذكرة  هو  األزمــة  عنوان 
شهر  خالل  الحزب  داخــل  قياديني  عدة 
بن  لعنة  أن  والواضح  املاضي،  شتنبر 
هذا  على  بظاللها  ترخي  الزالــت  كيران 
للحكومة  العثماني  ورئــاســة  الــحــزب، 
حيث  انتعاشا،  إال  ــة  األزم هــذه  تــزد  لم 
يــقــول أصــحــاب هــذه املــذكــرة: ))كــان 
الحكومة،  رئاسة  من  كيران  بن  إلعفاء 
الذي  الشعب،  تطلعات  على  بليغ  أثــر 
والتنمية،  العدالة  لحزب  صوته  منح 
في  ليستمر  الــرجــل  يــقــوده  ــان  ك الــذي 
انطلق منذ سنة  الذي  مسلسل اإلصالح 
2011، لكن التخوفات التي تلت اإلعفاء، 
سرعان ما تبددت بعد تعيني سعد الدين 
اعتبر  حيث  للحكومة،  رئيسا  العثماني 
على  سيحافظ  العثماني  أن  البعض 
اعتمدها  التي  التفاوضية  املعايير  نفس 
بحيث  »البلوكاج«،  مرحلة  الحزب خالل 
شخصيا  رأيــا  تكن  لم  املعايير  تلك  أن 
لألستاذ بن كيران واختيارا له فقط، بل 
الحزب،  كل  وراءهــا  وقف  معايير  كانت 
قيادة وقواعد.. هذه الطمأنينة التي تلت 
فبعد  طويال،  تــدم  لم  العثماني  تعيني 
يضم  ــذي  ال الحكومي  االئــتــالف  إعــالن 
املناضلني  عموم  أحــس  ــزاب،  أحـ ستة 
بحسرة وأسى.. إذ كيف يعقل في ظرف 
املعايير  تتغير  أن  أسبوعني،  من  أقــل 
وكيف  الحكومة،  لتشكيل  التفاوضية 
املعايير  عن  سهولة  بكل  التراجع  يتم 
ــحــزب املــفــاوضــات  الــتــي يــديــر بــهــا ال
أو  توضيح  دون  الحكومة  تشكيل  حول 
كيران،  بنب  التضحية  يكفي  أال  نقاش؟ 
كذلك؟  الشعبية  بــاإلرادة  التضحية  فلم 
من  الحكومة؟  تشكيل  عملية  دبــر  مــن 
املسؤول عن تغيير املعايير التفاوضية؟ 
كانت  مــبــررة  الغير  الــتــنــازالت  وهـــذه 
مقابل ماذا؟..(( )املصدر: مذكرة موجهة 
للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية 
النقد  مبادرة  االستثنائي:  مؤتمره  بعقد 

والتقييم/ شتنبر 2020(.
منها  كتبت  التي  املحبرة  نفس  مــن 
الرميد،  األزمي واستقالة  اليوم استقالة 
آرائهم  تعكس  والذين  الغاضبون  يقول 
يغادر  لم  كيران  ))بن  املستترة:  األزمة 
الحياة  أو  أصــال  السياسية  الساحة 
حاضر  كــيــران  بــن  لــلــحــزب..  الداخلية 
ملكا  تعد  لم  وأفكاره  ويتفاعل،  ويتابع 
ــوحــده، وفـــي رأيـــي، االنــتــخــابــات  ــه ل ل
ليست هي كل شيء بالنسبة لنب كيران، 
البالد،  في  باإلصالح  مهموم  كيران  بن 
أن  والتنمية  العدالة  لحزب  يمكن  وكيف 
في  اإلصــالح؟  هذا  في  فاعلة  أداة  يبقى 
نظري ال ينبغي إقحام بن كيران في كل 
والتنمية،  العدالة  حزب  تخص  مبادرة 
ناضجني  مناضلني  يضم  الــحــزب  ألن 
ويقدرون  بعاطفة،  ال  بوعي  يتصرفون 
من  أكبر  الحزب  هذا  الحزب،  مصلحة 
بن كيران رغم أنه صاحب فضل ال يمكن 
الحزب  في  تحول  أي  أن  ورغم  إنكاره، 
غير  كيران،  بن  فيه  يشارك  أن  يقتضي 
تقول  التاريخ  وقوانني  الحياة  سنة  أن 
مرحلة  ولكل  رجاالتها،  مرحلة  لكل  بأن 
لألمانة  كيران  بن  عودة  عن  أما  جيلها، 
ذلك،  الحزب  مناضلو  أراد  فإذا  العامة، 
هكذا  الــقــدر((..  يستجيب  أن  بــد  فــال 
حمورو،  املثال حسن  سبيل  على  تحدث 

واحد من املوقعني على الوثيقة السالفة 
الذكر.

يمكن القول أن ما يمر منه حزب العدالة 
والتنمية اليوم واشتداد الصراع داخله، 
الحزب،  يؤثر ال محالة على مستقبل  قد 
ولن يكون مصيره أحسن حاال من مصير 
املعلقون  وجد  وقد  االشتراكي،  االتحاد 
والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  تطبيع  على 

هذا  على  للتعليق  فرصة  إسرائيل  مع 
الحزب، باعتباره طبع عالقته مع الفساد 
وأن  خاصة  ثانيا،  إسرائيل  ومــع  أوال 
الحزب،  هذا  قصة  يعرفون  املعلقني  جل 
))سيكتب  التعليق:  هذا  من  والنموذج 
عام  مــن  األخــيــرة  فصوله  فــي  التاريخ 
املغرب  بني  العالقات  تطبيع  أن   ،2020
العدالة  حــزب  بتوقيع  تــم  وإســرائــيــل 
والتنمية اإلسالمي، الذي كان في األمس 

شكل  أي   - يجرم  بل   - يرفض  القريب 
وصول  أول  وكان  التطبيع..  أشكال  من 
البرملان  إلــى  والتنمية  العدالة  لحزب 
االنتخابات  في  مشاركته  بعد  املغربي 
التشريعية عام 1997، وظل يضاعف عدد 
مقاعده في املعارضة إلى أن تصدر املركز 
األول في اقتراع 2011، الذي جرى عقب 
ليتم تسمية عبد  العربي،  الربيع  اندالع 

اإلله بن كيران رئيسا للحكومة، ليخلفه 
سعد الدين العثماني بعدما فشل سلفه 
انتخابات  عقب  الحكومة  تشكيل  في 
املغربي األول  أعفى العاهل  إذ   ،2016
للحكومة، لكن  رئيسا  الثاني  وسمى 
قد  كان  املبادئ،  عن  السقوط  مسلسل 
بدأ قبيل تربع اإلسالميني على املناصب 
مشاركة  الجميع  وتــوقــع  الحكومية، 
 20 في حراك  والتنمية  العدالة  حزب 

القوى  جانب  إلى  يشكل  فبراير حتى 
ترجيح  اتجاه  في  ضغط  مركز  األخرى 
لهياكل  والعميق  الشامل  اإلصالح  كفة 
يتم،  لم  هذا  أن  غير  السياسي،  النظام 
للحزب  الرسمي  الــرفــض  الفــتــا  وبـــدا 
كان  وأنه  خاصة  الحراك،  في  املشاركة 
يصرخ صباحا ومساء أن أجهزة الدولة 
تعرقل  ملضايقات  ويتعرض  تحاصره 
هو  املقاصة  صندوق  السياسي..  عمله 
األساسية  وظيفتها  حكومية  مؤسسة 
في  املسوقة  األولية  املــواد  أثمان  دعم 
عن  التدريجي  الدعم  رفع  لكن  املغرب، 
من  بقرار  االستهالكية،  ــواد  امل بعض 
حكومة العدالة والتنمية، أدى إلى غالء 
الــســوق وتــراجــع القدرة  األســعــار فــي 
الحكومة  أن  إال  للمواطنني،  الشرائية 
القرار وسط سخط  هذا  عن  تتراجع  لم 
ذلك  فــي  تــمــادت  بــل  املغربي،  الــشــارع 
الطهو  غاز  ميزانية دعم  أن قلصت  إلى 
الحالي  العام  خالل  والسكر  والدقيق 
 1.4 )تقريبا  درهم  مليار   13.640 إلى 
لصندوق  فيه  رصدت  وقت  في  دوالر(، 
 17.670 املاضية  السنة  خالل  املقاصة 
دوالر..  مليار  نحو 1.8  أي  درهم،  مليار 
االستجابة  في  اإلسالميون  فشل  لقد 
الشعارات  وتنفيذ  املغاربة،  لتطلعات 
االنتخابية،  حمالتهم  في  رددوها  التي 
باقي  مثل  والتنمية،  العدالة  فبدا حزب 
على  تــوالــت  الــتــي  السابقة  األحـــزاب 
املعارضة  الحكومة، تطلق وعودا خالل 
لها  وتتنكر  االنتخابية،  والــحــمــالت 
املــســؤولــيــات،  مناصب  تقلد  بمجرد 
الفساد  مع  التطبيع  إلى  ذلك  وتتجاوز 
الذي ينخر املجتمع، فقد أطلق بن كيران 
تليفزيوني:  لقاء  ذات  الشهيرة  جملته 
بذلك  ملخصا  ســلــف«،  عما  هلل  »عفا 
يتردد  ولم  الفساد،  محاربة  في  فلسفته 
عن  مدافعا  املرة  هذه  الدين  إقحام  في 
هلل«!((  كـــالم  ــذا  »هـ ــائــال:  ق فلسفته 
والتنمية  »العدالة  تعليق:  )املــصــدر: 
الــفــســاد ثم  املــغــربــي.. طــّبــع أوال مــع 

إسرائيل«/ نون بوست(.

كادت قضية انقالب مواقف حزب العدالة والتنمية 
إزاء إسرائيل أن تسقط العثماني من األمانة العامة، 

لوال أن المجلس الوطني، الذي يقوده إدريس األزمي، 
صوت ضد تجديد القيادة، واألزمي الذي يقول اليوم 
أنه ال يفهم ما يجري داخل الحزب، كان من الداعمين 

للعثماني، حتى أن بعض الصحافة األجنبية التي تابعت 
دورة المجلس الوطني األخيرة، تحدثت عن فشل انقالب 
ضد العثماني بسبب التطبيع، وقالت: صوت أعضاء حزب 

العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية اإلسالمية، 
ضد عقد مؤتمر استثنائي الختيار قيادة جديدة، بغية 

إزاحة األمين العام للحزب سعد الدين العثماني، 
الذي يرأس الحكومة المغربية، وكانت مجموعة من 

أعضاء الحزب قد أعدت ما يشبه االنقالب الداخلي ضد 
العثماني، وعملت على مدى شهر في الدعاية ضد 
موقفه من قضية التطبيع، وكان العثماني قد اتخذ 

موقفا سياسيا متوازنا من القرار السيادي الذي اتخذه 
المغرب بشأن عملية التطبيع مع إسرائيل، األمر الذي 

أثار حفيظة المتشددين من قيادات الحزب

الرميد أيام النضال قبل الوزارة





مختصرات
شمالية

يتساءل العديد من املواطنني بالجماعات 
اإلقليم  برملانيي  عن  شفشاون،  إلقليم  التابعة 
القنب  تقنني  قانون  مناقشة  عن  غابوا  الذين 
الهندي، علما أنها كانت السبب في حصولهم 
الذين  املــواطــنــني  مــن  العديد  أصـــوات  على 
وقد  لرزقهم،  كمصدر  العشبة  هذه  يستغلون 
سبق لهؤالء املنتخبني أن حصلوا على معظم 
األصوات، بسب دفاعهم عن تقنني »الحشيش« 
قانون  مشروع  على  يعلقوا  ولــم  وزراعــتــه، 

تقنينها، الصادر مؤخرا.

الفنيدق  لساكنة  عمل  عقود  توفير  بعد 
عارم  استنكار  سبتة«،  »باب  معبر  غلق  وبعد 
في صفوف ساكنة الناظور والحسيمة بسبب 
إقصائهم من نفس املبادرة، علما أنهم بدورهم 
إغالق  بسبب  خانقة  اقتصادية  أزمة  يعانون 
مليلية،  مع  انصار«  »بنى  الــحــدودي  املعبر 
ومنع جميع األنشطة به أو التهريب املعيشي 
أو عبور األشخاص الذين يشتغلون في املنازل 
الذي  األمر  هذا  وغيرها،  التجارية  واملحالت 
تسبب في أزمة ال مثيل لها في الشمال، بعدما 
إيجاد  عن  عجزهم  بالجهة  املسؤولون  أظهر 
مبادرة  تعميم  سيتم  فهل  والبدائل..  الحلول 
أم  الحسيمة،  ساكنة  على  عمل  عقود  توفير 
إلخماد  فقط  الفنيدق  لساكنة  خصصت  أنها 

غضبها؟

املنتجع  إلــى  املــؤديــة  الطريق  شهدت 
الزيتون  لجماعة  التابع  »الزرقاء«  السياحي 
الجمعة  ــوم  ي مــســاء  سير  حــادثــة  بــتــطــوان، 
والغير  الخطيرة  املنحدرات  بسبب  املاضية، 
الحجم  من  أجرة  سيارة  هوت  حيث  املجهزة، 
الكبير في إحدى املنعرجات ولم يتم إخراجها 
إال مساء يوم السبت، بعد استعمال رافعتني، 
مما يدل على خطورة هذه املنحدرات الجبلية.. 
لوضع حواجز  املعنية  الجهات  فهل ستتحرك 
على هذه املنحدرات حفاظا على أمن وسالمة 

املواطنني والزائرين لهذه املنطقة السياحية؟
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إعداد: زهير البوحاطي

عـــيــــن

الشمالعـــــــــــلى

تنظيم جنازة لنع�ش ن�سايل لقطاع ال�سياحة مبراك�ش

العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

عزيز الفاطمي

السياحي  النقل  مهنيو  يجد  لم 
خالل  من  عملية  بدائل  بمراكش 
وصفة   املسؤولة  الجهات  تقديم 
نــاجــعــة مـــن أجـــل وقـــف نــزيــف 
نتيجة  ــاعــي،  ــم االجــت وضــعــهــم 
ــا«  ــورونـ تــداعــيــات جــائــحــة »كـ
أخضر  على  أتــت  التي  اللعينة، 
ويابس القطاع السياحي بعاصمة 
مكونات  جسم  ونخرت  السياحة، 
ــال  ــل اآلمـ ــقــطــاع بــأكــمــلــه، وكـ ال
وعــود  تحقيق  حــني  إلــى  عالقة 
الشارع  إلى  النزول  عن  تغنيهم 
وقفات  تنظيم  فــي  واالســتــمــرار 
الجهات  تحرك  بغية  احتجاجية، 
إلى  الــتــوصــل  ــل  أج مــن  املعنية 
السياحة  إرجاع  بإمكانها  نتيجة 
بأرض البهجة إلى سابق عهدها، 
لدى  رمــق  مــن  تبقى  مــا  تنقذ  قــد 
السياحي،  القطاع  جميع مكونات 

يعتبر  الذي  الحيوي  القطاع  هذا 
قــاطــرة االقــتــصــاد الــوطــنــي قبل 
مع  وتماشيا  الجائحة،  حــلــول 
ــج املــســطــر مـــن طــرف  ــام ــرن ــب ال
النقل  لقطاع  الوطنية  الجامعة 
بموجبه  يقضي  الذي  السياحي، 
مرة  احتجاجية  وقــفــات  تنظيم 
ــوع أمـــام مــقــر واليـــات  ــل أســب ك
ومؤسسات  والعماالت  الجهات 

إلى حني  املغرب، دون توقف  بنك 
مطالب  مــع  اإليجابي  التجاوب 
عن  بعيدا  السياحية  الشغيلة 

سياسة املماطلة والتسويف.
الوطني،  االتفاق  لهذا  وتنفيذا 
السياحي  الــنــقــل  مهنيو  نــظــم 
بـــمـــراكـــش، وقــفــة احــتــجــاجــيــة 
فبراير   25 الخميس  يوم  صبيحة 
املغرب،  بنك  مقر  أمــام  املنصرم، 

السادس،  محمد  بشارع  الكائن 
حــمــل خــاللــهــا املــحــتــجــون نعش 
وقراءات  عميقة  رمزية  لها  عملية 
رفعت  كما  أعمق،  سوسيولوجية 
بموقف  ــددة  مــن قــويــة  ــارات  ــع ش
تتعامل  الــتــي  املعنية  الــجــهــات 
الكارثي  الوضع  مع  بالالمباالة 
ــة  ــحــال ــاحــي وال ــســي ــلــقــطــاع ال ل
النقل  ملهنيي  املزرية  االجتماعية 
القطاع،  السياحي وباقي مكونات 
ــي حقها،  ف يــقــال  ــا  م أقـــل  ــتــي  ال
دخولها مرحلة املوت السريري في 
انتظار الفرج من هلل، كما يتمسك 
مع  جدي  حــوار  بفتح  املحتجون 
وتشبثهم  القطاع،  عن  املسؤولني 
برفع إلغاء رخص التنقل مساواة 
الطرقي  النقل  قطاعات  باقي  مع 
لعقد  طبقا  الضريبي  ــاء  واإلعــف
برنامج 2020/2022، مع االلتزام 
في  اليقظة  لجنة  بقرارات  الكلي 
ما يخص الجانب املتعلق بتأجيل 
سداد الديون البنكية بدون فوائد، 
األجراء  دعم  تمديد  إلى  باإلضافة 

إلى نهاية سنة 2021.

المحمدية

تجار سوق الجملة 
يطالبون بإصالح البنية 

التحتية
األسبوع

يوجد سوق الجملة »املصباحيات« بمدينة 
املحمدية، في وضعية متدهورة، بسبب تردي 
العشوائي  التسيير  نتيجة  التحتية،  البنية 
الذي يشكل حركة تجارية مهمة  لهذا املرفق 

على صعيد اإلقليم.
املجلس  الجملة  ــوق  س تــجــار  ويــطــالــب 
إلصالحه  بالتدخل  املحمدية،  لعمالة  البلدي 
بالحرفيني  الخاصة  املحالت  هيكلة  وإعادة 
مستنكرين  بـ»املصباحيات«،  املتواجدين 
الــذي  الــســوق  بهذا  العشوائية  اســتــمــرار 
بمدخل  استراتيجي  مــوقــع  فــي  يــتــواجــد 

املدينة.
والعار  العيب  »من  أنه  التجار،  أحد  وقال 
أن يمر زوار مدينة الزهور بمدخل به أزهار 
للمصباحيات،  يصلوا  وعــنــدمــا  وورود، 
مخجال،  منظرا  استقبالهم  فــي  يــجــدون 
الصناعية  املحالت  مخلفات  من  وأوساخا 

وسوق الجملة«.
البلدي  املجلس  على  أنــه  يــرى  آخــر  تاجر 
يعرفها  التي  االخــتــالالت  إلصــالح  التدخل 
السوق والتي تتطلب هيكلة وعدة إصالحات، 
ــواق  أس مثل  نموذجيا  ســوقــا  يــكــون  حتى 
الجملة املتواجدة في مدن أخرى، خاصة وأن 
الجماعة تجني منه أرباحا مالية كافية للقيام 

بتحسني البنية التحتية لهذه املرافق.

مواطنون   ضحايا   التحفيظ   الجماعي   بتطوان   يستغيثون

هل يتحمل »البيجيدي« م�س�ؤولية تاأجج الأو�ساع بالفنيدق ؟
خرج حزب العدالة والتنمية الذي يترأس 
الجماعة الترابية للفنيدق، والحاصل كذلك 
على النيابة البرملانية بعمالة إقليم املضيق 
ببرنامج   ،2017 سنة  بــدايــة  الــفــنــيــدق، 
وتنموية  ســيــاحــيــة  مــشــاريــع  يتضمن 
هذه  باملدينة،  وغيرها  وبيئية  واقتصادية 
املنطقة  ساكنة  عليها  علقت  التي  املشاريع 
كل آمالها، لم تر النور منذ تلك الفترة التي 
اقتصاديا  املنطقة تشهد فيها رواجا  كانت 
الحدودي  املعبر  وأن  خصوصا  وسياحيا، 
»باب سبتة« املحتلة كان مفتوحا في وجه 
التهريب  مجال  في  سواء  املنطقة،  ساكنة 
واملحالت  املنازل  في  للعمل  أو  املعيشي 

التجارية داخل الثغر املحتل.
مشروع  أي  املدينة  تعرف  لم  ذلك،  ورغم 
ما عدا كورنيش يتيم بشاطئ الريفيني، لكن 
املنتخبني الذين جاؤوا ببرنامج ثقيل جدا، 
أرض  على  تحقيقه  باستطاعتهم  يكن  لم 
الفنيدق  ساكنة  الشتغال  ونظرا  الواقع، 
لهم  يتسن  لم  املحتلة،  سبتة  مدينة  داخل 
وعودهم  على  املنتخبني  هــؤالء  محاسبة 

كانوا  حيث  وصــفــوهــا،  كما  »الــخــاويــة« 
يعتمدون في اقتصادهم على مدينة سبتة.

