
تحت األضواء

متابعات

خفايا صراع الدول العظمى 
حول جبل مغربي تحت البحر 

الضريبة حقيقة 
التي خوفت المهنيين

3

24

تحليل إخباري
هل يؤدي سقوط إدريس جطو 

إلى سقوط شكيب بنموسى ؟ 14

  

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

سري

مصادر  وتقول  الباكوري..  عند  الباكور  أيــام  انتهت 
»األسبوع« أن نهاية املدير العام لوكالة الطاقة املغربية 
استدعائه  فيه  مت  الذي  اليوم  منذ  انتهت  قد  »مازن«، 
وحضرها  السادس  محمد  امللك  ترأسها  عمل  جللسة 
»هــاذي  للباكوري  فيها  وقيل  امللكيون،  املستشارون 
لوحظ  احلــن،  ذلــك  ومنذ  علينا«،  تكذب  وأنــت  شهور 
أنه  علما  عمله،  مقر  إلى  احلضور  يف  باألمر  املعني  تذبذب 

استفاد من عطل مرضية آخرها إجازة خاصة بـ»كورونا«.
وكانت وضعية املدير العام السابق لصندوق اإليداع والتدبير 
قد تعقدت بشكل كبير، بعدما »أرجع« من املطار وهو يف طريقه 
بدل  الفرنسي  السفر  جلواز  استعماله  من  فهم  وقد  دبي،  إلى 

اجلواز املغربي الذي سحب منه، محاولة للفرار)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

غريب أمر هذه األيام التي تسبق االنتخابات في المغرب، ففي الوقت 
الذي تسعى فيه كافة دول العالم إلى دفع الشباب لممارسة السياسة، 

حماية لتجاربها الديمقراطية، خلص النقاش الدائر داخل األحزاب الوطنية، 
إلى تزكية الشيوخ بدل الشباب، لتساهم نفس الوجوه في نفس اللعبة السياسية 

مرة أخرى، وقد حصل األمر عينه في كل األحزاب، داخل األغلبية والمعارضة..
وقد فوجئ الرأي العام الوطني بعودة غير متوقعة إللياس العماري، بعد 

عملية ناجحة لزراعة الشعر، حاول من خاللها الظهور بمظهر الشاب)..( في عز 
التحضير لالنتخابات، بالمقابل، قال واحد من القادة الشباب، عمر بالفريج، أحد أبرز 

وجوه اليسار، بأنه سيطلق العمل السياسي بعد أن تالطمت حوله أمواج 
الخالفات اليسارية، مؤكدا أنه لن يعود إال بعد عشر سنوات، أي في 

مرحلة الشيخوخة.. فهل صارت الشيخوخة شرطا لممارسة العمل الحزبي 
بالمغرب؟ وعموما، واختصارا للوقت، تنشر »األسبوع« صورة معدلة، 

ومتوقعة لشكله بعد الوصول إلى سن »الشيب«. ن
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قصة تكليف الجيش الملكي بحماية الجار الجنوبي

كيف طلبت موريتـانيا من المغرب 
حماية حدودها مع البوليساريو

ملف العدد6

الضائعة الحقيقة  28
عندما نفذ أوفقير إعداما سريعا 

للجنراالت خوفا من تراجع الحسن الثاني

يـا لـيت الشـبـاب
ــا ــومـ ــود يـ ــ ــعـ ــ يـ
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كـواليـس األخبــار

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

منع التنقل ليال 
في رمضان

الرباط. األسبوع

بحظر  قـــرارا  الحكومة  أصـــدرت 
الوطني  الصعيد  على  الليلي  التنقل 
خالل شهر رمضان، عبر بالغ رسمي.

من  يوميا  التنقل  حظر  ــررت  وقـ
الساعة  ــى  إل ليال  الثامنة  الــســاعــة 
الحاالت  باستثناء  صباحا،  السادسة 

الخاصة.
وحسب نفس البالغ، فقد تقرر اإلبقاء 
على مختلف التدابير االحترازية املعلن 
على  العمل  بها  والجاري  سابقا،  عنها 

الصعيد الوطني.

بقلــم               الطيب العلوي

يا ليت الشباب يعود يوما
ُيقال بأن الصدفة خير من ألف ميعاد، غير أنها ليست 
دائما كذلك، كما أننا نُرّد بعض األمور أحيانا إلى الصدف 
وهو  متوقعة)...(،  الغير  فهم حيثياتها  عن  نعجز  عندما 
ما حصل مؤخرا في هذا البلد السعيد، إذ نسجل توالي 
أال  األخــرى،  تلو  الواحدة  تكررت  التي  الغريبة  الصدف 
مألوف  غير  بشكل  األسبوع،  هذا  جمعت  التي  تلك  وهي 

وألكثر من مرة، بني السياسة و»عامل السن«.
فبدًء بحزب »املصباح«، أو القنديل)...(، الذي صادق 
مجلسه على التعديالت التي قدمتها أمانته العامة حول 
قرر  حيث  املقبلة،  لالنتخابات  مرشحيه  اختيار  طريقة 
االعتماد على أعضائه الكبار في السن، مما يفسر رهانه 
ركوب  في  لالستمرار  الحزب  »شيوخ«  على  الواضح 
إلياس  السي  بدوره  جاءنا  حتى  الحكومي..  »السرج« 
العماري، بفكرة معاكسة تماما، عبر فيديو لقناة صينية، 
والذي بعد غياب طويل، أطّل علينا بـ»لوك« شبابي أثار 
آلة  وكأن  »موديرن«  ولحية  كامل  شعر  الجميع:  انتباه 
يكن  لم  أنه  )رغم  الــوراء  إلى  قرن  ربع  به  عادت  زمنية 
من  وجيزة  مدة  وقبل  ُمستحَدث  مظهر  قبل(..  من  كذلك 
الناس  فهم  ما  سرعان  االنتخابية،  االستحقاقات  بداية 
لدى  حتى  عرفناها  أن  لنا  يسبق  لم  مبتكرة  وسيلة  أنه 
»املاريكان«، سلوك معبر عن عزيمته القوية)...( لخوض 
التي  السياسة  أضواء  إلى  للعودة  تمهيدًا  باك«  »الكوم 
بعد  والشوارب«،  »الصلعة  أيام  عليه  انطفاءها  تعاود 
حزبية)...(،  والغير  الحزبية  تجربتيه،  كال  في  فشله 
إذا  ما  هو  السياق،  هذا  في  عالق  واحــد  ســؤال  ليبقى 
العمليات  ومختلف  الشعر  زراعة  تكاليف  سدد  قد  كان 
التجميلية من ماله الخاص، أم أنه استفاد هو اآلخر من 
»ماو تسي تونغ«، التي  خدمات التزيني مجانا في بالد 
على  جاملته)...(،  كما  ومجاملتها  مدحها  في  يتردد  لم 
تلقوا  والذين  األخــرى،  األحــزاب  في  زمالئه  باقي  غرار 
والتجميلية  العالجية  السياحة  قصد  املجانية  الدعوات 

من لدن بالد األناضول)...(.
الحد،  هذا  عند  تتوقف  لم  والسن  السياسة  وصدفة 
أعلن  ملا  العرض)...(،  افتتحت  التي  بتلك  اكتملت  وإنما 
فيدرالية  عن  البرملاني  النائب  بالفريج،  عمر  الشاب 
من  انسحابه  قرار  عن  اآلخر،  هو  فيديو  شريط  عبر  اليسار، 
االستحقاقات  غمار  خوض  عدم  مؤكدا  السياسي،  العمل 
أخالق  السياسة  بــأن  التذكير  ينسى  أن  دون  القادمة 
وليست مهنة، وإذا كان كل من تطرقوا للموضوع، ركزوا 
على أن بالفريج ألح على أن قراره شخصي، يلزم صاحبه 
تكلم، عن  أحد  وال  الجميع،  غفل  فقد  فيه،  رجعة  وال  فقط، 
»الشاب عمر« في نفس الشريط،  التلميح الذي أشار إليه 
إلى نواياه واعتزامه الرجوع إلى الحياة السياسية بعد حوالي 
10 سنوات، ومن تم، نستخلص أننا دخلنا حقل املقاربات 
بني الشابني إذن، إلياس وعمر، فاألول لعب ورقة الشبابية، 
بورقة  يوما  الوقت، لّلعب  مــرور  انتظار  فضل  والثاني 
النضج واإلدراك، أو بصيغة أخرى »التباتة والرزانة«، ألنه 
ربما فهم أن املغاربة ليسوا مستعدين بعد لوضع مصير 
بلدهم، ولو جزء منه)...(، بني يدي شاب لم تسقط أو لم 
الفرنسيني  تجربة  وما  واحدة،  »زغبة«  ولو  بعد  له  تشب 
وكونه  ذلــك)...(،  من  للتيقن  لنا  عبرة  ماكرون، سوى  مع 
املغاربة  أن  إلياس،  عكس  على  أيضا،  الفكرة  استوعب 

يجسدون الخبرة في الشيب منذ قرون.
وخالصة القول، إذا كان السائق السابق لـ»التراكتور« 
العتاهية:  أبو  بيت  من  التشريعي  مشروعه  اقتبس  قد 
»َفيا َليَت الَشباَب َيعوُد َيومًا /// فُأخِبُرُه ِبما فعل املَشيُب«، 
»منني كاتشبع الكرش،  إاّل أن نرّد عليه، بقولة:  فما علينا 
كاتقول للرَّاس غنِّي«، أما اليساري بالفريج، الذي بنى قراره 
بالتوقف، حسب قوله، على نهج زوج خالته، املرحوم عبد 
الشهيرة  السياسية  املدرسة  صاحب  بوعبيد،  الرحيم 
أن  إاّل  علينا  فما  أخــالق«،  »السياسة  أن  بإيديولوجية 
أن نذكره  قبل  املقبلة،  له حظا موفقا في مشاريعه  نتمنى 
وأخالقا،  ُمِهّمة  بها،  تلّفظ  كما  السياسة  كانت  إذا  بأنه 
أنه أغفل  اليوم،  وليست حرفة، فقد تذكره جريدة الشعب 
ال  واملعركة  معركة،  أيضا  السياسة  أن  مداخالته،  كل  في 

تنقطع أبدًا، من بدايتها إلى نهايتها)...(.

الرباط. األسبوع

املغاربة  ــدى  ل كثيرة  مــخــاوف  تــســود 
التبادل  اتفاقية  من  الخارج  في  املقيمني 
ــراض  ألغ ــدول  الـ بــني  للمعلومات  اآللـــي 
األيــام  فــي  الــجــدل  كثر  حيث  ضريبية، 
األخيرة حول التصريح بممتلكات وعقارات 
املغربية  الجالية  ألفراد  بنكية  وحسابات 
على  ذلك  تأثير  ومــدى  بالخارج،  املقيمة 
وأن  السيما  اإلقامة،  بلدان  في  وضعيتهم 
العديد منهم يتوفر على مشاريع أو منازل 
وشقق في املغرب، اشتروها لعائالتهم أو 
العامة  فاملديرية  الصيفية،  العطلة  لقضاء 
للضرائب كذبت هذه األخبار ونفت إعطاء 
أي معلومات عن الحسابات البنكية ألفراد 

الجالية املقيمة في املهجر.

االتفاقية  أن  الضرائب،  مديرية  وقالت 
 ،2019 يونيو  فــي  املــغــرب  وقعها  الــتــي 
الخاصة  الــتــدابــيــر  بتنزيل  واملتعلقة 
أي  على  تنص  ال  الضريبية،  باالتفاقيات 
ليس  ألنــه  ــدول،  ال بني  للمعلومات  تبادل 
للتبادل  للمغرب  بالنسبة  التزام  أي  هناك 
برسم  ضريبية  ألغراض  للمعلومات  اآللي 

سنة 2021.
الذي تحدثت فيه  الوقت  ويأتي هذا في 
عدة مصادر، عن شركات خاصة في أوروبا 
املعطيات  بيع  ألجــل  املــجــال،  هــذا  دخلت 
العالم،  واملعلومات الشخصية عن مغاربة 
وعقاراتهم  ممتلكاتهم  عن  بالبحث  وتقوم 
إلى  تحويلها  بهدف  البنكية،  وحساباتهم 

مصالح الضرائب في تلك البلدان.
في هذا السياق، يقول جمال الدين ريان، 
ناشط جمعوي في هولندا، أن البالغ الذي 
واضــح،  غير  الضرائب  مديرية  أصدرته 

املغرب  عليها  ــع  وق الــتــي  االتفاقية  ألن 
املالية  قانون  ذكرها  والتي   ،2019 سنة 
خالل  عليها  املصادقة  تمت  السنة،  لنفس 
عدم  منتقدا  الـــوزاري،  املجلس  اجتماع 
واللجن  النيابية  الفرق  ومناقشة  التطرق 
املتعلقة  االتفاقية  هذه  لبنود  البرملانية 
البنكية، حسب محاضر  املعلومات  بتبادل 

الجلسات املوجودة في موقع البرملان.
مغاربة  بطمأنة  الحكومة  ريان  وطالب 
من  تبني  رسمي  بالغ  إصدار  عبر  العالم، 
البنكية  املعلومات  تــبــادل  كيفية  خالله 
املالية بنشعبون،  وغيرها، وأن على وزير 
توضيح األمور، خاصة وأن هناك مساعي 
إلى  املعلوماتي  التبادل  مسألة  لتأجيل 
في  مبرمجة  كانت  بعدما   ،2022 سنة 
حماية  إلى  الحكومة  داعيا  املقبل،  شتنبر 
التي  العالم،  مغاربة  وممتلكات  معلومات 

ال يجب الكشف عنها إال عبر القضاء.

ً

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

وزارة الصحة ال تعترف بالبرلمان
الرباط. األسبوع

ــطــالع  ــت لــجــنــة االســت ــ ــ الزال
في  بالتحقيق  املكلفة  البرملانية 
مديرية  وخــروقــات  ــالالت  اخــت

األدوية، تنتظر التوصل 
والوثائق  باملعطيات 
الصحة  وزارة  ــن  م

منذ عدة أشهر.
ومــــــــازالــــــــت 
اللجنة  أشــغــال 
ــتــي تــرأســهــا  ال

متوقفة  مراس،  ابتسام  االتحادية  البرملانية 
باملعلومات  توصلها  عدم  بسبب  مدة،  منذ 
بزيارة  القيام  مــن  تتمكن  حتى  الــالزمــة، 
أخرى إلى مديرية األدوية، وافتحاص ملفات 
شراء  وصفقات  العمومية  الصفقات 

األدوية من الخارج والرخص.
ويتساءل الرأي العام 
ــذي  ــن الــجــمــود ال ع
اللجنة  تعرفه 

البرملانية 

املكلفة  اللجنة  جانب  إلــى  االستطالعية، 
لوزارة  العمومية  الصفقات  في  بالتحقيق 
»كــورونــا«،  صفقات  تسمى  التي  الصحة 
العام  الــرأي  يجعل  الــذي  الشيء 
التساؤالت  من  الكثير  يطرح 
اإلدارات  جـــديـــة  حــــول 
العمومية  واملــؤســســات 
اللجن  مــع  التعاطي  فــي 
ــبــرملــانــيــة فـــي الــقــيــام  ال
أن  أم  الرقابي،  بدورها 
محاوالت  هناك 
املهام  إللــغــاء 
االستطالعية؟

مراسأيت الطالب

شركات خاصة تـترصد 
مغاربة العالم لتقديمهم 

»قربانا« إلدارة الضرائب

الجالية خائفة من الحكومة
 وإدارة الضرائب تطمئنها 

بوريطة
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كـواليـس األخبــار تحت األضواء

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

بعض  دبلوماسية  مصادر  تداولت 
الخارجية  وزيــر  فرضها  التي  الشروط 
السلك  ممثلي  عــلــى  بــوريــطــة،  نــاصــر 
يخص  فيما  ــربــاط،  ال فــي  الدبلوماسي 
املغرب  بني  االضــطــراري  التنقل  حــاالت 
ودولهم األصلية إبان الحجر الشامل)..(، 
على  مصالحه  عبر  بوريطة  فرض  حيث 
مغربي  أي  أخذ  عدم  األجانب،  السفراء 
الجوية،  رحالتهم  في  معهم  مغربية  أو 
وما يثير االستغراب، هو أن شرط الوزير 
العاملني  املغاربة  أيضا  شمل  املحظي، 

ضمن طاقم البعثات األجنبية..

إلطالق  االســتــعــدادات  تتواصل   
2021« ملغاربة املهجر،  »مرحبا  عملية 
خالية  رحالت  تنظيم  إمكانية  بسبب 
من فيروس »كوفيد19« مكونة 100 في 
ضد  تلقيحهم  تم  مواطنني  من  املائة 
دائما،  عنه  املسكوت  ولكن  »كورونا«، 
تأسيس  محاولة  »إقــبــار  قضية  هــو 
أسطول مغربي بحري لنقل املسافرين، 
األجانب،  بيد  رهينة  القطاع  ترك  بدل 
بني  يوجد  النقطة،  هذه  عن  والجواب 
والوزير  جلون  بن  عثمان  امللياردير 
معه  وقــع  الــذي  الــربــاح،  العزيز  عبد 
اتفاقية إلطالق خطوط بحرية مغربية 

لم تر النور.

ينجا  ووقــف  ــه،  دورتـ الزمان  دار 
وادي  الداخلة  جهة  رئيس  الخطاط، 
الذهب، أمام مجموعة من أعضاء السلك 
عن  ليدافع  الــربــاط،  في  الدبلوماسي 
الطرح املغربي، وعن الحكم الذاتي وعن 
االستثمار في األقاليم الجنوبية، لتعود 
وزارة  مع  األولــى  حكايته  األذهــان  إلى 
وقت  في  بعزله  طالبت  التي  الداخلية 
سابق، بدعوى أنه مقيم في موريتانيا، 
ولكن الظروف جعلت من الخطاط ينجا 
دفعه  تم  بعدما  القضية،  لصالح  حاميا 

ليكون ضدها)..(.

مبادرة  فــي  تكمن  التناقض  قمة 
للسفر  واملعاصرة  األصالة  رئيس حزب 
باستقبال من طرف  ليحظى  إلى تونس 
نواب  مجلس  رئيس  الغنوشي،  راشــد 
الشعب بتونس، في قصر باردو، بينما 
لم تمض على إساءة الغنوشي للمغرب 
وهبي  يــؤدي  فهل  ــام..  أي بضعة  سوى 
التيارات  من  التقرب  على  إصراره  ثمن 
قوى  على  محسوب  بحزب  اإلسالمية 

اليسار الحداثية)..(.

سبتة  مدينة  بحر  أمــواج  الزالت 
املدن  من  املنحدرين  املهاجرين  تلفظ 
رأسها  على  املحتل  للثغر  ــجــاورة  امل
مدينة الفنيدق، منذ أن تم إغالق املعبر 
الحدودي »باب سبتة«، وقد عثر صباح 
»بينزو«  بشاطئ  أبريل،   4 األحــد  يوم 
من  ينحدر  شاب  جثة  على  ببليونش، 
31 سنة،  مدينة الفنيدق يبلغ من العمر 
محاولته  خالل  غرقا  نحبه  قضى  حيث 

بلوغ مدينة سبتة املحتلة سباحة.

ملف  في  خبير  مغربي  صحفي  أكد 
الــقــنــوات  بــإحــدى  ويشتغل  الــصــحــراء، 
حضوره  هامش  على  الــكــبــرى،  العربية 
إحدى الفعاليات باملغرب، أن ملف الصحراء 
رؤية  تغير  نتيجة  رجعة،  غير  إلى  انتهى 
أمريكا،  بينها  ومن  للملف  العظمى  الدول 

التي اعترفت بمغربية األقاليم الجنوبية.

ما خفي

الرباط. األسبوع

ــالل بــدايــة شهر مــارس  أعــلــن املــغــرب خ
التواصل  آليات  جميع  تعليق  عن  املاضي، 
واملنظمات  الرباط  في  األملانية  السفارة  مع 
األملانية املوجودة في العاصمة، وعزت وزارة 
الحكومة  رئيس  إلــى  رسالة  في  الخارجية 
إلى  ــرار،  ــق ال ــذا  ه العثماني،  الــديــن  سعد 
قضايا  في  أملانيا  مع  عميق«  تفاهم  »ســوء 
أن  شك  وال  املغربية،  اململكة  تهم  أساسية 
أولويات  رأس  على  توجد  الصحراء  قضية 
الدولة املغربية، وقد تأكد عمليا تورط أملانيا 
ومنظماتها في اتخاذ مواقف معادية للمغرب 
املتحدة  ــات  ــوالي ال اعــتــراف  مــع  بــالــتــزامــن 
ودعمها  الــصــحــراء،  بمغربية  األمــريــكــيــة 
الظاهر  أن  ــم  ورغ ــي..  ــذات ال الحكم  ملقترح 
البلدين،  بني  أزمة سياسية  هو  السطح  على 
الصراع  طابع  مدة  منذ  أخذ  النقاش  أن  إال 
موضوع  إثــارة  بعد  القوى  بني  االقتصادي 
جغرافيا  يقع  الجبل  هذا  »تروبيك«..  جبل 
البعض  دفع  ما  الداخلة،  مدينة  من  بالقرب 
املوقف األمريكي  إلى توقع وجود عالقة بني 
من قضية الصحراء وافتتاح قنصليتها ذات 
أن  أي  املدينة،  بنفس  االقتصادي  الطابع 
قرب  عمليا  أمريكا  يضع  األمريكي  املوقف 
هذا الجبل الذي قالت عنه الصحافة العاملية 
متر،   1000 نحو  عمق  على  مــوجــود  بأنه 
املهمة،  باملعادن  غني  أنه  الدراسات  وتؤكد 
العاملي  االحتياطي  من  املائة  في   10 أبرزها 
من »التيلوريوم« املستعمل في صناعة ألواح 
ومخزون  واإللكترونيات،  الشمسية  الطاقة 
صناعة  في  املستخدم  »الكوبالت«  من  ضخم 
وقالت  العسكرية،  والصناعات  السيارات 
يمثل  بأنه  اإلسبانية،   »ABC« صحيفة  عنه 
للتيلوريوم،  العالم  فــي  مستودع  ))أكــبــر 
طنا،   2670 بـــ  مخزونه  إجمالي  يقدر  إذ 
مرة   54 بـ  أكبر  لكميات  إلى ضمه  باإلضافة 
الكوبالت،  ملادة  الحالي  العاملي  املخزون  من 
مليون   270 لتصنيع  الكافية  الكمية  وهي 

سيارة كهربائية((.
أملانيا،  مع  األزمة  استبق  قد  املغرب  وكان 
املغرب  خطوط  على  إسبانيا  تسير  والتي 
البحرية،  حــدوده  بترسيم  قــرارا  باتخاذه 
قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  وصادق 
الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير   37.17 رقم 

 2 في  الصادر   1.73.211 رقم  قانون  بمثابة 
املياه  حدود  بموجبه  املعينة   ،1973 مارس 
رقم  قــانــون  ومــشــروع  للمغرب،  اإلقليمية 
 1.81 رقــم  القانون  وتتميم  بتغيير   38.17
خالصة  اقتصادية  منطقة  بموجبه  املنشأة 
على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ 
ترسيم  أعلن  املغرب  أن  يعني  ما  املغربية، 
»تروبيك«،  جبل  وضمنها  البحرية،  حدوده 
العظمى  ــدول  ــ وال إسبانيا  تــحــاول  ــذي  الـ

الوصول إليه.
هل يقف جبل »تروبيك« وراء األزمة املعلنة 
في  املغرب  مع  واألزمــة  وأملانيا؟  املغرب  بني 
بمغربية  بــاالعــتــراف  األمريكي  الــقــرار  ظــل 
الصحراء، تعتبر أزمة أملانية أمريكية أيضا، 
أن  ))أعتقد  »األسبوع«:  مصدر  يقول  وهنا 
املغرب  لها  يتعرض  التي  النعرات  سبب 
التي قامت بها أمريكا  واملناورات العسكرية 
التي  الهائلة  الثروة  هي  املغرب،  في  مؤخرا 
قيمة  تفوق  حيث  تروبيك،  جبل  يختزنها 
الذهب  قيمة  عليها  يحتوي  التي  املــعــادن 
سيشكل  املعدن  هذا  أن  كما  والبترول)...(، 
خطوة نوعية نحو التغيير مستقبال، خاصة 
إلى  ــي  ــدول ال املجتمع  بوصلة  تــحــول  مــع 
األمر  البيئة،  على  واملحافظة  البديلة  الطاقة 
وروسيا  األوروبية  الدول  باقي  الذي سيدفع 
من  لتتقرب  املصنعة،  الــدول  مــن  والعديد 
املغرب وكسب وده، ألن املعدن الذي يحتويه 
جبل تروبيك، هو املادة األساسية في صناعة 
أو  بالهواتف  الخاصة  ســواء  البطاريات، 
الذي  األسباب  أحد  كان  أنه  كما  السيارات، 
أزمــة شركة  إبــان  الصني  أمــام  أمريكا  أركــع 
حصارا  أمريكا  فــرضــت  حيث  »هــــواوي«، 
ردت  املقابل،  وفي  الشركة،  على  اقتصاديا 
الصني بتوقفها عن تزويد الشركات األمريكية 
باملعدن األساسي في صناعة البطاريات..((.

))ال أستبعد أن يكون  نفس املصدر يقول: 
هو  ــة  األزم هــذه  حوله  أثيرت  ــذي  ال املعدن 
التقنية  معرفتي  من  انطالقا  وذلك  الليثيوم، 
هذا  أسباب  ))إن  ويضيف:  امليدان((،  بهذا 
هناك  وإن  اقتصادية،  أسباب  هي  الصراع 
ألن  العظمى،  الــدول  بني  للمصالح  تضاربا 
معدن تروبيك يستعمل أيضا في الصناعات 

العسكرية((.
جبل  ترسيم  حــاولــت  إسبانيا  أن  يبدو 
»تروبيك« داخل دائرة نفوذها، وتداولت عدة 
حول  تقريبا  املعطيات  نفس  مغربية  مواقع 
هذا الجبل، فـ))بحسب دراسات معمقة سبق 
أن أنجزها املعهد اإلسباني لعلوم املحيطات 

جرى  فقد  للبحرية،  الهيدروغرافي  واملعهد 
متر  ألف  عمق  على  تروبيك  جبل  اكتشاف 
احتياطات  على  يحتوي  البحر،  سطح  تحت 
الكوبالت  مثل  النفيسة  املــعــادن  من  مهمة 
أحد  يعد  ــذي  ال األخير  هــذا  والتيلوريوم، 
اإللكترونية،  الصناعات  في  الرئيسية  املواد 
وتقدر  الشمسية،  األلــواح  صناعة  في  وكذا 
تروبيك  جبل  يخزنه  ما  أن  الــدراســات  تلك 
10 % من االحتياطي  من التيلوريوم  بنحو 
يخزنه  الذي  الكوبالت  أن  حني  في  العاملي، 
مليون   270 من  أكثر  لتصنيع  يكفي  أيضا 
ضعفا   54 يمثل  ما  وهو  كهربائية،  سيارة 
من  قاطبة  العالم  دول  كل  عليه  تتوفر  مما 
هذا النوع من السيارات في يومنا هذا، وقد 
أوردت هذه الدراسات أرقاما تقريبية لكميات 
والذي  تروبيك،  بها جبل  التي يزخر  املعادن 
قبل  نشيط  بركان  عن  عبارة  كان  أنه  كشفت 
الكوبالت  يأتي في مقدمتها  119 مليون عام، 
ثم  مكعب،  متر  كل  عن  كلغ   7.1 تناهز  بكمية 
الباريوم بـ 5.6 كلغ، والفاناديوم بـ 3.6 كلغ، 
2.1  كلغ  2.9 كلغ، والرصاص بـ  والنيكل بـ 
.)le 12 عن كل متر مكعب(( )املصدر: موقع

واسع  نطاق  على  تداولت  املصادر  نفس 
للترامي على جبل  أخبار املحاولة اإلسبانية 
»تروبيك«، والتي وصلت إلى حد تقديم طلب 
لألمم املتحدة، للترخيص لها بتمديد الجرف 
بحري  ميل   200 من  الكناري  لجزر  القاري 
املناطق  ــى  إل يضيف  مما  ميال،   350 ــى  إل
 350 البحرية التي تقع تحت وصايتها نحو 
ألف كلم مربع، أي ما يعادل مساحة إيطاليا، 
لقانون  املتحدة  األمــم  باتفاقية  لوحت  كما 
بأن  فيها  جــاء  والتي   ،1982 لعام  البحار 
))كل دولة لها السيادة على أول 22 كيلومتر 
بـ«البحر  عليه  ما يصطلح  أو  من سواحلها، 
من  دولة  كل  تمكن  املساحة  هذه  اإلقليمي«، 
أن تمارس فيها سيادتها الكاملة على الهواء 
كما  املــاء،  وتحت  والفضاء  والبحر  والجو 
على  االقتصادية  منطقتها  تنشئ  أن  يمكنها 
امتداد 370 كيلومتر من الساحل، باستغاللها 
وصون  واستخراج  استكشاف  عبر  للمنطقة 
وإدارة املوارد الطبيعية للبحر وتربة األرض 
واملــعــادن  الــحــيــوانــات  ــك  ذل فــي  بما  فيها، 
جبل  بأن  لتعترف  عادت  أنها  غير  والطاقة، 
»إلهييرو«  جزيرة  سواحل  عن  بعيد  تروبيك 
 499 بنحو  الكناري  جزر  ألرخبيل  التابعة 
اإلحداثيات  بالضبط في  يتموقع  كلم، والذي 
شماال((  درجة  و23.89  غربا  درجة   20.72

)نفس املصدر(.