الحركة  وشــل  املعبر،  إغــالق  وبعد  لكن 
بالفنيدق  الساكنة  استفاقت  االقتصادية، 
من نومها، لتصطدم بالحقيقة، املتمثلة في 
العدالة  حزب  به  جاء  الذي  البرنامج  كون 
الواقع،  أرض  على  يتحقق  لم  والتنمية 
محاصرة  نفسها  الساكنة  وجــدت  حيث 
يمكن  الذي  البديل  غياب  بسبب  اقتصاديا 
املحتل،  بالثغر  الشغل  عن  يعوضهم  أن 
متوقفون  واملواطنون  كامل  عام  مر  حيث 
يعيلهم  عيش  مصدر  وبـــدون  العمل  عــن 
أجل  من  للخروج  بهم  دفع  مما  وأسرهم، 
التوالي،  على  الرابعة  للجمعة  االحتجاج 
رئيس  ضــد  شــعــارات  خاللها  مــن  رفــعــوا 
بإقليم  وبرملاني  للفنيدق  الترابية  الجماعة 
واملنتمي  مارتيل  الفنيدق  املضيق  عمالة 
للحزب الحاكم، ومن ضمن هذه الشعارات: 
تليفون«،   ال  بــريــة  ال  مختفون  »شهرين 

ال  سبيطار  ال  الرئاسة  ديال  سنني  »عشرة 
من  الساكنة  غضب  يؤكد  مما  مــدرســة«.. 

رئيس الجماعة الذي سبق لحزبه بالفنيدق 
لم  لكنه  معهم،  تضامنيا  بيانا  أصــدر  أن 
يبادر إلى تفعيل برنامجه االنتخابي، حيث 
الظفر  أجــل  من  مسرحية  مجرد  ذلــك  كــان 
برئاسة الجماعة والنيابة البرملانية، حسب 

العديد من املواطنني.
إغالق  قبل  )أي  الفنيدق  لساكنة  وسبق 
رفعت  أن  سبتة(  بــاب  ــحــدودي  ال املعبر 
الجماعة،  مقر  داخـــل  مختلفة  شــعــارات 
املنتخبني  بمحاسبة  خاللها  من  طالبت 
ومن  تصرف؟  وأين  الجماعة  ميزانية  عن 
فني  الجماعة  »فلوس  الشعارات  هذه  بني 
وشعار  والسيارات«،  فالعشاوات  مشات.. 
في  والعشوائية  للفساد  »ال  يقول  آخــر 
التسيير«، غير أن هذه املطالب تبقى مجرد 
جــوع،  مــن  تغني  وال  تسمن  ال  شــعــارات 
املجلس  وغياب  العمالة  تغاضي  بسبب 
جماعات  له  تفتقد  الذي  للحسابات  األعلى 
بؤرة  إلى  معظمها  تحولت  ولهذا  الشمال، 
لالحتجاج، وفق تعبير العديد من املراقبني.

تعرف الجماعة الترابية الزيتون، التابعة 
وسرقة  نهب  عملية  تطوان،  إقليم  لعمالة 
أراضي بعض املواطنني في واضحة النهار، 
عرض  ــذي  ال ــر  األم هــذا  تحفيظها،  بحجة 
الوعاء الحضري للجماعة املذكورة للتخريب 
بإنجاز التحفيظ الجماعي بطريقة احتيالية.
أحد  محمد،  املرابط  لتصريحات  ووفقا 
املتضررين والساكن بجماعة الزيتون، خالل 
الجماعة  هذه  فإن  »األســبــوع«،  مع  حديثه 
تجزئات  إجــراء  في  املساهمة  إلــى  عمدت 
مناطق  تعد  ترابيا  قانونية  غير  عقارية 
التقطيع  شواهد  باستغالل  وذلــك  فالحية، 
سبق  ملكيات  واستعمال  القانونية،  غير 
إنجاز رسوم عقارية بها واستغالل الشهود 

من خارج املنطقة.
أدلــى  الــتــي  املــعــلــومــات  بطاقة  وحــســب 
رســوم  إنــجــاز  تــم  فقد  مــصــدرنــا،  بها  لنا 
مشروع  على  إحداثياتها  تقع  طبوغرافية 
الطريق رقم 24، املقرر إنجازها وفقا ملخطط 
حسب  هذا  كل  الزيتون،  بجماعة  التجهيز 

في  شكايات  بشأنه  حــررت  املــصــدر،  ذات 
إقليم  عامل  من  كل  إلــى  موجهة  املوضوع 
تطوان ووزير التجهيز والنقل وخليفة القائد 
بقيادة أزال الزيتون، ورئيس مصلحة املسح 

بتطوان،  العقارية  باملحافظة  الطبوغرافي 
التحفيظ  صفقة  بإنجاز  املكلف  واملهندس 
جماعة  ورئيس  الزيتون،  بجماعة  الجماعي 

الزيتون.
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ال يعقل أن املديرية الجهوية للمياه 
بأكادير  التصحر  ومحاربة  والغابات 
العشوائي  القنص  عــن  شيئا  تعلم  ال 
باملناطق الجبلية بأيت باها نهارا جهارا؟ 
واملغارات  الكهوف  عن  شيئا  تعلم  وال 
تفنيت  شواطئ  امتداد  على  املتواجدة 
وتكاض  وبولفضايل  طـــوال  وســيــدي 
االبتعاد  يفضلون  أنــاس  يسكنها  التي 
بطالن  على  والتأكيد  ــظــار)..(؟  األن عن 
هذا االعتقاد، كون الجهات املعنية)..( ال 
تتحرك قبل أي جهة أخرى للحد من هذه 
الكهوف، وخاصة املسؤولني العاملني في 
الذين  العشوائي،  البناء  برنامج محاربة 
قدوة..  ليكونوا  البناء  بقانون  يتقيدون 
لكن إذا تحركت »املعلومة« بطل العجب.    

بأكادير،  امللكي  الــدرك  يعتزم متقاعدو 
الــلــجــوء إلـــى االحــتــجــاج تــعــبــيــرا عــن رفضهم 
تقضي  والــتــي  بــهــا  تــوصــلــوا  الــتــي  التعليمات 
أثناء  بها  يقطنون  كانوا  التي  الشقق  بإفراغ 

ممارستهم ملهامهم الوظيفية.
ويــروم رجــال الــدرك املتقاعدون مــن خالل 
بها،  القيام  يعتزمون  التي  السلمية  املسيرات 
بالقيادة  املختصة  املصالح  بتماطل  التنديد 
اليد  رفـــع  لــلــدرك يف تفعيل مــســطــرة  الــعــامــة 
دأبــــوا على  الــتــي  السكنية  بــالــشــقــق  اخلــاصــة 
ــرة خـــدمـــتـــهـــم، عــلــى  ــتــ ــا طـــــــوال فــ ــهـ ــغـــاللـ ــتـ اسـ
عملية  مــن  املستفيدين  زمــالئــهــم  بــاقــي  غـــرار 
الــتــفــويــت، مبــوجــب املــســطــرة املــشــار إلــيــهــا يف 

التعليمات امللكية رقم 5497/ق.ع.

ــوس ماسة  ــي جــهــة سـ ــ ــرأس وال ت
أحمد  إداوتــنــان،  أكــاديــر  عمالة  عــامــل 
لبرنامج  القيادة  لجنة  اجتماع  حجي، 
»إنماء سياحة«، خصص لتقديم النتائج 
تصور  بإعداد  الخاصة  للدراسة  األولية 
للبرنامج،  واضح عن املراحل املستقبلية 
ــمــاع حــضــور وزيـــرة  وقـــد عـــرف االجــت
والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة 
ورئيس  االجتماعي،  واالقتصاد  الجوي 
الصناعة  غرفة  ورئيس  الجهة،  مجلس 
الجهوي  املجلس  ورئــيــس  التقليدية، 
التنمية  لشركة  العام  واملدير  للسياحة، 
إلى ممثلي  للسياحة، باإلضافة  الجهوية 
مكتب  وممثلي  بالجهة  السياحة  قطاع 
سياحة«  »إنماء  آلية  وتهدف  الدراسات، 
التي رصد لها غالف مالي بحوالي 250 
تنافسية  ))تحسني  إلــى  درهــم،  مليون 
العرض السياحي بجهة سوس ماسة في 
الوطني  املستوى  على  ثم  أولى،  مرحلة 
تعزيز  من خالل  وذلك  الحقة،  مرحلة  في 
السياحي  العرض  وجودة  التميز  ثقافة 
كما  اآللــيــة،  مــن  املستفيدة  للمقاوالت 
»إنماء  في  املدمجة  املقاوالت  ستستفيد 
ومــوحــدة  عــامــة  مواكبة  مــن  ســيــاحــة«، 
ومواكبة  السياحية،  بالخدمات  تتعلق 
كل  تهم  التي  باإلشكاليات  تتعلق  خاصة 
والتواصل  كالتسويق  حدة،  على  مقاولة 
الزبون  وتجربة  واالستقبال  والرقمنة 
الصحة  وحفظ  البشرية  املــوارد  وتدبير 
املستهلك  وحماية  والجودة  والسالمة 

والبيئة والتمويل والشراكات((.
 

التابعة  امللكي  الــدرك  مصالح  تمكنت 
ــارودانـــت، بــتــنــســيــق مع  ــتـ لــلــمــركــز الــقــضــائــي بـ
املــاضــي، مــن فك  درك أوالد برحيل، األســبــوع 
لغز االعتداء الذي تعرض له دركي تابع ملركز 
تــافــنــكــولــت بــســريــة تـــارودانـــت أواســــط الشهر 
املاضي، حيث تعرض لعملية دهس من طرف 
سائق دراجة نارية أثناء قيامه بواجبه املهني، 
مــا تــســبــب يف إصــابــتــه بــجــروح بــلــيــغــة عجلت 
وقــد  بــأكــاديــر،  الــعــســكــري  للمستشفى  بنقله 
مكنت التحريات من حتديد هوية األشخاص 
األربعة الذين اعتدوا على الدركي، وتوقيفهم 
فيما بعد، فيما قررت النيابة العامة املختصة 
ــة اعــتــقــال  ــالـ ــة يف حـ ــ ــــدراجـ ــائـــق الـ مــتــابــعــة سـ

ومتابعة شركائه يف حالة سراح.

العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

سطات

نورالدين هراوي

ــد مـــن املــرافــق  ــدي ــع ــعــرض ال ــت ت
ســواء  ســطــات،  بمدينة  ــواق  ــ واألس
من  أو  مستثمرين  طرف  من  املبنية 
طرف الجماعة، إلى التخريب، بسبب 
من  املراقبة  وعدم  واإلهمال  التقصير 
بعدما صرفت  املعنية،  الجهات  طرف 

عليها أموال طائلة.
هذه  أن  مطلعة،  مــصــادر  وأكـــدت 
املنفعة  أجل  من  بنيت  التي  املرافق 
الخاصة والعامة، أصبحت مهجورة، 
تأوي  وأوكـــار  أطــالل  إلــى  وتحولت 
التحذير  ورغم  واملنحرفني،  املشردين 
املتكرر من السكان املجاورين لها من 
بعدما  بهم، خاصة  املحدقة  أخطارها 
عالوة  للسقوط،  آيال  بعضها  أصبح 
على تحولها إلى مطارح للنفايات، إال 

أن دار لقمان ال زالت على حالها.
فشل  أن  املصادر،  نفس  وأضافت 
على  املتعاقبة  املنتخبة  املــجــالــس 
تدبير الشأن املحلي، في إيجاد حلول 
لهذه البنايات واستغاللها في أنشطة 
لدخول  مـــدرة  واقــتــصــاديــة  تجارية 
وبالتالي،  املواطنني،  من  كبير  عــدد 
وإنــعــاش  البطالة  نسبة  تخفيض 

حال  للمدينة،  االقتصادية  ــدورة  الـ
مالئمة  فــضــاءات  إلــى  تحولها  دون 
فشل  على  ــالوة  ع متعددة،  ألنشطة 
إنجاح مشاريع  في  املحلية  السلطات 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
ــواق  األسـ بــبــنــاء  املتعلقة  سيما  ال 
انطالقتها،  منذ  وتعثرها  النموذجية 
»الفراشة«  عــودة  ذلــك،  على  والدليل 
امللك  ــالل  الــجــائــلــني الحــت ــبــاعــة  وال
من  الحد  وعدم  بشع  بشكل  العمومي 
بالتجارة  أضرت  التي  الظاهرة  هذه 
املهيكلة، حيث أصبحت هذه األسواق 
عليها  صرفت  بعدما  مهجورة  شبه 

يرفض  إذ  دون جــدوى،  أمــوال طائلة 
نظرا  بها،  االلتحاق  الفراشة«  »حزب 
التجاري،  الرواج  عن  مسافتها  لبعد 
ــدم اعــتــمــاد الــجــهــات املــســؤولــة  وعـ
ممثلي  ــع  م الــتــشــاركــيــة  لــلــمــقــاربــة 
بنائها  أجــل  من  املهتمة  الجمعيات 
عدد  تعبير  وفق  السكان،  من  بالقرب 

من الباعة املتجولني. 
املسجلة  االختالالت  هذه  ظل  وفي 
املحلية  السلطة  تتمكن  لم  بالجملة، 
وسحب  القانون  احــتــرام  فــرض  من 
بعدما  لـ»الفراشة«  املسلمة  الرخص 
وعادوا  باألسواق،  أماكنهم  غــادروا 

ــالل الـــشـــوارع واســتــعــمــارهــا  الحــت
وينذر  املدينة  استقرار  يهدد  بشكل 
ــان وبــني  ــك ــس بــمــشــاحــنــات بـــني ال
أقصت  السلطات  وأن  الباعة، خاصة 
الفئات  إال  تستفد  ولــم  املستحقني، 
لهم،  املمثلة  الجمعيات  من  املقربة 
حسب  غامضة،  عمليات  خــالل  مــن 
الجهة  أن  قالت  التي  املصادر،  نفس 
»الــرايــة  رفــعــت  املــلــف  بــهــذا  املعنية 
املشاكل  كل  استفحال  أمام  البيضاء« 
من  املتكررة  الشكايات  رغم  املذكورة، 
لتبقى  إقبارها،  يتم  والتي  املواطنني، 

لغة الفوضى هي السائدة في املدينة.

 مواطنون يطالبون 
بتأجيل قرار هدم 

»البراريك«

األسبوع

بجماعة  الضاية  دوار  سكان  طالب 
ــم عــمــالــة  ــي ــل ــة إلق ــع ــاب ــت ــرشـــوش ال مـ
السلطات  قرارات  بتأجيل  الخميسات، 
وذلك  منازلهم،  عن  بترحيلهم  القاضية 
لتفادي تشريد حوالي 450 أسرة تقطن 

بالحي الصفيحي منذ عدة سنوات.
الساكنة،  تمثل  جمعية  ووجــهــت 
رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين 
إلنصافهم  بالتدخل  تطالبه  العثماني، 
وتأجيل  بهم،  لحق  الذي  الضرر  ورفع 
عملية الهدم وقرار إعادة إيواء السكان 
االجتماعية  ــظــروف  ال تستقر  حتى 

وتتوفر الشروط املالئمة.
أنها  مراسلتها،  في  الساكنة  وأكدت 
الكراء  منازل  إلى  اللجوء  تستطيع  ال 
في ظل الظروف املادية الصعبة لألسر، 
»البراريك«  هدم  عملية  تأجيل  ملتمسة 
البقع  تجهيز  حــني  ــى  إلـ الــســكــنــيــة 
املستفيدين  على  وتوزيعها  األرضية، 
ــادة االســتــفــادة، حتى  وتــســلــيــم شــه

يتمكنوا من ترتيب أمورهم.
ودعت الساكنة إلى تخصيص البقع 
الفردية  لالستفادة  املجهزة  األرضية 
األســر،  بــني  املشتركة  امللكية  عــوض 
عدة  تضم  األســر  جميع  وأن  السيما 
ومرضى،  وشيوخ  أطفال  منهم  أفــراد 
اإلنسانية  لــلــظــروف  مــراعــاة  وذلـــك 

للساكنة.
الجائحة  ظــروف  أن  السكان  ويــرى 
تفرضها  التي  االحترازية  واإلجــراءات 
بالتشرد  لــهــم  تسمح  ال  الــســلــطــات، 
وتحمل  آخـــر  مــــأوى  عـــن  ــحــث  ــب وال
مصاريف  جانب  إلى  الكراء  مصاريف 
خاصة  اليومية،  والحاجيات  التغذية 
الفترة  هذه  خالل  األســر  مدخول  وأن 
تراجع بسبب توقف األنشطة التجارية 

وفقدان الكثير منهم لعملهم.

الدار البيضاء

مطالب بإعادة إيواء سكان درب موالي الشريف

الخميسات

أكادير

مواطنون يحتجون ضد شركة »الفيول«

األسبوع

واصل مواطنون يقطنون بدواوير جماعة الدراركة 
شرق أكادير، احتجاجهم أمام مقر الجماعة، للمطالبة 
والروائح  التلوث  جراء  بهم  لحق  الذي  الضرر  برفع 
»الفيول«  في  تخلفها شركة متخصصة  التي  الكريهة 

واإلسفلت.
صور  وأطفال  وشباب  شيوخ  من  املحتجون  ورفع 
عن  املــســؤولــني  مطالبني  الوطنية،  ــالم  واألعـ امللك 
رفع  قصد  بالتدخل  والسلطات،  القروية  الجماعة 
به  تقوم  الذي  الصناعي  النشاط  مستنكرين  الضرر، 
والتي  »الــكــودرون«،  إنتاج  في  املتخصصة  الشركة 

تتسبب لهم في مشاكل صحية كثيرة.

وأكد السكان على أن منتوج الشركة مضر بصحة 
سبب  عــن  متسائلني  ملــقــرهــا،  املــجــاورة  الساكنة 
التجمعات  قرب  الصناعي  النشاط  لهذا  الترخيص 
الصحة  وعلى  البيئة  على  خطورته  رغم  السكانية 
في  النشاط  هذا  يتسبب  قد  حيث  للمواطنني،  العامة 
تلوث املنطقة وانتشار عدة أمراض على املدى البعيد.
وطالب السكان بتدخل العمالة لتسوية هذا املشكل 
ونقل نشاط الشركة إلى مكان آخر بعيد عن الدواوير 
وعــن مــنــازل الــنــاس، خاصة فــي ظــل وجــود شيوخ 
صغار  أطفال  جانب  إلــى  مزمنة  بأمراض  مصابني 
ونساء يعانون من مرض الربو نتيجة الدخان املنبعث 

من املعمل.
واملسؤولني  املنتخبني  صمت  أن  الناس  واعتبر 
حول هذا الضرر، غير مبرر، ألن التلوث يهدد املنطقة 
بصفة عامة وقد يتسبب في كارثة صحية على جميع 

الساكنة.

األسبوع

املغرب«  »أطــاك  مجموعة  دعــت 
البيضاء  ــدار  ــ ال مــديــنــة  مجلس 
ووزارة السكنى، وبقية املؤسسات، 
لتسوية ملف املباني اآليلة للسقوط 
والتدخل  الشريف،  مــوالي  بــدرب 
عبر تخصيص ميزانية كافية تمكن 

السكان من حقهم في سكن الئق.
مجلس  املــجــمــوعــة  ــت  ــب ــال وط
لترميم  األولــويــة  بمنح  املــديــنــة 
على  املتهالكة والحفاظ  املــنــازل 
سالمة البيضاويني في كل األحياء 
املنازل  مشاكل  وتسوية  العتيقة، 
املهددة بالسقوط، وتسوية وضعية 
ملغادرة  اضــطــروا  الــذيــن  السكان 
أو  أقاربهم  عند  واالنتقال  بيوتهم 
كراء بعض البيوت بأسعار باهظة.
أن  ــاك«،  ــ »أط مجموعة  ــدت  وأكـ

منازل،  لعدة  وقعت  التي  األحــداث 
زادت من تأزيم وضعية العديد من 
يتوفر  ال  الذين  والسكان،  األســر 
ال  حيث  قار،  مدخول  على  أغلبهم 
عن  بالبحث  ظروفهم  لهم  تسمح 
أبنائهم  إيــواء  إلعــادة  جديد  سكن 
مؤسسات  ــي  ف يـــدرســـون  ــن  ــذي ال
إلى  مشيرة  املنطقة،  قرب  تعليمية 

أن بعض أرباب األسر قرروا البقاء 
املزرية  الوضعية  رغم  منازلهم  في 

التي توجد عليها.
الجمعيات  املــجــمــوعــة  ــت  ودعـ
مع  للتضامن  والوطنية  املحلية 
ــشــريــف،  ال مــــوالي  درب  ســكــان 
والضغط من أجل تسوية مشاكلهم 

وحماية حياتهم من الخطر.

»حزب الفرا�سة« يهزم �سلطات وم�ساريع �سطات

نموذج من البنايات المهملة بسطات
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كواليس جهوية

 صفقات بالماليير تحتم 
التحقيق في جهة 

بني مالل

األسبوع

لحقوق  املــغــربــيــة  الــشــبــكــة  تــقــدمــت 
اإلنسان وحماية املال العام، بشكاية إلى 
رئاسة النيابة العامة بالرباط، ألجل فتح 
بحث في االختالالت التي يعرفها مجلس 

جهة بني مالل خنيفرة.
وطالبت الجمعية بالتحقيق في صفقة 
اقتناء سيارات للنقل املدرسي، والتي تم 
بالجهة،  الجمعيات  بعض  على  توزيعها 
إلى جانب الصفقات املتعلقة بتهيئة 119 
فرض  الصاعدة، حيث  املراكز  من  مركزا 
التي  املــقــاوالت  أصحاب  على  املجلس 
األولية  املــواد  شــراء  بالصفقات،  فــازت 
مسؤول  ملكية  في  التي  الشركات  من 

بالجهة.
املجلس  تأخر  عن  الجمعية  وكشفت 
سنتيم  مليار   22 حــوالــي  صــرف  فــي 
ألســبــاب  املـــراكـــز،  لــكــهــربــة  مخصصة 
واختالالت  غموض  جانب  إلى  مجهولة، 
خمسة  قيمة  للدراسات  مكتبني  منح  في 
ماليير و700 مليون سنتيم قصد إنجاز 
بحيث  املراكز،  بتهيئة  املتعلقة  الدراسة 
بالشكل  تنجز  لــم  ــدراســات  ال أن  تبني 
األنترنيت  على  فقط  واعتمدت  املطلوب 

و»غوغل مابس«.
كما طالبت الشبكة بالتحقيق في ملف 
املقاوالت  إلحــدى  صفقات  ثالث  تفويت 
سنتيم،  مليار   18 من  أكثر  بلغت  بقيمة 
عدة  مــن  مقاولتني  تمكني  جــانــب  ــى  إل
توفرهما  عدم  رغم  املجلس،  من  صفقات 
إلى  باإلضافة  املرجعية،  الشواهد  على 
وسيارات  اآلليات  شــراء  في  اختالالت 
الصهريجية  والشاحنات  املدرسي  النقل 
توزيع  في  اختالالت  ثم  باهظة،  بأثمان 
الجمعيات،  على  السنوية  الدعم  منح 
من  العديد  وإلــغــاء  مقربني،  وتوظيف 

الصفقات لشركات ألسباب مجهولة.

العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

فاس

اأ�سحاب وكاالت النقل ال�سياحي بفا�س يدقون ناقو�س اخلطر

بني مالل

أخـبار  الــــــــــدار البـيضـاء
58 مكرر بعمالة  ماذا يجري في امللحقة اإلدارية 

السلطة  أعوان  يفرض  حيث  امسيك،  ابن  مقاطعات 
في  بثمنه  الكل  رقيب،  وال  حسيب  سيطرتهم بدون 
ظل غياب من يفرض تطبيق القانون، وغياب الوازع 
فريسة  أمره  على  املغلوب  املواطن  وترك  األخالقي، 
أعوان سلطة همهم  أيدي منعدمي الضمائر من  بني 
»قهيوة« ولو بطرق غير  الحصول على  الوحيد هو 

مشروعة ؟

وجدت املديرة اإلقليمية للتعليم بعني الشق، 
من رجال  مجموعة  ردع  يف  صعوبة  حديثا،  املعينة 
»صحفيني«  ــى  إل قــادر  بــقــدرة  حتــولــوا  التعليم، 

تطبيق  أرادت  عندما  صحفيني(،  )مراسلني 
القانون ضد هؤالء رجال 

الــتــعــلــيــم الــذيــن 
ــون  ــ ــاض ــ ــق ــ ــت ــ ي

رواتــــــب 
وزارة  من 

العمل  غطاء  حتت  أشباح  إلى  وحتولوا  الوطنية  التربية 
مشاكل مديريتها،  من  ضاعف  الذي  األمر  الصحفي، 
بعدما  البيضاء،  الدار  بجهة  اإلعالمي  املشهد  ومشاكل 
مت اختراقه من طرف العديد من رجال التعليم، بعدما 
مطاردة  إلــى  واجتــهــوا  وتالميذهم  أقسامهم  تــركــوا 
املديرية  صــورة مــديــر  وتلميع  ــوادث  ــ واحل األخــبــار 

اجلهوية للتعليم باجلهة. 

ازدادت حدة الصراعات العميقة باألغلبية املسيرة 
ملجلس جماعة املجاطية أوالد الطالب، وأرجعت املصادر 
هذا األمر إلى الرغبة في عدم تحمل املسؤولية في ما 
يخص الشأن املحلي والفشل في تدبير أمور الجماعة، 
بني  االنتخابي  التموقع  حول  صراعات  إلى  وكذا 
الرئيس  بني  متناحرين  قطبني 
ــاري  ــم ــع الـــســـابـــق ال
الحالي،  والــرئــيــس 
أمني  هــاشــم 

شفيق.

األسبوع
  

نــظــم أصـــحـــاب وكـــــاالت الــنــقــل 
بمدينة  احتجاجية  وقفة  السياحي 
الحكومة  ملطالبة  أخرى،  ومدن  فاس 
إنقاذ  قصد  وجــاد  بناء  حــوار  بفتح 

القطاع من االنهيار واإلفالس.
تطالب  شعارات  املحتجون  وردد 
هذه  منه  تعاني  الــذي  الضرر  برفع 
النشاط  تــوقــف  بسبب  الـــوكـــاالت، 
أي  الجائحة وغياب  السياحي جراء 
قبل  من  واجتماعية  مهنية  مقاربة 
الحكومة لتسوية الديون والقروض.

مستقبل  أن  املــحــتــجــون،  وأكـــد 
القطاع على املحك والعديد من األسر 
نتيجة  والضياع  بالتشرد  مــهــددة 
مشددين  نشاطهم،  وتوقيف  اإلغالق 
ملطالبهم  االستجابة  ضــرورة  على 

وتسوية املشاكل العالقة.
ويــحــمــل أصـــحـــاب الـــوكـــاالت 

للحكومة،  املــســؤولــيــة  السياحية 
من  قــطــاعــات  عـــدة  تملص  بسبب 
أن  حيث  املطلبي،  للملف  االستجابة 
املسؤولية  أن  تعتبر  النقل  وزارة 
بينما  السياحة،  وزارة  على  ملقاة 
وزارة  على  باملسؤولية  تلقي  هــي 

املالية.
ألرباب  املمثلة  الفيدرالية  وتطالب 

الوكاالت الحكومة، بفتح حوار قصد 
الديون، ورفع الضرر  تسوية مشكلة 
الذي يعاني منه القطاع والذي خلق 
أزمة مادية واجتماعية خانقة لجميع 

املهنيني والعاملني في املجال.
والوكاالت  املقاوالت  من  فالكثير 
السياحي،  الــقــطــاع  فــي  املشتغلة 
الجائحة،  بداية  منذ  جمودا  تعيش 

الصعيد  على  القطاع  توقف  بسبب 
السياح  عـــدد  وتــراجــع  ــوطــنــي،  ال
األجنبية،  الــبــلــدان  مــن  الــقــادمــني 
هذه  أربـــاب  مــن  العديد  وضــع  مما 
املقاوالت على املحك، وخلق لهم أزمة 
للعديد  تسببت  أشهر   9 منذ  مادية 
بعد  ــالس  اإلف أو  ــالق  اإلغ في  منهم 

تراكم الديون والكراء والفواتير.

األسبوع

االستشفائي  باملركز  الصحية  ــر  األط احتجت 
»سوء  عنه  قالوا  ما  على  بوجدة،  السادس  محمد 
واستمرارها  املطلبية،  ملفاتهم  مع  اإلدارة  تعامل 
على  احتجاجهم  رغم  الصماء«،  اآلذان  سياسة  في 

الوضع منذ أسابيع.
الصحية  األطر  نفذته  الذي  اإلضراب  تسبب  وقد 

توقف  بحيث  االستشفائي،  باملركز  تــام  شلل  في 
للمستشفى،  التابعة  الطبية  املصالح  بجميع  العمل 
 »19 »كوفيد  فيروس  التلقيح ضد  فيها مصلحة  بما 

باستثناء املستعجالت وقسم اإلنعاش.
وتطالب األطر الصحية باالستجابة ملطالبها املتعلقة 
تعويضات  وصــرف  ــا«،  ــورون »ك منحة  عن  بــاإلفــراج 
ومعالجة   ،2014 سنة  منذ  العالقة  الليلية  الحراسة 

املشاكل اإلدارية األخرى التي تعاني منها األطر.
أن  النقابيني،  النشطاء  أحد  محمد،  أجيون  وأكد 
األطر  قررت  لهذا،  فشل،  املؤسسة  إدارة  مع  الحوار 
الخروج في مسيرة مطالبة بمنحة »كوفيد«، وبحركة 

املشروعة، وفق  للمطالب  واالستجابة  انتقالية 
للوصول  بناء  حوار  لفتح  اإلدارة  داعيا  تعبيرهم، 

إلى حلول منصفة لألطر الصحية.
إدارة  تــمــاطــل  الــصــحــيــة  ــر  ــ األط واســتــنــكــرت 
قبل  مــن  املخصصة  املنح  صــرف  فــي  املستشفى 
الوزارة الوصية، رافضني االقتطاعات من أجورهم، 
بالتدخل ألجل  العمالة  الوزارة ومسؤولي  مطالبني 
تسوية املشاكل التي تعاني منها األطر التمريضية 
الجهود  رغم  االستشفائي،  املركز  في  والصحية 
وتقديم  املرضى  مساعدة  أجل  من  بها  تقوم  التي 

الخدمات طيلة أيام األسبوع.

وجدة
األطر الصحية تحتج على إدارة مستشفى محمد السادس

األسبوع

و»إيجا«  »إيغورتن«  دواري  ساكنة  تعاني 
بإقليم  »تكزميرت«  القروية  للجماعة  التابعني 
مع  معاناتهم  وتزيد  كبيرة،  عزلة  من  طاطا، 
إلى  الحوامل  والنساء  املرضى  نقل  صعوبة 
املركز االستشفائي، في ظل غياب طريق معبدة 

أو شبكة اتصاالت أو مركز صحي قريب.
ظروفا  تعيش  و»إيجا«  »إيغورتن«  فساكنة 

تعرفها  التي  الكبيرة  العزلة  بسبب  صعبة 
الحوامل  النساء  حياة  يهدد  مما  منطقتهم، 
املستشفى  إلى  الوصول  قبل  أجنتهن  وحياة 
اإلقليمي أو املركز الصحي بجماعة »تكزميرت«، 
ألن املسلك الوحيد الذي يربط الدوار بالجماعة 

يقع عبر الوادي على مسافة 15 كيلومترا.
بالنسبة للساكنة، فالطريق هي املنفذ الوحيد 
على العالم الخارجي، بوجود تضاريس وعرة 
مصاريف  يتطلب  مما  املنطقة،  إلى  للوصول 
أو  نقل  وسيلة  من  لالستفادة  كبيرة  مالية 
األساسية  والحاجيات  الغذائية  املواد  اقتناء 

من السوق األسبوعي.
»إيغورتن«  تربط  التي  الرملية  فالطريق 

وملسافة  ــــوادي  ال بــجــانــب  تــوجــد  و»إيـــجـــا« 
يقطع  املياه  منسوب  ارتفاع  أن  حيث  طويلة، 
أشهر  لعدة  عزلة  في  الساكنة  ويضع  الطريق 
تفاقم  من  يزيد  الــذي  الشيء  انقطاعها،  بعد 
األوضاع االجتماعية لهذه الساكنة، خاصة في 
التواصل  وصعوبة  »الريزو«  شبكة  غياب  ظل 
املنازل  تزويد  عــدم  جانب  إلــى  الهاتف،  عبر 

بشبكة الكهرباء.
فرغم العزلة التي تعيشها الساكنة ورغم علم 
الجماعة الترابية بهذه املشاكل، إال أن الحلول 
مازالت مؤجلة إلى أجل غير مسمى، مما يحرم 
هؤالء املواطنني من حقهم في الصحة والتعليم 

والكهرباء واملواصالت.

طاطا  دواوير تطالب بفك العزلة عن مواطنيها

األسبوع

السفلى  »تودغى«  جماعة  ساكنة  عبرت 
التابعة إلقليم تنغير، عن استيائها من تدفق 
الصرف  قنوات  من  العادمة  املياه  وتسرب 
أيت  دوار  من  القريب  الــوادي  في  الصحي 

امحمد.
الجهات  الجماعة بتدخل  وتطالب ساكنة 
الــذي لحق بهم  الــضــرر  لــرفــع  املــســؤولــة، 
القادمة  الصحي  الصرف  مياه  تدفق  جراء 
تهدد  أصبحت  حيث  تنغير،  مدينة  مــن 
والحشرات،  والطفليات  األمـــراض  بنشر 

وخصوصا مرض »الليشمانيا«.
مياه  تــدفــق  أن  املــواطــنــني،  ــد  أح وأكـــد 

الصرف الصحي تسبب ضررا كبيرا للناس 
على  يعتمدون  والذين  باملنطقة،  القاطنني 
الساكنة  أن  مضيفا  واملــواشــي،  الفالحة 
املشكل  ــذا  ه حــل  ألجــل  ــدة  م منذ  تناضل 
األمراض  من  السن  وكبار  األطفال  وحماية 

التي يسببها التلوث.
وبالرغم من تقديم السكان لعدة مراسالت 
إلى عدة مجالس، إال أنها الزالت تعاني من 
إلى  ســتــؤدي  التي  الــعــادمــة،  املــيــاه  تدفق 
المباالة  ظل  في  األمــراض،  من  العديد  نشر 

الجهات املسؤولة واملجالس املنتخبة.
السلطات  بــتــدخــل  الــســاكــنــة  وتــطــالــب 
واملجالس، ألجل إنهاء هذه املعاناة وإصالح 
قــنــوات املــيــاه الــعــادمــة، وتــوســيــع شبكة 
الجماعة،  مستوى  على  الصحي  الصرف 
الذي  الضرر  ويرفع  الساكنة  تستفيد  حتى 

تسببه املياه العادمة.

مياه الصرف الصحي تهدد صحة تنغير
تنــــغير سكـــان 
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ساكنة الدريوش تحتج على أيت الطالب بعد تجاهله 
لإلقليم أثناء زيارته لجهة الشرق

األسبوع

السبت  ــوق  سـ مـــجـــزرة  تــشــهــد 
بإقليم  لخوالقة  بجماعة  املتواجد 
ومزرية،  كارثية  وضعية  اليوسفية 

الصحية  السالمة  شــروط  النعدام 
واألبــقــار،  األغــنــام  لذبح  والنظافة 

وأيضا غياب البنيات التحتية.
ــارج  فــقــد أصــبــحــت املـــجـــزرة خ
القرية،  الجماعة  مسؤولي  اهتمام 
ــال والــنــفــايــات  ــ حــيــث تــكــثــر األزبـ
ــي وســط  ــفــضــالت املــنــتــشــرة ف وال
ــب افــتــقــارهــا  ــى جــان ــزرة، إلـ ــجـ املـ
يدفع  مما  الصحي،  الصرف  لقناة 

في  الذبح  مخلفات  لرمي  الجزارين 
مطرح عشوائي.

تعرفها  التي  الوضعية  وتطرح 
جودة  حول  تساؤالت  عدة  املجزرة، 
يشتريها  التي  اللحوم  وصالحية 
األسبوعي،  السوق  من  املواطنون 
على  ــر  ــوف ــت ت ال  ــا  ــهـ وأنـ خـــاصـــة 
التعفن  من  اللحوم  لحماية  ثالجة 

واألوساخ.

اهتمام  عدم  مواطنون  واستنكر 
املجزرة  الجماعي بوضعية  املجلس 
فيها  تتوفر  مجزرة  بناء  ورفضه 
املعايير املطلوبة للحفاظ على صحة 
التي  اللحوم  وحماية  املــواطــنــن 
معتبرين  للخطر،  املستهلك  تعرض 
ملمارسة  تعد صالحة  لم  املجزرة  أن 
النظافة  غياب  بسبب  النشاط  هذا 

وكثرة األوساخ.

الحوز

اختفاء ألواح شمسية 
وحرمان السكان 

من الماء

األسبوع

فوجئت ساكنة منطقة تميشة بجماعة وزكيتة 
شمسية  ألواح  باختفاء  مؤخرا  الحوز،  بإقليم 
كانت تزود الساكنة باملاء الصالح للشرب، ولم 
جعل  مما  األلــواح،  هذه  اختفاء  أسباب  تعرف 

الناس في حيرة من أمرهم.
ساكنة  لفائدة  الشمسية  األلواح  تركيب  تم  وقد 
إطــار  فــي  ــك  وذل العطش،  ــة  أزم ملحاربة  تميشة، 
برنامج التنمية البشرية، قبل أن تختفي في ظروف 
غامضة، مما خلق استياء عارم لدى الساكنة، التي 
تحقيق  بفتح  مطالبة  املشن،  السلوك  بهذا  نددت 
ملعرفة مصير األلواح والجهة املتورطة في انتزاعها.
السلطات  إلى  شكاية  الــدواويــر  سكان  ووجــه 
وعدم  الواقعة،  في  تحقيق  فتح  قصد  للتدخل 
التساهل مع املتورطن وتحديد مالبسات الحادث، 
محذرين من انتشار الظاهرة وإقدام الفاعلن على 

سرقة األلواح الشمسية لدواوير أخرى.
حاد  نقص  من  تعاني  الساكنة  وأصبحت 
الطاقة  إزالــة  بعد  للشرب  الصالح  ــاء  امل في 
تزويد  في  دورها  تلعب  كانت  التي  الشمسية 
مسافات  يقطعون  جعلهم  مما  باملياه،  السكان 

بعيدة ألجل جلب املاء من دواوير أخرى.

 حريق مهول يخلف 
خسائر مادية 

في محالت تجارية

األسبوع

وقـــع حــريــق مــهــول بــفــضــاءات املــحــالت 
التجارية بساحة السعادة بإنزكان يوم األحد 
في  كبيرة  مالية  خسائر  إلى  أدى  املاضي، 
تحول  بعد  للتجار  التابعة  والسلع  البضائع 

أغلبها إلى رماد.
كبيرة  مالية  خسائر  في  الحريق  وتسبب 
التي  السلع  من  الكثير  فقدوا  الذين  للتجار 
التابعة  الــفــضــاءات  فــي  مــوضــوعــة  كــانــت 
بعضهم  تعرض  حيث  التجارية،  للمحالت 

للصدمة بسبب فقدانه لرأس ماله.
ــول فـــرق الــوقــايــة املــدنــيــة  ــ ــم وص ــ ورغ
على  أتى  الحريق  أن  إال  املحلية،  والسلطات 
جميع البضائع وحولها إلى رماد، وقد فتحت 
إشراف  تحت  النازلة  في  تحقيقا  السلطات 
النيابة العامة ملعرفة األسباب الحقيقية وراء 

هذا الحريق.