خفايا صراع الدول العظمى 
حول جبل مغربي تحت البحر 

هل وصل ملف »تروبيك« إلى إدارة بايدن ؟

بايدن وأنجيال ميركل وفي اإلطار خريطة جبل تروبيك كما تداولتها الصحافة
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كـواليـس األخبــار

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

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

الرباط. األسبوع

ــوات فـــي الــســاحــة  ــ ــ ــت بــعــض األص ــع ــف ارت
في  للبرملان  الترشح  بتحديد  تطالب  السياسية 
على  والشيوخ  األعيان  في ظل سيطرة  واليتني، 
للحد  وذلك  سنوات،  عدة  منذ  البرملانية  املقاعد 
من ظاهرة الخلود في املقعد البرملاني، وبالتالي 
فسح املجال أمام وجوه سياسية جديدة وكفاءات 

شابة لولوج العمل التشريعي.
والبرملانيني  السياسية  القيادات  من  فالكثير 
النواب  مجلسي  فــي  كثيرا  عــمــروا  ــان  واألعــي
الدوائر مسجلة  واملستشارين، وأصبحت بعض 
بأسمائهم، في غياب أي منافسة من الشباب أو 
خلق  الذي  الشيء  جديدة،  سياسية  وجوه  من 
األحــزاب  بعض  مناضلي  صفوف  فــي  نقاشا 
واليــات  بتحديد  يطالبون  الــذيــن  السياسية، 
السابقة  البرملانية  مثل  واليتني،  في  البرملان 
»االنتداب  أن  اعتبرت  التي  أبالضي،  خديجة 
ملشاركة  إقبار  فيه  واليتني،  من  ألكثر  البرملاني 

الشباب في صنع القرار السياسي«.
العالم،  الرحيم  عبد  السياسي  املحلل  ويرى 
دستوري  غير  أمــر  البرملان  ــات  والي تحديد  أن 
اإلنسان  حقوق  مع  ويتعارض  قانوني،  وغير 
وحق املواطن في الترشح، أو أن يظل لألبد في 
البرملان وال ينبغي أن يحد منه القانون، معتبرا 
أن األمر متروك لكل حزب، إذا أراد يجعلها والية 

مفتوحا،  املجال  يترك  أو  واليتني  أو  ــدة  واح
للمواطنني  الواليات  عدد  تحديد  أما بخصوص 
واملواطنات بالقانون، فهذا فيه مخالفة للدستور 
وقال:  الترشح،  وحق  اإلنسان  لحقوق  ومخالف 
تجربة  راكم  كلما  للبرملاني،  بالنسبة  »املفروض 
للعملية  أصلح  يكون  سياسيا،  ونضج  وخبرة 
التشريع  هي  البرملاني  ووظيفة  التشريعية، 
واملراقبة، أما أن نفتح املجال بني الفينة واألخرى 
لكل شخص ثم يذهب ويأتي آخر، فاألمر ال يتعلق 
بمناصب مادية يريد للناس أن تستفيد منها، بل 
األمر مرتبط بفعالية وجودة العملية التشريعية، 
أن  البرملانيني  للنواب  األفضل  من  يكون  وربما 

أفكار  لديهم  وتصبح  والتجربة  الخبرة  يراكموا 
متعددة في العمل البرملاني«.

وأشار إلى أن مجموعة من الدول تشترط أن 
سنة،   35 من  أكثر  للرئاسة  املرشح  عمر  يكون 
تشترط  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  مثل 
بالنسبة  سنة  و35  للبرملان  للترشح   25 سن 
الــدول  من  العديد  أن  مؤكدا  الشيوخ،  ملجلس 
الديمقراطية تشترط سنا كبيرة وليست صغيرة 
التشبيب  مطلب  بينما  التشريعية،  للعملية 
تفرزها  وتجربة  الكفاءة  عبر  يأتي  أن  ينبغي 
التشبيب  بفرض  وليس  االجتماعية،  القواعد 

بقوة القانون.

السلطان موالي يوسف 
في افتتاح مسجد 

باريس، 2 غشت 1926

ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة  َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  ِعَباِدي َواْدُخلِي  َفاْدُخلِي ِفي 

العماري ينضم إلى نادي 
زراعة الشعر قبل االنتخابات

الرباط. األسبوع

التواصل  الحدث في مواقع  العماري  إلياس  خلق 
الذي  وهو  جديد،  بـ»لوك«  ظهر  أن  بعد  االجتماعي، 
جهة  رئاسة  من  استقالته  منذ  األنظار  عن  تــوارى 
طنجة تطوان في السنة املاضية، مما أثار الكثير من 

التساؤالت)..(.
الشيب  يعمها  ولحية  رطب  بشعر  إلياس  وظهر 
صينية،  دعائية  قناة  مع  له  سياسي  حــوار  خــالل 
تحدث فيه عن العالقة التي تربطه بالحزب الشيوعي 
الشعب  بها  يتميز  التي  باألصالة  منوها  الصيني، 
والدينية  الثقافية  املقومات  يوظف  الذي  الصيني 

واألخالقية األصيلة للصينيني.
املغاربة  املسؤولني  نــادي  إلــى  العماري  وانضم 
الفترة  في  الشعر  لــزراعــة  بعمليات  قاموا  الذين 
برمتها  والعملية  أوزين،  محمد  غرار  على  األخيرة، 

تتزامن مع قرب موعد االنتخابات.

كيف يمكن للشباب ممارسة السياسة؟

دعوات للقضاء على ظاهرة »المعمرين« في البرلمان

العماري

التحق بالرفيق األعلى، 
ــة اهلل  ــم ــرح ب املـــشـــمـــول 
ــد جــســوس،  ــم ــاج أح ــ احل
بالديار  املنية  وافته  الذي 

الفرنسية.
وعــلــى إثـــر هـــذا املــصــاب 
»األسبوع«  تتقدم  األليم، 
ــدق  ــ بــأحــر الـــتـــعـــازي وأص
املــــــواســــــاة إلــــــى جــمــيــع 
ــات: جــســوس،  ــائ ــراد ع ــ أف
بنمبارك، بريطل، القادري، 
ــي،  ــوزان بــنــانــي، الــتــازي، ال
مشيش  وبنسعيد  بلحسني، 
وللفقيد  والسلوان  بالصبر  جميعا  لهم  داعــن  علمي، 

باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

لقاح »أسترا زينيكا«
 في قلب الجدل

الرباط. األسبوع

صـــرح رئــيــس مــديــريــة 
الـــتـــهـــديـــدات الــصــحــيــة 
في  التطعيم  واستراتيجية 
لألدوية،  األوروبية  الوكالة 
ــة بـــني لــقــاح  بـــوجـــود صــل
والجلطات  زينيكا«  »أسترا 
منها  عانى  التي  الدموية 
الخاضعون له من املصابني 
االتـــحـــاد  دول  بــبــعــض 
إلى  دفعها  مــا  األوروبــــي، 
غاية  إلى  استخدامه  تعليق 
العالقة بني  التحاليل  تأكيد 

األعراض الجانبية املذكورة 
واللقاح. 

كافاليري،  ماركو  وتحدث 
األوروبية  بالوكالة  مسؤول 
ــة  ــصــل ــن ال ــ لـــــألدويـــــة، ع
ــاح الــبــريــطــانــي  ــق ــل بـــني ال
التي عانى منها  والجلطات 
بعض  مواطني  من  العديد 
األوروبــــي،  االتــحــاد  دول 
ــد املــعــنــي فــي حــوار  ــ ووع
نشرته صحيفة »مساجيرو« 
ــيــة، بــالــكــشــف عن  اإليــطــال
أن  على  مــشــددا  الــجــديــد، 
ــزال طــويــال  ــ ي ــق ال  ــطــري ال
كيفية  لفهم  الخبراء  أمــام 
تسبب هذا اللقاح في تكون 

جلطات.

حزب االستقالل يغري الكفاءات

حمدي ولد الرشيد يبسط سيطرته التنظيمية
 على الصحراء قبل االنتخابات

الرباط. األسبوع 

وال  يمزح  ال  االســتــقــالل  حــزب  أن  يبدو 
دشن  أن  فبعد  الوقت،  لتضييع  لديه  مجال 
تعزيز صفوفه بالدكتور عبد الرحيم بوعيدة، 
مدير  والركيبي،  املجيدري  األعمال،  ورجال 
للتكنولوجيا  العليا  واملدرسة  السمارة  كلية 
ثم  زهــر،  ابــن  لجامعة  التابعتني  بالعيون 
التحاق الشاب سامي الصلح الطيب، املدير 
الشغل،  وإنعاش  املهني  للتكوين  الجهوي 
تاله بعد ذلك إعالن كل من البشير التوبالي 
ومحمد  والتكوين،  للتربية  اإلقليمي  املدير 

الشباب  لـــوزارة  الجهوي  املدير  بولسان 
والرياضة، عن التحاقهما بـ»امليزان«.

قلعة  تحصني  على  الرشيد  ولــد  وعمل 
من  التأكد  بعد  بالسمارة،  االستقالل  حزب 
مغادرة حمد الشيكر رئيس جماعة سيدي 

البرملاني،  والنائب  لعروسي  أحمد 
جامعة  رئــيــس  الحنفي  والــعــدلــي 

وهو  فاطمة،  وشقيقته  اليد  كــرة 
الثقة  بــإعــادة  عجل  الـــذي  األمـــر 
يتقاسمون  الذين  لالستقالليني 

الحفاظ  طــمــوح  الــرشــيــد  ولــد  مــع 
االنتخابات  مكاسب  على 

فـــي مــخــتــلــف جــهــات 
ممايبرر  الــصــحــراء، 
التي  الــديــنــامــيــكــيــة 

يقودها ابنه محمد ولد الرشيد والتي ترمي 
الجهات،  بهذه  الحزب  مكانة  تثبيت  إلــى 
داخل  تموقعه  وتعزيز  بــأدائــه  والنهوض 
خدمة  فاعليته  وتطوير  السياسي،  املشهد 

للمنطقة وساكنتها.
ويــعــتــبــر مــهــتــمــون بــالــشــأن 
السياسي، أن هذه االستقطابات 
الجديدة لهاته الشخصيات، لن 
األخيرة،  وال  األولى  هي  تكون 
العلني  الظهور  التحب  فأسماء 
الذي  بالحزب  اقتنعت  قد  تكون 
بأغلبية  الفوز  على  يعول 
ــوده  ــ ــق ــ ــة ت ــ ــح ــ ــري ــ م
للحكومة املقبلة.

ولد الرشيد
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كـواليـس األخبــار

األمن المغربي
 ينقذ األمن الفرنسي

الرباط. األسبوع

قدمت املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني، 
معلومات دقيقة إلى السلطات الفرنسية مكنتها 
من إحباط مخطط إرهابي كانت تعتزم تنفيذه 

سيدة فرنسية من أصل مغربي.
العامة  للمديرية  الرسمي  الناطق  وحسب 
الفرنسية  السلطات  فــإن  الــوطــنــي،  لــأمــن 
املعلومات  باستغالل  أبريل  الرابع  ليلة  قامت 
السيدة  توقيف  من  وتمكنت  االستخباراتية، 

وتحييد مخاطر مشروع إرهابي.
التي  املعلومات  أن  املصدر،  نفس  وكشف 
الفرنسية،  للسلطات  العامة  املديرية  قدمتها 
شملت معطيات تشخيصية حول هوية املشتبه 

التعريفية،  ومعطياتها  فيها 
ومــعــلــومــات عــن املــشــروع 
ــذي كــانــت  ــ ــي الـ ــ ــاب ــ اإلره
بالتنسيق  تنفيذه  بصدد 
تنظيم  مـــن  عــنــاصــر  مـــع 

»داعش«.
الرسمي  الناطق  وقــال 

ــة لــأمــن  ــام ــع ــلــمــديــريــة ال ل
تقديم  أن  الــوطــنــي، 

ــذه املــعــلــومــات  ــ ه
األمنية  للمصالح 
الـــفـــرنـــســـيـــة، 
إطار  في  يندرج 
اململكة  انخراط 
في  املــغــربــيــة 
التعاون  آليات 
الدولي ملكافحة 
الــتــنــظــيــمــات 

الحموشياإلرهابية.

الملكية تراهن على النساء..
 هـل فشـل الـرجال ؟

نساء تولين رئاسة المجالس الدستورية ألول مرة

هشام عميري

امللك  املرأة املغربية في عهد  حققت 
النتائج،  من  العديد  السادس،  محمد 
ملناصب  وصولها  حيث  مــن  خاصة 
ملجموعة  مرة  ألول  وترأسها  سامية، 
الدستورية،  والهيئات  املؤسسات  من 
أي  السياسية  لأحزاب  يكن  لم  التي 
الوصول  من  همشتها  بل  فيها،  دور 
إلى مجموعة من املؤسسات، التي على 

رأسها رئاسة مجلسي البرملان.
ومن بني 35 حزبا سياسيا باملغرب، 
األمانة  رأس  على  فقط  امرأتان  توجد 
ويتعلق  السياسية،  لأحزاب  العامة 
األمينة  الشقافي،  زهور  من  بكل  األمر 
العامة لحزب التجمع الديمقراطي منذ 
تأسيس حزب »املحراث الخشبي« سنة 
2007، بعد خروج الشقافي من حزب 
يتعلق  حني  في  واالشتراكية،  التقدم 
األمينة  منيب،  بنبيلة  الثاني  االســم 
وقد  املوحد،  االشتراكي  لحزب  العامة 
تقلدت أمانة حزب »الشمعة« منذ سنة 

.2012
قيادة  املرأة من  ولم يقتصر إقصاء 
األحزاب السياسية فقط، بل ذهب األمر 
كذلك إلى إقصائها من رئاسة املجالس 
الجهوية الترابية، إذ من بني 12 جهة 
فقط  جهتان  توجد  باملغرب،  ترابية 
ويتعلق  نسوي،  عنصر  رأسهما  على 
التي  بوعيدة  مباركة  من  بكل  األمــر 
بوعيدة  الرحيم  عبد  عمها  ابن  خلفت 
واد  كلميم  جهة  مجلس  رئــاســة  فــي 
التجمع  حزب  باسم   2019 سنة  نوان 
الوطني لأحرار، في حني يتعلق االسم 
تقود  التي  الحساني،  بفاطمة  الثاني 
الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  مجلس 
منذ  واملعاصرة  األصالة  حزب  باسم 

عام 2019.
الحياة  عرفته  الذي  التطور  ورغم 
ناحية  من  باملغرب، خاصة  السياسية 
هذه  أن  إال  البرملانية،  املمارسة  تطور 
وذلــك  أهــدافــهــا،  لــم تحقق  ــرة  األخــي
ــرأة فــي رئــاســة مجلسي  بــإشــراك املـ
البرملان، إذ من بني 10 واليات تشريعية، 
لم يسبق لأحزاب السياسية أن أعطت 
أجل  من  النسوي  للعنصر  الفرصة 
البرملان،  ملجلسي  رئيس  منصب  تقلد 
أو  النواب  بمجلس  األمر  تعلق  سواء 

بمجلس املستشارين.
ــخ الــبــرملــان  ــاري ــودة إلـــى ت ــع ــال وب

تترأس  امــرأة  أول  بأن  نجد  املغربي، 
هي  املستشارين،  مجلس  جلسات 
العام  االتحاد  عن  التازي  مية  نائلة 
جلسة  ترأست  التي  املغرب،  ملقاوالت 
بمراقبة  املتعلقة  الشفوية  األسئلة 
يناير   12 يوم  وذلك  الحكومة،  أشغال 

.2016
له  تعرضت  الــذي  التهميش  فرغم 
مجلسي  رئاسة  مستوى  على  ــرأة  امل
املجالس  رئاسة  في  وكذلك  البرملان 
األحــزاب  وقيادة  الترابية،  الجهوية 
قيادة  حــاولــت  أنها  إال  السياسية، 
والهيئات  املؤسسات  مــن  مجموعة 
الــدســتــوريــة، فــبــعــد تــعــيــني املــلــك، 
الــعــدوي  لزينب  ــاضــي،  امل ــوع  األســب
األعلى  املجلس  تــقــود  امـــرأة  ــأول  كـ
كذلك  تعتبر  فــالــعــدوي  للحسابات، 

أول امرأة يتم تعيينها من طرف امللك 
سنة 2014 واليا لجهة، ويتعلق األمر 
حسني،  بني  ــراردة  شـ بجهة الغرب 
أمينة  تعتبر  الحقوقي،  املجال  وفي 
بوعياش التي عينها امللك سنة 2018 
لحقوق  الــوطــنــي  للمجلس  رئيسة 
اإلنسان، أول امرأة تقود هذا املجلس 
بموجب  الفصل  املحدث  الدستوري 
عوض  والذي   ،2011 دستور  من   162

املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان.
املغربية  للمرأة  امللك  كما أن سماح 
بمزاولة مهنة العدول التي كانت حكرا 
على الرجل، ساهم في تقلد أول امرأة 
ويتعلق  للملك،  العام  الوكيل  ملنصب 

األمر برحمونة زياني.
ــي فــشــلــت فيه  ــت وفـــي الـــوقـــت ال
ترشيح  فــي  الــســيــاســيــة  األحـــــزاب 
العنصر النسوي في عضوية املحكمة 
 2011 دستور  أن  علما  الدستورية، 
أعضاء   6 انتخاب  حق  للبرملان  منح 
ينتخب  نصفهم  الدستورية،  باملحكمة 
والنصف  الــنــواب  مجلس  طــرف  مــن 
املستشارين،  مجلس  طرف  من  اآلخر 
ساهمت  الحزبية  الــصــراعــات  لكن 
لعضوية  املــــرأة  تــرشــيــح  ــدم  عـ فــي 
كل  ــم  رغ لكن  الــدســتــوريــة،  املحكمة 
امللك  الراحل  قام  فقد  الصراعات،  تلك 
امــرأة  أول  بتعيني  الثاني  الحسن 
سنة  وذلـــك  ــوري،  ــت ــدس ال باملجلس 

1999، بتعيينه السعدية بلمير عضوة 
تم  كما  سابقا،  الدستوري  باملجلس 
تعيينها من طرف امللك محمد السادس 
لتكون  الدستورية،  باملحكمة  عضوة 

بلمير أول امرأة تتقلد هذا املنصب.
وفي هذا الصدد، ترى مونية فتحي، 
املرأة  ملنظمة  التنفيذي  املكتب  عضوة 
الديمقراطي  »البناء  أن  االستقاللية، 
األلفية  هذه  في  يكتمل  ال  والسياسي 
الحساسيات  بــاحــتــواء  إال  الثالثة 
جميعها والجندرية هي أحد أضالعها 
في  العالم  انخرط  حيث  األساسية، 
مسار املساواة بني الجنسني واملغرب 
ــن هكذا  وبــحــكــم مــوقــعــه ومــوقــفــه م
قضايا حساسة، انخرط هو اآلخر في 
مبدأ  ودستر  العمالق،  املشروع  هذا 
أمام  فتحت  عمالقة  كخطوة  املناصفة 
للدفاع  كبيرا  بابا  النسائية  األصوات 

عن القضية بمختلف تشكالتها«.
ــاســة املـــرأة  وبــخــصــوص عـــدم رئ
املنتخبة،  املؤسسات  لبعض  املغربية 
ارتفاع  »رغم  بأنه  فتحي،  مونية  ترى 
على  الــنــســائــيــة  التمثيلية  نــســب 
مــســتــوى املــؤســســات الــدســتــوريــة، 
إلى  بعد  يصل  لم  الحضور  هذا  فإن 
من  وكذلك  عدديا،  املأمولة  مستوياته 
حيث مناصب ومواقع املسؤولية التي 
ألسباب  املــرأة  عنها  تغيب  أو  تغيب 
واجتماعية،  دينية  ثقافية،  مختلفة: 
ملناصب  املــــرأة  تــحــمــل  مـــن  تــجــعــل 
ببنية  يصطدم  صعبا  مطلبا  سامية، 
ــرأة  امل عــن  الثقة  تحجب  مجتمعية 
وتغيبها عن مواقع القرار، وخصوصا 
مع  الندية  طابع  يحمل  موقف  كل  في 
تناول  في  التطور  فرغم  لهذا  الرجل، 
موضوع مقاربة النوع على مستويات 
مطوع  غير  املجتمع  يبقى  متعددة، 
والبرملان  بحثة،  نسوية  لقضايا  بعد 
الوضعية،  جمود  على  دليل  بغرفتيه 
حزبية صلدة  ببنيات  تصطدم  لكونها 
وتتصدر  ــا  صــوري القضية  ــداهــن  ت
لكنها  ومــؤتــمــراتــهــا،  افتتاحياتها 
ضمنيا  للقضية  تتحمس  ال  ولأسف، 
- حتى في أعتى األحزاب التي تسمى 
القوانني  - من حيث  تقدمية وتحررية 
والتحديثات واملواثيق األخالقية التي 
تعتبر مفتاحا نحو املناصفة آنيا ومن 
التمثيلية  بضمان  وذلك  اإلنصاف،  ثم 
الولوجية  حيث  من  القوية  النسوية 

أوال، ألنها العائق األكبر..«.

منيب

الحساني

زياني

بوعيدة

زكام رئيس الحكومة التازي
شبيه بـ»كورونا«

الرباط. األسبوع

من  الحكومة  رئيس  العثماني  الدين  يعاني سعد 
وعكة صحية أملت به مؤخرا، جعلته يوقف أنشطته 
الحكومية يوم الثالثاء املاضي، حيث خضع لفحص 

»كورونا« الذي جاءت نتيجته سلبية.
التواصل  بموقع  صفحته  على  العثماني  وأكــد 
االجتماعي »فيسبوك«، أنه يمر فعال بوعكة صحية، 
أنه  مضيفا  للقلق،  تدعو  ال  الصحية  حالته  أن  غير 

أيام  بضعة  منذ  ــام يعاني  ــ ــن زكـ ــ مـ
ــة، والتهاب في السحايا  ــي ــف األن
لتعليق  اضطره  مما 
ــدد مـــن األنــشــطــة  عـ

واملواعيد. 
وأضــــاف: »بــهــذه 

املناسبة، أشكر جاللة 
السادس،  محمد  امللك 
حفظه هلل تعالى، على 

الكريمة  الــعــنــايــة 
التي خصني بها، 

حرصه  وعــلــى 
عــلــى حــالــتــي 

العثمانيالصحية«.

الرباط. األسبوع

للدفاع  املغربية  الشبكة  طالبت 
في  والحق  الصحة  في  الحق  عن 
النقابي  يترأسها  والتي  الحياة، 
الصحة  ــي  ــ وزارتـ لــطــفــي،  عــلــي 

الخبز  جودة  بمراقبة  والفالحة، 
من  والتأكد  للمغاربة،  يباع  الذي 
على  خطيرة  مكونات  من  خلوه 

صحة املستهلك.
املراقبة  ودعت الشبكة لتشديد 
في ظل انتشار ظاهرة بيع الخبز 
وأماكن  الشوارع  في  والحلويات 
دون  صحية  وغير  مرخصة  غير 
وجــودتــهــا،  مكوناتها  مــراقــبــة 

مشيرة إلى أن الخبز والحلويات 
ــواد  امل مــن  تعد  كـــ»الــشــبــاكــيــة«، 
األكثر استهالكا في شهر رمضان.
تقارير  عدة  أن  الشبكة  وقالت 
تتحدث عن قيام عدد من املطاحن 
الدقيق،  في  بالتالعب  واملخابز 
بشكل  إضافية  مــواد  وتستعمل 
كامللح  املستهلك،  بصحة  يضر 
الكيميائية،  والخميرة  والسكر 

ــؤدي إلـــى أمـــراض  ــ ــي قـــد ت ــت ال
القولون والكلي والسمنة.

قطاع  أن  إلى  الشبكة  وأشارت 
حالة  يعرف  والحلويات  الخبز 
تقارير وتصريحات  وفق  فوضى، 
املغاربة يستهلكون  أن  إلى  تشير 
صالح  وغــيــر  فــاســد  دقــيــق  خبز 
مسرطنة  تكون  قد  مواد  يتضمن 

وخطيرة على صحة الجميع.