إنزكان

اليوسفية
مجزرة سوق »سبت لخوالقة« في وضعية كارثية

الجديدة
مواطنون يطالبون بفك العزلة عن جماعتهم

األسبوع

الجماعة  مسؤولي  جمعوية  فعاليات  اتهمت 
الجديدة،  ملدينة  التابعة  »الــغــديــرة«  القروية 
بإقصاء سكان دوار »الطويلع« من االستفادة من 
ربط منطقتهم بالعالم الخارجي في إطار مشروع 
جهة الدار البيضاء بإنجاز املسالك الطرقية لفك 

العزلة عن العالم القروي.

وحسب تعبير ساكنة املنطقة، فقد تمت برمجة 
بعض  إصــالح  مخطط  ضمن  »الطويلع«  دوار 
املسالك الطرقية بتراب الجماعة، إال أنهم مازالوا 
املحيطة  الطرقية  املسالك  إصـــالح  ينتظرون 
وتسبب  مزرية  وضعية  في  توجد  والتي  بهم، 
املائية  البرك  انتشار  نتيجة  كبيرة  معاناة  لهم 

واألوحال واألزبال.
إلى  بشكايات  تــقــدمــوا  أن  للسكان  وســبــق 
املسالك  إصــالح  أجــل  من  اإلقليمية،  السلطات 
الطرقية على مستوى املنطقة التي يقطنون بها، 
بتسوية  »الغديرة«  الجماعي  املجلس  مطالبن 
لقاءات  عقد  عبر  العالقة،  واملشاكل  الوضعية 

تواصلية مع السكان واالستجابة ملطالبهم.
التماطل  مــن  امتعاضهم  عــن  هـــؤالء  وعــبــر 
محملن  مطالبهم،  به  تقابل  الــذي  والتهميش 
ببرمجة  يقومون  الذين  للمنتخبن  املسؤولية 
انتخابية  ألهـــداف  مــجــاورة  بمناطق  مشاريع 

وبخلفية سياسية.
وتطالب الفعاليات الجمعوية باملنطقة، بتدخل 
تمثل  كجمعيات  إلنصافهم  الجديدة،  إقليم  عامل 
على  الضغط  قصد  والساكنة  املدني  املجتمع 
املجلس ألجل برمجة املسالك الطرقية في املنطقة 

ضمن بقية املشاريع التي في طور اإلنجاز.

الدريوش

األسبوع

االحتجاج  إلى  الدريوش  ساكنة  خرجت 
اإلقليمي في سنة  املستشفى  فتح  على عدم 
الساكنة،  تلقتها  التي  الوعود  رغم   ،2020
الذين يعانون  وذلك من أجل إيواء املرضى 
حيث  مدينتهم،  خارج  التنقل  مصاريف  من 
األمن  مراسلة  موضوع  املطلب  هــذا  كــان 
لرئيس  للشغل،  املغربي  لالتحاد  الــعــام 
وجوب  حــول  تمحورت  والتي  الحكومة، 
شروع املستشفى اإلقليمي في أداء خدماته 

لساكنة الدريوش.
مساءلة  موضوع  كان  امللف  هذا  أن  كما 
من  املستشارين  مجلس  في  الصحة  وزيــر 
إال  للشغل،  املغربي  االتــحــاد  فريق  طــرف 
وما  مغلقا،  املستشفى  مــازال  ذلك،  مع  أنه 
تزيد  انتظارها  وفي  تنتظر،  الساكنة  زالت 

املعاناة واآلالم.
الدريوش  إقليم  الصحة  وزير  واستثنى 
مدن  من  للعديد  بها  قام  التي  الزيارة  من 
عملية  على  الوقوف  قصد  الشرقية،  الجهة 
أثار  الــذي  األمــر   ،»19 »كوفيد  لقاح  تلقي 
هذا  على  تحتج  وجعلها  الساكنة  حفيظة 

اإلقصاء.
اإلقليمي  االتحاد  نفذ  السياق،  هذا  وفي 
لواء  تحت  املنضوي  الــدريــوش،  لنقابات 
احتجاجية  وقفة  للشغل،  املغربي  االتحاد 
صبيحة يوم السبت 27 فبراير، أمام بناية 
من  املسؤولن  بتنصل  للتنديد  املستشفى، 
املستشفى  أن  فيها  أكـــدوا  التي  الــوعــود 
ولشجب   ،2020 سنة  في  أبوابه  سيفتح 
بصحة  يعبث  ــذي  ال الصحة  وزيــر  سلوك 

وحياة ساكنة مدينة الدريوش.
ــه،  ــت ذاتـ ــوق ــي ال وحــمــل املــحــتــجــون ف
غياب  بشأن  الحكومة،  لرئيس  املسؤولية 
الكم  امتصاص  شأنها  من  تنموية  برامج 
الهائل من العاطلن عن العمل، والذين فضل 
اقتصادي،  بديل  غياب  في  منهم،  العديد 
أمــواج  مصارعة  عبر  بحياتهم  املغامرة 
إلى  الوصول  بغية  املوت  زوارق  في  البحر 
الضفة الشمالية من حوض البحر املتوسط.

أيت الطالب

الصويرة الهدم.. شعار مدينة الصويرة 

حفيظ صادق

ــو جــمــيــل بــمــديــنــة  ــا هـ ــل مـ  كـ
قلم  بجرة  إزالــتــه  تمت  الصويرة 
بأوامر)..(،  أو  هاتفية  بمكاملة  أو 
من ساحة العمالة التي ارتكبت في 
نافورات،  ثالث  جريمة هدم  حقها 
القصبة  بساحة  نافورات  هدم  إلى 

والــســانــديــكــة، وهــدم حــي املــالح 
حتى  الزوينات  درب  من  بالكامل 
الكبرى،  املهزلة  أما  مــردوخ،  درب 
سوق  مشروع  في  تجسدت،  فقد 
في  دالــحــوت(،  )البالصة  السمك 
هو  فهل  الــســابــق،  املجلس  عهد 
نفس  عهد  وفــي  مــطــار؟  أم  ســوق 
ــس، تـــم إصــــالح الــســاعــة  ــل ــج امل
الخشبي  السلم  ووضع  الحائطية 
بكلفة بلغت مالين الدراهم، لتلقى 
املصير،  نفس  اإلصــالحــات  ــذه  ه

تكرر  سنوات،  خمس  مــرور  فبعد 
نــفــس الــســيــنــاريــو الــضــارب في 

العمق، وهو الهدم والتبليط.
تــبــخــيــس  بـــإمـــكـــانـــه  ــد  ــ أحـ ال 
ــن طــرف  ــة م ــودات املــبــذول ــجــه امل
األرض  هــذه  ورجــال  نساء  بعض 
مصلحة  ــه  ل ــن  م الــطــيــبــة، ولــكــن 
جميل  هو  ما  كل  وهــدم  ــة  إزال في 

بالصويرة؟
املــال  تبديد  تسمى  تهمة  هــذه 
يجب  لهذا  ملتوية،  بطرق  العام 

التدخل لوضع حد لهذه التصرفات 
في  تضرب  والتي  قانونية  الغير 

عمق تاريخ مدينة الصويرة.
فحدث  العتيقة،  املــديــنــة  أمـــا 
خفي  صــراع  هناك  إذ  حــرج،  وال 
الكواليس،  في  له  االستعداد  يتم 
وتهجير  موغادور،  تاريخ  لطمس 
الساكنة إلى خارج املدينة العتيقة 
ألــف   40 أو  ــم  ــ دره ــف  ألـ  20 ـــ  ب
امللك  صاحب  أما  للمكتري،  درهم 
فلينتظر.. وكلنا في قاعة االنتظار.
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يتم  بيئية،  حمولة  ذو  مصطلح  األزرق«  »اللواء 
عز  في  باملصطافني  شواطئنا  عجت  كلما  تــداولــه 
لها مواصفات خاصة،  التي  تلك  الصيف، خصوصا 
خصائص  من  بها  يرتبط  وما  النظافة  طليعتها  في 
تميز هذا الشاطئ عن ذاك، فتصل به إلى الدرجة التي 
يصبح معها وجهة تستحق أن يتهافت عليها طالبو 
الربوع،  مختلف  من  والترفيه  والراحة  االستجمام، 
في  املتمثل  التحفيز  هذا  يثمن  أن  إال  املرء  يسع  وال 
البيئة داخل  »اللواء األزرق« كرمز للحفاظ على  ذاك 
للسباحة، وأساسه  املخصص  الشاطئ  نطاق عماده 
الرمال الناعمة التي تتجمع فوقها أفواج متعاقبة من 
هناك،  أو  هنا  االصطياف، وسواء  أيام  طيلة  الرواد 
فالحرص على احترام البيئة واجب، والحفاظ عليها 
الزم، لكن إلى متى سيظل هذا التحفيز مقتصرا على 
أليس  بعينه؟  مكان  وفي  السنة،  من  محدودة  فترة 
أخضر،  وليكن  آخــر،  لــواء  يستحدث  أن  األولــى  من 
»اللواء  ذلك  يسلم  بحيث  مدننا،  املــرة  هذه  يخص 
األخضر« لكل مدينة أولت الحفاظ على البيئة رعاية 
التنسيق  فيها  يكون  مدروسة،  ضوابط  وفق  عملية 
والجمال والنظافة والتعهد الدؤوب، جنبا إلى جنب 

في انسجام تام.
فمدخل املدينة على سبيل املثال، ينبغي أن يحظى 
يؤمه  متنفسا  جهة  من  يكون  حتى  خاص،  باهتمام 
اليوم،  فترات  من  فترة  في  جوالتهم  في  قاطنوها 
ونزهاتهم عند نهاية األسبوع، ومن جهة ثانية، فإن 
سيدفع  الــدوام،  على  به  املهتم  املنسق،  املدخل  ذلك 
سيجعله  األقــل  على  أو  دخولها،  إلــى  بها  مــار  كل 
أما في وسطها، وداخل  انطباعا حسنا عنها،  يأخذ 
التركيز  فيلزم  تصنيفاتها،  اختالف  على  أحيائها 
على الحدائق، بحيث يتم اختيار املكان املناسب وفق 
للمغروسات،  الدقيق  االختيار  مع  مدروس،  تصميم 
وتوفير  املحددة،  الزوايا  في  الراحة  كراسي  ووضع 
الحرص  مــع  الــريــاضــة،  ومــمــارســة  للعب  ســاحــات 
املتواصل  والتعهد  التامة،  الرعاية  على  الشديد 
الضروري  فمن  لألرصفة،  وبالنسبة  مرافقها،  لكل 
مغروس  شجر،  من  يزينها  وما  متسعة،  تكون  أن 
بانتقاء ال بارتجال، تصبح معه الشجرة في غضون 
تفرعا  متفرعة  أو  للبنيان،  مطاولة  معدودة  سنوات 
هاتيك  تكون  أن  يتوجب  كما  ــارة،  امل تحرك  يعوق 
التي  السافرة  االعــتــداءات  من  مأمن  في  األرصــفــة 
جهارا،  واملتاجر  املقاهي  حقها  في  تمارسها  باتت 
بمختلف  املتجولني  الباعة  معروضات  إغفال  دون 
وكذا  العمومية،  للمؤسسات  وبالنسبة  صنوفها، 
البيئي،  الحس  هــذا  يشملها  أن  فيلزم  الخاصة، 
أو  لواجهاتها،  الجمالي  بالجانب  األمر  تعلق  سواء 
التنسيق داخل  داخل ساحاتها وأبهائها، فضال عن 
الخدمات على مدار يوم  التي يلجها طالبو  القاعات 
املستشفيات  ساحات  تكون  أن  يعقل  فال  العمل، 
التعليمية  املؤسسات  وساحات  موحشة،  شبه  مثال 
جرداء، أو على العكس من ذلك، مكانا تغرس فيه كل 
وإن  لألكثر تحمال،  املطاف،  نهاية  في  والغلبة  نبتة، 
البقاء، في  لها  التي كتب  أعوام حتى تصير  إال  هي 
حكم املتغول)..(، وإلى جانب ما سبق، ينبغي حسن 
تقويم عملية النظافة داخل املدينة، من خالل الوقوف 
وكــذا  الــنــفــايــات،  لجمع  املخصصة  األمــاكــن  على 
الساكنة  حرص  ومدى  وتفريغها،  جمعها  مواقيت 

على االلتزام بما تم االتفاق عليه في هذا الصدد.
لقد آن األوان لكي يحضر الحس البيئي في صلب 
فنظافة  مدننا،  داخــل  العام  الشأن  وتسيير  تدبير 
أن  على  صـــادق  مــؤشــر  املـــدن  وتنسيق  وجمالية 
ونظرة  دقيقة  دراســة  وفق  وضعها  تم  قد  املشاريع 
هناك  أن  على  القاطع  الدليل  يحمل  أنه  كما  شاملة، 
أن  أجــل  من  لها  متواصال  وتعهدا  دؤوبـــة،  رعاية 
تبقى في قمة بهائها وعطائها.. فمتى نسمع عن هذا 
التنافس  في  مدننا  تشرع  ومتى  األخضر«؟  »اللواء 
أجوائها  فــوق  ليرفرف  به  الظفر  أجــل  من  الفعلي 

الصافية النقية في هدوء وسكينة؟

عثمان محمود

التضامن  تخرج وزيرة  أن  جدا  سهل 
يوم  في  واألســرة  واملــســاواة  والتنمية 
ــحــث األســر  دراســـــي، وتــدعــو فــيــه وت
التضامن  قيمة  إحــيــاء  على  املغربية 
بينما  عنهم،  املتخلى  باألطفال  والتكفل 
ــواء كانت  ــع األســـرة املــغــربــيــة، سـ واقـ
فقيرة أو غنية، ال يبعث على االطمئنان، 
بسبب  البيضاء  الراية  رفعت  فالفقيرة 
أطفالها  والغنية خرج  والعوز،  الحاجة 
انبهارهم  بسبب  والسيطرة  املراقبة  عن 
في  وانــغــمــاســهــم  التكنلوجيا  بــعــالــم 
بهم في  التي عصفت  واملغريات  املالهي 
عالم االنحراف واإلدمان، واألمثلة كثيرة 

ال مجال للخوض فيها.
وحتى إن رغبت أسرة في التكفل بطفل، 
ال  والــشــروط  معقدة  اإلداريــة  فاملساطر 
ترزق  لم  التي  األســر  معظم  في  تتوفر 
والحديث  التكفل،  في  والراغبة  بأطفال 
هنا عن دخل األسرة أو الراتب الشهري 
بطفل،  بالتكفل  له  يسمح  الذي  للكفيل، 
تنزيل هذا األخير بعقد شرعي عدلي  ثم 
كوارث للثلث في حالة وفاة رب األسرة، 
ونزاعات  صــراعــات  يخلق  طبعا  وهــذا 
إجحافا  الــورثــة  ويعتبره  اإلرث،  على 

في حقهم.
األســر  تعانيه  ــذي  ال الخطير  واألمـــر 
التي تكفلت بطفل متخلى عنه، هو فراغ 
مكان اسم األب في عقد االزدياد، الشيء 
أقرانه  للطفل أمام  إحراجا  يسبب  الذي 
الوثيقة  بهذه  إدالئــه  عند  أو  كبره  عند 
في مؤسسته التعليمية، أو إدارة أخرى، 
واألقرباء  الجيران  تساؤالت  عن  ناهيك 
الطفل  كنية  اخــتــالف  عــن  والطفيليني 
واالسم العائلي لألسرة، مما يسبب عقدة 
دفع  ما  وهذا  الطفل،  لدى  نفسية  وأزمة 
التي  الكنية  تغيير  إلى  األسر  من  بكثير 
رب  بكنية  للطفل  املدنية  الحالة  تمنحها 
األسرة، سالكني في ذلك طرقا ملتوية، أي 

تبني الطفل وليس التكفل به.
بكفالة  املختصة  الجهات  عالجت  وقد 
األطفال، فراغ عقد ازدياد الطفل املتكفل به 
من اسم األب، ألنه في غالب األحيان يكون 

كاسم  حمد  أو  عبد  بما  بملئه  مجهوال، 
محمد...  أو  الحميد  عبد  أو  القادر  عبد 
عندما  األمرين،  فاألسر تعاني  ذلك،  ومع 
يعلم الطفل، سواء كان ذكرا أو أنثى، أنه 
معهما  عاش  اللذان  والوالدان  به  متكفل 
التي  والحوادث  الحقيقيني،  والديه  ليسا 
التي  املؤملة  الجرائد والقصص  كتبت في 
تبث على شاشاتنا التلفزية والتي تجسد 
تمرد املتكفل به على األسرة، ألنه علم أنه 
دليل  خير  عنه،  متخلى  طفل  األصــل  في 

على ذلك، وخصوصا عند مطالبته أبويه 
الحقيقي  أبيه  باسم  بإخباره  بالتكفل 
يعلم  ــذي ال  الـ ــر  األمـ تـــواجـــده،  ــان  ومــك
عويصة  مشاكل  يسبب  مما  هــؤالء،  به 
في  تــؤدي  بل  عليها،  السيطرة  يصعب 
غالب األحيان إلى هروب الطفل أو لجوئه 
إلى العنف أو اإلدمان على املخدرات، أو 

االنتحار.
تشاؤما  ليس  السطور  لهذه  فكتابتي 
التكفل،  في  الراغبة  لألسر  تخويفا  وال 
ملعرفة  وتنويرهم  االحتياط  ألخذ  وإنما 
فأنا  فقط،  واإلدارية  الشرعية  اإلجراءات 
والحمد  فيها  ونجحت  التجربة  عشت 
من  األولــى  السنة  في  اآلن  وابنتي  لـله، 
االقتصاد،  مجال  فــي  الــدكــتــوراه  سلك 
التحضيرية  األقــســام  مــن  مــرت  بعدما 

ثم املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
واعــتــبــارا ملــا ســبــق، وفــي ظــل أزمــة 
املغربي  املجتمع  يعيشها  التي  القيم 
املعقدة،  اإلدارية  والشروط  واإلجــراءات 
ــل هــذا ال  ــيــومــي، ك وضــغــط الــحــيــاة ال
املتخلى  باألطفال  التكفل  على  يشجع 
تتحمل  أن  الدولة  على  يجب  لذا  عنهم، 
وتحفز  هؤالء،  تجاه  املسؤولية  من  جزء 
املتوسطة  وخصوصا  ذلــك،  على  األســر 
التكفل، وذلك  الراغبة في  منها والفقيرة 
للطفل  شهري  مالي  مبلغ  بتخصيص 
التتبع  مع  األسرة  به  تساعد  به  املتكفل 
ينبغي  كما  طبعا،  واملواكبة  واملراقبة 
االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  تأهيل 
األطفال  من  الشريحة  هــذه  تــأوي  التي 
مع  وإداريـــــا،  ــا  وتــربــوي لوجستيكيا 
دوريــة،  وتفتيش  مراقبة  لجان  إحــداث 
املتالعبني  على  صارمة  عقوبات  وتنزيل 
بجدية  والتفكير  للقوانني،  واملخالفني 
األطــفــال  ومـــآل  مصير  ــي  ف وعــقــالنــيــة 
بدور  املقيمني  الرشد  سن  وصلوا  الذين 
مستوى  على  أما  االجتماعية،  الرعاية 
مصارحة  لها  فينبغي  الكفيلة،  األســرة 
والتمهيد  مبكرة  سن  في  بواقعه  الطفل 
واألطباء  الخبراء  استشارة  مع  لذلك،  

النفسانيني في املوضوع.

سعيد الهوداني 

مقاهي »زطاط« وأشباحها
قبل  كانت  التي  تلك  هي  املقاهي  أجمل 
حينما  التاريخ،  هذا  قبل  وربما  سنة،  مائة 
يتمددون  أو  الحصير  على  الرجال  يجلس 
وقد ينامون.. أحاديثهم عفوية وبراغماتية.
والحياة،  للنجاة  سفينة  سطات  كانت 
املقهى  بني  متنوعة،  كهوف  فيها  املقاهي 
دخول  منذ  طويال  عمرت  التي  األوروبــيــة 
سبعينيات  غاية  وإلــى  املدينة  الفرنسيني 
الفضاء  كوميرس«،  »كافي  املاضي،  القرن 
ــي مــوقــع حــيــث كــان  الــحــلــم الـــذي جـــاء ف
ثم  عابدون،  والفقهاء  مرابطون،  »الزطاطة« 
داخل  والظاهرة  الخفية  الشعبية  املقاهي 
الحدود  في  جنباته  وعلى  الحد«  »ســوق 

الــروح  فيها  تبوح  مقاهي  الــحــد«..  »نــزالــة  مع  السحرية 
لباريها يوميا قبل أن تنطلق إلى دنيا هلل بحثا عن األرزاق.
ولعل مقهى »موسى« التي شكلت فراشا للبؤساء الصامتني 
أو فندق »السعادة« بممر القائد علي، مآوي الحكواتيني، من 
آخر معالم املقاهي والفنادق الشعبية العجيبة، أما اآلن، فقد 
رغم  صغيرة،  و»ممالك«  »جمهوريات«  إلى  سطات  تحولت 
أنها ما زالت تحافظ على مقاهي شعبية تجمع فلول القبائل 
املجاورة وكأنهم جيوش منهزمة فرت من حروب غير معلنة. 
وكل  في سطات،  العصرية  املقاهي  في  اليوم  األسوأ  لكن 
املدن الصغيرة، التي تحتضر أو تقاوم في غياب استثمارات 
من  عددا  بها  أن  رمزي،  بعد  وذات  ومثمرة  ودائمة  حقيقية 
املقاهي وقد تحولت من فضاء اجتماعي ال يمكن أن ينوب عن 
البيت أو فضاءات العمل، إلى مستعمرات يختبئ فيها ممن 
»يقتلون الوقت« أو يقتلهم، فتّحلوا إلى يائسني مستسلمني 
شيء،  كل  في  يتكلمون  الفعل  أو  العمل  على  لهم  قــدرة  ال 
والفن  والطب  والرياضة  واألدب  والتاريخ  السياسة  في 

قاعدون  وهم  شيء  كل  وينتقدون  والسحر... 
مقعدون وقد تلّبسهم الوهم أنهم بهذا وكأنهم 

علماء في مختبرات مصنفة عامليا.
يأسف املتأمل لهذا الحال، كيف فقدت مدينة 
تشبهها،  كثيرة  ومدن  سطات،  مثل  تاريخية، 
أدباء وعلماء  كانت من  املثقفة والتي  ُنخبتها 
متحدون  وبسطاء  وتجار  وفالحني  وفقهاء 
يعتقد  واليوم  لهم غيرة ورؤية وفعل واضح، 
القاعدون في املقاهي أو خلف شاشات الكآبة 
التاريخ  على  أوصياء  كأنهم  األشباح،  مثل 
هناك..  من  والنقد  التغيير  وهم  ويعتقدون 
معرفة،  مرمية صّدقوا جهلهم  معدودة  حاالت 
وأن التغيير يمكن أن يأتي من املقهى وليس من الجمعيات 

واملنظمات ومن األحزاب والنقابات. 
الوقت  املقاهي وخلف شاشاتهم طوال  القاعدون في  أيها 
مكتئبني بال أفق، اخرجوا من أوهامكم البائدة ومن أحالمكم 
لقتل  قتلة مأجورين  النهاية لستم سوى  فأنتم في  النافقة.. 
ضحايا  يوميا،  املشهد  نفس  تــكــرار  مــع  وصــرتــم  الــزمــن، 
عذاب  غرار  على  والشاشة  املقهى  عذاب  تعيشون  وموتى 
املقهى  أمــا  ومهامه،  شروطه  له  الفعلي  فالتغيير  القبر، 
بهذا الشكل، فإن الناظر إليها اليوم ال يمكنه إال أن يضحك 
وُيضحك، وأستعير لتتمة هذا املشهد، ما كتبه يوما صديقي 
أنا  حتى  ْنبَدا  »وأنا  رائع:  مقطع  في  يقوتي،  محمد  املبدع 
كنضحك وُهوَما يضحكوا الناس لي ْحدانا وضحكوا املارة 
وضحكت  التوريست  السياح  وحتى  والجالسني  والواقفني 
علينا الحيوط، وشوية بدات كتضحك حتى الشوارع واألزقة 
والجرادي والساحات، وحتى لدابا ما عرفتش هاد الضحك 

عالش«.

شعيب حليفي

األمر الخطير الذي تعانيه األسر 
التي تكفلت بطفل متخلى عنه، 

هو فراغ مكان اسم األب في 
عقد االزدياد، الشيء الذي يسبب 

إحراجا للطفل أمام أقرانه عند كبره 
أو عند إدالئه بهذه الوثيقة في 

مؤسسته التعليمية، أو إدارة أخرى، 
ناهيك عن تساؤالت الجيران واألقرباء 

والطفيليين عن اختالف كنية الطفل 
واالسم العائلي لألسرة، مما يسبب 

عقدة وأزمة نفسية لدى الطفل، 
وهذا ما دفع بكثير من األسر إلى 
تغيير الكنية التي تمنحها الحالة 
المدنية للطفل بكنية رب األسرة، 

سالكين في ذلك طرقا ملتوية، أي 
تبني الطفل وليس التكفل به.
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المنبر الحر
العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

بالعشق الحالم 

عزيز الفاطمي

يا حاملا بالعشق والغرام
ال تقص رؤياك على املتشائم

قد يغرقك يف بحر مظلم
عش اللحظة واأليام 

فأنت مسافر كباقي األمم
ابعث رسائل الود والوئام
كن رسول احلب والسالم

ومبقاصد العشق عالم
وألحكام الصدق متعلم

جتد يف قصائد قباني ما ال تعلم
ال تستخف بعاشق متيم

يا قاضي قضاء الهيام
استفت قلب العشاق
قبل إصدار األحكام

فالتنازل قانون املغرم

في ذكرى المطالبة باإلصالح 
في الرابع والعشرين من فبراير 2011، أي بعد 
أربعة أيام من خروج شباب الربيع املغربي في 
مسيرات حاشدة، كانت جمعية هيئات املحامني 
تنظيم  أول  بالرباط،  املحامني  بتعاون مع هيئة 
مكتبها  استنفر  حــني  الــحــركــة  مــع  ــجــاوب  ت
عبد  األســتــاذ  املــرحــوم  شخص  فــي  ورئيسها 
السالم البقيوي، ونقباءها وجميع من شارك في 
ندوة إصالح القضاء، في مقدمتهم وزير العدل 
آنذاك املرحوم محمد الطيب الناصري ومرافقيه 
فبراير   20 حــركــة  اعــتــبــرنــا  وإذا  األقـــربـــني، 
منظومة  إصــالح  ورشــة  فــإن  تاريخية،  محطة 
أهمية،  تقل  ال  الجمعية  نظمتها  التي  العدالة 
قياسي،  وقت  في  إلعدادها  وال  ملوضوعها،  ال 
املعني  الرسمي  للقطاع  الفعلية  للمشاركة  وال 
بالعدل في شخص الوزير ومساعديه، وال لقيمة 
العروض التي قدمها ثلة من النقباء واملحامني، 
وال  ليومني،  امتد  ــذي  ال العميق  للنقاش  وال 
للحشد الهائل من الزمالء الذين أتوا من كل فج 
عميق، ورغم أهمية التنظيم وظرفية الحدث، بل 
وحضور الوزير، ال باعتباره وصيا على القطاع، 
وإنما بصفته ممثال للحكومة التي كانت تعتبر 
امتدادا ملا كان يسمى بحكومة التناوب التوافقي 
شعار  يسمى  كان  ما  على  بدورها  ركبت  التي 
تخليق الحياة العامة، وكل ما واكبها وقتئذ من 
امللفات  ترتيب  بينها  من  »الرتوشات«،  بعض 
وتجهيز  الجلسات  جداول  وإعــداد  املكاتب  في 
إصالحات  وهي  بميكرفونات،  الجلسات  قاعات 
شكلية أضحت - بكل أسف - على مر الزمن في 

خبر كان. 
ــان الـــوزيـــر أول  ــي الـــنـــدوة املــعــلــومــة، كـ ف
عرض  بعد  املستفيضة،  كلمته  وفي  املتدخلني، 
واملتمثلة  اإلصالح  مجال  في  وزارته  مقترحات 
عن  أعرب  التشريعية،  التعديالت  مشاريع  في 
الدفاع  هيئة  مع  للتعاون  الكامل  استعداده 
البياض،  ناصعة  القضاء  صفحة  جعل  بغية 
مع التزامه بالشراكة في كل خطوة من خطوات 
اإلصالح، غير أن الوزير غيبه القدر فحل محله 
هذا  انتماء  ــم  ورغ الرميد،  مصطفى  الزميل 

يعمل  من  كل  جانبا  ترك  األسرة،  لنفس  األخير 
وكتاب  وخبراء  ومحامني  قضاة  من  امليدان  في 
الشرطة،  وضباط  قضائيني  ومفوضني  الضبط 
باعتبارهم من أهل الدار، ولو كان للوزير الذي 
عهد إليه اإلصالح آذان صاغية، وشكل مجلسا 
الغاية من أهل مكة، معتبرا كل عضو من  لهذه 
أعضائه بمثابة الطبيب الذي يتفقد يوميا أحوال 
املصاب ال طيلة مدة االستشفاء وإنما على وجه 
الورشة  في  النقاهة،  فترة  خــالل  الخصوص 
حول  الــتــداول  قاعة  أن  للمرء  يخيل  املعلومة 
حاجة  دون  مختبر  إلى  تحولت  الخلل  أسباب 
إلى معدات، حيث أن كل متدخل تحول إلى خبير 
تختزلها  التي  والحواجز  الصعوبات  يرصد 
يعزى  امليدانية بعضها  املمارسة  ذاكراته بحكم 
في  ضعف  أو  البشرية  املوارد  في  النقص  إلى 
ال  أعراض  وهي  التدبير،  في  خلل  أو  التكوين 
مكتبه  في  القابع  املسؤول  يشخصها  أن  يمكن 
وإذا  امليدانية،  باملمارسة  عالقة  له  األمر  مادام 
كان للعالم بصفة عامة أهمية في مجال التنظير، 
من  اليومية  باملمارسة  املقرون  التخصص  فإن 
شأنه أن يجعل من صاحبه مؤسسة متنقلة، وما 
ينطبق  املثال  سبيل  على  املحامي  على  ينطبق 

على القاضي و الصحفي والطبيب.
أماطت  عروض  ألقيت  فبراير،   24 ندوة  في 
تداول  الحقيقية، حني  الخلل  مواطن  عن  اللثام 
جميع  من  الزمالء  من  العشرات  املنصة  على 
بل  االخــتــالالت،  برصد  يكتفوا  ولــم  الهيئات 

يحتاج  ال  ما  بينها  من  عملية  اقتراحات  قدموا 
من  وطنية  عزيمة  إلى  وإنما  مالية،  موارد  إلى 
حقيقية  قاطرة  القضاء  من  تجعل  أن  شأنها 
للتنمية ورهانا لنشر قيم العدل والحرية، وتظل 
األسئلة املؤرقة قائمة على مر الزمن: ما سر عدم 
األخذ بأسباب الخلل التي أثارها أهل الدار في 
وما  باإلصالح؟  املكلفة  الهيئة  طرف  من  الندوة 

سر عدم إشراك األطراف املعنية بالقطاع؟
ال نسعى من خالل هذا العتاب إلى تبخيس 
بعد  خاصة  الهيئة،  بذلتها  التي  املجهودات 
االطالع على توصياتها املستفيضة التي غالبا 

ما توحي بـ»الطوباوية«.
املثال،  سبيل  على  الجنائية،  املساءلة  ففي   
حماية  كتعزيز  العناوين  بعض  نقارن  حني 
سياسة  إرساء  أو  والحريات  للحقوق  القضاء 
املحاكمة  ضمانات  تعزيز  أو  ناجعة  عقابية 
العدالة، يخيل للقارئ أن الصائغ مجرد عازف 
أضحى  االعتقال  أن  يرى  حني  خاصة  ولهان، 

سياسة جنائية ممنهجة.
غداة االحتجاج السلمي الذي قاده شباب 20 
فبراير، كانت هيئة الدفاع في مقدمة املؤسسات 
منظومة  بــإصــالح  املطالبة  إلــى  بـــادرت  التي 
العدالة، وطيلة أشغال الندوة، كانت الضمانات 
القانونية املستفيضة عند املساءلة املسطرة في 
القانون بكل دقة، حاضرة بقوة.. فلماذا يا ترى 
نراها تتالشى يوما بعد يوم إلى حد االندثار في 

السنني األخيرة؟
إن من يطلع على وفرة القوانني وميزة التدقيق 
بالعدل  تعنى  مجالس  وإنشاء  بل  املساطر،  في 
نموذج  أننا  إليه  يخيل  الجديدة،  حلتها  في 
وتوفير  اإلنسان  حقوق  مجال  في  به  يحتذى 
التذكير  وجــب  فهل  العدالة،  املحاكمة  شــروط 
مسؤولية  والحرية  العدل  لقيم  التأسيس  أن 
في  املعنية،  األطراف  جميع  تتحملها  تاريخية 
مقدمتها املجالس القضائية التي أصبحت بقوة 

القانون مستقلة ؟   
 

* محامي بهيئة الرباط

ذ. عبد الصمد المرابط *

حسن الخلق
بندريس عمراوي الطيب

كن ابن من شئت واكتسب أدبا 
                                                 يغنيك محموده عن النسب

اهلل  كرم  لعلي  الشعري  البيت  هذا  لي  أوحى  لقد 
من  أحــاول  التي  األبيات  هذه  بناء  بفكرة  وجهه، 
ــار  وازده رقــي  يف  ــالق  األخ قيمة  حتديد  خاللها 

األمم، وألحمد شوقي حكمته املشهورة:
وإمنا األمم األخالق ما بقيت   

                                             فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
بحسن اخللق نتقدم الصفوف وليس باالسم والنسب
الرتب أعلى  املــرء  ينال  الــصــاحلــات  وبــاألعــمــال 
واحلسب للمال  بإرثه  أو  واللقب  باالسم  وليس 
التعب طعم  يــتــذوق  لــم  ــي  أب ــان  ك يــقــول  مــن  إن 
الشهب ألعــلــى  يرتقي  بالفضائل  يتجمل  مــن 
واألدب ــامـــد  احملـ ــل  ــب ــأن ب يــعــلــو  ــى  ــت ــف ال وشــــأن 
فرغم قرابته من النبي محمد لم يشفع هذا ألبي لهب
الذهب لرتبة  ترتقي  ولــن  فضة  تظل  فالفضة 
العرب عند  فطرة  العلم  وطلب  جهال  يظل  واجلهل 
إذا لبيت للنفس رغائبها تصبح مدمنة على الطلب
ــود  ــعـ يـ ــة  ــ ــنـ ــ ــداهـ ــ املـ عــــالــــم  يف  ــق  ــ ــل ــ ــم ــ ــت ــ وال
الـــــــنـــــــاس عـــــلـــــى الــــــنــــــفــــــاق والــــــكــــــذب
فباب الضاللة مفتوح لكل مدمن على اللهو واللعب
اللهب مــن  اهلل  يقيه  ملــن  مفتوح  الــهــدايــة  وبــاب 

شذرات من كناش الكريدي
 الطيب آيت أباه 

كثيرة هي ذكرياتي مع كناش الكريدي 
ــة خلف  ــل ــقـــودا طــوي الــــذي قــضــيــت عـ
مبادئه  تجسيد  على  مواظبا  الكونطوار 
اإلنسانية، في واقع الحال واملحال أيضا، 
إلى أن حق وصف تجارة املواد الغذائية، 
ما  ولوال  اْلْغدايد!  بمهنة  مبالغة،  ودون 
نظير  هلل،  عند  محفوظ  أجر  من  نحسبه 
ما نرجو أن ُيتقبل خالصا لوجه هلل، ملا 
كان يجدر بأي بشر كيفما كانت مؤهالته، 

أن ُيَوشَح بوسام مول الحانوت.
شخصيا، لن أنسى ما حييت وجوها 
ترهقها  وأخــــرى  املــســتــبــشــرة  مــنــهــا 
تجارية،  معامالت  بها  جمعتني  قترة، 
الــذاكــرة،  صفائح  على  بصمات  تركت 
فيها  كما  وحجر،  طــوب  األجناس  فكل 
أستعرض  الطالح،  أيضا  فيها  الصالح 
لكم منها اليوم شلة من األفارقة السود، 
كانت ُتشرف على مهمة تموينهم األخت 
تأويلها،  حسب  عائشة،  أو   »ndéye«
أنتبه  لــم  أنني  صيف،  ذات  حصل  إذ 
محلي  سأقفل  بكوني  إشــعــارهــا  ــى  إل
أمــارس  يــومــا،  ملــدة عشرين  الــتــجــاري 
كنت  فقد  أسرتي،  مع  إنسانيتي  فيها 
أكتب اإلعالن عن العطلة باللغة العربية. 
لي  مدينة  السيدة  هــذه  كانت  وقتها، 
مع  غيابي  وتزامن  درهــم،   400 بمبلغ 
في  للمغرب  النهائية  مغادرتهم  موعد 

اتجاه فرنسا.

العطلة،  مــن  عــودتــي  بعد  مــبــاشــرة 
ــرط الــشــمــس  ــ ــن ف ــد مـ ــجــل ــوع ال ــخــل م
جاذبية  ــدار  م فــي  وقفت  واملــصــاريــف، 
إلى  فانتشلني  الــتــجــاري،  ــصــاروخ  ال
رعشة  إال  هــي  ومـــا  ــهــمــوم،  ال ــة  ــ دوام
لبثوا  بمن  مجددا  التحقت  حتى  جفن، 
ــدورون  فــي »جــفــنــة« آلـــة الــتــصــبــني، يـ
األبناك  منهم  لتستخلص  ويتعصرون، 

والشركات أوساخ الدنيا.
ما  تفقد  في  شرعت  املسير،  مستأنفا 
البديهي  من  كان  وطبعا  علي،  وما  لدي 
كرسته  ما  هــذا،  نظامي  لقاء  ــع  أدف أن 
عدائية،  منافسة  من  القطاع  عشوائية 
في  إخــوانــي  مــن  نفر  ــعــدُم  َي ال  بحيث 
الحرفة أساليب الخبث الصطياد الزبناء 

بصنوف شتى من الطعوم الكيدية..
ال علينا، فاملهم عندي أال أضع الناس 
أما  واحــدة،  سلة  في  كالبيض  جميعا 

مسألة األرزاق، فلله في خلقه شؤون.
األنفاس  سويا  نستنشق  دعونا  إذن، 
كناش  صفحات  تقليب  مــن  ــصــادرة  ال
الكريدي، عساها تكون منعشة، وبما أن 
كانت  وقتئذ،  املتداولة  النصب  عمليات 
تتحدث عن مبالغ طائلة، يحبك أبطالها 
بسيناريوهات  حيال  السود  األفارقة  من 
على  مثال  الــحــصــول  تشترط  مــغــريــة، 
النقدية  األوراق  يعالج  سحري  سائل 
طبيعتها  إلــى  ويعيدها  املــمــســوخــة، 
الحقيقية، فإنني لم أعر مديونية األخت 
اعتبار  عــلــى  اهــتــمــام،  ــى  أدنـ عــائــشــة 
كم  تغطي  ال  ــر،  األخــي فــي  قيمتها  أن 
الحصص الهائل الذي استفدت منه في 
بلغة  التجارب،  التواصل وتقاسم  مجال 

ـ وفي شكل من  ـ على قد الحال  أجنبية 
بحموالته  اآلخــر  على  االنفتاح  أشكال 

الفكرية املختلفة عن ثقافتنا.
ما إن بدأت أتأقلم مع صراعات الحياة 
ذات  توقفت  حتى  املهنية،  والتزاماتي 
بمدينة  متجري  من  مقربة  على  أمسية 
من  قادمة  زرقــاء  أجــرة  سيارة  تــمــارة، 
أصول  من  شابة  منها  ترجلت  الرباط، 
مع  باملوازاة  تستفسرني،  وهي  إفريقية 
النافذة،  مــن  املنبعث  السائق  صــراخ 
ما  أنه  إال  الطيب؟  هو  أنا  كنت  ما  إذا 
من  أكثر  حينها  انتباهي  لَف  شيء  من 
كلفتها  الــتــي  عــائــشــة،  األخـــت  عزيمة 
400 درهم مصاريفا إضافية  أداء  ألجل 
نصيب  من  كانت  درهم   200 عن  عبارة 
أنفقته من  ما  زائد  »الُكورصة«،  صاحب 
فرنسا،  من  اتصاالتها  مقابل  أوروهــات 
الرقمية،  التواصل  تطبيقات  شيوع  قبل 
باملهمة،  يفي  وسيط  إيجاد  بغية  وذلك 
صديقتها،  إزعاج  عن  الحديث  دون  هذا 
التي تأدبت كثيرا، وأبدعت في االعتذار 

بالنيابة، وهي تناولني مبلغ الدين.
انتهت الحكاية، وبقيت أثارها الطيبة 
وإلــى  والــذاكــرة،  الــفــؤاد  فــي  محفورة 
يومنا هذا، ما فتئ مول الحانوت محاطا 
كما  الغذائية،  املـــواد  أصــنــاف  بشتى 
دكانه  عقر  من  يناولك  األنفس،  تشتهي 
ما تستطيبه أذواقك، عن طيب خاطر أو 
دفتر  في  »الحصيلة«  يــدون  ثم  مرغما، 
فلسا  مقابلها  تدفع  أن  دون  الــديــون، 
فال  منك،  إليها  األقرب  أنه  رغم  واحــدا، 
تكسر خاطر نفس منعت عنها ما وهبتك 

أنت، خصوصا في ظل األزمة الراهنة.
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خماطر غياب ثقافة 
التربع بالدم 
يف املغرب

عندما تتوقف الحياة على كيس دم

يعد الدم مادة حيوية مرتبطة بحياة الكثير من الناس 
الذين يحتاجون بشكل دائم ألكياس من الدم للبقاء 
على قيد الحياة أو في العالج من المرض، حيث يكثر الطلب 

على مراكز تحاقن الدم، للحصول على األكياس بشكل يومي 
على الصعيد الوطني، مما يجعل المخزون دائما في تراجع 

يتطلب المزيد من المتبرعين بشكل دائم قصد تغطية الطلبات 
المتكررة، والتي تتلقاها المراكز في جميع المدن المغربية.