من يحمي المغاربة
من التالعب في الخبز ؟
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هدف الجزائر من إقحام 
موريتانيا طرفا في النزاع حول 

الصحراء المغربية

خالل مؤتمر صحفي عقد بفاس يوم 19 
غشت 1979، على خلفية استرجاع الداخلة 
الثاني  الحسن  امللك  قدم  الذهب،  ووادي 
الصحراء،  قضية  لتاريخ  موجزا  عرضا 
حول  تاريخية  معطيات  خالله  من  فصل 
قضية  في  طرفا  موريتانيا  أصبحت  كيف 

الصحراء.
ــي بــدايــة الــعــرض، أجــاب امللك عن  وف
مؤخرا،  تطرحه  الجزائر  أصبحت  سؤال 
ــى حـــدود سنة  ــان املــغــرب إل ــن ك ــو أي وه
الصحراء؟  باسترجاع  طالب  عندما   1973
وملاذا لم يطالب بها من قبل؟ فأكد امللك أن 
صحرائه  باسترجاع  يطالب  كان  املغرب 
منذ حصوله على االستقالل، حيث لجأ إلى 
األمم املتحدة بطريقة قانونية، وطالب بداية 
بطرفاية وملا استرجعها من إسبانيا، طالب 
بسيدي إفني، وكان ذلك دائما مرتبطا وفي 

الصادرة  والقرارات  املغرب  مطالب  جميع 
عن األمم املتحدة، بالصحراء املغربية التي 

كانت تحتلها إسبانيا.
سنة  إفني  سيدي  املغرب  استرجع  وملا 
1969، وجد نفسه مجمدا من طرف بلد لم 
موريتانيا،  وهو  بعد،  به  اعترف  قد  يكن 
التي دفعت بها الجزائر إلى املطالبة بجزء 
من الصحراء، غير أن املغرب، حسب امللك 
الحسن الثاني، لم يكن له أي دافع للتفاوض 
لم تكن  مع موريتانيا، خاصة وأن اململكة 
بمناسبة  أنــه  إال  أبـــدا،  بها  اعترفت  قــد 
انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمي سنة 1969، 
شاء  كما  املغرب  يحتضنه  أن  القدر  شاء 
املوريتاني  الرئيس  يحضره  أن  الــقــدر 
الحسن  امللك  واستقبله  دادة،  ولد  املختار 
النشيد  عــزف  وهناك  املطار،  في  الثاني 
ذلك  وكان  امللك،  أمام  املوريتاني  الوطني 
طرف  من  وقانوني  عملي  اعتراف  بمثابة 
املغرب بموريتانيا، غير أن ذلك لم يمنع من 

استمرار املشاكل بني البلدين.
القمة  مــؤتــمــر  انــعــقــاد  وعــنــد  أنـــه  إال 
 ،1972 سنة  بالرباط  التاسع  اإلفريقي 

والجزائر  املغرب  توقيع  خالله  تم  والذي 
الثاني  الحسن  ذكر  الحدود،  اتفاقية  على 
الرئيس  أن  التفاصيل، حيث صرح  بعض 
أنه  أخبره  بومدين،  هــواري  الجزائري 
املغرب  أن  البعض  عنه  يقول  أن  يرغب  ال 
ــاق عــلــى حساب  ــف ــر وقــعــا االت ــجــزائ وال
موريتانيا، بل يجب على املغرب وموريتانيا 
القادمة  مساعيهما  تكون  حتى  يتفقا  أن 
مشتركة  مساع  املتحدة  األمم  منظمة  لدى 

من أجل تصفية االستعمار في الصحراء.
وأكمل امللك الحسن تصريحه حيث قال: 
))وهلل وحده يعلم، أننا قمنا معا منذ ذلك 
الحني، بمساعي مشتركة ومتناسقة، وهنا 
تكمن بعض الجوانب الخفية لكل سياسة، 
فلم يكن في حسبان أي زعيم جزائري وفي 
أي وقت من األوقات، أن املغرب وموريتانيا 
باملعنى  حليفني  يصبحا  أن  بوسعهما 

الكامل((.
لقاء  امللك  عقد   ،1978 شتنبر   19 ويوم 
العام  املدير  ظهر،  أبو  وليد  مع  صحفيا 
خالله  من  فصل  العربي«،  »الوطن  ملجلة 
تقحم  الــجــزائــر  جعلت  الــتــي  ــاب  األســب

الصحراء،  حول  الصراع  في  موريتانيا 
دائما يطالب  )).. فاملغرب كان  حيث قال: 
والحجج  ــالل،  ــق االســت مــنــذ  بــصــحــرائــه 
والدالئل تدل بدون جدال على أن الصحراء 
التي  الجزائر  ولكن  مغربية،  دائما  كانت 
لم ترد للمغرب أن تكون له حدود مشتركة 
أقول مع موريتانيا، ولكن  إفريقيا.. ال  مع 
مع إفريقيا، الجزائر التي اعتادت أن ترى 
املغرب مطوقا إما بينها وبني البحر، وإما 
بني الصحراء وبني البحر، لم تكن لترضى 
أن ترى املغرب يشرئب شماال إلى أوروبا 
بواسطة إسبانيا والتصالح مع إسبانيا.. 
ولم ترد أن ترى املغرب يضرب جذوره في 
جنوبه، في إفريقيا األصلية، لذا حاولت أن 

تضرب عصفورين بحجر واحد.
أن  الجزائر  تريد  الصحراء،  قضية  في 
إسبانيا،  مع  مستمر  خصام  في  تجعلنا 
وأن  انقطع،  قد  الشمالي  تنفسنا  ويكون 
مستمر  عراك  في  أخرى  جهة  من  تجعلنا 
وبذلك  موريتانيا،  مــع  الــصــحــراء  على 
تقطع جذورنا في الجنوب، فيبقى املغرب 

األطلسي  املحيط  بني  مطوقا  بذلك 

أعد الملف: سعد الحمري

بدأت تروج في اآلونة األخيرة أخبار مفادها قرب تجميد 
موريتانيا اعترافها بالجبهة االنفصالية، وفي خضم ذلك، 
استقبل الرئيس الموريتاني وفدا من جبهة البوليساريو 

على رأسه المتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، 
والمالحق من قبل المحاكم اإلسبانية، البشير مصطفى 

السيد، وبعد ذلك مباشرة، أعلن وزير الخارجية الموريتاني 
عن القيام بزيارة إلى المغرب، حامال رسالة خاصة من 

الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الملك محمد السادس، 
إال أن الزيارة تأجلت وعللها المغرب بالوضعية الوبائية، 

في حين ربطت بعض التقارير تأجيل زيارة إسماعيل ولد 
الشيخ، برفض المغرب أي وساطة موريتانية للجلوس مع 

الميليشيات االنفصالية إليجاد حل لملف الصحراء.
غير أن ما يهمنا من هذا األمر، هو العالقة بين المغرب 

وموريتانيا منذ بداية قضية الصحراء، فقد كانت قضية 
الصحراء في بدايتها هي السبب المباشر في التقارب 

والتحالف بين المغرب وموريتانيا، ويقترح هذا الملف على 
القراء الكرام استعراض فصول من الصراع حول قضية 

الصحراء، وذلك من خالل كشف بعض الجوانب التي ظلت 
غامضة، ويتعلق األمر بالطرف الذي قام بإقحام موريتانيا 

في هذه القضية، وكذلك الحديث عن ظروف استنجاد 
موريتانيا بالجيش الملكي من أجل الدفاع عنها ضد مرتزقة 

البوليساريو.

كيف طلبت موريتـانيا من المغرب 
حماية حدودها مع البوليساريو

قصة تكليف الجيش الملكي 

بحماية الجار الجنوبي
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ــون  ــا خــطــط املــســؤول ــن والـــجـــزائـــر، وه
السياسية  الناحية  من  للعبة  الجزائريون 
كيف  ــوا  ــرف ع ــو  ل تنجح  أن  يمكن  كـــان 
تطالب  موريتانيا  فجعلوا  يتصرفون، 
وهو  أبــدا،  به  تطالب  لم  ــذي  ال بالشيء 
في  طرفا  موريتانيا  وأصبحت  الصحراء، 

النزاع.
املختار  الرئيس  بني  االتفاق  وقع  ولكن 
ولد دادة وبيننا، وأصبحنا نرى أن مشكلة 
ستكون  هــي  بــل  تفرقنا،  لــن  الــصــحــراء 
جامعة للشمل، والخطأ الكبير الذي ارتكبه 
جعلوا  أنهم  هو  الجزائريون،  املخططون 
بني  االتــفــاق  بــأن  تظن  سياستهم  أركــان 
ولكن  مستحيل،  شيء  وموريتانيا  املغرب 
االتفاق  ذلــك  فأصبح  تحقق،  املستحيل 

التحاما((.

عندما طلبت موريتانيا من 
القوات المسلحة الملكية 

أن تدافع عنها في مواجهة 
البوليساريو

بعد املسيرة الخضراء، تطورت العالقات 
جدا،  كبير  بشكل  وموريتانيا  املغرب  بني 
ففي سنة 1976 وقع البلدان اتفاقية تتعلق 
بترسيم الحدود بني البلدين يوم 16 أبريل 
1976، ثم قام الرئيس املوريتاني، املختار 
املغرب  ــى  إل رسمية  بــزيــارة  دادة،  ــد  ول
وانتهت   ،1976 يوليوز  و23   21 بني  ما 
وجه  مشترك  بالغ  بإصدار  الزيارة  هذه 
إلى  حــارا  نــداء  البلدين  قائدا  خالله  من 
الذين يتكونون من  مواليد منطقة تندوف 
مغاربة وموريتانيني، من أجل الرجوع إلى 
))واجــب  أن  البيان  في  وجــاء  أوطانهم، 
العيش  في  االستمرار  ليس  الصحراويني 
على الصدقات الدولية في البالد األجنبية، 

بل أن يعودوا إلى ديارهم((.
وبعد ذلك، اشتدت ضراوة حرب الوكالة 
نيابة  البوليساريو  تقودها  كانت  التي 
الثاني  الحسن  شخص  وقد  الجزائر،  عن 
الوضع في موريتانيا بعد ذلك عندما قال: 
واسترجاع  الخضراء  املسيرة  ))وبــعــد 
الصحراء، وقع ما وقع من أحداث، فوجدت 
تخطط  لم  وضع  أمــام  نفسها  موريتانيا 
املالية  الناحية  من  ضرورات  أمام  أي  له، 
والعسكرية لم تكن لتنتظرها، والدليل على 
هذا، أنه عندما بدأت قضية الصحراء، كان 
رجل،  ألفي  من  مؤلفا  املوريتاني  الجيش 
وأصبح اآلن يتكون من 18 ألف رجل، وهذا 
وجود أكثر من جبار.. وجود فوق الطاقة 
البشرية لن تكون قوة في مثل هذا الحجم 

في ثالث سنوات((.
املغرب،  إلى  موريتانيا  التجأت  وعليه، 
مساعدته  لتطلب  حليفها  أصبح  ــذي  ال
استجاب  وقد  البوليساريو،  مواجهة  في 
بـ»اتفاق  ذلك  تتويج  وتم  لطلبها،  املغرب 
ــاع«  ــدف الــتــعــاون املــشــتــرك فــي مــجــال ال
بني   1977 ماي   12 يوم  بنواكشوط  املبرم 
بأن يقوم  الذي قضى  موريتانيا واملغرب، 
األراضــي  في  بالتمركز  املغربي  الجيش 
لهجومات  التصدي  أجل  من  املوريتانية 

مرتزقة البوليساريو.
وفي ذات اإلطار، حل الرئيس املوريتاني 
يوم  اململكة،  بـــأرض  دادة  ــد  ول املختار 
اليوم  ــي  وف  ،1978 فبراير   9 الخميس 
املوالي عقد مع العاهل املغربي محادثات، 
أكد من خالله  وبعدها صدر بالغ مشترك 
املوريتاني  الرئيس  ))زيارة  أن  الجانبان، 
الدوري  التشاور  إطار  في  تأتي  للمغرب 
الذي يتم بني املغرب وموريتانيا((، وأكد 
استعرضا  البلدين  ــائــدا  ))ق أن  الــبــالغ 

الوسائل التي من شأنها أن تجعل التعاون 
وأشمل  فعالية  أكثر  املوريتاني  املغربي 
نفعا في جميع املجاالت((، وأضاف: ))إن 
أن وجهة نظرهما  الدولتني وجدا  رئيسي 
بالنسبة  ســواء  التطابق،  تمام  متطابقة 
للقضايا  بالنسبة  أو  املحلية  للمشاكل 

الدولية التي تم تناولها((.
وفي ذات السياق، ترأس امللك االجتماع 
املغربي  املشترك  الدفاع  ملجلس  الثاني 
املوريتاني بفاس يوم 19 أبريل 1978، حيث 
حضر االجتماع بعض أعضاء الحكومتني، 
امللك  ومستشارو  واملوريتانية،  املغربية 
وشخصيات أخرى، وفي ختام اجتماعات 
مكناس،  ولــد  حمدي  أدلــى  املجلس،  هــذا 
وزير الدولة املوريتاني للشؤون الخارجية، 
تــدارس  تم  أنــه  خالله  من  أكــد  بتصريح 
والتنسيق  التعاون  من  سنتني  حصيلة 
األخـــوي، فــي إطــار اتــفــاق الــدفــاع الــذي 
الحصيلة جد  أن  وأوضح  البلدين،  يجمع 
إيجابية، وأن البلدين يعمالن على مواصلة 
التنسيق على مستوى مجموع املؤسسات 
املنشأة بواسطة اتفاق الدفاع، وأضاف أنه 
الوقوف  من  البلدان  ذلك، سيتمكن  بفضل 
ضد العدوان، كما صرح الوزير املوريتاني 
)).. وأريد هنا أن أوجه عبارات  بالتالي: 
املتواجدة  املغربية  الوحدات  إلى  التقدير 
إلى  يــوم  كل  تظهر  التي  موريتانيا،  في 
انضباط  بكل  املوريتانيني  جانب أشقائها 
بني  األخوي  التضامن  وشهامة  وإخالص 

الشعبني املغربي واملوريتاني((.
وفي ختام االجتماع، صدر بالغ مشترك، 
املشترك  التعاون  التفاق  ))طبقا  أنه  أكد 
في مجال الدفاع املبرم بنواكشوط يوم 12 
وفي  واملغرب،  موريتانيا  بني   1977 ماي 
إطار العالقات األخوية بني البلدين، أعرب 
التفاهم  لــروح  ارتياحهما  عن  الجانبان 
نتائج  إلى  بالتوصل  سمح  الذي  املشترك 
املوريتاني  الجانب  وسجل  إيجابية((، 
ومثالية  التعامل  لحسن  الكامل  ارتياحه 
وجنود  ضباط  به  يتحلى  الــذي  السلوك 
في  املــرابــطــة  امللكية  املسلحة  ــوات  ــق ال
موريتانيا، كما عبر عن امتنانه للتضامن 
ــرب، حكومة  ــغ امل ــذي أظــهــره  الـ الــفــعــال 

وشعبا، في الدفاع عن سيادة ووحدة تراب 
أن  الجانبان  أكد  األخير،  وفي  موريتانيا، 
))العدوان املوجه ضد أحد البلدين يعتبر 

بمثابة عدوان ضد البلد اآلخر((.

موقف المغرب من انقالب 
يوليوز 1978 في موريتانيا

بعد ذلك، وفي بداية شهر يوليوز 1978، 
انقالب عسكري في موريتانيا، وكما  وقع 
هي العادة، كان على الصحافة العاملية أن 
تتسابق من أجل معرفة ما حدث في هذا 
البلد، ومعرفة موقف الدول املجاورة، على 
رأسها املغرب، وبهذا الخصوص، انفردت 
 13 يــوم  الفرنسية  ماتش«  ــاري  »ب مجلة 
امللك  1978 باستجواب خاص مع  يوليوز 
الصحافية  حاورته  حيث  الثاني،  الحسن 
امللك  صرح  البداية  في  ميرلني،  فيرنجي 
دوال  نالحظ  أن  علينا  ))يــعــز  بالتالي: 
داخلية((،  متاعب  تواجه  وحليفة  صديقة 
إذ أشار امللك إلى االتفاقيات العديدة التي 
))لقد  وقال:  موريتانيا  مع  املغرب  أبرمها 
الدولة  مع  املعاهدات  هــذه  املغرب  أبــرم 
خاصة  رؤيــة  لها  كانت  التي  املوريتانية 
وأكد  معني((،  سياسي  واتجاه  للمشاكل، 
الذين  املبعوثون  لي  رواه  ))حسبما  أنه 
فإن  موريتانيا،  ــى  إل بالتوجه  كلفتهم 
املسؤولني الجدد هناك لم يغيروا سياستهم 
أكــدوا  بــل  اتــجــاهــهــم،  وال  مبادئهم  وال 
مواصلة  على  الراسخ  عزمهم  جديد  من 
التعاون القائم مع املغرب، لذا فإن املغرب 
وتضامنه  تأييده  يواصل  أن  إال  يمكنه  ال 

مع الحكومة املوريتانية الجديدة((.
يتعلق  للملك  وجــه  ســـؤال  أول  وكـــان 
للوضعية  موريتانيا  وصـــول  بأسباب 
الثاني  الحسن  فكان  إليها،  وصلت  التي 
حيث  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  في  حذرا 
إجابة،  أي  تقديم  في وسعه  ليس  أنه  أكد 
السؤال،  هذا  عن  له  بالنسبة  اإلجابة  ألن 
ستكون مستقبال أكثر وضوحا وتفصيال، 
إلى  أدت  التي  األسباب  أن  أكــد  أنــه  غير 
يمكن  رأيــه،  حسب  العسكري،  االنــقــالب 
هناك  جهة  فمن  سببني:  فــي  حصرها 
جهة  ومن  واملالية،  االقتصادية  املشاكل 
أصبحت  التي  السلطة  أزمة  هناك  أخرى 
وقت  في  املوريتانيني  املسؤولني  تضايق 

إلى  تحتاج  موريتانيا  فيه  أصبحت 

 الملك الحسن الثاني والرئيس المختار ولد دادة واألمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على مائدة الغذاء بمصطاف الصخيرات

في بداية شهر يوليوز 
1978، وقع انقالب 

عسكري في موريتانيا، 
وكما هي العادة، كان 

على الصحافة العالمية أن 
تتسابق من أجل معرفة 
ما حدث في هذا البلد، 
ومعرفة موقف الدول 
المجاورة، على رأسها 

المغرب، وبهذا الخصوص، 
انفردت مجلة »باري 

ماتش« الفرنسية يوم 13 
يوليوز 1978 باستجواب 
خاص مع الملك الحسن 

الثاني، حيث حاورته 
الصحافية فيرنجي ميرلين، 

في البداية صرح الملك 
بالتالي: ))يعز علينا أن 

نالحظ دوال صديقة وحليفة 
تواجه متاعب داخلية((
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وغير  وسريعة  حاسمة  ــرارات  قـ اتــخــاذ 
متناقضة.

في  امللك  رأي  فيهم  اآلخــر،  السؤال  أما 
الرئيس املختار ولد دادة، وبخصوص هذه 
له  أنه يكن  العاهل املغربي  النقطة، صرح 
رئيس  أن  والتقدير، وأوضح  االحترام  كل 
للمبعوثني  أكد  املوريتاني  الحرب  أركــان 
املغاربة بعد العملية االنقالبية، أن املختار 
وواقعي،  ومستقيم  نزيه  رجل  دادة  ولد 
وأضاف امللك، أنه إن أمكن مؤاخذة املختار 
عليه  يؤاخذ  فإنه  شــيء،  على  دادة  ولــد 

عجزه عن اتخاذ القرارات.
يعرف  هل  محاورته  طــرف  من  سئل  ثم 
الــيــوتــنــان كــولــونــيــل الــســالــك الــرئــيــس 
الثاني  الحسن  فأكد  الجديد؟  املوريتاني 
كمدني  أوال  وعسكري،  كمدني  يعرفه  أنه 
املــعــادن  لشركة  سابقا  مــديــرا  ــان  ك ــه  ألن
بالزويرات، ووصف امللك مرحلته على رأس 
الشركة بكونه قام بواجبه أحسن قيام، أما 
كعسكري، فقد أوضح امللك أن املختار ولد 
دادة عينه على رأس القيادة العامة للجيش، 
له  أتيحت  أنه  امللك  أكد  الحني  ذلك  ومنذ 
اتفاقيات  إطــار  في  مرتني  مقابلته  فرصة 
مشترك،  ــاع  دف إليــجــاد  الثنائية  البلدين 
ووجد فيه الرجل املتزن والهادئ واملتحمل 

ملسؤولياته، كما وصفه بالرجل املهذب.
التي  ــى  األول البالغات  بخصوص  أمــا 
الجديدة،  املوريتانية  الحكومة  أصدرتها 
طريقة  بــأن  ــك،  ذلـ على  املــلــك  عقب  فقد 
املستعملة،  والعبارات  البالغات  تحرير 
التي  املصطلحات  تستخدم  لــم  والــتــي 
أصدقاء  تقلق  لــم  عليها،  املــغــرب  تعود 
ال  جــاءت  إنها  بل  التقليديني،  موريتانيا 
لتؤكد للملك مرة أخرى العزم الراسخ على 
احترام املعاهدات املبرمة مع املغرب جملة 
آفاق  لتوسيع  وإنما  فحسب،  وتفصيال 

التعاون املغربي املوريتاني.
املغربية  القوات  بوضعية  يتعلق  وفيما 
أنها  الثاني  الحسن  قال  فقد  موريتانيا،  في 
في وضعية جيدة، ذلك أنه بعد االنقالب، تم 
أنه  وأضاف،  بذلك،  املغاربة  الضباط  إشعار 
وكما هو معلوم، فإن القوات املسلحة املغربية 
إلى  الــزويــرات  من  النقاط  كل  في  متمركزة 
نواذيبو، كما أن عالقات الضباط املوريتانيني 
مع الضباط والجنود املغاربة لم تتغير، وأنه 
املوريتاني،  الراديو  أذاعه  الذي  البيان  لوال 
في  املــوجــودة  املغربية  الثكنات  علمت  ملــا 

موريتانيا بالتغيير الذي وقع.
ثم طرح على امللك سؤال آخر، وهو هل 
هناك  كانت  أم  االنقالب،  بحدوث  فوجئ 
من  املــغــرب  مكنت  الــتــي  ــل  ــدالئ ال بعض 
بعض  هناك  كانت  بأنه  فأجاب  توقعه؟ 
من  يــوم  في  أنــه  إلــى  تشير  التي  الدالئل 
األيام سيطلب بعض الضباط املوريتانيني 
مقابلة الرئيس للحصول على توضيحات، 
الفردي  الذاتي  للنقد  املجال  يفسح  مما 
للطريقة  جديد  نفس  إلعطاء  والجماعي 
وتحمل  الــشــؤون  تسيير  بها  يتم  التي 
املسؤوليات، لكن أن يبلغ األمر إلى إبعاد 
دفعة  والــحــزب  الحكومة  وحــل  الرئيس 

واحدة، فإنه قد تفاجأ شخصيا بذلك.
ماذا  كالتالي:  كان  فقد  سؤال،  آخر  أما 
الجزائر هي  أن  لو  املغرب  سيكون موقف 
التي دبرت هذا االنقالب؟ فكان موقف امللك 
املغرب  موقف  ))كان  أجاب:  حيث  حازما 
سيكون بديهيا، وذلك لعدة أسباب، يرجع 
السبب األول إلى طبيعة العالقات الثنائية 
املغرب  يربط  مــا  وخــاصــة  البلدين،  بــني 
املشترك،  للدفاع  بموريتانيا من معاهدات 
سيتحمل  املغرب  كــان  الصدد،  هــذا  وفــي 
مسؤولياته حتى نهاية املطاف، أما السبب 
وتعهدي  تصريحاتي  في  فيكمن  الثاني، 
بأن املغاربة، أمواتا أو أحياء، سيضحون 

بأنفسهم إلى آخر رمق، كي ال يكون بينهم 
وبني إفريقيا نظام غير متعاون وال يسير 
في نفس االتجاه الذي ال يسلكه املغرب((.

هكذا عاد الجنود المغاربة 
المرابطون في موريتانيا وعادت 

معهم الداخلة ووادي الذهب

بعد سنة كاملة من العملية االنقالبية، بدأ 
الحديث عن مصير وجود القوات املغربية 
فوق األراضي املوريتانية، ولذلك استقبل 
املوريتاني  الرئيس  الثاني  الحسن  امللك 
لإلنقاذ  العسكرية  اللجنة  ورئيس  الجديد 
الوطني، املصطفى ولد محمد السالك، يوم 
18 شتنبر 1978، وفي ختام الزيارة، صدر 
الدولتني  رئيسي  ))عزم  أكد  رسمي  بالغ 
وإعادة  التوتر  إزالة  أجل  من  العمل  على 
املنطقة، على أساس  إلى  السالم والهدوء 
والــوحــدة  للسيادة  املــتــبــادل  ــرام  ــت االح

الترابية لبلديهما((.
وبعد يوم من ذلك، أي يوم 19 من نفس 
الشهر، استقبل امللك وليد أبو ظهر، املدير 
كانت  التي  العربي«،  »الوطن  ملجلة  العام 
األسئلة  بني  من  وكان  باريس،  من  تصدر 
املوجهة للملك، سؤال يتعلق بوضع القوات 
املسلحة امللكية املرابطة في موريتانيا بعد 
االنقالب، فأوضح الحسن الثاني أن وجود 
املوريتاني  التراب  فوق  املغربية  القوات 
قانوني، أوال، ألنها جاءت بطلب من أعلى 
سلطة بالبالد، وثانيا ألن طلب موريتانيا 
كان مبنيا على اتفاقية قانونية مبرمة بني 
الدفاع  يخص  فيما  وموريتانيا  املغرب 
ترى  ))حينما  ــه  أن وأضـــاف  املــشــتــرك، 
املغرب  يخفف  أن  املوريتانية  السلطات 
منها،  كلها  قواته  يسترجع  أو  رجاله  من 

فسيقوم املغرب باالستجابة لطلبها((، إال 
أن القيادة املوريتانية الجديدة كان لها رأي 
آخر، حيث أقدمت على التخلي عن الجزء 
الذي منح ملوريتانيا من الصحراء لصالح 
املغرب، وهو صاحب الحق األصلي، وبذلك 
استرجع املغرب الداخلة ووادي الذهب في 
غشت 1979 بعد تقديم أهل املنطقة البيعة 

للملك الحسن الثاني. 
امللك  الذي عقده  خالل املؤتمر الصحفي 
غشت   19 ــوم  ي الــثــانــي  الحسن  ــراحــل  ال
1979، بعد استرجاع مدينة الداخلة ووادي 
وجهت  التي  األسئلة  بني  من  كان  الذهب، 
»الرأي« الكويتية: لقد  له من طرف جريدة 
كانت الحدود التاريخية للمغرب حتى نهر 
يدينون  كلهم  الصحراء  وأهالي  السنغال، 
بالوالء للعرش املغربي، ملاذا وافق املغرب 
حسب »اتفاقية مدريد« على منح موريتانيا 
الجزء الجنوبي من الصحراء؟ فأجاب امللك 
وادي  إلــى  املغرب  حــدود  كانت  فعال  أنــه 
ما  وغيرت  أتت  الظروف  أن  إال  السنغال، 
كون  أما  قبل، وأضاف  من  األمر  عليه  كان 
»اتفاقية  حسب  موريتانيا  أعطى  املغرب 
مدريد« جزء من الصحراء، فهذا ال يتضمنه 
»اتفاق مدريد«، وبرر أسباب منح موريتانيا 
املغربية  الصحراء  من  الجنوبي  الجزء 
بالتالي: ))في الحقيقة، لو لم يتفق املغرب 
مع موريتانيا لوضع السؤال أو السؤالني 
املعارضة  لكانت  ــدل،  ــع ال محكمة  على 
اإلفريقية وبعض الدول األوروبية والعاملية 
ستمنع أو ستقف في وجه إلقاء السؤالني 
على  السؤال  وإلقاء  العدل،  محكمة  على 
محكمة العدل، كان مرحلة حيوية بالنسبة 
للمستقبل، فلو كان الجواب سلبيا ملا تمكنا 
من املسيرة الخضراء، فكانت االتفاقية بني 
الصحراء مرحلة  واملغرب حول  موريتانيا 
ضرورية، وقد ظهر اآلن أنها مسألة حادثة 

وليست قارة((.
أما ملاذا قبل املغرب بيعة سكان الداخلة؟ 
بيعة  رفــض  يمكن  ال  ــه  أن امللك  أكــد  فقد 
تستند إلى التاريخ، ومن جهة أخرى، ألن 
التي تخلى بها املوريتانيون عن  الطريقة 
وادي الذهب، لم تكن تصفية لكل القرارات 
الصادرة عن األمم املتحدة ومنظمة الوحدة 
صوت  اللذين  القرارين  أن  ذلك  اإلفريقية، 
على  ألحا  قد  االستعمار،  لتصفية  عليهما 
املزيف  القرار  وحتى  السكان،  استشارة 
والــذي  مونروفيا«  »مؤتمر  عن  الــصــادر 
استشارة  ضرورة  تضمن  املغرب،  رفضه 
الطبيعي  من  أنــه  امللك،  وتابع  السكان. 
أو سبعة  مدة ستة  كان سيتطلب  ذلك  أن 
وقف  يتطلب:  األمر  ألن  األقل،  على  أشهر 
ــداد  وإع السلم،  وتحقيق  الــنــار،  إطــالق 
قائمة مضبوطة لعدد سكان وادي الذهب، 
األسئلة  التصويت، وهي  على  واملشرفون 

التي يتعني طرحها.
وأوضح امللك ذلك قائال: ))وقد تمكنتم من 
معاينة الطريقة التي سلكها سكان الداخلة 
املعطيات  هذه  وأمــام  لنا،  البيعة  لتقديم 
يظل  أن  يكن بوسعه  لم  املغرب  فإن  كلها، 
مسؤوليتنا  وتحملنا  ــدي،  األيـ مكتوف 
برزانة، وهكذا فإننا نعتبر أن السكان تمت 
بالفعل،  إرادتهم  عن  فعبروا  استشارتهم 
واألكثر من هذا، فإن تنكر موريتانيا يخول 
لنا الحق في طرح املشكل بشكل آخر أمام 
املحافل الدولية، ذلك أن طبيعة املشكل لم 
تبق كما كانت عليه، فانسحاب موريتانيا 
السريع واملخجل يحملنا على طرح املشكل 

على الصعيد القانوني((.
وبعد استرجاع الداخلة ووادي الذهب، 
القوات  عــودة  أجــل  من  الترتيبات  بــدأت 
املغربية املرابطة في موريتانيا، إلى أن تم 

ذلك في شتنبر من نفس السنة.

بعد سنة كاملة من العملية االنقالبية، بدأ الحديث عن مصير وجود 
القوات المغربية فوق األراضي الموريتانية، ولذلك استقبل الملك 

الحسن الثاني الرئيس الموريتاني الجديد ورئيس اللجنة العسكرية 
لإلنقاذ الوطني، المصطفى ولد محمد السالك، يوم 18 شتنبر 1978، 

وفي ختام الزيارة، صدر بالغ رسمي أكد ))عزم رئيسي الدولتين على 
العمل من أجل إزالة التوتر وإعادة السالم والهدوء إلى المنطقة، 

على أساس االحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية لبلديهما((.

 رئيس موريتانيا ولد الغزواني مع البشير مصطفى السيد، مبعوث البوليساريو المتورط في جرائم كبيرة
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كواليس صحراوية
العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

البولي�شاريو ت�شرتط خرق »اتفاق وقف اإطالق النار« 
للجلو�س مع املغرب

الديمقراطي  الحزب 
األمريكي يزور الداخلة

الداخلة. األسبوع 

 
  

عن  أمريكي  وفد  بها  قام  التي  الزيارة  خلفت 
فعل  ردود  الداخلة،  ملدينة  الديمقراطي  الحزب 
واضحة  رسالة  مراقبون  يــراه  ما  وهو  إيجابية، 
وتزكية للقرار الذي صدر في عهد الرئيس األمريكي 

السابق دونالد ترامب، عن مغربية الصحراء.
هو  واملعاصرة  األصالة  حزب  كان  وإن  وحتى 
لزيارة  الديمقراطي  الحزب  دعــوة  وراء  كان  من 
األحــزاب  كافة  طــرف  من  استقباله  فــإن  بــادنــا، 
املغربية يؤكد أن القضية الوطنية قضية إجماع، 
الديمقراطي  بالحزب  األمريكي  الشباب  ثمن  فيما 
جهة  حاضرة  بالداخلة،  لبادهم  قنصلية  افتتاح 
رأوه  ما  سيحملون  وأنهم  الذهب،  وادي  الداخلة 

بعيونهم لقيادة وقواعد حزبهم بأمريكا. 

الجبهة تفقد صوابها

عبد اهلل جداد. العيون
 

غريب أمر جبهة البوليساريو، التي أعلنت على 
البشير،  أبي بشرايا  أوروبا،  لسان ممثلها في 

ــي مــفــاوضــات  عــن اســتــعــدادهــا لــلــدخــول ف
إليجاد  املغربية  اململكة  مع  وجادة  مباشرة 

تسوية لنزاع الصحراء.
ــت جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو عــدة  ــدم وق
التي  السياسية  للعملية  للعودة  شروط 
على  فعل  كــرد  مسبقا،  منها  انسحبت 
قراري مجلس األمن األخيرين الصادرين 

في أكتوبر 2019 وأكتوبر 2020، مشترطة 
وقف  »اتفاق  خرق  في  استمرارها 

ــزج  ــار«، والـ ــنـ إطـــاق الـ
اإلفريقي  بــاالتــحــاد 

في امللف من خال 
العملية  تــأطــيــر 
بقرار  السياسية 
السلم  مــجــلــس 

واألمن التابع لاتحاد اإلفريقي األخير، والبند 4 
من القانون التأسيسي للمنظمة القارية.

جبهة  ــدن  ل مــن  املقدمة  الــشــروط  وتعاكس 
البوليساريو جوهر قرارات مجلس األمن الدولي، 
املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  دعوات  وتناقض 
التي تؤكد على وجوب االنخراط في 
نية  بحسن  السياسية  العملية 
كما  مسبقة،  شــروط  ودون 
االتحاد  بمنظمة  الزج  يعد 
ضربا  امللف،  في  اإلفريقي 
لــحــصــريــة رعـــايـــة األمـــم 
الصحراء،  مللف  املتحدة 
نواكشوط  قمة  ــررات  ــق ومل
 ،2018 يوليوز  في  املنعقدة 
والتي تم بناء عليها إحداث 
للتعاطي  »الترويكا«  آلية 
والتواصل ودعم جهود األمم 

املتحدة لحل امللف.
واعـــــــتـــــــرف 
جبهة  مسؤول 
يو  ر لبوليسا ا
ــا،  ــ ــي أوروب ف

لقناة  تصريحات  فــي  البشير،  بــشــرايــا  ــي  أب
البوليساريو  جبهة  بخرق  السورية،  »اليوم« 
نونبر  شهر  منذ  النار«  إطــاق  وقــف  لـ»اتفاق 
امللكية  املسلحة  الــقــوات  تحرير  بعد   ،2020
املغربية ملعبر الگرگرات، مشيرا إلى أنه يتوجب 
اآلن البحث عن اتفاق جديد بعيدا عن تجربة 30 

سنة املاضية.
وتأتي أقوال ممثل جبهة البوليساريو تزامنا 
مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
ناصر  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
هي  الجزائر  أن  على  فيها  شدد  والتي  بوريطة، 
الطرف الحقيقي في امللف، وأن استمرار املناورة 
في  االستمرار  املغربية  للمملكة  يتيح  واللعب 

مسارها لتأكيد مغربية الصحراء.
ــب آخــــر، عــلــق مـــســـؤول جبهة  ــان ومـــن ج
البوليساريو على تعيني مبعوث شخصي جديد 
عدة  واضعا  للنزاع،  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
لــدوره  األمــن  مجلس  تحديد  بينها  من  شــروط 
للخوض  الازمة  الضمانات  وتقديم  ومأموريته 
لكون  التعيني،  رفض  أو  السياسية،  العملية  في 
من  سبقوه  مــن  كحالة  فاشلة  ستكون  مهمته 

املبعوثني األمميني، على حد تعبيره.

بوريطة يتهم الجزائر بعرقلة قضية الصحراء

الداخلة. األسبوع

 
  

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير   كشف 
ناصر  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
الطريق  خريطة  عــن  بــالــداخــلــة،  بــوريــطــة، 
الصحراء  حول  للنزاع  حل  إليجاد  الوحيدة 

بجلوس  رهينا  سيظل  والــذي  املغربية 
الطرفني الحقيقيني، املغرب والجزائر، 
أن  باعتبار  الــحــوار،  مــائــدة  على 
الجزائر الطرف الرئيسي والحقيقي 
هذا  أمد  إطالة  في  واملعلن  الخفي 

النزاع.
السنغال  دولة  تأخرت  وإن  حتى 

عن فتح قنصليتها بالداخلة، 
من  تبقى  أنها  إال 

بني الدول األولى 
الـــتـــي أعــلــنــت 
ــا  ــ ــده ــ ــي ــ ــأي ــ ت

الــــكــــامــــل 
ــة  ــي ــرب ــغ مل

البوليساريو  وبني  بينها  وجعلت  الصحراء 
للسنغال  قنصلية  وبافتتاح  كبيرة،  مسافة 
ووزيــرة  الخارجية،  وزيــر  بوريطة  بحضور 
ســال،  تــال  عيساتا  السنغالية،  الخارجية 
تكون دولة السنغال قد انضمت إلى قائمة 21 
الداخلة  في  لها  قنصليات  فتحت  التي  دولة 
الصحراء  في  مدينة  أكبر  ثاني  والعيون، 

املغربية.
وافتتحت بمدينة الداخلة قنصليات كل من 
وليبيريا  وجيبوتي  وغينيا  غامبيا 
بيساو  وغينيا  فاسو  وبوركينا 
وهايتي،  االستوائية  وغينيا 
الديمقراطية  الكونغو  وكذلك 

والواليات املتحدة.
ــوى مــديــنــة  ــســت وعـــلـــى م
قنصليات  افتتحت  العيون، 
والغابون  القمر  جــزر  مــن  كــل 
الوسطى  إفريقيا  وجمهورية 
وبرينسيبي  ــي  ــوم وســاوت
وبوروندي وكوت ديفوار 
وزامبيا  وإســواتــيــنــي 

واإلمارات واألردن.

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

َجّنَِتي ( ِفي ِعَباِدي َواْدُخلِي 
الله العظيم.  صدق 

واحلزن،  األسى  ببالغ  علمنا 
نبأ وفاة والدة الزميل الشافعي 
احلقوقي  الناشط  اهلل،  بنعبد 

الدولي بالعيون.
األليمة،  املناسبة  وبــهــذه 
نـــتـــقـــدم بـــخـــالـــص الـــعـــزاء 
ــه  ــوت ــة إخ ــاف ــك لــلــشــافــعــي ول
العلي  ــن  م ــن  راجـ وعــائــلــتــه، 
الفقيدة  يتغمد  أن  القدير 
ويسكنها  الــواســعــة  برحمته 
ذويها  يلهم  وأن  اجلنان  فسيح 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

إعادة إغالق مدارس عمومية
 بعد إعادة انتشار فيروس 

»كورونا«
الداخلة. األسبوع 

 
  

تسبب تفشي حاالت متحورة من فيروس »كورونا« 
بالداخلة،  التعليمية  املؤسسات  من  عدد  إغاق  إلى 
تطلب  مما  التاميذ،  من  وعــدد  أساتذة  إصابة  بعد 

إعادة نمط التعليم عن بعد املعتمد سابقا.
الوحدة،  بحي  الحسن  املولى  بمدرسة  األمر  ويتعلق 
العربية،  الجامعة  بشارع  اإلعــداديــة  النصر  وثانوية 
إلى  باإلضافة  الــوالء،  بشارع  الذهب  وادي  ومدرسة 

مدرستني خصوصيتني.
منذ  شرعت  املحلية  السلطات  أن  بالذكر،  والجدير 
إلى  العودة  قــرار  تنفيذ  في  املاضي،  الخميس  يوم 
من  جديدة  إصابة  حاالت  ظهور  بعد  الصحي  الحجر 
حول  الشكوك  تحوم  لـ»كورونا«،  املتحورة  السالة 
أجانب  فيها  شارك  رياضية  تظاهرة  بسبب  انتشاره 

من مختلف الدول األوروبية.

المفوضون القضائيون 
ينتخبون رئيسهم

أكادير. األسبوع 

 
  

أفرزت االنتخابات الخاصة باملجلس 
القضائيني  لــلــمــفــوضــني  ــجــهــوي  ال
وكلميم  بأكادير  االستئناف  بمحاكم 
عن  املاضية،  الجمعة  يوم  والعيون، 
رئيسا  الحقوق  أبو  محمود  انتخاب 
ترشح  أن  بــعــد  الــجــهــوي  للمجلس 

وحيدا للمنصب.
املنعقدة  االنتخابات  نتائج  وجــاءت 
للمجلس  العامة  الجمعية  إطـــار  فــي 
االستئناف  محكمة  احتضنتها  والتي 
الرئيس،  إلى  باإلضافة  بأكادير، مشكلة 
ــوان بــنــهــمــو، محمد  ــ ــن رض ــل م ــن ك م
محمد  الكريم،  عبد  أزمــانــي  حميتان، 
عبد  أهــوى  مصطفى،  عليات  الــتــوس، 
الغانب، الحسن باوي، ولحسن بيدري.

األسبوع 

 
  

انتخب الزميل عبد الحق بخات، رئيسا 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  بجهة  فرع  ألول 
برئاسة  املنعقد بطنجة  العام  الجمع  خال 
الفيدرالية  رئيس  مفتاح،  نورالدين  الزميل 
وبمشاركة عدد من أعضاء املكتب التنفيذي 
ورؤســاء  الجهوية  الصحافة  وتنسيقية 
وهو  الــثــاث،  الجنوبية  الجهات  ــروع  ف
خامس فرع تؤسسه الفيدرالية في غضون 
الجديدة  للتوجهات  تنفيذا  أشهر  أربعة 
االستثنائي  العام  الجمع  سطرها  التي 

للفيدرالية في 3 يوليوز 2020.
وشكل حضور الفروع األربعة للفيدرالية 
العيون  جهة  مــن  كــل  فــي  تأسست  التي 
وادنــون  كلميم  وجهة  الحمراء  الساقية 
جهة  وفــي  الذهب،  وادي  الداخلة  وجهة 

تموقع  تجسد  إيجابية  نقطة  ــشــرق،  ال
في خطوط  والناشرين  الجهوية  الصحافة 
التماس دفاعا عن القضية الوطنية، وأبرز 
الصحف  نــاشــري  أن  مفتاح  نــورالــديــن 
يستشعرون  طنجة،  مدينة  في  امللتئمني 
الجهة  هذه  دامــت  ما  املحطة  هذه  رمزية 
يجعل  مما  املغربية،  الصحافة  مهد  هي 
ــاريــخ مــلــقــاة عــلــى عاتق  ــت ال مــســؤولــيــة 
مؤسسات صحافية تملك في الحاضر قوة 
واملــوارد  الوسائل  تعوزها  ولكن  اإلرادة، 

تطلعاتها. لتحقيق 
الــعــام،  الجمع  فــي  املتدخلون  وشـــدد 
واملعاناة  اإلكراهات  تجليات  كل  أن  على 
عنها  تنجم  اســتــعــراضــهــا،  جـــرى  الــتــي 
أيضا هشاشة مهنية، عاوة على املعاناة  
طي  وقت  حان  أوضــاع  وهي  االجتماعية، 

صفحتها املؤملة.
أنها  الفيدرالية،  بيان  في  جاء    ومما 
استعجالي  برنامج  تسطير  على  ))منكبة 
للصحافة،  الهيكلية  املشاكل  عند  للوقوف 
متكاملة،  واقــتــراحــات  مرافعات  وبــلــورة 

أو  العمومية املختصة  السلطات  سواء تجاه 
الجماعات  تجاه  أو  االقتصاديني،  الفاعلني 
يعزز  بما  العمومية،  واملؤسسات  الترابية 
ويقوي  واملقاوالتي،  االقتصادي  استقرارها 
ويسندها  مــواردهــا،  وتنمية  استقاليتها 
والــجــهــويــة،  املحلية  بـــأدوارهـــا  لــارتــقــاء 
واالنفتاح على األفق املتوسطي باإلسهام في 
التقارب الثقافي، والتطلع إلى تقوية التبادل 
واالنفتاح والتعاون بني ضفتي بحر متوسط 

يرنو إلى إشعاع قيم السام والحرية((.
التأسيسي  العام  الجمع  انتخب  وقــد 
ــر  ــدي ــخــات، م ــد الـــحـــق ب ــب ــال ع ــشــم ــال ب
الفرع  ملكتب  رئيسا  »طنجة«  نشر جريدة 
الجهوي، باإلضافة إلى هيكلة بقية أعضاء 
مكتب الفرع، كما عقدت تنسيقية الصحافة 
الجهوية اجتماعها الثاني بطنجة صادقت 
الذي  املستقبلي  العمل  برنامج  على  خاله 

تم رفعه للمكتب التنفيذي.

البشير

بوريطة

أعضاء فيدرالية الناشرين في الصحراء يدعمون تأسيس فرع في طنجة
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حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

مصادرها،  عن  نقال  الصحافة،  قالت 
تم  قــد  املستشارين  مجلس  نظام  إن 
وزارة  اعتراض  بعد  نهائيا  تجميده 
عليه،  للحكومة  العامة  واألمانة  املالية 
بسبب كلفته الباهظة، وأضافت أن هذا 
للغرفة  جديدة  هيكلة  يعتمد  املنظام 
مقاسات  على  فصلت  بالبرملان  الثانية 
مديريات  بإضافة  بأعينهم،  موظفني 
تكلفتها نصف  وأقسام ومصالح تفوق 
املصدر،  نفس  وحسب  سنتيم،  مليار 
أو  جهدا  يدخر  لم  املجلس  رئيس  فإن 
أن  غير  املنظام،  هــذا  لتمرير  ضغطا 

مساعيه باءت بالفشل.
اإلداري  التدبير  مظاهر  مــن  كثير 
بسبب  مستفزة،  الغرفة  لهذه  واملالي 
واملحاصصة  الوزيعة  أسلوب  طغيان 
ــوالءات فـــي إســنــاد  ــ ــ واملـــزاجـــيـــة والـ
املناصب واملزايا، وال شك في أن تقديم 
من  كثيرا  يثير  جديد  منظام  مشروع 
املنظام  تنزيل  تقييم  حول  التساؤالت 
الحالي، الذي شهد الكثير من الطبخات 
من  يسلم  ولم  واملماطالت،  والخروقات 
كفاءات  من  العديد  »الترضيات«  غنب 

املجلس في مقابل محاباة غيرهم.
كل القضية ليست شخصية..

هذا  من  تقاعد  كموظف  تحضرني 
ال  معاناة  قصيرة،  مدة  قبل  املجلس 
أخرى  كثيرة  أسبابا  لها  أن  في  شك 
ــري، فــاملــســتــشــارون الــذيــن  لـــدى غــي
موظفا  ومكتبه  رئيس مجلسهم  يحرم 
 38 اإلدارة  في  خدمته  مــدة  )ناهزت 
لبلوغ  الخدمة  نهاية  منحة  من  سنة( 
الذين أجمعوا  أنفسهم  السن، هم  حد 
أمرهم دون أن يرف لهم جفن للهف 4 
في  الدولة  مساهمة  سنتيم  مليارات 
شعبيا،  املــرفــوض  معاشاتهم  نظام 
مزاجهم،  على  تصفيته  ــرروا  ق حيث 
قانون  مقترح  ــرار  إق خــالل  من  وذلــك 
مساهماتهم  استرجاع  من  يمكنهم 
)وذاك حقهم ال جدال فيه(، غير أنهم 
استعادة  حق  أيضا  ألنفسهم  أعطوا 
مــســاهــمــات املــجــلــس املــتــأتــيــة من 
املحكمة  قــرار  أن  ويبدو  العام،  املــال 

الدستورية قد زكى ذلك بكل أسف.
في  قاسي  تقييم  الــيــوم  يشغلني 
املهني وفترة اشتغالي  ضوء مساري 
تخللتها  ــي  ــت وال املــجــلــس  هـــذا  ــي  ف
في  الــدولــة  إدارات  لــدى  إلحاق  مــدة 
ــارة  وإعـ إشــرافــيــة  مسؤولية  ــار  إطـ
تعاقد  إطار  في  صديق  عربي  لبرملان 
إلى  الحظ  لحسن  امــتــدت  شخصي 
حقي  من  ليس  التقاعد،  سن  بلوغي 
هنا أن أستعرض مالبسات وخلفيات 
وانعكاسات تلك اإلعارة، حتى ال أتهم 
بخلط أمور شخصية بحالة أثارت وال 

تزال اشمئزاز الرأي العام.
اليوم  يــدعــي  أن  هــنــاك  ألحــد  ليس 
إعمال شفافية أو ديمقراطية أو ترشيد 
أو تواصل، ذلك أن املجلس يواجه فعال 
أزمة مركبة، ففي الوقت الذي كان معوال 
عليه القيام بأدوار طالئعية في تطوير 
بدأ  أن  وبعد  البرملانية  الثنائية  نظام 
واستنفذ  الطريق  ضل  سبيله،  يتلمس 
وقتهم  هناك  القرار  أصحاب  من  كثيرا 
وبلغوا ما سعوا إليه.. وإلى أن تتحقق 
باملحاسبة،  املسؤولية  ــط  رب خــرافــة 
موضوعي  لتقييم  األوان  ــان  ح فقد 
جــدوى  ومـــدى  الغرفتني  لنظام  جــاد 
وأن  خاصة  بالويه،  بكل  املجلس  هذا 
البالد تشرئب لترسيخ النظام الجهوي 
يتجاوز  جديد  تنموي  نموذج  واعتماد 
كانت  إذا  ما  نعلم  ال  الذي  الواقع  هذا 
اللجنة امللكية قد أخذته بالحسبان، أم 

على أعينهم غشاوة؟

مجلس
 بال فائدة

تميم بنغموش

بما  ليستمتعوا  املرآة  أمام  يقفون  الناس  معظم 
طبيعية،  عيوب  أو  جمال  من  الطبيعة  به  حبتهم 
كان  إذا  »الخال«  أو  العريض  والفم  الكبير  كاألنف 
السابقة  الحلقة  في  لي  سبق  وقد  محله،  غير  في 
تتميز  التي  الجميلة  الصفات  لجميع  تطرقت  أن 
وجبال  وشواطئ  طبيعية  ثــروات  من  بالدنا،  بها 
هذا  كاتب  أن  قائل  يقول  وقد  وصحاري،  وغابات 
الركن أصيب بالغرور، والحالة أنني أعشق املنطقة 
تحرق  بشمس  يتميز  صيفها  أن  رغــم  الشرقية، 
وشتاؤها برده قارس ال يحتمل، إنه قانون االنتماء 

والحس الوطني الذي يستحيل صده.
ولنبدأ بظاهرة التسول، حيث ترى مئات األطفال 
للحصول  السيارات  يعترضون  الدراسة  سن  في 
على  يتجرؤون  األحيان  بعض  وفــي  صدقة،  على 
وينهالون  شيئا  يعطيهم  ال  الذي  السيارة  صاحب 
ومن  ونابية،  جارحة  بكلمات  والشتم  بالسب  عليه 
من  عناصر  وعلى  ــرور  امل شرطة  على  يتعني  هنا 
على  القبض  إلقاء  مدنيا  لباسا  ترتدي  البوليس 

هؤالء املتسولني أو على األقل الحد من نشاطهم.
 وفي نفس املجال، نجد عند أبواب جميع املساجد 
سيدات يضعن في حجورهن رضعا يستجدين بهم 
حسب  فتتجلى  الكبرى،  الطامة  أما  املــارة،  عطف 
اإلحصائيات األخيرة، في وجود ما يناهز الـ 6000 
مشرد يجوبون شوارع وأزقة الدار البيضاء وحدها، 
حياة  استهوتهم  أو  عائالتهم  من  هاربون  إما  فهم 
املخدرات،  أنواع  جميع  تناول  على  املبنية  التشرد 
ففي الصيف فراشهم األرصفة وفي الشتاء يبحثون 
ويشعلون  إليها  يلجؤون  املهجورة  البنايات  عن 

الحطب أو الكارطون ليتدفؤوا به. 
إال  يظهرون  ال  متسولني  فتشهد  املقابر،  أمــا 
الدفن،  ينتهي  ما  بمجرد  إذ  ــوات،  األمـ دفــن  عند 
ليجبروهم  الدفني  أهل  على  ينقضون  نجدهم  حتى 
امليت،  قبر  فوق  يصبونه  املاء  من  لتر  شراء  على 
الشتم  من  لوابل  تعرضوا  لهم  يرضخوا  لم  فــإن 

أو  البلدي  املجلس  على  يجب  وهنا  وللمضايقات، 
ويكلف  الدفن  مراسيم  بتنظيم  يقوم  أن  الجماعي 
من  ومنعهم  الدخالء  هؤالء  بإحصاء  أعوانه  أحد 
النقود  جمع  إلى  يلجأ  ولو  املوتى،  عائالت  ابتزاز 
التي يتبرع بها أهل امليت واإلشراف على توزيعها 
يتساءل  ــد  وق امللهوفني،  املتسولني  هــؤالء  على 
البعض إذا كنا لم نستطع تنظيم حياتنا في الدنيا، 
وبهذه  املقابر،  فــي  ضبطها  إلــى  السبيل  فكيف 
زخرفة  هل  األعلى  العلمي  املجلس  أسأل  املناسبة، 

املقابر حالل أم حرام؟
أحــد  ذلـــك  لــنــا  أكـــد  كــمــا  خطير  مشكل  وهـــذا 
الصحفيني املختصني حيث قال: »هؤالء الشباب ال 
يجدون أمامهم إال خيارين: إما املراهقة وما يتبعها 
التي  السرية  التنظيمات  أنواع املخدرات، وإما  من 
تجد فيهم ضالتها وتدفعهم نحو اإلرهاب«.. أليست 
وتربية  بإيواء  تتكفل  إصالحية  مؤسسات  لدينا 
يعيشون  الذين  املشردين  األطفال  هؤالء  وإصالح 
يمكن  التي  فالحلول  الشوارع؟  في  التسكع  حياة 
شاملة  تكون  أن  يجب  املنحرفني،  لهؤالء  إيجادها 
من  يعانون  الكبار  أقرانهم  كــان  فــإذا  ومستمرة، 
التي  الشغل  هي حظوظ  فما  منذ سنوات،  البطالة 

يبحث عنها هؤالء الجانحون؟

ــة  ــن أزم ــالد م ــب ــرى، تــعــانــي ال ــ ومـــن جــهــة أخ
الحصول على طباخة أو مربية، وفي هذا املجال، 
لقد سبق للمرحوم الحسن الثاني أن أحدث مدرسة 
داخل تواركة متخصصة في تكوين وإعداد تالمذة 
عند  كانوا  ولكنهم  أنواعه،  بجميع  الطبخ  يتقنون 
وبعض  والنبالء  الوزراء  على  يوزعون  تخرجهم، 
املديرين املحظوظني، وأخطر مما ذكرنا من عيوب 
الفوارق  فيه  تــزداد  الــذي  مجتمعنا  منها  يعاني 
في  مهنة  أقــدم  يخترن  نساء  هناك  االجتماعية، 
الخطر  يكمن  وهنا  والدعارة،  البغي  وهي  العالم، 
على  وحتى  وذكــورا،  إناثا  الشباب  على  الكبير 
طبي  لفحص  يخضعن  ال  ألنهن  النساء،  هــؤالء 
املعدية  الجنسية  األمراض  من  مأمن  في  يجعلهن 
كل  يخضعن  كن  حيث  االستعمار،  وقت  كان  كما 
دقيقة قصد  إلى فحوص طبية  األسبوع  سبت من 

تجنب األمراض املعدية.
وقد علمنا حسب الدكتورة حكيمة حميش، أن داء 
خبيثا كالسيدا، أصبح من املمكن العالج منه إذا تم 
التشخيص في بداية املرض، وأن الدولة هي التي 
تتكفل بتوفير األدوية الالزمة، مع العلم أن الجمعية 
التي تترأسها حميش املتطوعة، لم تفتأ تبحث عن 
االعتراف  من  يخجلون  ألنهم  الداء،  بهذا  املصابني 
اتخذتها  التي  ــراءات  اإلج جملة  ومن  بإصابتهم، 
للمريض،  التامة  السرية  ضمان  الجمعية،  هــذه 
املعالج،  الطبيب  إال  حيث ال يطلع على مرضه أحد 
جدع  تدخل  التي  كالسوسة  األمراض  هذه  وتعتبر 
الشجرة فتخربها إلى أن تقضي عليها تماما، وإذا 
كانت كل هذه املساعدات، باإلضافة إلى املنح التي 
الدول األوروبية ملساعدة املغرب على  تهبها بعض 
بذل املزيد من الجهود للقضاء تماما على هذا الداء 
الفتاك، فما هو العذر الذي يلجأ إليه هؤالء املصابني 
ليتصلوا باملراكز العديدة املوجودة في جميع مدن 
املغرب للخضوع للعالج وهم يعلمون أنهم يشكلون 

خطرا على املجتمع إذا كانوا متزوجني ؟

في  طبق  الذي  بالتعاقد،  التوظيف  نظام  موضوع  تناول  عند 
تسميته  إعادة  وتمت   ،2016 سنة  منذ  الوطنية  التربية  وزارة 
ينبغي  األكاديميات«،  وموظفي  أطر  بـ»األساتذة   2019 منذ سنة 
العودة إلى جذور املسألة وأسباب نزولها، وكيف تطور املفهوم 

في الوثائق والقوانني واألنظمة األساسية لألساتذة املتعاقدين.
والخطابات  األدبــيــات  فــي  يستعمل  لــم  »التعاقد«  فمفهوم 
للتربية والتكوين،  الوطني  امليثاق  املغربية قبل مرحلة  التربوية 
ُدعي  ما  كان  املاضي،  القرن  ثمانينات  أواســط  من  ابتداء  لكن 
بني  كبير  ــارق  ف وجــود  مــع  العرضيني«،  ــذة  »األســات بتوظيف 
الجسم  يستهدف  يكن  لم  العرضي  التوظيف  ألن  الصيغتني، 
يتم  فئات  في  جدا  محدودا  كان  بل  كالتعاقد،  بكامله  التعليمي 
ُأطلق  لذلك  فقط،  الخصاص  لسد  أو سنة  لشهور  بها  االستعانة 

عليهم في مرحلة معينة »أساتذة سد الخصاص«.
تزامن  قد   ،1999 سنة  للتربية  الوطني  امليثاق  إعداد  أن  هنا  بالذكر  ويجدر 
ما  توصيات  بتداول  واقترنت  املديونية،  نسب  فيها  ازدادت  مالية  ظرفية  مع 
التوازنات  على  الحفاظ  أن  مفادها  ُتصدرها،  املمولة  الدولية  الصناديق  فتئت 
االجتماعية،  القطاعات  نفقات  و»ترشيد«  األجور،  كتلة  تخفيض  يقتضي  املالية 
املمولة،  الدولية  الصناديق  تلك  منظري  حسب  منتجة  غير  قطاعات  باعتبارها 
الخارجية  التعليم ورفع مردوديته  إلى تجويد  الداعية  وتفاعال مع تلك املوجات 
وربطه بالشغل وتقليص نفقاته، كانت للميثاق الوطني، وألول مرة، جرأة اقتراح 
التعاقد بمضمون ليبرالي تقريبا ُيحّكم قوانني السوق، وذلك في قطاع اجتماعي 
تربوي وحيوي مرتبط بتنشئة وتكوين مواطن الغد، ومن الغريب أن التوافق بني 
مكونات املجلس األعلى للتعليم آنذاك وضغوطات املرحلة السياسية، لم يسمحا 
والجودة  الترشيد  مبرر  تحت  تمريره  وتم  التعاقد،  اختيار  في  النقاش  بتعميق 