فهناك العديد من المرضى الذين يجدون صعوبة كبيرة لشراء 
أكياس الدم واالستفادة من هذه المادة األساسية للحياة، 

مما يدفعهم للبحث عن متبرعين قصد الحصول على أكياس 
الدم بشكل مجاني، لكنهم يعيشون معاناة حقيقية من أجل 

إيجاد األشخاص الذين يقبلون الفكرة، فهناك الكثير من الناس 

يرفضون فكرة التبرع بالدم رغم أن المسألة عادية وليس لها 
أي تأثير على صحتهم، إال أن المغربي دائما لديه مخاوف من 

المؤسسات، سواء المستشفيات أو مراكز تحاقن الدم للتبرع، 
أو المحاكم لإلدالء بالشهادة في قضية ما.

فقد وجهت العديد من مراكز تحاقن الدم في مختلف المدن 
المملكة مؤخرا، نداءات إلى المواطنين، عبر وسائل اإلعالم 

ألجل المشاركة في حمالت التبرع بالدم، وتقديم بعض القطرات 
من دمائهم إلنقاذ حياة أشخاص آخرين، يعيشون معاناة حقيقية 

مع عدة أمراض ويحتاجون ألكياس الدم للعالج أو لالستشفاء.. 
فما هي وضعية مراكز الدم بخصوص المخزون؟ وهل هناك 

إقبال من قبل المواطنين على التبرع التلقائي بالدم؟ وما هي 
أنواع األمراض التي تحتاج ألكياس الدم؟

إعداد: خالد الغازي

مخزون وطني محدود
 ألكياس الدم

مديرة املركز  الحجوجي،  خديجة  تقول 
حاليا  املخزون  أن  الــدم،  لتحاقن  الوطني 
الصعيد  على  الــدم  من  كيسا   3324 يضم 
املراكز،  بني  املخزون  ويتفاوت  الوطني، 
تواجد  تعرف  التي  للمدن  بالنسبة  خاصة 

املستشفيات الجامعية، بحيث تعرف بعض 
البيضاء  الدار  مدينة  في  السيما  النقص، 
واحد  يوم  سوى  مخزونها  يتعدى  ال  التي 
فقط بسبب الطلب اليومي لألكياس، إذ أن 
توفير  تستطيع  ال  االقتصادية  العاصمة 
توصية  وفق  أيام  سبعة  ملدة  كاف  مخزون 
معدل  أن  مضيفة  العاملية،  الصحة  منظمة 
بنك الدم يختلف بني املدن بالنسبة للرباط 
3 أيام، وفاس نفس املعدل،  من يومني إلى 
أن  يمكن  احتياطي  لديها  أخرى  مدن  فيما 

املخزون  بينما  أطــول،  ملدة  الطلبات  يلبي 
الوطني قد يغطي من 3 إلى أربعة أيام فقط.
وكشفت أن حوادث السير وأمراض الدم 
كسرطانات الدم، وفي بعض األحيان نزيف 
ــرأة خــال الـــوالدة، إلــى جانب أمــراض  امل
وراثية تحتاج لحقن الدم باستمرار كل ثاثة 
»ثاسيميا«  مرضى  مثل  تقريبا،  أسابيع 
من  يعانون  والــذيــن  املنجلي،  ــدم  ال وفقر 
مشاكل في الكريات الحمراء وهم في حاجة 
من  مستمر  بشكل  الدم  أكياس  إلى  ماسة 

أسبوعني إلى ثاثة مدى الحياة.
الطبيب  أن  الــحــجــوجــي،  وأوضــحــت 
يطرح عدة أسئلة على املتبرع، ثم يخضعه 
الدموي،  الضغط  ولقياس  طبي  لفحص 
الصحية هل يسمح  يقرر حسب حالته  ثم 
أن هناك موانع تحرمه من  أم  بالتبرع،  له 
التبرع، مبرزة أن كيس دم املتبرع ينقل إلى 
حول  مخبرية  لتحاليل  ويخضع  املختبر 
الفيروسي،  الكبد  ومــرض  السيدا  مرض 

مكونات:  ثاث  إلى  الكيس  يقسم  ثم 
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بالزما، كريات الدم الحمراء، والصفائح.
يعتمد  التي  االستراتيجية  بأن  وقالت 
تقديم  فــي  تتمثل  الوطني  املــركــز  عليها 
الخدمة للمواطنني قصد التبرع، من خالل 
وضع وحدات ونقط للتبرع خاصة في املدن، 
املواطنني  قرب  متنقلة  شاحنات  وتوفير 
إلى  التنقل  عوض  التبرع  على  لتحفيزهم 
البشرية  املوارد  تعزيز  جانب  إلى  املراكز، 
والتجهيزات  ــعــدات  امل وتــوفــيــر  ــر  واألطـ
الالزمة، مشيرة إلى أن الفرق املتنقلة تقوم 
بزيارات إلى مؤسسات ووزارات ومصانع 
هناك  الجائحة،  فترة  في  لكن  ومساجد، 
واإلجراءات  التجمعات  منع  بسبب  تراجع 
املواطنني  انشغال  جانب  إلى  االحترازية، 
التبرع  في  تفكيرهم  وعدم  التلقيح  بحملة 
الدم  وبنك  املخزون  على  يؤثر  مما  بالدم، 

على الصعيد الوطني.
اتفاقيات  وجـــود  الحجوجي  وأكـــدت 
بحمالت  للقيام  األوقاف  وزارة  مع  شراكة 
الوطنية  التربية  وزارة  ومــع  باملساجد، 
من  مكنت  بحيث  الداخلية،  وزارة  ومــع 
رجال  مشاركة  عرفت  وطنية  حملة  تنظيم 
والــقــوات  ــدرك  ــ وال والــشــرطــة،  السلطة، 
صعوبات  وجــود  الــى  مشيرة  املساعدة، 
داعية  الحمالت  لتوسيع  الجائحة  ظل  في 
حياة  إلنقاذ  بالدم  التبرع  الى  املواطنني 

أناس آخرين.
 

حياة مريض رهينة بكيس
 من الدم

يعد مرضى »الثالسيميا« من الفئة التي 
تكاليف  بسبب  حقيقية  معاناة  تعيش 
مصاريف  تتطلب  والتي  املرتفعة  العالج 
مدى الحياة، إلى جانب ضغوطات نفسية 
هذا  يعتبر  بحيث  اجتماعية،  ومشاكل 
إنتاج  تتطلب  التي  ــراض  األم من  املــرض 
كريات دم حمراء، مما يفرض على املصاب 

أن يخضع ملواكبة طبية مدى الحياة.
فــــاألشــــخــــاص املــــصــــابــــون بـــهـــذا 
العالج،  صعوبات خالل  املرض يواجهون 
التنقل إلى  بحيث تتضاعف معاناتهم بني 
في  البيضاء،  والــدار  الرباط  مستشفيات 
ظل غياب إمكانية تلقي العالج بباقي املدن، 
والبحث عن أكياس الدم في مراكز تحاقن 

الدم قصد البقاء على قيد الحياة.
املراكز  فــي  ــدم  ال مــخــزون  قلة  وبسبب 
لسد  تكفي  وال  الخصاص  من  تعاني  التي 
الحاجيات ومتطلبات املستشفيات، بسبب 
قلة إقبال املواطنني على التبرع بالدم، يجد 
تحد  أمــام  أنفسهم  »الثالسيميا«  مرضى 
يتبرعون  مواطنني  عن  البحث  وهو  آخر، 
أكياس  على  الحصول  قصد  شهريا،  لهم 
الدم مجانية من مراكز تحاقن الدم للحفاظ 

على حياتهم.
العاملية،  الصحة  ملنظمة  تقرير  حسب 
فعدد مرضى »الثالسيميا« في املغرب يصل 
لثالثة آالف مريض، يحتاج كل واحد منهم 
ويحتوي  سنويا،  الــدم  من  كيسا   34 إلى 
من  مليغرام   200 على  الــدم  من  كيس  كل 
تحت  املرضى  حياة  تظل  حيث  الحديد، 
رحمة أكياس الدم املتوفرة في مراكز تحاقن 
أليام قصد  االنتظار  على  مجبرين  ــدم،  ال
الحصول على كيس واحد إذا كانت فصيلة 

دمهم نادرة.
البروفيسور  يقول  السياق،  هــذا  وفــي 
أمــراض  مصلحة  الخطاب، رئيس  محمد 
سينا«  »ابــن  بمستشفى  واألورام  الــدم 
بالرباط، أن املريض املصاب بـ»الثالسيميا« 
له،  ــدم  ال حقن  ــدون  ب يعيش  أن  يمكن  ال 
أن  موضحا  ضروري،  بالدم  فالتبرع  لذلك 
املريض ال يتوفر على كريات حمراء سليمة 
لنقل األوكسجني وتوزيعه على الجسم، ألن 
جينية،  ألسباب  بصنعها  يقوم  ال  جسمه 
الكريات  بهذه  للتزود  يحتاج  فإنه  لذلك، 
أصبح  الــذي  بالدم  التبرع  عبر  السليمة 

ضروريا ومؤكدا ملساعدة هؤالء املرضى.

أن  على  الخطاب  البروفيسور  ــد  وأك
أخذ  على  مجبر  »الثالسيميا«  مريض 
الشهر  فــي  مرتني  أو  مــرة  ــدم  ال أكــيــاس 
على مدى الحياة، ألن الكيس الذي يتزود 
جسمه  في  يظل  أن  يمكن  ال  املصاب  به 
الكريات  أكثر من شهر، وهو معدل حياة 
التبرع،  عبر  يــأخــذهــا  الــتــي  الــحــمــراء 
بها  قاموا  التي  اإلحصائيات  أن  مبرزا 
مصابة  مريضة  أو  مصاب  كل  أن  كشفت 

املستشفى  زيارة  عليها  بـ»الثالسيميا«، 
الدم  بأكياس  للتزود  السنة  في  مرة   17
لم  وإذا  أســابــيــع،  أربــعــة  أو  ثــالثــة  كــل 
مضاعفات  تحصل  منتظم،  بشكل  تأخذه 
على  تؤثر  أن  يمكن  وخيمة  صحية  لها 

الشخص املصاب بهذا املرض.
بـ»الثالسيميا«  املصابني  أن  وأوضــح 
بالنسبة  ــى  ــ األول الـــدرجـــة  ــي  ف ــون  ــأت ي
الدم،  ألكياس  يحتاجون  الذين  للمرضى 

لدى  الدم  فقر  مرضى  من  نوع  يليهم  ثم 
لديهم خلل في صنع  يكون  الذين  الكبار، 
الــكــريــات الــحــمــراء، إلــى جــانــب بعض 
يتأثرون  الــذيــن  الـــدم  ســرطــان  مــرضــى 
في  فيكونوا  الكيماوية  األدويــة  بسبب 
الحمراء  بالكريات  للتزود  ماسة  حاجة 
مشيرا  سنتني،  أو  سنة  أو  أشهر   6 ملدة 
الدم  وفقر  »الثالسيميا«  مرضى  أن  إلى 
املنجلي، يحتاجون للدم طول الحياة، ألن 

هذه األمراض مزمنة.
 

ثقافة التبرع غائبة
 لدى الناس

االنخراط  من  يخشون  الناس  من  كثير 
في حمالت التبرع بالدم ألسباب مجهولة 
لدى  حساسية  تسود  حيث  وغامضة، 
الحمالت  هــذه  فــي  لالنخراط  الغالبية 
لتقديم  الدم  تحاقن  مراكز  إلى  والتوجه 
حاجة  في  آخــر  إنسان  لفائدة  دم  كيس 
ماسة له، لكي يظل قيد الحياة بعد حادثة 
سير مروعة، أو يواصل عالجه من املرض 
أو  الدم،  منه، سواء سرطان  يعاني  الذي 

فقر الدم، أو »الثالسيميا«.
الدم  لتحاقن  الوطني  املركز  مدخل  في 
ينتظرون  األفــــراد  بالعاصمة، بعض 
دخول  ألجل  االستقبال،  باحة  في  دورهم 
املركز والتبرع بالدم بشكل تلقائي، وذلك 
االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ تطبيق  وســط 
في  بينما  األفراد،  بني  والتباعد  الوقائية 
مدخل املركز يوجد رجل أمن خاص يقوم 
وصولهم  قبل  الوافدين  أسماء  بتسجيل 

إلى فضاء االستقبال.
محمد، طالب جامعي من بني األشخاص 
الدم  ملركز تحاقن  أنه جاء  أكد  املتبرعني، 
من أجل التبرع بشكل تطوعي، ألن التبرع 
في  تسود  أن  يجب  ثقافة  لــه  بالنسبة 
حاجة  في  أشخاصا  هناك  ألن  املجتمع، 
ماسة لهذه املادة الحيوية، التي يحتاجها 
الدم  ضحايا حوادث السير ومرضى فقر 
أو أمراض أخرى، معتبرا أنه قام بمبادرة 
ملساعدة  وذلك  مقابل،  دون  تلقائية  نبيلة 
كسب  بغية  يعرفهم  ال  آخرين  أشخاص 
أن  سعيد،  قــال  بينما  ــواب،  ــث وال األجــر 
فيها،  عادية ال ضرر  بالدم مسألة  التبرع 
وهي فرصة ملعرفة فصيلة الدم واالستفادة 
لفعل  فرصة  وأيضا  التحاليل،  بعض  من 
داعيا  آخرين،  مرضى  ومساعدة  الخير 
املواطنني إلى التوجه ملراكز الدم والتبرع 
الكثير  ألن  املستشفيات،  لنزالء  بدمائهم 
منهم ال يجدون هذه املادة في بعض األيام 

بسبب نقص املخزون.
وقالت سيدة أخرى أنها تأتي لكي تتبرع 
زوجها  تعرض  أن  منذ  املركز  في  بالدم 
للبحث  اضــطــرت  حيث  صحية،  لوعكة 
ونساء  شباب  من  آخرين  متبرعني  عن 
مجانية  للدم  أكياس  على  تحصل  لكي 
هذه  أن  مؤكدة  زوجها،  لفائدة  املركز  من 
الطريقة نبيلة وجيدة بالنسبة للمواطنني 
الدم  أكياس  من  يستفيدوا  لكي  جميعا، 
عند الحاجة أو لفائدة أحد أفراد العائلة 
في حالة املرض، باإلضافة إلى أن املتبرع 
يستفيد من نتائج التحاليل املخبرية التي 

تجرى على دمه.
الدار  من  جمعوي  فاعل  شــروق،  محمد 
بالدم  التبرع  ثقافة  أن  يؤكد  البيضاء، 
رغــم  ــي،  ــرب ــغ امل املــجــتــمــع  فــي  محتشمة 
جمعيات  بــهــا  تــقــوم  ــتــي  ال ــودات  ــجــه امل
تحاقن  مــراكــز  ونـــداءات  املــدنــي  املجتمع 
يكون ضعيفا  املواطنني  إقبال  أن  إال  الدم، 
مقارنة مع بلدان عربية أخرى، حيث تعتبر 
التبرع بالدم منتشرة في املؤسسات  ثقافة 
الشباب،  أوساط  وفي  واإلدارات  التعليمة 
وتوعية  التحسيس  ضــرورة  على  مؤكدا 
الناس بأهمية التبرع بالدم، ألن العديد من 
أجل  من  حقيقية  معاناة  يعيشون  املرضى 
التزود بكيس من الدم واالنتظار لعدة أيام.

غالء األكياس يثقل 
كاهل المرضى

أكياس الدم يتراوح ثمنها ما بني 350 إلى 400 درهم في املستشفيات، 
بيعها  ويتم  تفضيلية  بأثمنة  الدم  تحاقن  مراكز  من  اقتناؤها  يتم  حيث 

بثمن مضاعف للمحتاجني.
الكثير من املواطنني يضطرون لدفع مبالغ مالية كبيرة تصل في بعض 
األحيان إلى ألفي درهم وأكثر للمصحات أو املستشفيات ألجل الحصول 
على أكياس الدم لفائدة أحد أقربائهم الذي يكون ضحية حادثة سير أو 

حادث آخر، حيث يتضاعف ثمن الدم في املصحات واملستشفيات.
أشخاص كثر يعانون من التكاليف الباهظة ألكياس الدم، لعدم توفرهم 
على »الراميد«، مثل مرضى »الثالسيميا«، والذين يؤدون مبلغ 520 درهما 
للكيس الخاضع للمعالجة والتصفية، قصد التزود بالكريات الحمراء فقط، 
إذ من املفروض على كل مريض أو مريضة التزود بثالثة أكياس من الدم 
كل 21 يوما أو خالل 15 يوما فقط، طيلة السنة، بمبلغ 1600 درهم شهريا 

تقريبا، مما يرفع املبلغ إلى  مليوني سنتيم في السنة.

الحجوجي: العاصمة االقتصادية ال تستطيع 
توفير مخزون كاف لمدة سبعة أيام وفق 
توصية منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن 
معدل بنك الدم يختلف بين المدن بالنسبة 
للرباط من يومين إلى 3 أيام، وفاس نفس 

المعدل، فيما مدن أخرى لديها احتياطي يمكن 
أن يلبي الطلبات لمدة أطول، بينما المخزون 

الوطني قد يغطي من 3 إلى أربعة أيام فقط.

 الخطاب:  مريض »الثالسيميا« مجبر على 
أخذ أكياس الدم مرة أو مرتين في الشهر 

على مدى الحياة، ألن الكيس الذي يتزود 
به المصاب ال يمكن أن يظل في جسمه 

أكثر من شهر، وهو معدل حياة الكريات 
الحمراء التي يأخذها عبر التبرع
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مغربيان في قائمة الجائزة العالمية
 للرواية العربية »البوكر«

في انتظار يوم 25 مايو املقبل، 
الذي ستعلن فيه الرواية الفائزة، 
الطويلة  الــقــائــمــة  ضــمــت  فــقــد 
العربية  للرواية  العاملية  للجائزة 
مغربيني،  ــني  ــي روائ ــر«،  ــوك ــب »ال
املجيد  وعبد  فاضل  يوسف  هما 
عشر  أربعة  جانب  إلــى  سباطة، 
بــلــدا من  روائــيــا مــن أحــد عشر 
إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
سباطة  املجيد  عبد  بلغ  حيث 
 ،»42 »املــلــف  بــروايــتــه  القائمة 
نفسها  للقائمة  رشــحــت  بينما 

ليوسف  الفراشات«  »حياة  رواية 
فاضل.