واملردودية والقابلية للتشغيل.
وقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ التسعينات إلى منتصف العقد الثاني 
من القرن الحالي، حيث بدأت صناديق التمويل الدولية تغير لهجتها بالتدريج، 
في  التعليم  وأهمية  التربية  حول  إضافية  تقارير  يصدر  الدولي  البنك  وصار 
التنمية البشرية ومحاربة الفقر والهدر املدرسي والعدالة املجالية في التعليم...
إلخ، وهو األمر الذي خلق ارتباكا في التخطيط للسياسات العمومية في املغرب 
الداعمة  الرؤى واملواقف  ازدواجية بني  النامية، حيث ظهرت  البلدان  وغيره من 
اقتصاد  لتوسيع  الداعمة  املواقف  وبني  التعليم،  ومنها  االجتماعية  للقطاعات 

السوق والحد من النفقات االجتماعية.
وتزامنا مع التوجهات الجديدة للصناديق الدولية املتعلقة بالعودة لتثمني أدوار 
التربية في التنمية، نالحظ أن الرؤية االستراتيجية 2015-2030 لم تخف ميلها 
واعتماد  املدرسي،  التعليم  في  التوظيف  تنويع مصادر  إلى  الرامي  التوجه  لهذا 
59 »مبدأ  تدبير جهوي للموارد البشرية، حينما أوردت في الرافعة التاسعة بند 
تنويع أشكال توظيف مدرسي التعليم املدرسي«، دون ذكر كلمة تعاقد، لكنها )أي 
الرؤية االستراتيجية( تحيل في هذا الصدد على مرجعية امليثاق الوطني للتربية 
والتكوين، مؤكدة على أن تنويع أشكال التوظيف ينبغي أن يكون طبقا للمادة 135 

من امليثاق، التي تشير بصريح العبارة إلى فكرة التعاقد، حيث 
أوصت على »تنويع أوضاع املدرسني الجدد، بما في ذلك اللجوء 

إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد«. 
يبدو إذن، من خالل هذه القراءة، أن »الرؤية االستراتيجية« 
لكنها  التعاقد،  كلمة  استعمال  في  ما  حد  إلى  خجولة  كانت 
للدعوة  الكافية  الجرأة  له  كانت  الــذي  بامليثاق،  استنجدت 
القانون  أما  التوظيف،  في  كأسلوب  للتعاقد  العبارة  بصريح 
ربما   - النهائية  صيغته  في  تماما  أغفل  فقد   ،51-17 اإلطــار 
اإلشارة   - آنذاك  واالحتجاجات  العمومي  النقاش  تأثير  تحت 
للتوظيف بالتعاقد بعد أن كان ذلك واردا في مسودته األولى، 
بحكامة  املتعلق  السابع  الباب  في  بالتنصيص  فقط  واكتفى 
املنظومة على »تفعيل التدابير الالزمة ملواصلة تفعيل سياسة 
املستوى  على  املنظومة  تدبير  في  والالتمركز  الالمركزية 
أي  من  تماما  خال  فقد  البشرية،  باملوارد  املتعلق  السادس  الباب  أما  الترابي«، 
تقريبا من  البشرية  املوارد  فيها نصف  التي أصبحت  الجديدة  للوضعية  إشارة 
أطر األكاديميات، إذ هناك صمت مطبق في القانون اإلطار على وضعيتهم وعلى 
تدبير تكوينهم ومسارهم املهني، ولم يخصص القانون اإلطار فئة دون غيرها، بل 

كان يستعمل فقط وفي كل بنوده عبارة »األطر التربوية«.
التعاقدي  اإلطار  اآلن  يشكل  أصبح   51-17 اإلطار  القانون  أن  على  وتأسيسا 
عن  يتحدث  ذكرنا  كما  فهو  التربوية،  املنظومة  إصالح  مشاريع  لتنفيذ  الوطني 
»األطر التربوية« دون تخصيص لفئة دون غيرها، وبالتالي، فإن مفهوم »األساتذة 
أطر وموظفي األكاديميات« لم يرد فيه، كما سارت الوثيقة التي أعدتها الوزارة 
17-51« على نفس  تحت مسمى »حافظة مشاريع تفعيل مضامني القانون اإلطار 
البشرية  للموارد  »دعم مشاريع اعتماد تدبير جهوي  إلى  املنوال، باإلشارة فقط 

انسجاما مع النهج الالمتمركز للمنظومة«.
واالستنتاجات التي أريد أن أخلص إليها من هذه القراءة السريعة هي:

على  نظري،  في  ينبني  ال  استراتيجي،  اختيار  التعاقد هو  بأن  االدعاء  أن   )1
للتفاعل  نتيجة  جــاء  التوظيف،  من  الشكل  هــذا  اختيار  ألن  ثابتة،  مرتكزات 
ثانية،  جهة  ومن  املمولة،  الصناديق  توصيات  مع  السابقة  للحكومات  اإليجابي 
في  الخصاص  هي  تدبيرية،  مؤقتة  ظرفية  بوضعية  بالتعاقد  التوظيف  ارتبط 
املوارد البشرية، الذي تسببت فيه قرارات سياسية غير مدروسة ملدبري القطاع 

في سنوات 2014 و2015 و2016. 
املنظمة  النصوص  في  القانونية  والهشاشة  والتضارب  االرتباك  أن   )2
للتعاقد، يكمن في أن التوقيع على مقرر التعاقد بني وزير التربية الوطنية ووزير 
ولم يصادق  التشريعية،  العطلة  في  تم  أنه  إذ  ملتبسا،  كان   2016 املالية سنة 
االرتباك  هناك  ثم  الرسمية،  الجريدة  في  يصدر  لم  أنه  كما  البرملان،  في  عليه 
)نحن  متتابع  بشكل   2016 سنة  منذ  القوانني  وتعديل  تغيير  بسبب  الحاصل 
تغيير  ذلك  واستتبع  سنوات(،  أربع  في  قانونية  نصوص  ثالثة  صياغة  أمام 
في تسميات املتعاقدين من »األساتذة املوظفني بموجب عقود« سنة 2016، إلى 
»األساتذة املتعاقدين« سنة 2018، إلى »أطر وموظفي األكاديميات« سنة 2019.

أمراض تنخر جسم الجهة الشرقية

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

التطورات القانونية بين التعاقد وسد الخصاص 

عبد الله الخياري



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11

ربورتاج
العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

العادات والتقاليد السيئة

رحلة في طقوس 
الخرافية »شعبانة« 

من العادات والتقاليد ما يتعارف 
مر  على  وتستمر  الــنــاس  عليها 
األزمان، بحيث تترسخ في األذهان 
وتتخذ طابع املعتقد بتوارثها عبر 
تتبدل  قد  لكن  املتعاقبة،  األجيال 
األحوال بسبب الظروف والطوارئ، 
ويبدأ ذلك العرف في االنحدار نحو 
عرفت  التي  العادات  ومن  الــزوال، 
طقوس  باملغرب،  طويل  زمــن  منذ 
شعبي  مــوروث  وهــي  »شعبانة«، 
من  مضمونه  في  يتشابه  مغربي 
في  يختلف  كما  ملنطقة،  منطقة 
ألخرى،  منطقة  من  طقوسه  بعض 
والحواضر  البوادي  في  ويمارس 
ابــتــداء من  قـــرون، وتــحــديــدا  منذ 
ويتم  ــهــجــري،  ال ــثــامــن  ال ــرن  ــق ال
في  غالبا  »شعبانة«  ليلة  إحياء 
نصفه  بينما  شعبان،  شهر  أواخر 
إما  للصيام،  يكون مخصصا  األول 
أجل  من  الصيام  أو  الدين،  لقضاء 
إلى  والتقرب  والثواب  األجــر  نيل 
من  هــنــاك  وتــعــالــى،  سبحانه  هلل 
يصوم مرة مرة، وهناك من يصوم 
النصف  وفي  شعبان،  شهر  نصف 
»ليلة  الــعــادة،  هــذه  تقام  الثاني، 
تنظمها  الغالب  وفــي  شعبانة«، 
حد  إلــى  منتشرة  وكانت  النساء، 
من  الثمانينيات  أواخــر  حتى  ما 
تعاطيها  بــدأ  ثــم  املــاضــي،  الــقــرن 
العوامل،  للعديد من  يتقلص، نظرا 
املتسارعة  االنطالقة  رأسها  على 
بسبب  املغربي،  املجتمع  لعصرنة 
عوالم  واكتشاف  التعليم،  تعميم 
اإلعــالم،  وسائل  طريق  عن  أخــرى 
الرقميات  ثم  املرئية  منها  وخاصة 
املسنات  النساء  بعض  كانت  وإن 

ما زلن يحتفظن بتنظيمها.
واللواتي  الشابات  النساء  أما 
في مقتبل العمر، فمنهن من ينظمن 
حفلة في مجمع خاص للحفاظ على 
رمزيتها، عن طريق استعمال الحناء 
في أماكن من الجسد، إما طالء أو 
من  مختلفة  أنواع  وتهييئ  نقشا، 
املــادي،  املستوى  بحسب  الطعام، 
ــراف،  ــ وحــفــاظــا عــلــى بــعــض األع
الكسكس  وجبة  تهيأ  الغالب  في 
ــى الــســابــق،  ــح بــقــديــد عــيــد األض
الحني،  ذلك  إلى  به  تحتفظ  والذي 
من  البسيطة  الطقوس  بعض  مع 
تقتصر  من  ومنهن  واملــرح.  الغناء 
رفقة  البيت  بشؤون  االهتمام  على 

يتعلق  فيما  ــجــارات،  وال العائلة 
وتهييئ  الشاملة  التنظيف  بعملية 

»شهيوات« رمضان بصفة عامة.
»شعبانة«  ليلة  يخص  وفيما 
التقليدية، فلها طقوسها، وتنظمها 
في الغالب نساء مسنات، ومشهورة 
عند العرافات و»الشوافات« بكثرة، 
العنصر  مجرد  على  تقتصر  وال 
النسوي، بل قد ينظمها أو يشارك 
الرجال، وإن كان  فيها حتى بعض 
تحضر  بحيث  أقـــل،  بــدرجــة  ــذا  ه
كناوة  مــن  إمــا  املوسيقيني  فرقة 
املــنــاطــق  بــحــســب  ــاوة،  ــس ــي ع أو 
ــعــروف  وامل السكنية،  واألحـــيـــاء 
آالت  استعمال  الــفــرق،  هــذه  لــدى 
البندير  من  تتكون  التي  املوسيقى 
لفرقة  بالنسبة  والغيطة  واملزمار، 
عيساوة، وتضاف لدى فرقة كناوة 
مع  والقراقب،  كالطبل  أخرى  آالت 
استعمال أنواع مختلفة من األبخرة 
كريهة  ــح  روائ منها  تنبعث  التي 
ويسمونها  النار،  في  حرقها  عند 

»التفوسيخة«.
صالة  بعد  مــا  السهرة  تنطلق 
إلــى  تمتد  أن  ويــمــكــن  ــعــشــاء،  ال
اإليقاعات  وتتكون  الفجر،  طلوع 
كــالم  مــن  واألهـــازيـــج  املوسيقية 
والــصــالة  هلل  بــذكــر  يــبــدأ  منظوم 
على رسول هلل، ثم ذكر مناقب من 
الجن  يعني  بـ»مللوك«،  يسمونهم 
األشخاص  ذوات  في  يسكن  الــذي 
يعتقدون،  كما  بــاملــس  املــصــابــني 
األمر  ويأخذ  راســخ  اعتقاد  وهــو 
»هلل  األشــعــار:  هــذه  ومــن  بجدية، 
الحالة  وداوي  يعافي،  يشافي، هلل 
وتقوم  ذلك،  غير  إلى  بالبوهالة«... 
برقصات  املــســتــهــدفــات  الــنــســاء 
املوسيقية  اإليقاعات  حسب  على 
األحيان،  بعض  وفــي  واألهــازيــج، 
نــوع  تطلب  الــتــي  هــي  الــراقــصــة 
الجن  أن  أســاس  على  املوسيقى 
في  يرغب  الذي  هو  يسكنها  الذي 
رفع اإليقاع، وإلرضاء الجني، ومع 
ارتفاع اإليقاع في وقت معني، تهتز 
املشاعر، وتتوالى شطحات الجذبة 
و»التحيار«، فتسقط بعضهن أرضا 
بدعوى أنه تم القضاء على الجني 
الواقع  بينما  و»مللوك«،  و»لرياح« 
كثرة  من  العياء  أنهكه  جسدها  أن 
الحركة واإلجهاد البدني، مع تزايد  
طاقة  فتنفذ  املــوســيــقــى،  صــخــب 

االستمرار  على  يقوى  وال  الجسد 
فــي الــوقــوف، وقــد يــصــل الــحــال 
في  بالسكني  الضرب  إلى  بالبعض 
البطن،  وفي  ــذراع  ال وفي  الوجه، 
الزجاج  ــوق  ف يمشي  مــن  وهــنــاك 
ويشرب  الــقــدمــني،  حافي  املكسر 
درجة  ترتفع  أن  بعد  الساخن  املاء 
حرارته دون اإلحساس بأي ألم وال 
ضرر لفقدانه الوعي بتغييب العقل 

وتنويم األعصاب.
بالروحانيات  تتعلق  طقوس  إنها 

الرتباطها  امليتافيزيقي  والتفكير 
واملتلقي  ــعــالج،  ال فــي  بــالــخــوارق 
نفسه،  ــة  لـــذة وراحــ فــيــه  يــصــادف 
فيه  تجدن  اللواتي  النساء  وخاصة 
نوعا من التحرر من التقاليد والقيود 
املفروضة  االجتماعية  والضغوط 

التي  املشاكل  من  عدد  وثمة  عليهن. 
املــصــاب بصفة  أو  املـــرأة،  تــحــاول 
لينعكس  أشياء  في  تفريغها  عامة، 
ــا فـــي شــطــحــات  ــه ــن ــص م ــخــل ــت ال
»التحيار« و»الجذبة«، يعني تحويل 
علة  إلــى  نفساني  شــأن  من  الضرر 
الهموم  حمولة  بتفريغ  فزيولوجية، 

بهذا الرقص والهيجان.
نحر  يتم  »شعبانة«  ليلة  إلحياء 
تحمل  أال  ويشترط  ســوداء،  عنزة 
لها  الذبيحة  وحــتــى  عــالمــة،  أي 
طقوسها الخاصة، بحيث يتم غسل 
دم الذبيحة باملاء والحليب. ويطبخ 
لالعتقاد  نظرا  ملح،  بــدون  اللحم 
امللح،  يقبل  ال  الجن  بــأن  السائد 
تشرب  كما  »الــحــلــو«،  ويسمونه 
»املسكونات«  أو  الحال«  »مواليات 
من املرق الذي طبخ فيه لحم العنزة 

بداعي أنه يشفي من العلة.
»الــســاكــن« أو  ــوك« أو  ــل »مل ــا  أم
أنــواع،  إلــى  فيصنفونهم  الجني، 
االنــقــيــاد«،  السهل  »الــهــني  منهم 
ــب املــتــمــرس  ــعـ ــصـ ومـــنـــهـــم »الـ
واملشاكس«، ولكل إيقاعاته: فهناك 

حمو  »سيدي  منها:  عديدة  أسماء 
القادر  عبد  »موالي  لحمر«،  يلبس 
مــول لــخــضــر«، »الــبــاشــا حــمــو«، 
مول  ميمون  »ســيــدي  »جــيــاللــة«، 
ــدي مــوســى مــول  ــود«، »ســي ــ األسـ
األزرق«، »لال ميرة موالة األصفر«، 

ولال عايشة« و»لال لكبيرة«..
عليها،  مــا  رغــم  ــادة  ــع ال ــذه  وهـ
العديد  طرف  من  منبوذة  وكونها 
طرف  ومن  االجتماعية  الفئات  من 
يربطها  مــن  فهناك  الــديــن،  رجــال 
بمنظور ديني في جانبه الصوفي، 
بإضفاء البركة والخوارق الغيبية، 
عقلية  ــي  ف مترسخة  وأصــبــحــت 
املعتقد  في  ودخلت  الناس  بعض 
املخيلة  إنتاج  من  فهي  الشعبي، 
الوعي  ــعــدام  الن نــظــرا  الــبــشــريــة، 
إلى  بالتوجه  اإلمــكــانــيــات  وقــلــة 
النفسي،  العالج  في  اختصاصيني 
بحيث ما تزال هذه الثقافة املتعلقة 
الفئات  بعيدة عن  النفسي  بالعالج 
الشعبية، بل حتى الفئات امليسورة 

ال يتوجهون إليها إال نادرا.
ــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن فــرق  وت
للطريقة  أصلهم  يرجع  عيساوية 
الشيخ  أنــشــأهــا  الــتــي  الصوفية 
الهادي بنعيسى، أو الشيخ الكامل 
القرن  منذ  مكناس،  مدينة  دفــني 
علماء  أحد  وهو  الهجري،  الثامن 
ــي الــعــديــد من  ــه، وتــفــرعــت ف زمــن
يمارسونها،  الذين  أمــا  املناطق، 
فيدعون بأنهم أحفاد الشيخ وورثة 
ــن جـــد، وأصــبــحــوا  بــركــتــه أبـــا ع
غلفوها  كــمــا  ــا،  ــه ب يــســتــرزقــون 
بطقوس اختلطت باملخيال الشعبي 
والحلول  الخوارق  في  يعتقد  الذي 
نفسية  مشاكل  لــعــالج  البسيطة 
لتحليل  تحتاج  معقدة  واجتماعية 

علمي وعالج طبي ونفساني.
جذورهم  فتعود  كناوة،  فرق  أما 
إلى إفريقيا جنوب الصحراء، التي 
مالي  مثل  دول  حاليا  منها  تتكون 
كان  مــا  أو  والسنغال،  والنيجر 
يعرف قديما ببالد السودان. هؤالء 
حكم  ــام  أي أجــدادهــم  استقدام  تــم 
يحتفظون  زالـــوا  وال  السعديني، 
بثقافاتهم األصلية، وأدخلوا عليها 
الــذي  بــالــواقــع  امتزجت  طقوسا 
مروا به منذ استيطانهم باملغرب. 

ــعــادات  ال هــذه  تبقى  أن  يمكن 
ولكن  ــراث شــعــبــي،  ــت ك مــســتــمــرة 
املرتبطة  الشوائب  إزالــة  ينبغي 
ــادات  ــعـ ــي والـ ــراف ــخ بــاملــعــتــقــد ال
البسطاء  واســتــغــفــال  الــســيــئــة، 
باستعمالها  واالحتيال  والنصب 

طريقة لالسترزاق.

أحمد لعيوني

يمكن أن تبقى هذه 
العادات مستمرة 

كتراث شعبي، 
ولكن ينبغي 

إزالة الشوائب 
بالمعتقد  المرتبطة 
الخرافي والعادات 

السيئة، واستغفال 
البسطاء والنصب 

واالحتيال 
باستعمالها طريقة 

لالسترزاق.



بوأتها مكانة  للعاصمة  املمتازة  الثقافية  الصورة 
مرموقة يف املغرب وخارجه، وفتحت املجال إلمكانية 
الثقافة،  بــروح  اخلارجية  شؤونها  يف  اململكة  خدمة 
الــوقــت إليقاظها  »نــائــمــة« عــنــدنــا، وحـــان  وهـــي روح 
وانتشالها من التهميش بعد التلقيح الذي استفاد 
التي  »الغفلة«  املناعة ضد  الرباطيون الكتساب  منه 
جرعتني:  يف  الــلــقــاح  منها  وخلصنا  عــقــودا،  ــادت  سـ
جرعة لالستشفاء من »جراثيم« عششت يف أدمغتنا، 
ــارة فــكــرنــا وتــصــويــبــه نــحــو الــبــراغــمــاتــيــة  وجــرعــة إلنــ

بدون لف أو دوران.
ــذه اإلنــــــارة هـــي الــثــقــافــة، فــفــي زمــن  وبـــطـــاريـــة هــ
الــربــاط  كــانــت  والتسعينات،  الثمانينات  يف  مــضــى، 
وتوأمتها  بتآخيها  الشعوب  دبلوماسية  على  تعتمد 
مـــع عـــواصـــم عــربــيــة وإفــريــقــيــة وأوروبـــيـــة وآســيــويــة، 
واملـــدن  لــلــعــواصــم  إقليمية  منظمات  يف  وانــخــرطــت 
العاملية الكبرى، وقد حققت بذلك طفرة نوعية من 
التقدم، عن طريق تلك العالقات التي عززت بشكل 
ملفت قضايانا الوطنية من جهة، وبحضور عاصمة 
اململكة كقوة فاعلة يف صنع القرارات اإلقليمية دون 
املس أو التشويش على مقدس وحدتنا الترابية من 
جهة أخرى، إال أن هذه الدبلوماسية عندما آلت إلى 
غير الدبلوماسيني الوطنيني، جنحت إلى االهتمام 
بــاملــصــالــح اخلــاصــة وغلبتها عــلــى املــصــالــح الــعــامــة، 
وكنا ننبهر بخطوات رزينة وثابتة وهادفة لبناء صرح 
الــثــقــافــة مــن نــقــبــاء وعــمــداء ومــفــكــريــن ومناضلني، 
فتحوا أوراشا ثقافية صرفة، ثم استضافوا مفكرين 
بأفكارنا  أفكارهم  لتالقح  العالم  بقاع  مختلف  من 
النيرة،  العقول  تكتنزه  ما  من  واإلفــادة  ولالستفادة 
ــرزت قــامــات عــاملــة يف الــربــاط شــيــدت بــرجــا عاليا  وبـ
لــلــثــقــافــة املــغــربــيــة، ثـــم أصــبــح شــامــخــا بــعــد إضــافــة 
طوابق الثقافة اإلفريقية، مما جعل طموحنا يكبر 
األشــاوس،  مثقفينا  من  الثقافة  دبلوماسية  إلنشاء 
تربطهم  املبدعون  والكتاب  األكــادميــيــون  فاملثقفون 
الــذات  ونــكــران  الصائب  ــرأي  والـ النزيه  الفكر  صلة 
وحب الوطن، فهل بعد احتضار دبلوماسية الشعوب 

ينقذون املوقف بدبلوماسية الثقافة؟
فإذا أنشئت ستحقق املعجزات خلدمة الدبلوماسية 
املشروع  لدعم  مهما  املالي  اجلانب  ويبقى  الرسمية، 
لدبلوماسية  أرصدة مالية  كان يرصد من  ويكفيه ما 

الشعوب من امليزانيات اجلماعية.

شهادات من
الرواد
شهادة من الدكتور منير البصكري من 
عن  بأسفي،  االختصاصات  املتعددة  الكلية 
الوفاء لقادة الفكر من أبناء مملكتنا، شارك 
و15   14 بتاريخ  علمية  ندوة  أعمال  في  بها 
الفقرة:  هذه  منها  اقتطفنا   ،2018 دجنبر 
عند  والتمحيص  بــالــدرس  الــوقــوف  ))إن 
الحبيب  مغربنا  أبناء  من  نابغة  شخصيات 
الثقافة  ــاالت  ورجـ واملفكرين  العلماء  مــن 
وذوي القامات العالية، هو تعبير عن الوفاء 
لرواد العلم والثقافة ولقادة الفكر، ممن لهم 
األجيال  أمام  الطريق  في شق  السبق  فضل 
النهوض  قيم  بناء  في  لتساهم  املتعاقبة 
لنهضة  والتأسيس  للمجتمع،  الحضاري 

مغربية في شتى مجاالتها(( انتهى.
مطبوعة  الــنــدوة  هــذه  فأعمال  لــإشــارة، 
للعالم  الحضاري  النهوض  »قيم  كتاب  في 

اإلسالمي« ص: 255.

انــعــقــد »مــــــؤمتــــــر الــــــــربــــــــاط« ســنــة 
تتعلق  نقطة  أعــمــالــه  جـــدول  ويف   ،1927
بـــالـــصـــحـــراء الـــشـــرقـــيـــة، وتــخــلــلــه نــقــاش 
حـــاد بــني احلــكــومــة الــفــرنــســيــة واجلــزائــر 
واملغرب، تقرر فيه »أن ال يتم أي استغالل 
الشريفة،  اململكة  ومــوافــقــة  مبــشــاورة  إال 
املغربية  فكيك  مدينة  جنوبي  خصوصا 
ــدر:  ــ ــــصـ ــيـــة مبـــنـــاجـــم مـــعـــدنـــيـــة« )املـ ــنـ ــغـ الـ

»موسوعة الرباط« اجلزء 2 صفحة 13(.

ــاط اجلــمــيــل على  ــ ــرب ــ ال ــاحـــل  سـ
االقتصادية  املشاريع  مــن  كلم   13 طــول 
قريبا  سيلتئم  والترفيهية،  والرياضية 
مبسابح  تعزز  ــذي  ال الــهــرهــورة  بساحل 
كبيرة تتميز مبحاذاتها ملياه البحر، ومنها 
ستتزود من مياهه كما توسعت الطرقات 
خصوصا  الوافدين،  الستقبال  استعدادا 

يف فصل الصيف.

ــــاص  ــــب بـــــقـــــانـــــون خـ ــالـ ــ ــطـ ــ ونـــحـــن نـ
لــلــعــاصــمــة، نــســتــشــهــد بـــقـــانـــون واشــنــطــن 
لبناياتها  يجوز  فال  األمريكية،  العاصمة 
أن تــعــلــو عــلــى مــبــنــى الــكــونــغــريــس، وهــي 
لــيــســت واليــــة تــابــعــة ألي واليـــــة، ونــائــبــهــا 
مغاير  وتصميمها  رمـــزي،  الكونغريس  يف 
من  فهي  األمريكية،  املدن  باقي  لتصاميم 
الطريقة  عــلــى  فــرنــســي  مــهــنــدس  تصميم 
على  عاصمتنا  تــخــطــو  رمبـــا  الــفــرنــســيــة.. 
وهذا  البنايات،  علو  يف  خصوصا  خطاها، 
53 طابقا  بــرج شــامــخ مــن  بــنــاء  مــا يفسر 

على ضفة نهر أبي رقراق.

ألول مرة يشيد مسبح داخل األحياء 
مــوالي  شــارع  بــن  حــســان  بحي  السكنية 
جاهز  املسبح  شــالــة،  ــارع  وشـ إسماعيل 
للخدمة التي لم تعد خدمة ترفيهية، ولكن 
من  عدد  لعالج  أصبحت ضرورية  صحية 
لو  فحبذا  منها..  الــوقــايــة  أو  األمـــراض 
تبذير  من  بدال  ببنائها  املقاطعات  اهتمت 
السيارات  مصاريف  يف  الرباطين  أموال 

والتعويضات. والتليفونات 

عندما تكون الثقافة 
جسرا لتحقيق 

تقارب الشعوب

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 122021

الرباط ياحسرة

 

الربـاط أر شيف 

عن  لألطباء  تمييز  هو  الرحمة«  »مالئكة 
باقي البشر، على اعتبار رسالتهم اإلنسانية 
بجد  بعملهم  يــقــومــون  عــنــدمــا  الــنــبــيــلــة 
واحترافية، وقبل كل ذلك، بكل إنسانية وهم 
من  املاليني  إنقاذ  أو  لعالج  يتدخلون  الذين 
العالم  لهم  أطباء يشهد  الرباط  البشر، وفي 
من  أن  حتى  مجالهم  في  واملهنية  بالكفاءة 
بينهم من يستحق نيل جائزة »نوبل« للطب.
والـــطـــب هـــو عــلــم مــــــرادف لــألخــالق 
مجاملة،  وبــدون  لـله  والحمد  واإلنسانية، 
األطباء  األساتذة  كبار  على  العاصمة  تتوفر 
الذين أصبحوا مرجعا طبيا يقتدي بهم آالف 
الكبيرة،  وخبرتهم  لكفاءتهم  نظرا  األطباء، 
خاضوها  التي  الحرب  في  ذلك  أكــدوا  وقد 
»كورونا«،  وباء  ضد  يخوضونها  زالوا  وال 
في  األكبر  قرب تشييد مجمع طبي هو  ومع 
إفريقيا مكان املستشفى الجامعي ابن سينا، 
عاملي،  صحي  قطب  إلــى  الــربــاط  ستتحول 
يضرب  التي  الكفاءة  شــروط  توفرت  ــإذا  ف
وإبرازها  ودعمها  وقايتها  فإن  املثل،  بها 
بــاألخــالق  محصن  فــريــد  كــمــيــدان  للعالم 
ومتوج باإلنسانية، يحتاج إلى آلية ال نقول 

قضائية، ولكن من »مالئكة الرحمة« أنفسهم، 
واملحلية  والجهوية  الوطنية  هيئاتهم  عبر 
على  تعمل  آلية  وجمعياتهم،  ونقاباتهم 
الضحايا  وتنظف  منهم  »الخطائني«  معاقبة 
وهم  »مالئكة«  أطباء  هناك  نعم  املــرضــى.. 
أطــبــاء  مهنتهم  شـــرف  ــس  ــدن وي ــة،  ــري أكــث
»شياطني« وهم أقلية، الذين ينبغي التصدي 
الواجب  قدسية  على  للحفاظ  حزم  بكل  لهم 

املهني من طرف الهيئات الطبية نفسها.
واملرضى:  األطباء  بني  مفقود  فالتوازن 
وجمعيات  ونقابات  هيئات  هناك  كفة،  ففي 
خطأ،  هذا  أن  ونعتقد  األطباء،  عن  للدفاع 
وعن  املهنة  عن  يكون  أن  يجب  الدفاع  ألن 
النبيلة، وفي  اإلنسانية واألخالقية  رسالتها 
ــاع وال  دف ــدون  ب املــرضــى  أخـــرى، نجد  كفة 
حماية وال إنصاف، ومن تم وقعت تجاوزات 
ومثلها  التشخيص  في  وأخطاء  واختالالت 
غير  جراحية  عمليات  أو  األدوية  وصف  في 
ضرورية أو واجبات مبالغ فيها، ولنا كامل 
الثقة في »مالئكة الرحمة«، لتحريك هيئاتهم 
األكفاء  غير  من  مهنتهم  تحصني  أجــل  من 

ويجعلوا من الطب رسالة إنسانية محضة.

أسـرارمتى يتم إنصاف المرضى من األخطاء الطبية ؟
العاصمة

الصورة للقائد الكشفي الراحل عبد الجليل السمار، 
الذي حافظ رحمه الله على النضال في مؤسسة 

اجتماعية تطوعية لتربية الناشئة على حب وخدمة 
الوطن، وعلى اكتساب روح الوطنية المسؤولة، وقد 

كان موظفا ساميا وتقاعد من الوظيفة منذ مدة، 
واستمر متطوعا في الكشفية، والذي ال يعرفه 

الرباطيون عن هذا القائد، أنه كان نائب رئيس 
مقاطعة اليوسفية، الراحل بدر الدين السنوسي 
من سنة 1983 إلى 1992، وحقق الكثير لسكان 

العاصمة كمندوب وزاري وكنائب رئيس مقاطعة 
وكقائد كشفي، رحمك الله أيها اإلنسان الطيب 

والخدوم والوطني. 

ما هي إال أيام معدودة ويحل شهر رمضان 
الكريم، إال أننا نسجل، مع كامل األسف، فوضى 
األسعار وتفشي الغش واالحتيال في كل السلع 
التي تستهلك بكثرة في الشهر الفضيل وأمام 
ومحاسبي  املراقبني  ومراقبي  املراقبني  أعني 

مراقبي املراقبني من املنتخبني والعمالة.
ــي مــكــايــيــل املـــوازيـــن وفـــي املـــواد  غــش ف
في  السلع،  معظم  أسعار  وفــي  االستهالكية 
للمواطنني،  الشرائية  للقدرة  صــارخ  ضــرب 
في ظل غياب دور املجالس الجماعية والغرف 
مقيتة  تجارية  »حــرب«  في  والعمالة،  املهنية 
تستهدف تقليص العرض بهدف تبرير الغالء 
دون  مرتفعة  وبأثمنة  كاسدة  بضائع  وتمرير 
نفسها  نصبت  مؤسسات  انتباه  تثير  أن 
لصحة  بحامية  هي  وما  املستهلكني..  لحماية 
يجري  عما  الطرف  تغض  وإنما  املستهلك، 
ويدور في األسواق، مما جعل الجميع يتأفف 
املقهورين  على  املستعرة  األسعار  حرب  من 

وصحة  جيوب  تستهدف  والتي  الصائمني 
من  المــبــاالة  أو  غفلة  فــي  الرباطيني،  آالف 
أمـــوال  ــن  م ــة  واملــمــول املنتخبة  املــجــالــس 
حقوقهم  وتحقيق  شؤونهم  لرعاية  املواطنني 
ويسر  بأريحية  رمــضــان  شهر  صــيــام  فــي 
عليها  يجب  كما  منظمة،  أســـواق  وتوفير 
يكون  حتى  األســعــار  تخفيض  على  العمل 
الجودة  ومراعاة  كريما«،  »رمضانا  بالفعل 
لكي ال يبطل صيام الغشاشني الذين يعصون 
كل  في  سنبقى  متى  فإلى  بالغش..  الخالق 

رمضان نستغيث من الظاملني ؟
لجوهر  املــاضــي  الــعــدد  فــي  تطرقنا  لقد 
وفي  عليه  ونلح  نكرره  نحن  وها  املوضوع، 
في  تتحرك  مجالسنا  لعل  أيضا،  العدد  هذا 
جيوب  أنهكت  التي  »كورونا«  جائحة  ظرفية 
وتقوم  الشيطان«  و»تلعن  األسر،  من  العديد 
بإجراءات صارمة قبل حلول رمضان، وتحرك 
الغير  الــزيــادات  من  الحد  أجــل  من  لجانها 
مبررة لجميع املواد االستهالكية رفقا بفقراء 

ومحتاجي العاصمة.

المجالس  فأين 
الجماعية والغرف 

المهنية والعمالة ؟

ارتفاع أسعار سلع رمضان..



نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع الرياضي

مازلنا في البداية
الناخب الوطني خاليلوزيتش
اهلل يلعن اللي ما يحشم، راه عام و7 شهور باش جيتي...

الفريق املغربي يمر من مرحلة صعبة
الناخب الوطني

وعالش جايبينك؟ غير باش تلقى احللول...

ملاذا تواضع األسود بموريتانيا؟
الصباح

خاليلوزيتش؟ اسألوا 

100 مليون للناخب الوطني خاليلوزيتش
مواقع

بصحتو، ولكن بزاف يف زمن »كورونا«!

اإلصابات تالحق املنتخب املحلي
جرائد

ألن الالعبني يف حاجة للراحة، وعموتة له رأي آخر...

أنا رئيس الرجاء ولست محامي السالمي
األندلسي، رئيس الرجاء الرياضي
ــت واقــيــال مــا رئــيــس مــا مــحــامــي، وحــتــى مهندس  أن

فالشك. معماري 

أنا غير راض على األداء رغم التأهل إلى »الكان«
خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني
طبيعي، من نهار جابوك وأنت مازال كتجرب فالالعبني.

انتصرت  التي  القليلة  الفرق  من  الجديدي  الدفاع 
على »كورونا«

مقتريض، رئيس الدفاع الجديدي
»كورونا«،  غير  ليك  بقى  فاملباريات  حتى  انتصرتي  ما 

وجهك. يعطينا  اهلل 

»املتربصون يحاربونني«
إدريس المرابط، مدرب اتحاد طنجة
وميكر  ))وميكرون  اهلل،  كتاب  إلى  العودة  إال  عليك  ما 

اهلل واهلل خير املاكرين((.

أنتظر فرصتي باملنتخب
بوجاد، حارس يوسفية برشيد

الصف! شد 

جامعة التايكواندو تجدد الثقة في الرئيس الهاللي
صحف
»راكد«  وهو  عام   30 من  أكثر  كاين،  اللي  هو  مسكني 

البالصة! على 

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

بعد التأهل الغير مقنع لألسود

هذا إلى الناخب الوطني خاليلوزيتش

فين غادي بينا خويا، فين غادي بينا ؟
... مازال األداء الباهت الذي ظهر به املنتخب 
موريتانيا  منتخبي  مــن  كــل  ــام  أمـ الــوطــنــي 
عبر  الذي  املغربي،  الشارع  حديث  وبوروندي، 
عن سخطه وعدم رضاه على هذا املستوى الذي 
الوطني  الناخب  ال يبشر بالخير، حيث يتحمل 
املسؤولية، علما بأنه ومنذ إشرافه على اإلدارة 
كان  التي  اإلضافة  يقدم  لم  للمنتخب،  التقنية 

الجميع ينتظرها.
سنة  مــن  أكــثــر  أي  بــاملــغــرب،  حلوله  فمنذ 
قام  فقد  »مختبره«،  في  معتكف  وهو  ونصف، 
لحد  ومازال  مباراة،   12 في  العبا   47 بتجريب 

اآلن يختبئ وراء أعذار واهية، ويصرح في 
خرجاته اإلعالمية الغير مضبوطة، بأنه 

مازال يحتاج إلى وقت كبير من أجل 
خلق منتخب قوي...

أيام  على  سنتحسر  ربما 
رونــار،  هيرفي  الفرنسي 

الذي استطاع في فترة 
أن  قصيرة  زمنية 

منتخبا  يــبــنــي 
وأن  حقيقيا، 

على  يستقر 
تــشــكــيــلــة 
قــــــــارة، 
مــكــنــتــه 
مــــــــــــن 

الـــتـــأهـــل 
ــع  لــــــدور ربـ

ــأس  ــ ــة ك ــ ــاي ــ ــه ــ ن

في  حــاضــرا  كذلك  يكون  وأن  لــأمــم،  إفريقيا 
روسيا  احتضنتها  التي  العالم  كأس  نهائيات 
سنة 2018 بعد غياب دام عشرين سنة، وبالضبط 
املنتخب  ترك  1998، حيث  فرنسا  مونديال  منذ 
املغربي بقيادة الراحل هنري ميشال صدى طيبا 
معه  العاملية، وتعاطف  الرياضية  األوساط  لدى 
الجميع بعد املؤامرة املحبوكة التي كان بطلها 

منتخب البرازيل.
سيقول البعض بأن الناخب الوطني الحالي، 
األول،  هدفه  حقق  قد  خاليلوزيتش،  البوسني 
وهو التأهل إلى نهائيات الكاميرون 2022، لكن 
أي شيء  يعني  ال  التأهيل 
باملستوى  ــة  ــارن مــق
املـــتـــواضـــع 
الــــــذي 

ظـــهـــر بــه 
املــنــتــخــب 
الـــوطـــنـــي، 

ــي الــبــطــوالت  ــب ــرز الع ــ ــذي يــتــوفــر عــلــى أب ــ ال
األوروبية، كأشرف حكيمي بأنتير ميالن، زياش 
)إشبيلية(،  والحدادي  النصيري  )تشيلسي(، 
غانم سايس )وولفرهامبتون(، والقائمة طويلة، 
بونو،  ياسني  العمالق  الحارس  إلى  باإلضافة 
الذي يعتبر حاليا من ضمن أبرز حراس املعمور.
أن  بإمكانها  الالعبني،  من  الترسانة  هــذه 
لم  مازالت  ولأسف،  لكن  النتائج،  أكبر  تحقق 
املغربي،  الجمهور  منها  ينتظره  ما  كل  تقدم 
ومازال الناخب الوطني عاجزا عن خلق منتخب 
قوي منسجم، رغم أنه يتوفر على كل اإلمكانيات 

البشرية واملادية، للنجاح في مهمته.
العالم  كأس  إقصائيات  عن  تفصلنا  تعد  لم 
القادمة،  السنة  قطر  نهائياتها  التي ستحتضن 
سوى أشهر قليلة، والسؤال املطروح هو: كيف 
اإلقصائيات  هذه  الوطني  الناخب  سيخوض 
لها  قوية  منتخبات  سيواجه  وكيف  الصعبة؟ 
اإلفريقية، علما  الساحة  داخل  وزنها وقوتها 
كل  ألن  اآلن،  لحد  يختبر  لم  منتخبنا  بأن 
املنتخبات التي لعب ضدها تصنف في 

الدرجة الثالثة؟
الناخب  ننبه  أن  علينا  ــهــذا،  ل
من  الخروج  إلى  وندعوه  الوطني، 
تصريحاته  عــن  والــكــف  »مختبره« 
لكرة  امللكية  الجامعة  أن  املستفزة، وبما 
القدم وفرت له جميع اإلمكانات، ومازالت لحد 
كتابة هذه السطور تضع ثقتها الكاملة فيه، لذا 
عليه أن يكون في مستوى هذه الثقة، ألن الطريق 

الذي يسلكه اآلن ال يبشر بالخير.
فقد أعذر من أنذر، وبه وجب اإلعالم والسالم.

 هل سيصبح الناخب الوطني 
صداعا جديدا في رأس 

الجامعة؟

سابقة في تاريخ كرة القدم الوطنية والدولية

المدرب محمد العلوي اإلسماعيلي يدرب نهضة الزمامرة مرتين في موسم واحد
أعاد املكتب املسير لنهضة الزمامرة، املدرب 
محمد اإلسماعيلي العلوي، إلى الواجهة، بعد 
تعاقده معه من جديد من أجل تدريب الفريق 
يتعدى  ال  زمني  ظرف  في  املوسم،  هذا  خالل 
على  استغنى  قــد  الفريق  كــان  إذ  أشــهــر،   3
بسبب   2021 يناير  شهر  بداية  مع  خدماته 
له  مدين  وهو  الفريق  وغــادر  النتائج،  سوء 
بجزء من مستحقاته املالية، وعوضه باملدرب 
مدة  الفريق  مع  قضى  الــذي  فوهامي،  خالد 
نتائج  تحقيق  في  ينجح  ولــم  فقط،  شهرين 
في  متتالية  هزائم  ثالثة  حصد  إذ  إيجابية، 
البطولة االحترافية »إنوي«، مما دفع باملكتب 
املسير إلى االنفصال عنه بشكل توافقي، إلى 

إدريس  الثاني  مساعده  عن  االنفصال  جانب 
اصويت، واملعد البدني سعيد عمار، في حني 
املرابط  توفيق  األول  املساعد  على  اإلبقاء  تم 
في منصب مدرب مساعد للمدرب العائد محمد 
عن  البحث  انتظار  في  العلوي،  اإلسماعيلي 

معد بدني جديد.
وكان محمد اإلسماعيلي العلوي قد أشرف 
الزمامرة  لفريق نهضة  التقنية  العارضة  على 
إذ  البطولة،  في  خمسة  مباريات،  ست  خالل 
وانهزم  اثنتني،  في  وانتصر  ثالثة  في  انهزم 
العرش  كأس  إقصائيات  من  األول  الــدور  في 
باملكتب  دفع  ما  وهو  مــالل،  بني  رجــاء  أمــام 
باملدرب  وتعويضه  عنه  االنفصال  إلى  املسير 

فوهامي، هذا األخير لم ينجح في مهمته بعد 
تلقيه ثالثة هزائم متتالية، وتم االنفصال عنه 
شهرين،  الفريق  مع  قضائه  بعد  بالتراضي 
وهو ما جعله يبرر فشله في هذه املهمة بغياب 
التقني  الطاقم  لدى  واملهني  اإلنساني  الحس 
الذي كان يشتغل معه، حسب تصريحه إلحدى 

اإلذاعات الوطنية.
اإلسماعيلي  محمد  املــدرب  تعيني  ويعد 
في  الزمامرة  نهضة  لتدريب  مرتني  العلوي 
القدم  كرة  تاريخ  في  سابقة  واحــد،  موسم 
فريدة من نوعها  والدولية، وحالة  الوطنية 
في البطولة الوطنية، إذ لم يسبق ألي فريق 
مغربي أو أجنبي أن دربه مدرب واحد مرتني 

القضية  هذه  أثــارت  وقد  املوسم،  في 
وســائــل  مختلف  ــي  ف ــا  واســع جـــدال 
وأيضا  اإللكترونية،  واملواقع  اإلعالم 

املتتبعني  من  مجموعة  صفوف  في 
الرياضني، فهل قانون املدرب الذي 

وافقت عليه الجامعة امللكية 
املــغــربــيــة لــكــرة الــقــدم 

مدرب  بتولي  يسمح 
فريق  تدريب  واحد 

مرتني في املوسم؟

اإلسماعيلي

اليوم العالمي للرياضة 2021.. تحت شعار »الحذر«
هذا الخبر

احتفل املغرب أول أمس الثالثاء 
العالم  بــلــدان  بــاقــي  وعــلــى غـــرار 
الــذي  للرياضة  الــعــاملــي  بــالــيــوم 
يــصــادف الــســادس أبــريــل مــن كل 
للتعرف  مناسبة  باعتباره  سنة، 
الرياضة  تلعبه  الــذي  ــدور  ال على 
املجتمعات  في  البدني  والنشاط 

وفي حياة الناس عبر العالم.
ــذا الــيــوم الــعــاملــي،  ويــهــدف هـ
شعار  تحت  السنة  هذه  يخلد  الذي 
»الحذر«، إلى تعزيز دور الرياضة في 
نشر القيم اإلنسانية النبيلة وتعزيز 
العالم،  ربــوع  في  والتنمية  السالم 
تضررا  األكثر  املناطق  في  وخاصة 

بالصراعات والحروب واألوبئة.
وتجلى شعار »الحذر« من خالل 
املبادرات التي ال حصر لها والتي 
تم إطالقها في األوساط الرياضية 

في املغرب وحول العالم.
سادس  يوم  اعتماد  تم  وهكذا، 
بناء  للرياضة،  عاملي  كيوم  أبريل 
يؤكد  ما  اململكة،  من  اقتراح  على 
على دورها الطالئعي داخل املشهد 

وانخراطها  ــي  ــدول ال الــريــاضــي 
ــســالم  ــال ــهـــوض ب ــنـ لـــصـــالـــح الـ
املستدامة  والتنمية  واإلنسانية 

على املستوى العاملي.
نائب  أشــار  السياق،  هذا  وفي 
األوملبية  الوطنية  اللجنة  رئيس 
التسويق  لجنة  وعضو  املغربية 
الدولية  األوملبية  للجنة  التابعة 
لجمعية  التنفيذية  اللجنة  وعضو 
الــلــجــان األوملــبــيــة الــوطــنــيــة في 
أن  لحلو،  كمال  السيد  إفريقيا، 
تكون  أن  ليس  األمــر  فــي  »األهـــم 
ــادر لــهــذا الــيــوم فــقــط، ولكن  ــب امل
العامة،  للسياسات  الستخدامه، 
ممارسة  في  الجميع  حق  وضمان 

الرياضة«.
أن  لحلو  كمال  السيد  واعتبر 
أهمية  تكتسي  األوملــبــيــاد  »قــيــم 
بقية  ــل  ــث »م مــضــيــفــا:  ــة«،  ــغ ــال ب
ستشهد  ــة،  ــشــري ــب ال ــة  ــط ــش األن

األوملبياد تغييرا«.
ملكافحة  املعركة  أن  على  وشدد 
كسبها  يمكن  ال  »كورونا«  فيروس 

الرياضة  أن  باعتبار  كفريق،  إال 
دائما ما تكون قصة فريق.

ــو، عضو  ــحــل ل ــد  ــســي ال وقــــال 
األوملبية  باللجنة  التسويق  لجنة 
ــع، ســوف  ــواقـ ــي الـ الــدولــيــة: »فـ
تخضع الحركة األوملبية، مثل بقية 
وهي  للتغيير،  البشرية،  األنشطة 
األساسية  مبادئها  ملراجعة  مدعوة 

ولكن دون أن تفقد قيمها«.

وخلص إلى القول: »إن توماس 
للجنة  ــي  ــحــال ال ــرئــيــس  ال ــاخ،  ــ ب
في  أثبت  الــذي  الدولية،  األوملبية 
انسجام  فــي  ــه  أن مناسبات  عــدة 
التي  االضطرابات  مع  تام  وتناغم 
الرجل  هو  يبدو  العالم،  يشهدها 
تشكيل  ــادة  إع على  اليوم  الــقــادر 
املثل والقيم العليا للحركة األوملبية 

التي نعتز بها جميعا«.

لحلو

العبريدي عزيز 



بتاريخ 19 نونبر 2019، تم تعيين شكيب بنموسى رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من طرف الملك محمد السادس، وقال بالغ 
للديوان الملكي صدر بعد ذلك ببضعة أيام، أن ))اللجنة تتكون باإلضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا يتوفرون على مسارات أكاديمية 

ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، كما 
تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء وااللتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، 

أو في المجتمع المدني، وأنها ستنكب على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي 
حققتها المملكة، واإلصالحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية، وأنها 
)اللجنة( سترفع إلى النظر السامي لجاللة الملك، بحلول الصيف المقبل، التعديالت الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة 

بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني(( )المصدر: بالغ للديوان الملكي(.

تحليل  إخباري

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021 14
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إعداد : سعيد الريحاني

هل يؤدي سقوط إدريس جطو
 إلى سقوط شكيب بنموسى ؟

رئيس لجنة النموذج التنموي بنموسى وإلى جانبه إدريس جطو الذي تم إعفاؤه 

عدم  عند حدود  اإلشكالية  تقف  وال 
بالتزاماتها  الوفاء  على  اللجنة  قدرة 
مر  فقد  لها،  املحدد  الوقت  حيث  من 
  2021 وها هو صيف   ،2020 صيف 
للجنة  تــقــريــر  وال  األبـــــواب،  عــلــى 
النموذج التنموي وال هم يحزنون، بل 
إن مسألة إخراج نموذج تنموي إلى 
حيز الوجود في ظل »كورونا«، تبقى 
أمرا صعبا، فكل املعطيات قد تغيرت، 
مؤخرا  اللجنة  أعــضــاء  صــدم  ــد  وق
صدر  منهم  كبرى  شخصية  بسقوط 
في حقها قرار اإلعفاء، ويتعلق األمر 

األعلى  للمجلس  السابق  بالرئيس 
األسبق،  األول  والوزير  للحسابات 
إدريس جطو، هذا األخير كان بمثابة 
إلى  حضر  حيث  اللجنة«،  »حكيم 
االجتماعات  أغلب  بنموسى  جانب 
التي عقدتها لجنة النموذج التنموي 
واملجتمع  واألحـــزاب  النقابات  مــع 
القرار  مؤخرا  يصدر  أن  قبل  املدني، 
بزينب  بتعويضه  القاضي  امللكي 
األعلى  للمجلس  كرئيسة  الــعــدوي 

للحسابات..
تعمل لجنة النموذج التنموي اليوم 

عليها،  املــنــصــوص  اآلجـــال  ــارج  خـ
سبق  الــســادس  محمد  امللك  إن  بــل 
إضافية  مهلة  إعطاء  على  وافــق  أن 
وكتبت  معه،  ومن  بنموسى  لشكيب 
املــلــك محمد  ))وافــــق  الــصــحــافــة: 
تم  التي  املهلة  تمديد  على  السادس 
بالنموذج  الخاصة  للجنة  تحديدها 
النهائي  تقريرها  رفع  قصد  التنموي 
ــى نــظــره، وذلـــك فــي أجــل أقصاه  إل
وأفــاد   ،))2021 يناير  شهر  بداية 
املهلة  ــذه  ــ ))هـ بـــأن  ــي  رســم بـــاغ 
اللجنة  تمكني  إلى  تهدف  اإلضافية 

التبعات  حول  أشغالها  تعميق  من 
املترتبة عن وباء كوفيد 19، باإلضافة 
إلى الدروس التي يجب استخاصها 
والبعيد في هذا  املتوسط  املدى  على 
الوطني  الصعيد  على  سواء  الصدد 

أو الدولي((.
اللجنة،  عمل  تأجيل  تم  إذن،  هكذا 
يمنع  لم  ذلك  ولكن  »كورونا«،  بسبب 
من انتقادها من طرف بعض الخبراء 
حصل  كما  كبير،  وزن  لهم  الــذيــن 

عمر  االقــتــصــادي،  الخبير  مــع 
))لجنة  أن  قال  الذي  الكتاني، 

لجنة النموذج التنموي 

تسير نحو المجهول 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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15 العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

هل سقطت لجنة النموذج التنموي
باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ؟ 

اللوبي الفرنسي في حرج كبير 
بعض أعضاء لجنة النموذج التنموي

النموذج التنموي تحاول إظهار أنها 
املجتمع،  فئات  جميع  على  منفتحة 
بــعــمــلــهــا((،  مــعــنــي  الــجــمــيــع  وأن 
أن  على  صحافي  تصريح  في  وشدد 
الناس  ))ألن  قائال:  أسلوبها دعائي، 
الــذي  النموذج  بعد  يستوعبوا  لــم 
يتم  لم  السابق  النموذج  ألن  نريده، 
لدينا  أســس  ال  وبالتالي  تقييمه، 
في  دوران  هــنــاك  خــصــائــص..  وال 
املسؤولني،  بعض  لدى  وتيه  الفراغ 
فشل  بعد  ليقدموه  لديهم  بقي  فماذا 
موقع  )املصدر:  السابق((  النموذج 

أش كاين/ األحد 19 يناير 2020(.
بل إن أكبر انتقاد وجه للجنة شكيب 
على  اعتمادها  بشأن  جاء  بنموسى، 
لها  وجهه  ما  ذلك  ومن  واحــد،  تيار 
رئيس الحكومة السابق عبد اإلله بن 
لجنة  تكوين  ))إن  قال:  الذي  كيران، 
وأضــاف:  معجبنيش((،  بنموسى 
األعضاء  بعض  مــن  مكونة  ))إنــهــا 
املتخصصني في التشكيك في الدين.. 

بنموسى  اقترحهم  الــذيــن  الــنــاس 
بن  تــحــدث  هــكــذا  معجبونيش((.. 