الطويلة  الــقــائــمــة  ــمــيــزت  وت
ــة  ــرواي ــل ــة ل ــي ــامل ــع ــزة ال ــائ ــج ــل ل
بحضور   ،2021 لسنة  العربية 
فمن  املغاربيني،  للروائيني  الفت 
من  سبعة  يأتي  كاتبا،   16 أصل 
بينما  والجزائر،  وتونس  املغرب 
األردن،  إلى  الكتاب  باقي  ينتمي 
الــعــراق،  ــســودان،  ال السعودية، 

الكويت، لبنان، مصر واليمن.
املرشحة  الروايات  عدد  ووصل 

هذه  دورة  في  »البوكر«  لجائزة 
السنة 121 رواية، من تأليف كتاب 
و75   31 بني  ما  أعمارهم  تتراوح 
 50 الجائزة  قيمة  وتبلغ  سنة، 

ألف دوالر أمريكي.
إلى  املؤهلة  الروايات  وتعالج 
القائمة القصيرة للجائزة العاملية 
للرواية العربية، قضايا لها عالقة 
بــواقــع الــعــالــم الــعــربــي الــيــوم، 
وانتشار  الــعــراق،  مــعــانــاة  مــن 
وضع  إلــى  املتطرفة،  الجماعات 

املرأة في املنطقة.
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الشاعرة المغربية أمينة 
المريني و»ِسفر العاشق«

تـــنـــفـــيـــذا ملــقــتــرحــهــا 
 30 بنشر  اإلبـــداعـــي 

شهر  فـــي  ــا  ــوانـ ديـ
 19 ــن  ــ م واحـــــــد، 
ــى 21  فــبــرايــر إلـ
 2021 مــــــارس 
ــار:  ــعـ ــت شـ ــحـ تـ
الـــشـــعـــر  »ألن 
ضمن  يستحق«، 

ــج ربــيــع  ــ ــام ــ ــرن ــ ب
الثقافي  املــؤســســة 

مؤسسة  أطلقت   ،2021
»مــــقــــاربــــات« الـــعـــنـــوان 

أمينة  املغربية  للشاعرة  الخامس  ــداعــي  اإلب
املريني بعنوان: »ِسفر العاشق«.

العربي  املنتدى  ضمن  الدواوين  كل  وستقدم 
الثامن الذي ستحتضنه مدينة فاس في األسبوع 
الثالث من مارس الجاري، وفق ما جاء في بالغ 
للمؤسسة، وأضافت أن البرنامج الذي تم إطالقه، 
يقيم 30 يوما في ضيافة اإلبداع من خالل شعراء 

ودواوين من العالم العربي.
فرعيا  عنوانا  يحمل  الذي  فالديوان  لإلشارة، 
»ديوان الوفاء«، هو مجموعة من النصوص التي 
كتبتها الشاعرة في مناسبات مختلفة، وقد سبق 
أن فازت بعدد من الجوائز وأصدرت مجموعة من 
»املكابدات«،  زناتة«،  من  »ورود  منها:  الدواوين 
األخــيــرة..«  الحالج  أوراق  و»مــن  »مكاشفات«، 
»مقاربات«  مؤسسة  عن  لها  صدر  كما  وغيرها، 
 2018 سنة  حتى  الكاملة  األعمال  يجمع  كتاب 

بعنوان: »من نبعك امللكي هذا الشذا«.

المريني

معرض الفنانة ليلى بنحليمة 
يحط الرحال بالبيضاء

مراكش  مدينة  تحتضن 
مـــارس  و12   11 ــي  ــومـ يـ
الدولي  املؤتمر  ــجــاري،  ال
حول  اللسانيات  في  األول 
ــوع: »الــلــســانــيــات  ــوضـ مـ
ــوم: بــني  ــلـ ــعـ وتـــقـــاطـــع الـ
املتعدد  والحوار  التشعب 

التخصصات«.
ــذا املــؤتــمــر،  ويــهــدف هـ
البحث  بنية  تنظمه  ــذي  ال
وتحليل  الــلــســانــيــات  ــي  ف

الـــخـــطـــاب بــكــلــيــة الــلــغــة 
لجامعة  التابعة  العربية 
بمراكش،  عياض  القاضي 
على  الــضــوء  تسليط  ــى  إل
الــحــاصــل بني  الـــتـــرابـــط 
والتخصصات  اللسانيات 

العلمية األخرى.
أن  إلــى  ــارة  اإلشـ وتبقى 
السنة،  املؤتمر سيكرم هذه 
حياة  الــراحــلــة  األســتــاذة 

كرطاوي. 

جرد التراث الشفهي الحساني لتعزيز الرصيد الوثائقي
الحساني  الشفهي  التراث  جرد  عملية  كللت 
جهود  تظافر  بفضل  ــك  وذل الكبير،  بالنجاح 
لهم  أسندت  الذين  الثقافيني  الفاعلني  مختلف 
طبع  تــم  وقــد  والنبيلة،  الصعبة  املهمة  هــذه 
حوالي 5000 نسخة من الكتاب، كما أن املديرية 
والرياضة  والشباب  الثقافة  لقطاع  الجهوية 
لم تكتف بطبع  الحمراء،  الساقية  العيون  بجهة 
كتاب الجرد، بل إنها طبعت في إطار عملية جرد 
أخرى  كتب  ستة  الحساني،  الشفهي  الــتــراث 
بمعدل 1000 نسخة من كل كتاب، من أجل تعزيز 
الرصيد الوثائقي للخزانات واملكتبات العمومية 
باألقاليم  الحساني  بالتراث  والتعريف  بالجهة 
كذلك،  املديرية  عملت  كما  املغربية،  الصحراوية 
مختلف  أعمال  طبع  على   ،2020 سنة  برسم 
الندوات الفكرية والعلمية والثقافية التي نظمتها 

مختلف الجمعيات واملراكز الثقافية التي شارك 
الجامعات  مختلف  من  الجهة  أبناء  أغلب  فيها 
واملؤسسات، وتناولت العديد من املواضيع ذات 
الصلة بالثقافة والتراث الحساني بجهة العيون 

الساقية الحمراء.
الشفهي  الــتــراث  جــرد  برنامج  أن  ومعلوم 
األولوية  ذات  البرامج  من  يعتبر  الحساني، 
املغربية،  الصحراء  أهل  هوية  يشكل  باعتباره 
الثقافة  لقطاع  الجهوية  املديرية  اعتمدت  وقد 
الشفهي،  التراث  وتدوين  جمع  في  بالعيون، 
للتصحيح  علمية  ولجنة  املجمعني،  الرواة  على 
العارفني  إلى  باإلضافة  والتصويب،  والتنقيح 
بثقافة وتراث أهل الصحراء، حيث شملت عملية 
الشعبية  واألمثال  واألحاجي  الروايات  الجرد 

والشعر الحساني. 

ســــــــيــــــــكــــــــون 
الـــبـــيـــضـــاويـــون 
ــد مــع  ــ ــوع ــ ــى م ــلـ عـ
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
ــي، الــــذي  ــ ــ ــراق ــ ــ ال
تــجــســده لــوحــات 
التشكيلية  الفنانة 
في  بنحليمة  ليلى 
مــعــرضــهــا، ابــتــداء 
ــارس  6 م ــن يـــوم  م
غاية  ــى  إل الــجــاري 
بقاعة  منه،  الثالثني 

.Mine D’Art
ــرض يــفــتــح  ــ ــع ــ امل
أبوابه أمام الزائرين 
اإلثنني  مــن  يوميا، 
الــســبــت، من  ــى  ــ إل
الظهر  بعد  الثالثة 

إلى السابعة مساء.

مؤتمر دولي حول اللسانيات في جامعة مراكش



سري

كاد رئيس الحكومة سعد العثماني أن يتورط في 
إليه  نسبت  بعدما  مسبوق،  غير  قانوني  نقاش 
»تهنئة« للمنسق الوطني املغربي الحر، إسحاق 
املحامي  على  املنقلبون  انتخبه  الذي  شارية، 
فرض  هاتفيا  اتــصــاال  أن  لــوال  ــان..  زيـ محمد 
العدالة  حزب  من  عضو  ليقوم  األمــور،  توضيح 
الواقعة  بتوضيح  العثماني،  من  بتكليف  والتنمية، 
على صفحته »الفيسبوكية«، بكون رئيس الحكومة التقط 
صورة عادية مع شارية وال عالقة لها بالتهنئة، والتهنئة 
الحكومة  لرئيس  اتهاما  ألصبحت  فعال،  حصلت  لــو 
معروضة على القضاء)..(.بالتدخل في شؤون األحزاب، خاصة وأن القضية الزالت  الطيب العلويمـدير النشر:

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965
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تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

كواليس

على حكم المغربفكرة عبابو لالستيالء 

هل ارتكب الطبيب الملكي خطئا في تلقيح الملك؟

المناورات اإلسبانية الحتالل جزيرة »ليلى«عندما قاومت السلطات المحلية 

الحسن الثاني ورؤساء أسرار العداء بين نظام 
الجزائر

لطرد البوليساريو من االتحاد المجتمع المدني اإلفريقي يدعو 
اإلفريقي 

14

28

2

3

8

ارتفاع معدالت الشفاء بالمغرب، رغم أن الجميع بفيروس »كورونا« ويتواصل معه يتواصل انخفاض معدل اإلصابات عـلى بركــة اهلل المغرب يحقق في أيام الجائحة ما لم يحققه في األيام العادية 
يعرف ضعف االحتياطات المتخذة في هذا 

الجانب مقارنة مع دول كبرى الزالت تعاني 
الويالت تحت وقع الجائحة، بينما يواصل المغرب 

بنظام صحي يوصف بالهش، تحقيق نتائج 
إيجابية، وقد شرع في تلقيح المواطنين ضد 
»كوفيد 19«.. وربما حققت البالد في ظل 

الجائحة ما لم تحققه في وقت سابق خالل 
األيام العادية، فبالتزامن مع انتشار فيروس 
»كورونا«، نجح المغرب في استصدار قرار 

أمريكي يعترف بمغربية الصحراء، كما ساهمت 
»البركة الربانية« تحيط البالد برعايتها..أمطار الخير في تخفيف هول األزمة وأكنها 

ملف

تحت األضواء

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور« 

شباط يف فاس، والكل يف فاس ..  وقد تفرقت سري

يدعم  من  بني  االستقالل  حزب  داخل  السبل 

عودة حميد شباط إلى املشهد السياسي، ومن 

يدعو إلغالق الباب يف وجهه، غير أن »الدائرة 

الضيقة« التي ستحسم هذا األمر، الزالت يف طور 

التفاوض، رغم أن كل املؤشرات تذهب يف اجتاه صفقة 

حمدي  بني  هش  تصالح  إعالن  بعد  أخرى  سياسية 

وحميد  احلزب،  الحتكار  يسعى  الذي  الرشيد،  ولد 

األمني  مصلحة  مع  مصلحته  تلتقي  الــذي  شباط، 

العام نزار البركة يف احلد من هيمنة ولد الرشيد.

  

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

العـدد ملـف 

ربورتاج

التقارب المغربي األمريكي يرعب فرنسا

أسبـوع الحـوادث المفجــعة فـي المـغرب

8

6

النهاية  مؤشرات 

�جلز�ئر تغرق يف �إفريقيا 

هل تتجه الحكومة 

لبيع أشعة الشمس 

للمواطنين ؟

أخطر عملية عسكرية 

في تاريخ المغرب

3

24

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

غالبا ما يستعمل المغاربة عبارة »هّزوا ْلَما« في إشارة إلى 

وضع ميؤوس منه وال يمكن إصالحه، وقد غرقت الجزائر 

فعال في أطروحاتها المتجاوزة، على المستوى اإلفريقي، 

لتكون النتيجة هي »طردها« ديمقراطيا من أهم لجان االتحاد اإلفريقي 

في القمة التي انعقدت نهاية األسبوع المنصرم، بتقنية »الفيديو 

كونفرونس«، وعلى رأسها مفوضية السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي، 

وهي أهم هيئة داخل االتحاد اإلفريقي، اكنت تترأسها الجزائر 

وتستعملها في الدعاية ألطروحات معادية للوحدة الترابية، بالمقابل، 

حقق أصدقاء وأنصار المغرب، نجاحات غير مسبوقة فيما يتعلق بالوصول 

إلى عضوية أهم المؤسسات التقريرية اإلفريقية.. وقد تكون هذه مجرد 

بداية لمسح »تاريخ انحياز« بعض الدول ألطروحة البوليساريو، ولَم ال مسح 

الجمهورية الوهمية من الوجود اإلفريقي، ألن الغريق ال يمكنه إنقاذ 

غريق آخر، وربما لن تغرق جبهة البوليساريو وحدها، بل ستغرق معها 

أيضا دولة الجزائر، طالما أن الرياح تتحرك فوق البحر)..(.

تفاصيل أخرى  يف     »حتليل إخباري« 
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ي، املنعقد مؤخرا، عن 
وزار

س ال
ر املجل

لم يسف

ة الوالة 
ص الئح

أي تعيينات جديدة فيما يخ

وتقول  تعيينهم،  املزمع  والسفراء 
والعمال 

ن املقترحات 
ة، أن الئحة كبيرة م

مصادر مطلع

أسماء  جـــود 
و تبني  بعدما  ض، 

لــلــرفــ
تعرضت 

ت لها عالقات وقرابات عائلية 
»مدسوسة« لشخصيا

واملؤسسات 
السياسية  ــزاب  حـ

األ ســـاء 
رؤ ض 

بع مــع 

ترشيح  مــن  ض 
البع يخجل  لــم  حيث  العمومية، 

أبنائهم لتولي مسؤوليات جديدة يف لوائح مرفوعة 

ل التأشير عليها.
للملك من أج

  

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

19
65

ي المغرب منذ  
م 1 ف

ة رق
األسبوعي

ت األضواء
تح

ف العدد
مل

خباري
ل إ

حلي
ت

ضائعة
ال ة 

الحقيق

اتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

دبلوماسي مغربي
غتيال 

بمحاولة ا

لثاني وراء فكرة
ن ا

ن الحس
هل كا

ائيلي ؟
ي اإلسر

ب العرب
التقار

شباط كأرنب 
ت استعمال 

مؤشرا

 20
2
1

خابات 
ي انت

سباق ف

معجزة استخراج رصاصة من عنق 

»بنج«
عبابو دون 

الكولونيل 

3

14

2
8

8

 الثمن
 ■

 1
96

 �صدرت عام: 5
■

ة  ال�صاد�صة  واخلم�صون  
■ ال�صن

 2
02

رباير 1
 ف

24
 - 18

ق لـ 
14 املواف

42
1 رجب  

2 
- 6 

■
 1

54
■ العدد: 8

w
w

w
.a

lo
us

bo
ue

.c
om

  دراهم
5

عبين شقيقين
د الود بــين ش

العسكر يفس

قرارات 
جزائري، لكن »ال« لل

ب ال
»نعم« لألخوة مع الشع

إلى  كر 
العس ل 

تحو أن  عد 
ب ن، 

زائريي
الج م 

باس رة 
الصاد

مغربية إلخفاء 
ال سيادة 
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يف  ركن  »بني السطور«
تفاصيل أخرى  

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.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
27

منـوعـات

لنور الدين الرياحي

الشناوي  كامل  لشاعرها  واقعية  قصتها  مولدي«  يوم  يا  »عــدت 
ومللحنها ومغنيها فريد األطرش، وال تتعجبوا إذا قلت لكم حتى لكاتب 
الفنانني  هــؤالء  بني  نفسه  يحشر  أن  أراد  ربما  الــذي  السطور،  هذه 

العظام، ولكنها الحقيقة.
من  أكثر  بشأنه  ألف  الــذي  الفنان  فهذا  األطــرش،  لفريد  بالنسبة 
ملئها  شهرة  واشتهر  الصحفية،  املقاالت  من  واآلالف  مؤلفا  عشرين 
مع  املشترك  القاسم  كانت  ربما  التي  وأسراره  أخباره  تنفذ  لم  الدنيا، 
من أحبوه حبا ليس كفنان فقط، ولكن كإنسان كتب له أن يعيش أمجاد 

انتصار الفن والشباب في حقبة زمنية معينة.
وجمالها  عطائها  عز  في  اسمهان  أخته  مــوت  أنه بعد  ومعروف 
له  الفنانة سامية جمال  استطاع حب  في حياته،  تركته  الذي  والفراغ 
أن ينسيه مأساته، خصوصا عندما اقترن بعدة أغاني وسهرات وأفالم 
معها، واستطاع العالم العربي أن يحب فريد األطرش عندما زار جميع 
امللوك  طرف  من  يستقبلون  وكانوا  سامية،  صحبة  العربية  األقطار 
واألحضان،  بالقبالت  املختلفة  الشعوب  ومن  القوم،  وعلية  والرؤساء 
لدرجة أنه في إحدى السهرات، طلب أحد األثرياء العرب قبلة منه مقابل 
وتبرع  وعناقا،  قبلة  فريد  فأعطى  الجماهير،  أمام  دوالر  بمليون  شيك 
الثري باملبلغ الذي وهبه فريد في الحني لعمل اجتماعي وإنساني، وهو 

الذي كان في ذلك الوقت يخسر أكثر مما يربح.
وحدث أنه في السودان، حدثت أكبر نسبة طالق في املدة التي أحيا 
آنذاك،  السودانية  السلطات  أكدت  وقد  سهراته،  األطــرش  فريد  فيها 
ارتفاع حاالت الطالق تزامنا مع زيارة فريد األطرش، ذلك أن عددا كبيرا 
من الزوجات تسللن خلسة والتحقن باملسارح ليال ملشاهدته، وملا علم 

أزواجهن بذلك، قاموا بتطليقهن غيرة من حبهن لفريد.
فاروق  امللك  وبعد قصة حبه مع سامية جمال، وناريمان زوجة 
فراغا  عاش  قلبية،  أزمة  في  والدتها  تصريحات  له  تسببت  التي 
عاطفيا وصدمة قوية، خصوصا وأنه كان يؤمن بأن الفنان ال يجب 
ينجح  لم  أنه  ودليله  الحب،  مقبرة  يعتبره  ألنه  بالزواج،  يتقيد  أن 
هي أغانيه  وزواجه  الفنان  أوالد  وأن  القليل،  إال  العالقات  تلك  من 
في  القلبية  أزمته  بعد  فريد  عاش  له،  الجماهير  وحب  وموسيقاه 
بداية الستينات، قصة حب عنيفة مرة أخرى مع الفنانة شادية، ولم 
لزيارة  باريس  إلى  والذهاب  االتفاق  بعد  حتى  الزواج  لهما  يكتب 
األطباء ليأذنوا له بذلك لوال أن أعني السوء بلغت شادية بخروجه 

مرة أخرى ليال مع إحدى عشيقاته. 
وفي وسط هذا اإلعصار العاطفي الذي ضرب قلبه املريض، قرأ في 
الشناوي،  كامل  اسمه  متمكن  وصحفي  كبير  لشاعر  الصحف  إحدى 
عليها  فضل  له  وكان  الصغيرة  نجاة  مع  حب  قصة  يعيش  كان  الذي 
وعلى فايزة أحمد وغيرهما من الفنانات، والذي بمجرد ما يلتقي بفتاة 
جميلة تعشقه ويعشقها ويقدمها لكبار امللحنني فتشتهر، فتتخلى عنه 
وتوقظ فيه أكبر إلهام، منه قصيدته الرائعة »ال تكذبي«، التي كانت آخر 
قصائده وهو يرى نجاة الصغيرة التي كانت تدعي حبه، تواعد الكاتب 
سبب  كانت  أنها  قيل  نفسية  حالة  به  فأملت  إدريــس،  يوسف  الكبير 
إدريس،  ليوسف  حبها  ومن  نجاة  على  الشناوي  كامل  وغيرة  وفاته، 
كتب قصيدة غناها العندليب عبد الحليم حافظ بعنوان »حبيبها.. لست 
وحدك حبيبها«، وغيرها من القصائد، إذ لوال غدر عشيقاته الذي ألهمه، 

ما كنا نستمتع بهذه األغاني الخالدات وقوله:
كوني كما تبغني

لكن لن تكوني
فأنا صنعتك من هواي

ومن جنوني ..
ولقد برئت من الهوى

وقد اعتبر أنيس منصور في إحدى مقاالته، أن تعبير: »صنعتك من 
هواي ومن جنوني« أقصى ما يمكن أن يتصور في الحب وفي املشاعر 
الصامتة، فنحن من نصنع من الهوى من نحب وال يد لإلرادة في ذلك، 

فاألمر ليس بيده، ألنه نوع من الجنون واملجنون رفع عليه القلم.