كيران في تجمع خطابي سابق..
وظهور  جطو  سقوط  مــع  الــيــوم.. 
مؤشرات غضبة كبرى على بنموسى، 
فإن التوقعات باتت أكثر تشاؤما حول 
األوقات  مع  مقارنة  اللجنة  مستقبل 
بني  االتصاالت  كثرة  رغم  السابقة، 
اللجنة واملستهدفني، فهي لم تتوصل 
من طرف األحزاب على سبيل املثال، إال 
وسبق  شفوية،  اقتراحات  بمجموعة 
أن أكدت مصادر »األسبوع« أن لجنة 
لقاءاتها  خــالل  التنموي،  النموذج 
السياسية،  األحــــزاب  ــع  م ــى  ــ األول
املتمنيات  من  سيال  تلقت  قد  كانت 
ــة«، واملــطــالــب  ــ ــوردي ــ و»األحـــــالم ال
يكون  أن  يجب  ما  حول  والتنظيرات 
ديمقراطي  »تقدم  من  املغرب  عليه 
واجتماعي«،  واقتصادي  وحقوقي 
واجهت  الذي  األهم  السؤال  أن  غير 
األحزاب،  مختلف  بنموسى  لجنة  به 

هــو ضــــرورة الـــجـــواب عــن ســؤال 
األمــنــيــات؟«،  هــذه  كــل  نحقق  »كيف 
من  العديد  أحرج  الذي  السؤال  وهو 
مطالب،  عدة  وضعت  التي  األحــزاب 
زمنيا  دقيقة  خططا  تضع  لم  لكنها 

وماليا لتحقيق تلك األهداف..
من  األحزاب  على  املطروح  السؤال 
مطروحا  اليوم  بــات  اللجنة،  طــرف 
على اللجنة نفسها: أين هو النموذج 
التنموي الذي بشر به بنموسى؟ ثم ما 
فائدة هذا النموذج أو التقرير إذا تم 
تقديمه بعد ظهور نتائج االنتخابات 
يغدو  محرجا  ســؤاال  إن  بل  املقبلة؟ 
عمل  استمرار  طريق  فــي  مطروحا 
القوانني  تم صدور  ملاذا  هو:  اللجنة 
باالنتخابات  املتعلقة  التنظيمية 
العامة املقبلة في غياب إخراج تقرير 
الجديد،  التنموي  النموذج  مشروع 
القوانني  مــشــاريــع  وأن  خصوصا 
جديدة  بهندسة  جــاءت  التنظيمية 
وجاءت  املنتخبة،  املجالس  لتركيبة 

بتنزيل الجهوية السياسية؟
طرحه  أن  سبق  السابق  الــســؤال 
الرسمي  الناطق  الجامعي  األستاذ 
الــحــكــومــة، لحسن  بــاســم  الــســابــق 
بأن  الــقــول  ــى  إل ليخلص  عبيابة، 
يجب  التنموي  النموذج  ))مشروع 
املجال  فــي  خاصة  ــة  رؤي يطرح  أن 
املقبلة،  االستحقاقات  قبل  السياسي 
في  ستساهم  املنتخبة  املجالس  ألن 
الجديد  التنموي  النموذج  تنزيل 
األخرى  األطراف  مع  وجهويا  محليا 
السياسية  األحــزاب  أن  كما  املعنية، 
مضامني  بتوجهات  تعمل  أن  يجب 

النموذج التنموي الجديد في رؤيتها 
السياسية  برامجها  وفي  املستقبلية، 
صاحب  فإن  وللتذكير،  واالنتخابية، 
أكد  الــســادس،  محمد  امللك  الجاللة 
في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام 
بمناسبة  البرملان  مجلسي  أعضاء 
السنة  مــن  ــى  األولـ الـــدورة  افتتاح 
ــن الــواليــة  الــتــشــريــعــيــة الــثــانــيــة م
أكتوبر  فــي  الــعــاشــرة  التشريعية 
تنموي  نموذج  صياغة  على   ،2017
ونحن  الغد،  ملغرب  يستجيب  جديد 
يخرج  ولــم   ،2021 فبراير  في  اآلن 
مع  الــوجــود،  إلــى  املوعود  املشروع 
سببها  التي  األزمــة  أن  على  التأكيد 
املوعد  أخــرت  قــد   ،19 كوفيد  وبــاء 
النموذج  تقرير  لتقديم  النهائي 
لكن  أشهر،  ستة  الجديد  التنموي 
في  التقرير  ظهور  املتوقع  من  كــان 
نحتاجه  ألننا   ،2021 يناير  ــل  أوائ
اقتصاد  لبناء  هيكليا  مرجعا  ليكون 
اقتصاد  عن  بعيدا  ومستدام،  قــوي 
االختالالت  عن  أيضا  وبعيدا  الريع، 
العديد  تنخر  التي  واملالية  اإلداريــة 
من املؤسسات العمومية واملنتخبة(( 

حسب قول عبيابة..
نــفــس املــصــدر، وفـــي حــديــثــه عن 

التنموي  النموذج  بني  العالقة 

السؤال املطروح على 
األحزاب من طرف اللجنة، 

بات اليوم مطروحا على 
اللجنة نفسها: أين هو 

النموذج التنموي الذي بشر 
به بنموسى؟ ثم ما فائدة 

هذا النموذج أو التقرير 
إذا مت تقدميه بعد ظهور 
نتائج االنتخابات املقبلة؟ 

بل إن سؤاال حمرجا يغدو 
مطروحا يف طريق استمرار 

عمل اللجنة هو: ملاذا مت 
صدور القوانني التنظيمية 

املتعلقة باالنتخابات العامة 
املقبلة يف غياب إخراج 
تقرير مشروع النموذج 

التنموي اجلديد، خصوصا 
وأن مشاريع القوانني 

التنظيمية جاءت بهندسة 
جديدة لرتكيبة اجملالس 

املنتخبة، وجاءت بتنزيل 
اجلهوية السياسية؟

إن أخطر سؤال يواجه مستقبل لجنة شكيب 
بنموسى، ويهدد رئيسها عمليا هو التبعية 

المفهومة من تركيبتها للوبي الفرنسي، وهو 
أمر لم يعد مقبوال في ظل تطورات قضية الصحراء 

وصدور موقف مؤيد لمغربية الصحراء من طرف 
الواليات المتحدة األمريكية، وسبق أن تساءلت 

»األسبوع«: هل يتم إلغاء لجنة النموذج التنموي 
بعد الدعم األمريكي لقضية الصحراء؟ 
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لالنتخابات  التنظيمية  والقوانني 
يقول: ))ال بد من رسم مالمح نموذج 
للمواطنني  يضمن  جــديــد  تنموي 
واالجتماعية  االقتصادية  حقوقهم 
والبيئية،  والثقافية  والسياسية 
أن  السياسية  األحــزاب  على  ويجب 
تعتمد في تأطيرها في املرحلة املقبلة، 
ــداف الــنــمــوذج  ــ عــلــى مــضــامــني وأه
أثناء  خصوصا  الجديد،  التنموي 
االستحقاقات املقبلة، ألن عدد املجالس 
وهي  جماعة،   1500 يفوق  املنتخبة 
الطرف األساسي والسياسي لتحقيق 
التنمية االقتصادية واملحلية، خاصة 
وأن معظم األحزاب السياسية تعاني 
بدون  بعضها  وتأطيريا،  تنظيميا 
وبعضها  سياسية،  مكاتب  انتخاب 
عاجز عن تصحيح وضعها القانوني، 
وبعضها ال يحمل أي هوية أو تصور 
مغرب  إن  للتحقيق..  قابل  وبرنامج 
ــى أحــزاب  الــغــد ليس فــي حــاجــة إل
تتبنى إسالم العصر العباسي، وإلى 
وإلى  رؤيــة،  وال  هوية  بدون  أحــزاب 
املادي  التأطير  على  تعتمد  أحــزاب 
املباشر وغير املباشر، هذا النوع من 
النتائج  ظهور  بعد  ينتهي  التأطير 
في  نحن  بل  مباشرة..  االنتخابية 
مستدام  سياسي  تأطير  إلى  حاجة 
ضمانا  التشريعية،  الــواليــة  طــوال 
لالستقرار االجتماعي واالقتصادي(( 
االنتخابات  قوانني  املصدر:  )نفس 
والنموذج التنموي/ حسن عبيابة(.

يذكر أن »األسبوع« سبق أن أثارت 
الفرنسي  اللوبي  هيمنة  إشكالية 
التنموي، بسبب  النموذج  لجنة  على 
حيث  لفرنسا،  أعضائها  جل  تبعية 
))تضم اللجنة التي أعلن عنها بالغ 
سفير  ويقودها  عضوا،   35 ملكي، 
بنموسى،  شكيب  فرنسا  في  املغرب 
وزير الداخلية األسبق، الذي جاء إلى 
الحاملني  املنصب بعد وصول موجة 
للجنسية الفرنسية إلى أعلى منصب 
في وزارة الداخلية)..(، وقد كان يعاب 
األحــزاب  مــع  تواصله  ضعف  عليه 
معارك  فــي  ــول  ــدخ وال السياسية، 
هامشية خلقت جوا من االرتباك خالل 
 ،2009 لسنة  التشريعية  االنتخابات 
واألكثر من ذلك، فقد هاجم فؤاد عالي 
الهمة عمله على رأس وزارة الداخلية 
لسخرية  ويا   ..2009 سنة  مباشرة 
عليه من  املغضوب  بنموسى  األقدار، 
الهمة،  امللك،  مستشاري  كبير  طرف 
نــمــوذج  صــيــاغــة  سيتولى  مــن  هــو 

تنموي للمغرب..
مستقبل  يواجه  ســؤال  أخطر  إن 
لــجــنــة شــكــيــب بــنــمــوســى، ويــهــدد 
املفهومة  التبعية  هو  عمليا  رئيسها 
وهو  الفرنسي،  للوبي  تركيبتها  من 
تطورات  ظل  في  مقبوال  يعد  لم  أمر 
موقف  ــدور  وصــ الــصــحــراء  قضية 
طرف  مــن  الصحراء  ملغربية  مؤيد 
وسبق  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
أن تساءلت »األسبوع«: هل يتم إلغاء 
الدعم  بعد  التنموي  النموذج  لجنة 
وكان  الصحراء؟  لقضية  األمريكي 
جديدة  ملهلة  الترويج  أن  الــجــواب، 
تراجع  في  سببا  كان  اللقاح،  بسبب 
هيمنة  بسبب  االنتظارات..  مستوى 
تركيبتها،  على  الفرنسي  اللوبي 

وتواتر األحداث من جائحة »كورونا« 
بمغربية  أمريكا  اعتراف  إلى  وصوال 
ستكون  ــذي  ــ ال ــر  ــ األم الــصــحــراء، 
التفكير  عــلــى  مــبــاشــرة  نــتــائــج  ــه  ل
من  املغرب،  في  مستقبال  السياسي 
حيث إمكانية االنفتاح على األسلوب 
الفرنسي  األســلــوب  بــدل  األمريكي 
لجنة  منذ سنوات..  سائدا  ظل  الذي 
النموذج التنموي تضم في تركيبتها 
سواء  فرنسا،  رموز  من  كبيرا  عددا 
من حيث الدراسة أو من حيث طريقة 
الفرنسي  النموذج  أن  غير  التفكير، 
جائحة  مــواجــهــة  فــي  فشله  أثــبــت 
»كورونا«، ففرنسا على سبيل املثال، 
لم تنجح في إيجاد لقاح، ولم تنجح 
الصحي،  للحجر  أمــثــل  تدبير  فــي 
بشكل  متفوقا  املــغــرب  ــان  ك وربــمــا 
مواجهة  في  فرنسا  مع  مقارنة  كبير 
عن  املغرب  ابتعاد  إن  بل  »كورونا«، 
ــوب الــفــرنــســي تــأكــد مــؤخــرا  األســل
قرار  على  املغرب  حصول  خالل  من 
الصحراء  بمغربية  يعترف  أمريكي 
مقابل  الذاتي  الحكم  مقترح  وجدية 
ــي دعــم  ــذب فــرنــســي مــلــحــوظ ف ــذب ت
عمل  يجعل  مــا  الوطنية،  القضية 
)املصدر  بالحرج..((  محاطا  اللجنة 

أرشيف األسبوع(.
لجنة  ألعضاء  الفكرية  التبعية  إن 
تكون  قد  لفرنسا،  التنموي  النموذج 
متوقعة،  كبرى  غضبة  أسباب  أحــد 
نبهت  أن  لــــ»األســـبـــوع«  وســبــق 
النموذج  لجنة  عمل  إشكالية  إلــى 
للوبي  تبعيتها  حيث  من  التنموي 
بل  أعضائها،  ومــيــوالت  الفرنسي، 
أن  سبق  نفسه  بنموسى  شكيب  إن 
في  ــورط  ت بعدما  كبيرا،  جــدال  ــار  أث
في  فرنسا  سفيرة  مع  مفضوح  لقاء 
كتبت  أن  سبق  األخيرة  هذه  الرباط، 
االجتماعي:  التواصل  مواقع  على 
رئيس  بنموسى،  شكيب  ))أشــكــر 
التنموي  بالنموذج  الخاصة  اللجنة 
تقديمه  على  بفرنسا،  املغرب  وسفير 
عن  مرحليا  تقريرا  الصباح  هذا  لي 
باملغرب:  التنموي  النموذج  لجنة 
»آفاق جيدة جدا لالتفاق االقتصادي 
أن  رغم  الجدل  يهدأ  ولم  الجديد«((، 
بنموسى قال: ))إن اللقاء الذي جرى 
قبله  جــرت  الفرنسية،  السفيرة  مع 
جلسات عديدة مع ممثلي دول أخرى 
أثناء فترة الحجر الصحي، موضحا 
أنه يندرج ضمن املجاملة، وفي إطار 
العمل الدبلوماسي العادي.. وأضاف 

الرئيسي  املــوضــوع  أن  بنموسى، 
بني  العالقات  تدبير  هو  كان  للقاء، 
وأوروبا،  وإفريقيا  واملغرب،  فرنسا 
بعد زوال الجائحة، موردا أن اململكة 
منفتحة على جوارها، ومن الطبيعي 
أن تعقد هذه اللقاءات، وأشار رئيس 
ــداد الــنــمــوذج  ــ الــلــجــنــة املــلــكــيــة إلع
تصريحات  أن  إلى  الجديد،  التنموي 
عن  تــصــدر  املــغــاربــة  يتابعها  ــدة  ع
تتعلق  والفرنسي  األوروبي  الجانب 
وأضاف:  كورونا،  بعد  ما  باقتصاد 
نتداول  وبالتالي،  بها،  معنيون  نحن 
ــار في  ــب ــا بــعــني االعــت فــيــهــا ألخــذه
موقع  )املــصــدر:  املقبل((  التصور 

هسبريس/ 6 يونيو 2020(.
اللقاء  في  بنموسى  »زلة«  تكن  ولم 
لتمحى  الــفــرنــســيــة  الــســفــيــرة  ــع  م
بسهولة، بالنظر لغياب لقاءات أخرى 
مع سفراء دول أقوى وأكثر أهمية من 
ألم  »كورونا«..  بعد  سيما  ال  فرنسا، 
لقاءات مع  أن تكون هناك  يكن حريا 
بعد  وأمريكيني،  صينيني  مسؤولني 
نجاحهم في مواجهة وباء »كورونا«.. 

)املصدر: أرشيف األسبوع(.

إن التبعية الفكرية ألعضاء لجنة النموذج التنموي 
لفرنسا، قد تكون أحد أسباب غضبة كبرى متوقعة، وسبق 

لـ»األسبوع« أن نبهت إلى إشكالية عمل لجنة النموذج 
التنموي من حيث تبعيتها للوبي الفرنسي، وميوالت 

أعضائها، بل إن شكيب بنموسى نفسه سبق أن أثار جدال 
كبيرا، بعدما تورط في لقاء مفضوح مع سفيرة فرنسا في 

الرباط، هذه األخيرة سبق أن كتبت على مواقع التواصل 
االجتماعي: ))أشكر شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة 
بالنموذج التنموي وسفير المغرب بفرنسا، على تقديمه 
لي هذا الصباح تقريرا مرحليا عن لجنة النموذج التنموي 
بالمغرب: »آفاق جيدة جدا لالتفاق االقتصادي الجديد«((

عبيابة

أعضاء لجنة النموذج التنموي في زيارة إلحدى جهات المملكة
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للنـقـاش

حيز  الرحيم  القتل  قانون  بدخول 
أشــهــر،  ثــاثــة  غــضــون  ــي  ف التنفيذ 
في  ــة  دول خامس  إسبانيا  ستصبح 
االتحاد األوروبي بعد بلجيكا وهولندا 
واللوكسمبورغ وسويسرا التي تسمح 
أقر  فقد  البرتغال،  أما  الرحيم،  باملوت 
الرحيم،  بالقتل  قانونا يسمح  برملانها 
غير أن املحكمة الدستورية أحالت هذا 
القانون مجددا على مجلس النواب من 
أجل تدقيق الحاالت املزمنة التي يباح 

فيها املوت الرحيم.
بعض  أن  ــى  إلـ اإلشـــــارة  وتــجــدر 
واشنطن  مثل  األمريكية،  الــواليــات 
املرضى  يقوم  بأن  تسمح  وأوريغون، 
تحت  ألنفسهم  القاتل  الــدواء  بإعطاء 
مرضهم  من  ليتخلصوا  طبي  إشراف 
تساعد  كولومبيا  أن  كــمــا  املــؤلــم، 
بإعطائهم  انتحارهم  على  مرضاها 
بعد  الــحــيــاة  مــن  للتخلص  الــــدواء 
لكن  والصحية،  النفسية  معاناتهم 
كبيرة  ضجة  فيها  أثيرت  الــدول  هذه 
املريض  بقاء  عن  املدافعني  طرف  من 
الحياة  قيد  على  حالته  كانت  مهما 
وضع  دون  طبيعيا  موتا  يموت  حتى 
لذلك  املرض،  مع  ومعاناته  آلالمه  حد 
بني  كبيرا  جــدال  الرحيم  املــوت  عــرف 
الدول  من  كثير  في  والرفض  القبول 
كان  التي  أملانيا  سيما  وال  األوروبية، 
بعقوبة  عليه  يعاقب  الجنائي  قانونها 
مازال  النقاش  فإن  ذلك،  ومع  اإلعدام، 
املريض  حول  البلد  هذا  في  محتدما 
يعتبر  فالبعض  شفائه،  من  امليؤوس 
وال  عمد  بقتل  ليس  الــرحــيــم  املـــوت 
أجله،  قبل  باملوت  للتعجيل  مساعدة 
نزع  عن  عبارة  هو  القتل  هذا  إن  بل 
يبقى  املــريــض،  جسم  مــن  طبية  ــة  آل
الهدف األول منها هو أن يكون املوت 
في  للمريض  مضرة  وأقل  تعذيبا  أقل 
الحاالت التي يستعصي فيها الشفاء، 
يصبح  التي  الحاالت  في  وبالضبط 
فيها الداء أكثر ضررا على املريض من 
الرحيم في نظرهم  الدواء، فاملوت  أثر 
طريقة للتخفيف من أعباء آالم املريض 
ال  وبذلك  طبيا،  شفائه  من  امليؤوس 
التعجيل  على  من ساعد  معاقبة  يجب 
باملوت قبل أجله بعقوبة القتل العمد، 
البلدان  معظم  فــي  الــشــأن  هــو  كما 

العربية واإلسامية التي تعتبر املوت 
بالدين،  رهينة  عقوبته  قتا  الرحيم 
بالنسبة  فــرنــســا  ــي  ف حــصــل  وكــمــا 
عمل  أوقــفــت  التي  فرنسية  ملواطنة 
من  يتنفس  كان  التي  الطبية  األجهزة 
وصل  والــذي  املريض  أخوها  خالها 
إلى الوفاة الدماغية ولزم الفراش أكثر 
بعقوبة  فتوبعت  الزمن،  من  عقد  من 
كان  التي  املمرضة  وهي  العمد،  القتل 
عليها ترك أخيها يموت موتا طبيعيا، 
فرنسا  فــي  تــوبــعــوا  أطــبــاء  أن  كما 
بعقوبة اإلعدام قبل أن يتم العفو عنهم 
ميؤوس  مرضى  حــاالت  ــدارس  ت بعد 
من  ذويهم  طلب  والذين  شفائهم  من 
أطباء التعجيل بموتهم رأفة بحاالتهم 
املرضية التي استعصى فيها شفاؤهم، 
ماديا  يعانون  الذين  بذويهم  ــة  ورأف

ونفسيا فاستجاب األطباء لرغبتهم.
حاالت  هناك  أن  الــواقــع  أثبت  لقد 
عبارة  الحياة  فيها  تصبح  مرضية 
األوضــاع، سواء  جميع  في  عذاب  عن 
تعلق األمر بالوضع االجتماعي كذوي 
النفسي،  الوضع  أو  وأقاربه،  املريض 
خصوصا  املــادي،  الوضع  عن  ناهيك 
يتوفرون  ال  الــذيــن  منهم  املــعــوزيــن 
ال  ــن  ــذي وال الصحية  التغطية  على 
التنقل  مصاريف  مواجهة  يستطيعون 
املصاريف  مــن  وغــيــرهــا  والتطبيب 

األخرى. 
إن املوت الرحيم تتداخل فيه جوانب 
متعددة تتوزع بني ما هو أخاقي وما 
إضافة  اجتماعي،  هو  وما  ديني  هو 
لذلك  وحقوقي،  قانوني  هو  ما  إلــى 
نظر  وجهة  من  فيها  الخوض  يصعب 
أحادية الجانب.. فهل من حق اإلنسان 
بل  األلــم،  من  تخلصا  نفسه  يقتل  أن 
يتعدى ذلك إلى قتل إنسان آخر تحت 
ال  شفائه  من  امليؤوس  املرض  ذريعة 

سيما إذا كان طبيبا معالجا؟

تعددت األسباب والموت واحد

»تــعــددت األســبــاب واملـــوت واحـــد«.. 
هكذا بررت شقيقة أحد املرضى ميؤوس 
عن  تدافع  أن  تحاول  وهــي  شفائه  من 
في  وتنفيذه  الرحيم  باملوت  اقتناعها 
هذه  بأن  منها  إيمانا  أقاربها،  أحد  حق 

والرحمة،  الــرأفــة  قمة  تجسد  الطريقة 
أمد  طــال  الــذي  شقيقها  حق  في  ســواء 
ــرض مــع ارتــبــاطــه  ــراش املـ مــازمــتــه فـ
جــدوى  دون  نهار  ليل  الطبية  بـــاآلالت 
ودون ذرة أمل في البقاء حيا، أو في حق 
أضناهم  وقد  منهم،  واحــدة  وهي  ذويــه 
املقرونة  النفسية  واملعاناة  املادي  العوز 
بتكاليف التنقل ومصاريف العاج الغير 
مجدي، واملقرونة كذلك باليأس واإلحباط 
وتداعياتهما وتأثيرهما على باقي أفراد 

األسرة في استمرار حياتهم العادية.
اإلسامي  الدين  أن  من  الرغم  على 
الرغم  وعلى  كان،  كيفما  القتل  يحرم 
من أن القانون املغربي له اليد الطولى 
هذا  نفسه  له  من سولت  كل  زجر  في 
الرغم  وعلى  خفية،  أو  علنا  اإلجــراء 
اإلنسانية  األعـــراف  إليه  تدعو  مما 
ــراد  األف تشبث  حق  من  والحقوقية 
الحق،  هذا  مصادرة  وعــدم  بالحياة 
إنها  اليائسة،  السيدة  هــذه  تقول 
املشرف  املعالج  الطبيب  من  طلبت 
مرة،  من  أكثر  في  أخيها  صحة  على 
بشقيقها  املرتبطة  اآلالت  يوقف  أن 
لـ»تبعث« فيه تنفسا اصطناعيا ليس 
يجهز  أن  منه  طلبت  باألحرى  أو  إال، 
منه  يعاني  مما  ويرحمه  أخيها  على 
من ألم، وبمعنى آخر، طالبت الطبيب 
بقتله قتا رحيما، يرحم هذا الشقيق 
الذي ال يربطه بهذا الوجود إال اآلالت 
جسده  من  نزعت  إذا  التي  الطبية، 
أسرته  وبــأفــراد  به  رحمة  ذلــك  لكان 
املصاريف  أعــبــاء  مــن  تعاني  الــتــي 

املادية واملعاناة النفسية.

موقف الديانات السماوية
من الموت الرحيم

من  السماوية  الــديــانــات  جميع  إن 
يهودية ومسيحية وإسام، تحرم القتل 
الرحيم، كما أن معظم الدساتير تجرمه، 
ومنها دستور 2011 املغربي الذي ينص 
الحياة،  »الحق في  20 على  الفصل  في 
ويحمي  إنسان  لكل  الحقوق  أول  وهو 

القانون هذا الحق«. 
   

موقف اإلسالم من قتل النفس

لقد نهى القرآن الكريم عن قتل النفس 
هلل  قــال  حيث  القتل،  نــوع  كــان  كيفما 
تعالى: ))وال تقتلوا أنفسكم إن هلل كان 
))وال  قائل:  من  عز  وقال  رحيما((،  بكم 
بالحق  إال  هلل  حرم  التي  النفس  تقتلوا 
وقال  تعقلون((،  لعلكم  به  وصاكم  ذلكم 
الرسول )ص(: ))من قتل نفسه بحديدة 
جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ 
بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا 
أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده 
مخلدا((،  خالدا  جهنم  نار  في  يتحساه 
قتل  أعان على  ))من  السام:  وقال عليه 
القيامة  ــوم  ي جــاء  كلمة  بشطر  مــؤمــن 
مكتوب بني عينيه آيس من رحمة هلل((، 
الحق  جــاد  الدكتور  األزهــر  شيخ  وقــال 
رحمه هلل: »إن املوت من فعل هلل تعالى، 
قتل  وأن  بالحق،  إال  حرام  النفس  وقتل 
املحرم  من  إنما  الحق،  من  ليس  الرحمة 

قطعا بالنصوص الشرعية«.
اإلسامي  الفقه  مجمع  توصية  وفــي 
بمكة املكرمة: أنه يمكن القيام بنزع أجهزة 
اإلنعاش عن املتوفي دماغيا والذي ال أمل 
الطبيعية،  الحياة  إلى  من شفائه وعودته 
حيث  االضطراري،  اإلجهاض  حالة  وفي 
حالة  فــي  األم  حــيــاة  يــهــدد  خطر  يــوجــد 
الجنني  إجهاض  يكون  الحمل،  استمرار 
مع  األم  حياة  إلنقاذ  الوحيد  الحل  هو 
األم وجنينها،  بني حياة  الجمع  استحالة 
على  األم  حياة  تقديم  الطبيب  على  فهنا 
قاعدة  إلــى  ذلــك  ويــعــزى  جنينها،  حياة 
»يرتكب أهون الشرين وأخف الضررين«، 
وال  األم،  إذن  يشترط  ال  الطبيب  فهنا 
التي  القصوى  الضرورة  حالة  إنها  األب، 
تقتضي إجهاض الجنني إلنقاذ حياة األم.

الوضع القانوني للموت الرحيم

األمريكي  القانون  موسوعة  تطرقت  لقد 
للقتل الرحيم بصفة عامة، فذكرت أن »القتل 
بأقصى  عليها  يعاقب  قتل  جريمة  الرحيم 
عقاب«، غير أن االنتحار بمساعدة الطبيب 
ال يصنف على أنه قتل رحيم من قبل والية 
ياحظ  الــذي  الطبيب  أن  حيث  أوريــغــون، 
أن  بإمكانه  املفرطة،  مريضه  كآبة  تفاقم 
على  فيساعده  النفسي  عذابه  من  يخلصه 
قضائي  عقاب  أي  يلحقه  أن  دون  االنتحار 
ملريضه  الطبيب  وإعطاء  نوعه،  كان  كيفما 
دواء مسكنا لأللم من أجل تخفيف املعاناة، 
اعتباره  تم  بــاملــوت،  يعجل  كــان  لو  حتى 
قانونيا في العديد من قرارات املحاكم، ومن 
القتل الرحيم، قضية الطبيب  أشهر قضايا 
تعرض  الــذي  كيفوركيان،  جــاك  األمريكي 
القتل  بتهمة  ســنــوات  ثمان  ملــدة  للسجن 
 130 مساعدته  بسبب  الثانية  الدرجة  من 
لعذابهم  نظرا  حياتهم،  إنهاء  على  مريضا 

ومعاناتهم مع املرض.
الواليات  في  للرأي  استطاع  وحسب 
 10.000 من  أكثر  سئل  األمريكية،  املتحدة 
من األطباء عن القتل الرحيم، فأجاب 16 % 
القيام  على  بموافقتهم  األطباء  هؤالء  من 
بتوقيف حياة املريض إذا طلبت أسرته ذلك، 
حتى لو كان يعتقد أنه من السابق ألوانه، 
بينما ما يقرب من 55 % منهم رفضوا ذلك، 
بأنهم  جوابهم  فكان  املتبقني،   %  29 أما 

يعتمدون على الظروف املحيطة باملريض.
وفي استطاع آخر، ذكرت الدراسة التي 
من   %  46 أن  طبي،  علمي  فريق  بها  قام 
يسمح  أن  ينبغي  أنه  على  يتفقون  األطباء 
املريض  إنهاء حياة  في  باملساعدة  لألطباء 
رفضوا   %  41 بينما  الحاالت،  بعض  في 
يتصرفون  أنهم  كان جوابهم   % و14  ذلك، 

حسب الحاالت.
ــرف  ــع ي مــــا  أو  الـــرحـــيـــم  والـــقـــتـــل 
كبير  جــدل  من  عرفه  ومــا  بـ»األوتانازيا« 
ــإن هذا  ــض، ف ــرف عــاملــيــا، بــني الــقــبــول وال
الرتباط  املغرب،  في  مستبعدا  يبقى  القتل 
وحقوق  والقانون  بالدين  املوضوع  هــذا 
اإلنسان، السيما وأن الدستور املغربي نص 
في الفصل 22 منه على أنه ))ال يجوز املس 
بالسامة الجسدية أو املعنوية ألي شخص 
في أي ظرف من قبل أي جهة كانت خاصة 

أو عامة((.