»يوم بال غد« �أو »عدت 
يا يوم مولدي«

يتبع

العدد: 1550 من 04 إلى 10 مارس 2021

سعد لمجرد يفوز بجائزة »فوشيا« 
ولقب جديد

املغربي  الفنان  يحققها  متتالية  نجاحات 
سعد ملجرد، الذي حصد فيديو كليب أغنيته 
مشاهدة  نسب  وحــدو«  »الــغــادي  الجديدة 
ساعات  بعد  مشاهدة  مليوني  فاقت  عالية 
كما  املاضي،  األحد  يوم  إصداره،  على  قليلة 
سلسلة  إلــى  انضاف  جديد  بلقب  تــوج  أنــه 
بــعــدمــا منحه  ــتــي حــصــدهــا،  ال ــز  ــجــوائ ال
في  املفضل«،  الجمهور  »نجم  لقب  الجمهور 
به  قامت  ــذي  ال االستفتاء 

مجلة »فوشيا«.
وقد توجت املجلة 
»املعلم« كما يلقبه 
جــمــهــوره بــهــذه 

التي حققها  باإلنجازات  له  اعترافا  الجائزة، 
محبيه،  بها  أتحف  التي  الناجحة  وباألعمال 
متفوقا بذلك على الفنان اللبناني وائل كفوري 

بنسبة 61 في املائة في املرحلة النهائية.
ــذي أعــلــنــت عنه  ــ وشــمــل االســتــفــتــاء ال
على  الفنانني  من  أسماء مجموعة  »فوشيا«، 
النابلسي،  ــم  أده زيــتــون،  ناصيف  رأسهم 
راغب عالمة، رامي عياش، حسني الجسمي، 
التركي،  محمود  نبيل،  سيف  املاجد،  راشد 
جوزيف  رمــضــان،  محمد  عــســاف،  محمد 
وائل  دياب،  عمرو  تامر حسني،  آدم،  عطية، 
كفوري، محمد حماقي، وائل جسار وعاصي 

الحالني.

المغربية ابتسام تسكت وجه إعالني لماركة عالمية 
اكتشاف  برنامج  خريجة  أعلنت 
الفنانة  أكاديمي«،  »ستار  املواهب 
خبر  عــن  تسكت،  ابتسام  املغربية 
ــي ملــاركــة  ــالن اخــتــيــارهــا كــوجــه إع
من  وذلك  بالنظارات،  خاصة  عاملية 
موقع  على  الرسمي  حسابها  خالل 

»إنستغرام«،  االجتماعي  التواصل 
»لي الشرف أن أكون سفيرة  قائلة: 
 ،»Helen Keller العاملية  املاركة 
تجمع  وأنها  »خصوصا  وتابعت: 
بني الحماية وجمالية التصاميم«.

فنانان يعرضان في مراكش تجربة وجودنا في العالم
»مونتريسو«  مؤسسة  تنظم 
ــحــمــراء بــمــراكــش،  بــالــحــديــقــة ال
فنية  ألعمال  استثنائيا  معرضا 
ــردة لــلــفــنــانــني: اإلســبــانــيــة  ــف مــت
والهنغاري  فيغا،  ألنزو  إيزابيل 
عنوان  تحت  ماغيارلكي،  بينس 
إلى  واملــتــواصــل  جسدين«  »بــني 

غاية 31 مارس الجاري. 

املنظمة،  للجهة  بــالغ  وحسب 
يتساءل  الفنانني  مــن  ــال  »ك ــإن  ف
بطريقة فريدة، عن تجربة وجودنا 
الكائن  كـــان  فـــإذا  ــم..  ــال ــع ال ــي  ف
من  العالم  فــي  مــوجــودا  الــواعــي 
موجود  أيضا  فهو  جسده،  خالل 
إذ  واملؤثرات«،  الغرائز  خالل  من 
ألنزو  إيزابيل  الفنانة  بنا  تسافر 

باستخدام  لوحاتها،  عبر  فيغا، 
كأداة  الدخان  على  الرسم 

رئــيــســيــة ألعــمــالــهــا، 
ــة عــدم  ــك ــل ــم إلــــى »م
للكائن  املظلم  اليقني 

اهتم  بينما  اإلنساني«، 
الـــهـــنـــغـــاري بــيــنــس 
ــي، خــالل  ــك ــارل ــي ــاغ م
باملغرب،  مقامه  فترة 
الجسد  بني  بالعالقة 

واملعمار، من خالل 
استكشاف التوتر 
ــل بــني  ــاصـ ــحـ الـ
املعماري  الحجر 
املادي،  والجسد 
مـــســـتـــخـــدمـــا 
الــــــــــذاكــــــــــرة 
الــــجــــســــديــــة 
كفضاء لإلنتاج.



ال�صفعة امللكية على وجه الكولونيل عبابو
على  ومعاقبتهم  الجامعيني  الطلبة 
الشبان  أظافر  ولتقليم  أفكارهم، 
الطلبة  وخــصــوصــا  املــتــنــطــعــني، 
الثوريني،  واملوظفني  الجامعيني 
طبعا  املــركــز  هــذا  إدارة  أســنــدت 
يعامل  كان  الذي  عبابو،  للكولونيل 
املجندين بقوة ال مثيل لها، وبعقلية 

هتليرية فريدة املثال.
يغطون  ليلة،  ذات  املجندون  كان 
الحاجب  بمركز  عميق  سبات  فــي 
املتوسط  األطلس  في  ارتــفــاع  على 
يتعدى األلف متر فوق سطح البحر، 
املركز، حوالي  عندما اهتزت جنبات 
الــرابــعــة صــبــاحــا، ونفخ  الــســاعــة 
إيذانا  زمارته،  في  الطوارئ  جندي 
للخروج،  بــاالســتــعــداد  للمجندين 
وعندما اصطف املجندون في ساحة 
ــره  أوام يعطي  عبابو  كــان  املــركــز، 
للضباط الصغار بأن يحمل كل مجند 
الجميع  ويتوجه  العسكرية  أمتعته 
راجلني في عملية مشي عسكري نحو 
كيلومترا  أربعني  حوالي  أي  إفران، 
ــان الــظــام يلف  مــن ذلــك املــركــز، وك
هضاب األطلس املتوسط عندما كان 

راجلني  األميال  يقطعون  املجندون 
عند  وصلوها  الــتــي  إفـــران،  نحو 
استعداد،  سابق  وبــدون  الصباح، 
للمجندين  أوامـــره  عبابو  أصـــدر 
بالحاجب  مركزهم  إلى  يعودوا  بأن 
راجلني، ودون توقف وال استراحة.

وقبل الظهر، عندما وصلت أفواج 
مركز  إلى  مزرية  حالة  في  املجندين 
ثمانني  قطعوا  أن  بعد  الحاجب، 
التعس،  الصباح  ذلك  في  كيلومترا 
لم  مــجــنــديــن  خمسة  أن  ــوا  الحــظ
أولئك  من  لواحد  والسرد  يعودوا.. 
الطلبة، فثار عبابو وغضب، فلعلهم 
كوكبة  تتوجه  أن  من  والبــد  فــروا.. 
»الجيب«  سيارات  في  الجنود  من 

لتعقبهم والبحث عنهم.
»الجيب«  سيارات  عــادت  وفعا، 
حاملة املجندين الخمسة، لكن جثثا 
هامدة، لقد ماتوا في طريق العودة، 

كل واحد في موقع أبعد من اآلخر.
لهذا  الجيش  أركان  قيامة  وقامت 
وتم  بالخبر،  علمت  حينما  الحادث 
إلى  عبابو  الكولونيل  اســتــدعــاء 
إقليم  رئيس  كلف  بينما  الــربــاط، 
الرحالي،  الدكتور  الصحي،  مكناس 
بصفته مسؤوال عن املنطقة الصحية 

للجثث  تشريح  بإجراء  للحاجب، 
التقرير  بعده حسب  تبني  الخمسة، 
الطبي، أن املجندين الخمسة ماتوا 
نتيجة اإلجهاد وعدم األكل حتى أن 
نسبة السكري في دمهم كانت صفر 
حكاها  جزئية  وهي  خمسة،  فاصلة 
الدكتور الرحالي عندما أصبح فيما 

بعد وزيرا للصحة.
وبلغ الخبر للملك، القائد األعلى 
الخبر،  يصدق  لم  والذي  للجيش، 
عبابو  الــكــولــونــيــل  فــاســتــدعــى 
العليا  الــقــيــادة  عــن  واملــســؤولــني 
مستنكرا  فيه  وصـــاح  للجيش، 
عمله، واستهجن فعلته، خصوصا 
واهتماما  سمعة  للمجندين  وأن 
وأغلبهم  الــشــعــب،  ــاط  أوسـ ــدى  ل
جامعيون كانوا يزاولون نوعا من 
غضب  وكــان  العسكرية،  الخدمة 
امللك لدرجة ال تتصور، وما إن أراد 
وجهة  ليقدم  فمه  يفتح  أن  عبابو 
ــظــره، حــتــى نــزلــت عــلــى وجهه  ن
كانت  أنــهــا  يظهر  قــويــة  صفعة 
شخصيته  على  كبير  تأثير  ذات 
سبب  كــانــت  وربــمــا  ومستقبله، 

مخططه ملحاولة إسقاط النظام.
من  عبابو  الكولونيل  إبعاد  وتم 
رأس  على  وعــني  الــحــاجــب،  مــركــز 
املـــدرســـة الــعــســكــريــة بــأهــرمــومــو 
عدة  فيها  كانت  توقيف  فترة  بعد 
صديقه  طرف  من  لصالحه  تدخات 
طرف  من  وأيضا  املذبوح،  الجنرال 
العلمي،  عمر  بن  إدريــس  الجنرال 
عاما  مفتشا  وقــتــهــا  ــان  كـ ــذي  ــ ال
للجيش، ومؤسسا ملدرسة أهرمومو 
العسكرية، وكان ال يرى أحدا أنسب 
من الكولونيل عبابو لإلشراف على 
منها  يتخرج  الــتــي  املــدرســة  تلك 
ضباط الصف املغاربة، وهم الطلبة 
على  الهجوم  في  استعملوا  الذين 

الصخيرات.
عبابو  نــســي  ــو،  ــوم ــرم أه ــي  وفـ
الحاجب،  في  له  جــرى  ما  بسرعة 
ومعاملته  القاسية  لحياته  وعــاد 
من  أكثر  يهتم  أخــذ  ولكنه  الفظة، 
ــي،  ــى، بــوضــعــه املــال ــ ــام األولـ ــ األي
الضباط  أغلبية  ــرار  غ على  فأخذ 
ــار يــجــمــع املــــال بــوســائــلــه  ــب ــك ال
ويعشق  الهوى  ويهوى  الخاصة، 
الحسناوات  إحدى  فتزوج  الجمال، 
تزوج  ثم  وعلنا،  شرعا  الفرنسيات 

شقة  واكــتــرى  ســرا،  مغربية  فتاة 
بمدينة  الفاسيات  صديقاته  إلحدى 
في  املباشر  العشيق  وأصبح  فاس، 
إيموزار قرب فاس إلحدى بنات أحد 

القواد املشهورين.
كـــان عــبــابــو مـــديـــرا لــلــمــدرســة 
ألوراش  ورئـــيـــســـا  ــة  ــري ــســك ــع ال
من  فريدة  طريقته  وكانت  البناء، 
الجنود  يبعث  كــان  فقد  نــوعــهــا، 
الخشب  على  لاستياء  الليل  في 
البنايات  ويبني  والحديد،  والحجر 
في  امليزانيات  ويضع  العسكرية، 
مع  يقتسم  كــان  ما  وكثيرا  جيبه، 
ثمار  الرباط  في  املسؤولني  بعض 

أسلوبه الغريب.
ثــانــي عشر  ــنـــني  اإلثـ ــاح  ــبـ وصـ
فشل  عــن  أعــلــن  أن  بعد  يــولــيــوز، 
ــراس مــدرســة  ــ املـــحـــاولـــة، كـــان ح
أهرمومو ال يعرفون شيئا مما جرى 
»مرسيدس«  سيارة  جــاءت  حينما 
الكولونيل  بيت  بــاب  إلــى  بيضاء 
»سابل  شاطئ  في  البحري  عبابو 
دور« قرب البيت البحري للمستشار 
ــب، ونــزلــت  ــال ــوط ــادي ب ــهـ عــبــد الـ

وأخــذت  الفرنسية،  زوجــتــه  منها 
أقلعت  أن  وبعد  باألمتعة،  تشحنها 
أمام  أخــرى  مــرة  عــادت  بالسيارة، 
واستغرابهم،  الحراس  استسفار 
كبيرة،  حقيبة  البيت  من  وأخرجت 
على  اإلقــدام  إلى  الحراس  دعا  مما 
الرحيل،  هذا  سر  عن  استفسارها 
الغدر  فلربما كانت في نظرهم تريد 
على  واالستياء  الــراحــل  بزوجها 
منها وحاصروها  فاقتربوا  أمتعته، 
والحقيبة،  األمتعة  منها  وأخــذوا 
وبغتة سقطت الحقيبة إلى األرض، 
واتضح أنها مشحونة بمائة واثنني 
بالدوالر  كلها  فرنك  مليون  وسبعني 

واملارك األملاني.
من  الكبير  املقدار  هذا  كان  وإذا 
عبابو  الكولونيل  كان  الــذي  املــال 
والــذي  حقيبته،  فــي  بــه  يحتفظ 
فإنه  دوالر،  ألف  األربعمائة  يعادل 
عداد  في  عبابو  يجعل  ألن  يكفي 
تعادل  ال  الذين  األغنياء،  الضباط 
املــذبــوح،  الجنرال  ــروة  ث ثروتهم 
ولكنها تقاربها، إذا ما أضفنا إليها 
ما يتوفر عليه من منازل وعمارات 
بحد  ويحميها  فيها  يتصرف  كان 

الساح.

وزارة  ــح  مــصــال ســجــلــت  ــد  ــق ل
الصخيرات  حوادث  قبل  الداخلية 
من  غــريــبــة  حــادثــة  قليلة،  ــأيــام  ب
الذهب«  »سهب  على شاطئ  نوعها 
عبابو  الكولونيل  فيه  يمتلك  الذي 
بيته  كان  وقد  جميا،  صيفيا  بيتا 
ــاق  زق منتهى  ــي  ف يــقــع  الــبــحــري 
عبابو  ولكن  الشاطئ،  على  ضيق 
إلــى  يــصــل  أن  باستطاعته  كـــان 
وحيث  بالزقاق..  املرور  دون  بيته 
بذلك  تمر  التي  السيارات  كثرة  أن 
الزقاق تهدد حياة األطفال الصغار، 
من  الــزقــاق  ــك  ذل سكان  طلب  فقد 
لسكان  املنتخب  املجلس  رئــيــس 
أن  العميري،  السيد  وهــو  الحي، 
في  الــداخــلــيــة  وزارة  يستسمح 
نهاية  في  جــدار  ببناء  الترخيص 
الزقاق يحول دون مرور السيارات 
منزل  كــان  أن  الــعــابــرة، وصـــادف 
ذلك  وأن  الزقاق،  نهاية  في  عبابو 
الجدار سيرغم الكولونيل العصبي 
على املرور من طريق آخر للوصول 
وزارة  رخصت  وعندما  بيته،  إلى 
لذلك  وخصصت  بالبناء  الداخلية 
ما يلزمه من اعتمادات، جاء بعض 
املساعدة،  القوات  بحماية  البنائني 
عندما  املساء،  وفي  الجدار،  وبنوا 
الجدار  وجــد  لبيته،  عبابو  جــاء 
وعــوض  بيته،  وبــني  بينه  يحول 
تراجع  الثاني،  الطريق  من  يمر  أن 
بــســيــارتــه إلــى الــــوراء، ثــم تقدم 
ودخل  األمــام  إلى  جنونية  بسرعة 
ومر  وهدمه..  الجدار  في  بسيارته 

إلى بيته غير آبه بما جرى.
مع  العاقات  حسن  على  وحفظا 
اجتمع  فقد  العصبي،  الكولونيل 
وقرر  أخــرى،  مرة  املحلي  املجلس 
وأن  عبابو  الكولونيل  يحاسب  أال 

يبني جدارا آخر.
كان  عندما  الباكر،  الصباح  وفي 
الجدار،  بناء  يستأنفون  البناؤون 
مزمجرا  عبابو  الكولونيل  جــاء 
ببناء  كلفهم  عمن  البنائني  وســأل 
العميري  السيد  فقالوا:  الــجــدار، 
رئيس جماعة السكان، فقال عبابو 
هذا  لــي  وأحــضــروا  اذهــبــوا  لهم: 
العميري؟ فسألوه: ملاذا؟ فقال لهم: 
الجدار  تبنوا  أن  قبل  هنا  لتدفنوه 
حرفيا  نقل  التعبير،  جثته.  على 
املهندس  السكنى وقتها،  مدير  إلى 
حكاها  الـــذي  الــــــداودي،  مــحــمــد 
والداخلية،  السكنى  وزير  لرئيسه 

الجنرال أوفقير.
ــر حــدث  ــ ــان آخ ــ ــذا ك ــ ولـــعـــل ه
هذا  حــيــاة  فــي  بالغة  أهمية  ذا 
الكولونيل، الذي كان يفرض نفسه 
في  قرأنا  كما  مــات  مذهل،  بشكل 
وترك  العليا  القيادة  اشتباكات 
في  شريكه  عبابو  محمد  ــاه  أخـ

الهجوم ملصيره.

وهو  امحمد،  عبابو  الكولونيل 
الجنرال  بعد  مباشرة  يأتي  الــذي 
تنظيم  في  قبله  ربما  أو  املــذبــوح 
ــة بــمــصــطــاف  ــاشــل ــف الــعــمــلــيــة ال
من  آخــر  صنف  فهو  الصخيرات، 
الفاضح  العكس  وهــو  الــرجــال، 
هو  ــوح..  ــذب امل الــجــنــرال  لشخص 
كولونيل،  ليوتنان  رتبة  في  ضابط 
الناضور  ملدينة  انتمائه  ورغـــم 
أكنول،  مدينة  عــن  تبعد  ال  التي 
فإن  املذبوح،  الجنرال  رأس  مسقط 

شخصية الرجلني متباعدة تماما.
القامة،  قصير  شخص  عبابو 
قــصــيــر الــشــعــر، قــصــيــر األيـــدي، 
تسبق  مــا  كثيرا  املـــزاج،  عصبي 
الهجوم  يــوم  وعمره  لسانه،  يــده 
الشخصية  قــوي  ولكنه  سنة،   35
مرتفع الصوت كثير الحركة، أشبه 
الفيزيونومي  تكوينه  في  يكون  ما 
املهدي  بالسيد  والبسيكولوجي 
بنبركة، زعيم املعارضة األكبر الذي 
مات في ظروف غامضة سنة 1965 

في باريس.
عسكري  عسكري..  عبابو  ولكن 
ــن معنى،  الــكــلــمــة م ــي  ف ــا  م بــكــل 
العسكرية  املــدرســة  ــي  ف مــتــربــي 
وبعد  اإلسباني،  بالطابع  املطبوعة 
ــال، انــضــم إلـــى الــقــوات  ــق االســت
ضمن  ــوجــه  وت امللكية  املسلحة 
»ســان  مــدرســة  ــى  إل األول  الــفــوج 
التي  الفرنسية،  العسكرية  سير« 
املعروفون  الضباط  منها  يتخرج 
تكوينهم  بني  والتناسق  بالتوازن 
وأناقتهم،  واالجتماعي  العسكري 
لم  عبابو  ولكن  تفكيرهم،  ونبل 
»سان سير« إال شهادتها  يأخذ من 
فظا  ــك  ذل دون  وبقي  العسكرية، 
غليظا غير منسق وال أنيق، سمعته 
القبيح،  العصبي  أنه  الجيش  في 
وهذا ما رشحه للمهام التي تحتاج 

إلى صنفه.
وعــنــدمــا تــأســس مــركــز تــدريــب 
املجندين املدنيني بالحاجب، والذي 
لترويض  الثاني  الحسن  أسسه 

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
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قبل الظهر، عندما وصلت أفواج المجندين في حالة مزرية إلى مركز الحاجب، بعد أن 
قطعوا ثمانين كيلومترا في ذلك الصباح التعس، الحظوا أن خمسة مجندين لم يعودوا.. 

والسرد لواحد من أولئك الطلبة، فثار عبابو وغضب، فلعلهم فروا.. والبد من أن تتوجه 
كوكبة من الجنود في سيارات »الجيب« لتعقبهم والبحث عنهم.

وفعال، عادت سيارات »الجيب« حاملة المجندين الخمسة، لكن جثثا هامدة، لقد ماتوا 
في طريق العودة، كل واحد في موقع أبعد من اآلخر.