د. عبد الرحيم بن سالمة*

دول االتحاد األوروبي تأخذ المبادرة

هل يقوم المغرب 
بتقنين الموت الرحيم ؟

* أستاذ باحث 

أقر البرلمان اإلسباني مؤخرا - بمقتضى 
تشريع خاص – القتل الرحيم، لتنضم إسبانيا 

إلى بلدان قليلة في العالم التي تسمح 
للمصابين بأمراض مستعصية بطلب الموت 

إلنهاء عذابهم.
وقد أقر مجلس النواب اإلسباني هذا 

التشريع بأصوات 202 نائب من أصل 350 
نائبا، وقدم هذا القانون بفضل تأييد نواب 

اليسار والوسط، وقالت وزيرة الصحة 
اإلسبانية، كارولينا دارياس، إن إقرار القانون 

يدفع بنا قدما نحو مجتمع أكثر إنسانية 
لألشخاص الذين يعيشون معاناة صحية 

كبرى ولعائلتهم من معاناة نفسية وصحية 
ومادية مكلفة، وينص القانون اإلسباني 
على أن ))أي شخص يعاني مرضا خطيرا 

ومستعصيا وآالما مزمنة تجعله في حالة 
عجز، في إمكانه طلب مساعدة الجهاز 
الطبي لموته تفاديا لمعاناة ال تحتمل، 

وبمقتضى هذا القانون، يمكن لطبيب أو 
مجموعة من األطباء رفض طلب المريض 

أو قبوله دون تعرضهم ألي عقاب((، وقد 
تظاهر مواطنون ومنظمات مدافعة عن 
الحق في الموت الالئق للمرضى الذين 

يعانون من ألم المرض المفرط، من بينهم 
المواطنة اإلسبانية، أسون بوينو، التي 

توفي زوجها الذي كان يعاني من التصلب 
اللويحي عن سن 50 سنة بعد معاناة 

مع هذا المرض المؤلم، قائلة: »إنه يوم 
عظيم بإقرار هذا القانون«، مضيفة: »كانوا 

يعاملونني على أني مجرمة ألني كنت أريد 
مساعدة زوجي على التخلص من عذابه خالل 

عدة سنوات طالبت خاللها بصدور قانون 
يبيح الموت الرحيم دون عقاب الطبيب الذي 

تفادى معاناة مريضه الذي يتعذب كثيرا«.
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ويدور
فالحون ضحايا النظام الجزائري بالعرجة يواصلون احتجاجاتهم في المدن

فكيك

عين على الشمال
إعداد: زهير البوحاطي

شـــــمـالــية
مـــــختصرات

الترابية  اجلماعة  موظفو  أصبح 
لتطوان، هذه األيام، مادة دسمة لبعض 
ــل  ــواصـ ــتـ ــى مــــواقــــع الـ ــلـ ــات عـ ــحـ ــفـ الـــصـ
االجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث يــتــم مــهــاجــمــتــهــم 
مـــن كـــل جــهــة، ممـــا يــؤثــر عــلــى الــســيــر 
الــعــادي لــهــذا املــرفــق احلــيــوي، كــمــا أن 
والتشهير  اجلماعة  موظفي  مهاجمة 
بهم أمام الرأي العام الوطني واحمللي، 
يترك انطباعا سيئا عنهم لدى ساكنة 

تطوان.
وخــــــــرج املـــكـــتـــب الـــنـــقـــابـــي لــعــمــال 
ومـــوظـــفـــي اجلـــمـــاعـــة بـــبـــاغ يــســتــنــكــر 
الــهــجــمــات املمنهجة  مــن خــالــه هـــذه 
واملـــســـعـــورة مـــن طـــرف بــعــض مــرتــزقــة 
االنـــتـــخـــابـــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي، حسب الباغ.

حتــــركــــات وجتـــمـــعـــات مــكــثــفــة 
الشمال  بجهة  األحــزاب  مقرات  داخل 
االستحقاقات  غمار  خلوض  استعدادا 
على  صــارت  والتي  املقبلة  االنتخابية 
األبواب، حيث ال تراعي هذه التجمعات 
اإلجراءات الوقائية املفروضة على باقي 
بسببها  والــتــي  واجلمعيات  املواطنني 
وغيرها  واحلــفــات  ــراس  ــ األع تنظم 
فيروس  انتشار  بسبب  املناسبات  من 
»كورونا« يف نسخته الثالثة.. لكن يبدو 
أن األحزاب معفية من شروط النظافة 
اللقاءات  هــذه  يف  اجلسدي  والتباعد 
املدن  بالعديد من  تقام  والتي  املستمرة 
املكتب،  جتديد  بدوافع  تارة  الشمالية، 

وتارة بتوزيع املهام.. 

ــات يف  ــابــ ــخــ ــتــ ــمــــاســــرة االنــ شــــــرع ســ
التحرك مبدن الشمال، من أجل التأثير 
إليهم  وينضاف  املرشحني،  اختيار  على 
ــار املـــخـــدرات، الــذيــن يـــحـــورون رغــبــة  جتـ
فاسدين  ألشخاص  بفرضهم  الناخبني 
ــا بـــالـــعـــالـــم  ــلــــى الــــســــاكــــنــــة، خــــصــــوصــ عــ
ــقــــروي، رغـــبـــة يف حتــقــيــق مــطــامــعــهــم  الــ
اخلاصة وضرب التنمية ومعها املمارسة 
الــســيــاســيــة يف الـــعـــمـــق، والـــداخـــلـــيـــة يف 

سبات عميق.

اتفاقيات الشراكة.. »الجنازة كبيرة والميت فار«

ــاة رئــيــس املــفــوضــيــة اإلســامــيــة  بــعــد وفـ
بإسبانيا، السوري رياج طاطري، الذي اشتهر 
بتحركاته املبيتة حول الثغرين املحتلني سبتة 
املدينتني  مسلمي  تعبئة  أجــل  من  ومليلية، 
داعمي  مــن  وأنــه  خصوصا  أنــصــاره،  وجــل 
وصاحب  للمغرب،  املعادي  الشعبي  الحزب 
فكرة فك االرتباط الديني بني املغرب ومسلمي 
إسبانيا، وبعد تعيني أيمن أدلبي رئيسا لهذه 
بإسبانيا،  تمثيلية  األكثر  اإلسامية  املفوضية 
وعلى  اإلسبانية  الداخلية  ــوزارة  لـ يعد  لــم 
من  مقرب  مصدر  أي  املخابرات،  جهاز  رأسها 
لواء  تحت  املنضوية  اإلسامية  الجماعات 
املفوضية اإلسامية التي كان الرئيس السابق 
الجماعات  هــذه  بشأن  شهرية  تقارير  يرفع 

والجمعيات للجهات املذكورة.

لكن الرئيس الحالي، الذي تحمل مسؤولية 
املفوضية اإلسامية التي تضم عددا كبيرا من 
للمسلمني  الرئيسي  املمثل  وهي  الجمعيات، 
الداخلية  وزارة  ملطالب  يرضخ  لم  بإسبانيا، 
للمراقبة  معرضا  جعله  مما  اإلســبــانــيــة، 
عملت  التي  األجهزة  هذه  طرف  من  والتتبع 
على تسخير الشرطة من أجل اعتقاله صباح 
كاما  يوما  ظل  حيث  املاضي،  الثاثاء  يوم 
إليه  االستماع  أجل  األمن من  داخل مفوضية 
املواضيع،  من  مجموعة  في  معه  والتحقيق 
اإلسامية  بالجماعات  تتعلق  التي  خصوصا 
يفصح  لم  الذي  األمر  هذا  الديني،  والتطرف 
عنه رئيس املفوضية في بيانه الصحفي الذي 
أصدره في اليوم املوالي والذي يدين فيه أمر 

االعتقال معلقا آماله على العدالة.

الذي  البيان  أدلبي في نفس  أيمن  واستنكر 
طريقة  منه،  نسخة  على  »األســبــوع«  تتوفر 
توجيه  املــفــروض  مــن  ــان  ك حيث  االعــتــقــال، 
الحضور  أجل  من  املفوضية  لرئيس  استدعاء 
لكن  عنه،  ينوب  من  أو  األمن  مدير  مكتب  إلى 
وعدم  الكبير  الخاف  بسبب  يحدث،  لم  ذلك 
الــدولــة،  وأجــهــزة  املفوضية  بــني  االنــســجــام 
أكبر  رئيس  اعتقال  أجــل  من  تدخلت  والتي 

تمثيلية إسامية بإسبانيا.
املــراقــبــني،   الــعــديــد مــن  ــهــذا، حسب  وب
أجهزة  بني  انتهى  قد  املتعة  زواج  يكون 
اإلسامية  واملفوضية  اإلسبانية  الدولة 
عهد  في  تعتبر  كانت  والتي  بإسبانيا، 
مع  املتعاونني  أكبر  من  الراحل،  رئيسها 

املخابرات والحزب الشعبي.

في الوقت الذي كان فيه سكان 
عــمــالــة إقــلــيــم الــفــحــص أنــجــرة 
ينتظرون  طنجة،  لوالية  التابع 
تحتية  وبنية  تنموية  مشاريع 
التي  املنطقة  تنمية  في  تساهم 
كانت مرشحة الستقبال مشاريع 
وأوراش كبرى لها عاقة بمشروع 
امليناء املتوسطي، وكذلك تشغيل 
البطالة،  لتقليص  العاملة  اليد 
ورغـــم أن الــعــديــد مــن املــداشــر 
عزلة  تعيش  باملنطقة  والدواوير 
الطرق  ــدام  ــع ان بسبب  قــاتــلــة، 
واملــســالــك والــقــنــاطــر واملــرافــق 
وغيرها،  والصحية  االجتماعية 
اشتهرت  املنطقة  هــذه  أن  كما 
أراضي  على  واالستياء  بالنهب 
األراضي  وكذا  املواطنني  بعض 
بيعها بشواهد  وإعادة  السالية 
إدارية مزورة، دون أي تدخل من 
املجلس  فــإن  املعنية،  الجهات 
أنجرة،  الفحص  لعمالة  اإلقليمي 
فضل تسخير جميع ميزانيته في 
الدورة االستثنائية ملارس 2021، 
 31 األربعاء  يوم  انعقدت  والتي 
جميع  وبمصادقة   ،2021 مارس 

على  املجلس  صــادق  األعــضــاء، 
تتعلق  شــراكــة  اتفاقية  إبـــرام 
السائل  التطهير  بإنجاز مشروع 
ورصد  اجوامعة،  جماعة  بمركز 
له مبلغا ماليا قدره 1805 مايني 

درهم.

ــشــروع  ــذا امل وســاهــم فــي هـ
العظيم«،  و»اإلنـــجـــاز  الكبير 
ساكنة  طــرف  من  وصفه  حسب 
تنمية  وكــالــة  مــن  كــل  املنطقة، 
مليوني  بمبلغ  الشمال  أقاليم 
بمبلغ  العمران  ومؤسسة  درهم، 

»طنجة  وشركة  درهم،  مايني   6
 4.5 بمبلغ  سيتي«  أتوموتيف 
اإلقليمي  واملجلس  درهم،  مليون 
مايني   6 بمبلغ  أنجرة  للفحص 
مايني   3( دفعتني  عبر  درهـــم، 
ــم خــال الــعــام الــجــاري و3  دره
مايني درهم في السنة املقبلة(. 

االتفاقية،  هــذه  إلــى  وتنضم 
أنجرة،  الفحص  عمالة  من  كل 
ــة املــشــروع  بــصــفــتــهــا صــاحــب
املنتدب، إذ ستتولى القيام بتتبع 
والهندسية،  التقنية  الدراسات 
للكهرباء  الوطني  املكتب  وكذلك 
واملاء الصالح للشرب، واملجلس 

الجماعي لجماعة اجوامعة.
الذي  الوقت  في  هذا  ويحدث 
من  الــعــديــد  ســكــان  فيه  ينتظر 
تنموية  ــع  ــشــاري م ــر  ــ ــدواوي ــ ال
واإلنـــارة  التحتية  البنية  مــن 
الــعــمــومــيــة وتــهــيــئــة املــســالــك 
الطرقية وبناء مراكز استشفائي 

وغيرها من املرافق الضرورية.

هل تعرض رئيس المفوضية اإلسالمية بإسبانيا للضغط ؟

األسبوع

يواصل الفاحون من قبيلة »أوالد 
نضالهم  فــكــيــك،  إقــلــيــم  ســلــيــمــان« 
واحتجاجاتهم بعد منعهم من دخول 
التي  الــعــرجــة،  بمنطقة  أراضــيــهــم 
في  الجزائري  الجيش  عليها  سيطر 

الشهر املاضي.
ضد  ــارات  شــع املـــزارعـــون  وردد 
الذي  الجزائري  العسكري  النظام 
ــهــم  ــوج ألراضــي ــولـ مــنــعــهــم مـــن الـ
ــا من  ــراكـ ــهــا، مــنــهــا »بـ واســتــغــال
»املــدن  تــبــاع«،  ال  فكيك   « اإلهــانــة«، 
رافضني  تحتضر«،  وفكيك  تــزهــر 
من  منعهم  الجزائرية  السلطات  قرار 
التي ورثوها عن  استغال أراضيهم 

أجدادهم.
السلطات  ــضــررون  ــت امل ــب  وطــال
ملشكلتهم،  حــل  بــإيــجــاد  املــغــربــيــة 
وثائق  على  يتوفرون  وأنهم  خاصة 
لتلك األراضي  وعقود تثبت ملكيتهم 

الواقعة في منطقة العرجة، مفضلني 
االحتكاك  ــدم  وع ــي  األراضـ مــغــادرة 
تتدخل  حتى  الــجــزائــري  بالجيش 

السلطات وتجد لهم حا.
تلك  أن  املحتجون  السكان  ويؤكد 

عــائــات  ملكية  ــي  ف هــي  األراضــــي 
مغاربية قبل االستعمار استقروا في 
املنطقة مئات السنني، وتوارثوها أبا 
عن جد قبل استعمار فرنسا للجزائر، 
حيث قاموا منذ عدة عقود بزرع أكثر 

أفضل  تنتج  نخلة  ألـــف   40 مــن 
التمور على مساحة 800 هكتار.

وينتظر فاحو واحات العرجة أن 
بوعودها،  املغربية  السلطات  تفي 
الخسائر  عــن  بتعويضهم  وتــقــوم 

استولت  بعدما  بهم  لحقت  التي 
الفاحية،  الضيعات  على  الجزائر 
التي تتوفر على تجهيزات ومعدات 
عدة  منذ  بتشييدها  قاموا  وبيوت 

عقود.
طالب  قد  فكيك  إقليم  عامل  وكان 
أوالد  السالية  الجماعة  أعــضــاء 
ألجل  مقترحاتهم  بتقديم  سليمان، 
عدة  معهم  وعقد  املشكل،  تسوية 
قبل  بحل  ــخــروج  ال ألجــل  ــقــاءات  ل
الجزائري  العسكر  دخــول  موعد 
ملنطقة العرجة، حيث يفضل غالبية 
تعويضات  على  الحصول  الفاحني 
ــة، بــيــنــمــا يــطــالــب آخـــرون  ــاديـ مـ
بمنحهم أراضي فاحية ورأس مال 

لاستثمار فيها.
ينتظرون أن  الفاحون  والزال 
ويكشف  بوعوده  املدينة  يفي عامل 
السلطات  تعتزم  التي  الحلول  عن 
إنصاف الفاحني  ألجــل  تنفيذها، 
من الضرر الجزائري الذي لحق بهم 
اجتماعية  مأساة  في  لهم  وتسبب 
جائحة  تــداعــيــات  إلـــى  انــضــافــت 

»كورونا«.
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ــة أيــــت  ــوكــ ــتــ اشــ ــة  ــالــ ــمــ عــ ــــل  ــامـ ــ عـ الزال 
الــذي  والتسيب  الــفــوضــى  على  باها يتفرج 
ــوذه، وكــــذا  ــ ــفـ ــ تــعــيــشــه املـــقـــاطـــعـــات بــــتــــراب نـ
نهارا  ألوانها  االنتخابية السابقة  احلمالت 
جهارا ولم يحرك ساكنا وكأن األمر ال يعنيه.

محاوالت  عــدة  سجلت  إنــزكــان  في 
ــة أشــهــر مــن االنــتــخــابــات  عــلــى بــعــد ثــاث
ــة، مـــن طـــرف الــبــعــض  ــل اجلــمــاعــيــة املــقــب
ــاء الــعــكــر،  ــ ــاد يف امل ممــن ألــفــوا االصــطــي
مــســلــحــن بــاملــال »احلــرام« مــعــتــقــديــن أنــه 
بإمكانه إعادتهم إلى مواقعهم ساملن، وهذه 
للسلطات  مفتوحة  دعــوة  تعتبر  املاحظة 
املهازل  تكرار  لتفادي  تتحرك  كي  احمللية، 

السابقة. االنتخابية 

االنــتــخــابــيــة  أن حــمــى احلــمــلــة  يبدو 
ــدى  ــد انــــطــــلــــقــــت لــ ــ ــة ألوانــــــهــــــا قــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
بــعــض الــراغــبــن يف الــتــرشــح لــالنــتــخــابــات 
اجلــمــاعــيــة املــقــبــلــة بــإقــلــيــم اشـــتـــوكـــة أيــت 
مفضوح  وبشكل  البعض،  يقوم  باها، حيث 
أمـــــــــام أعـــــــن واســـــتـــــغـــــراب كـــــل املـــتـــتـــبـــعـــن 
والفاعلن يف احلقل السياسي احمللي مبن 
قبل  انتخابية  بــحــمــالت  الــســلــطــات،  فيهم 
أوانــهــا، بــإطــالق الــوعــود الــرنــانــة للطبقات 
الشعبية واستغالل مآسي السكان لتحقيق 
مما  محضة،  سياسوية  انتخابوية  أهــداف 
يبعثر مــجــهــودات الــدولــة حملــاربــة الــعــزوف 
ــادة ثـــقـــة الـــنـــاخـــبـــن يف  ــعــ ــتــ الـــســـيـــاســـي واســ
التسجيل  يعتبر  التي  االنتخابية  العملية 
يف اللوائح االنتخابية أهم ركائز شفافيتها 
ونــزاهــتــهــا، كــمــا يــلــجــأ بــعــض املــســتــشــاريــن 
اجلــمــاعــيــن إلــــى اســتــعــمــال أســالــيــب أقــل 
للعهد  تــعــود  أنــهــا  يــقــال عنها  أن  مــا ميكن 
أننا قطعنا معه مع  البائد الذي كنا نظن 
واحلرية وحقوق  الدميقراطية  بداية عهد 

اإلنسان، وإقرار الدستور اجلديد. 

فــي ســابــقــة مــن نــوعــهــا، أقــدمــت 
ــة شـــرق مدينة  ــدراركـ الـ رئــيــســة جــمــاعــة 
قضائية ضد  ــوى  دعـ رفـــع  عــلــى  أكـــاديـــر، 
احملكمة  أمام  بوبكر  بدار  تيفاوين  جمعية 
بتسليمها  إياها  مطالبة  بأكادير،  اإلداريــة 
الــشــروب،  املـــاء  برنامج  منخرطي  لــوائــح 
طلبت  بينما  اختصاص،  ذات  ليست  ألنها 
ومحاميها،  رئيسها  شخص  يف  اجلمعية 
باسم  متحدث  ــرب  وأعـ اجلــلــســة،  تأجيل 
اجلمعية عن استغرابه قائا كيف ال يعدون 
دبروا مشكل  الذين  وهم  االختصاص  أهل 
أن  يعقل  وكــيــف  التسعينيات؟  منذ  املـــاء 
تكافأ جمعية تنموية بعد كل هذه املدة من 

التضحية باملثول أمام احملاكم؟ 

من  بإنزكان،  العامة  النيابة  تمكنت 
وضع حد لسلوكات أحد األشخاص الدائم 
نائب  قــام  إذ  الــتــردد على محيط احملكمة، 
وكيل امللك املداوم برصد املعني باألمر وهو 
هــدف  دون  املعتقلن  عــائــالت  حـــول  يــحــوم 
مــنــشــود، لــيــتــم الــتــحــري بــشــأنــه، لــيــعــتــرف 
من  مالية  مبالغ  على  حصل  بأنه  تلقائيا 
عائلة أحد األشخاص الذي جرى تقدميه 
له  بــأن  إياهم  موهما  العامة،  النيابة  أمــام 
لتقرر  قــريــبــهــم،  ســـراح  سيطلقون  مــعــارف 
على  بــاألمــر  املعني  إحــالــة  الــعــامــة  النيابة 
بشأن  معه  للتحقيق  القضائية  الضابطة 
الــواقــعــة، حــيــث جـــرى االســتــمــاع لشقيقة 
باألمر  املعني  توسط  أكــدت  التي  املعتقل، 
لــفــائــدتــهــا مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة إلطـــالق 
باألمر  املعني  تقدمي  وبعد  ســراح شقيقها، 
أمام النيابة، قررت إيداعه سجن أيت ملول 
ــى جــلــســات  ــ بــتــهــمــة الـــنـــصـــب لــتــنــطــلــق أولــ

محاكمته يوم اإلثنن املاضي.

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

داء
أص

ســـوسية
األسبوع

االستئناف  بمحكمة  التحقيق  قاضي  أحــال 
إيموزار،  جماعة  ورئيس  برملاني  ملف  بأكادير، 
ملتابعته  املحكمة،  بنفس  الجنايات  غرفة  على 
بعدما  عمدا«،  للغير  مملوكة  مباني  »هدم  بتهمة 
املدلى بها، عن  التحقيق والوثائق  نتائج  كشفت 
ملتابعته من أجل  الكافية والدليل  العناصر  توفر 

جناية وفق الفصل 590 من القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق متابعة البرملاني املذكور 
في حالة سراح، حيث تعود فصول القضية حني 
أقدم هذا الشخص الذي يترأس جماعة إيموزار، 
من  مجموعة  هدم  على   ،2016 يناير  فاتح  يوم 
وعمال  ملوظفي  تعليماته  أعطى  بعدما  املباني 
الجماعة بهدم سبع بنايات، رغم توفر أصحابها 
على وثائق تؤكد حيازتهم لها، وشارك في عملية 
مما  للسلطات،  تام  غياب  في  اإلجازة  يوم  الهدم 
الوكيل  إلــى  شكاية  لتقديم  باملتضررين  دفــع 
في  تحقيق  بفتح  فيها  يطالبون  للملك،  العام 
)البرملاني(  الجماعة  رئيس  ومتابعة  القضية، 
بتهمة االعتداء على عقارات الغير بدون أي سند 
ال  واملباني  التجارية  املحالت  تلك  ألن  قانوني، 

الجماعة  أو  للدولة  العام  امللك  نطاق  في  تدخل 
املحلية.

الجماعة  رئيس  لجوء  أن  املتضررون  واعتبر 
على  واعــتــداء  انتهاكا  يعد  منصبه،  الستغالل 
عقارات الغير بدون وجه حق، مشيرين إلى أنهم 
قاموا بتوجيه طلب ورسالة إلى رئيس الجماعة 
يحذرون فيها من عواقب الهدم الخارج عن نطاق 
الضوابط القانونية، وأن أي تصرف خارج إطار 

القانون وكيفما كان نوعه، يعتبر نابعا من قرارات 
شخصية ذات طابع التعسف في استغالل املوقع 
قضائية  ملتابعات  يعرضه  الذي  األمر  واملنصب، 

ومسؤولية إدارية شخصية كرئيس للجماعة.
يمكن  ال  املعنية  األمــالك  تلك  أن  على  وأكــدوا 
بكناش  بتسجيلها  إداري  إجــراء  أي  يطالها  أن 
أن تخضع  أو  القروية إليموزار،  للجماعة  الجرد 

للوصاية املباشرة للجماعة املذكورة.

األسبوع
 

رئيس  األمنية  املصالح  أوقفت 
ــجــمــاعــة الـــقـــرويـــة »املـــكـــرن«  ال
ــي مــديــنــة  ــواحـ ــدة ضـ ــواجـ ــتـ املـ
القنيطرة، بعدما دخل في مشادات 
للمحروقات  محطة  صاحب  مــع 

باملنطقة.
ونشب خالف بني الطرفني قرب 
القنيطرة،  بمدينة  ــدر  ب مسجد 
حيث عمد مالك محطة الوقود إلى 
من  القروية  الجماعة  رئيس  منع 
اقتيادهما  ليتم  بسيارته،  العبور 
إحدى  إلى  أمنية  عناصر  قبل  من 
الدوائر األمنية لالستماع إليهما.

بتنقيط  الشرطة  قامت  وبعدما 
»املكرن«  القروية  الجماعة  رئيس 
في النظام املعلوماتي، تم اكتشاف 
أنه مبحوث عنه في قضية النفقة 
حكم  حقه  في  ــادر  وص لطليقته، 
25 ألف درهم  قضائي بأداء مبلغ 

لفائدة زوجته السابقة.
الجماعة  رئــيــس  تسليم  ــم  وت
امللكي  ــدرك  ال مركز  إلــى  القروية 
بمدينة القنيطرة باعتباره صاحب 

االختصاص في القضية.

اعتقال رئيس جماعة 
بسبب النفقة 

المحمديةالقنيطرة

جمعويون يحذرون من تفويت مالعب القرب لشركات الخواص

األسبوع

جمعوية  فــعــالــيــات  انــتــقــدت 
وريـــاضـــيـــة، قـــيـــام الــجــمــاعــة 
الــحــضــريــة لــلــمــحــمــديــة بــكــراء 
ــقــرب  ــب ال ــالع مــجــمــوعــة مـــن م
ومـــرافـــق ريــاضــيــة ومــســبــح، 
لشركات خاصة بقيمة 20 مليون 
املجلس  قـــام  بــعــدمــا  ســنــتــيــم، 
التحمالت  دفتر  على  باملصادقة 

مارس«   3« مركب  بكراء  الخاص 
الرياضي.

الحضرية  الــجــمــاعــة  وخــالــفــت 
القرب  مالعب  إنــشــاء  مــن  الــهــدف 
ــدم، وكـــرة  ــقـ ــرة الـ ــك املــخــصــصــة ل
الشباب  لوزارة  سبق  حيث  السلة، 
يقول  قرارا  أصدرت  أن  والرياضة 
فضاءات  هــي  الــقــرب  مالعب  ــأن  ب
للجميع،  متاحة  مجانية  رياضية 
بعدما طالبت العديد من الجمعيات 
الرياضية املحلية باالستفادة منها.
القرب  مــالعــب  تفويت  وشــكــل 
ــدى شباب  لـ ــة  بــاملــحــمــديــة صــدم
الذي كان يستفيد من هذه  املدينة، 

الفضاءات ملزاولة كرة القدم، بحيث 
الشركات  سيدفع  التفويت  هذا  أن 
إلى  الكراء  صفقة  على  الحاصلة 
ساعة  للعب  كرائية  سومة  فــرض 
فقط في أرضية امللعب، مما سيحرم 
من  الشباب  من  والعديد  األطفال 

االستفادة من هذه الفضاءات.
على  مــارس«   3« مركب  ويتوفر 
مــالعــب ريــاضــيــة ومــســبــح على 
ــم إنــجــازه  مــســاحــة هــكــتــاريــن، ت
الحضرية  الجماعة  بني  بشراكة 
ووزارة الشباب والرياضية، وذلك 
ــادة تهيئة  فــي إطـــار مــشــروع إعـ

الدار البيضاء الكبرى.

أكادير

محاكمة برلماني بتهمة هدم مباني الغير عمدا

وفاة المتهم بطعن قائد بسكينالدار البيضاء

األسبوع

توفي الشخص الذي قام مؤخرا باالعتداء على 
قائد أوالد أحمد بسالح أبيض، بمنطقة دار بوعزة 
في  األخيرة  أنفاسه  لفظ  بعدما  النواصر،  بإقليم 

املستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
لنفسه  وجهها  التي  بالجروح  الهالك  وتأثر 

وبني  بينه  وقــع  ــذي  ال والــخــالف  املــشــادات  بعد 
الرحمة  أوالد أحمد بمنطقة  اإلدارية  امللحقة  قائد 
كان  حديدي،  باب  حول  النواصر،  إلقليم  التابعة 
يريد الهالك تركيبه في شقته بإقامة حي األندلس 

دون ترخيص.
منعه  بعدما  والقائد  الهالك  بني  عــراك  ووقــع 
بكالم  إهانته  بعد  بحجزه  وقام  الباب  تركيب  من 
نابي، مما جعل »املخزني« املتقاعد ينفجر غضبا 
بنفس  نفسه  بطعن  يقوم  ثم  للقائد  طعنة  ويوجه 
إلى املستشفى حيث  اعتقاله ونقله  ليتم  السالح، 

فارق الحياة.

حراس السيارات يعلنون النضال إلسقاط صفقة »الباركينغ«
فاس

األسبوع
 

أســــس حـــــراس الـــســـيـــارات 
بمدينة فاس جمعية ألجل الدفاع 
عـــن مــطــالــبــهــم وحــقــوقــهــم في 
وشركة  املدينة  مجلس  مواجهة 
حصلت  الــتــي  باركينغ«  »فــاس 
ملواقف  املــفــوض  التدبير  على 

السيارات بالعاصمة العلمية.

ــف  ــواقـ وأعــــلــــن حـــــــراس مـ
لضرورة  دعمهم  عن  السيارات 
باملدينة  السيارات  تنظيم مواقف 
بطريقة تضمن كرامتهم، مؤكدين 
ــهــم ســيــلــجــؤون لــكــل الــطــرق  أن
املشروعة  والقانونية  النضالية 
لكونها  جمعيتهم،  طــريــق  عــن 
لحراس  املمثل  الوحيد  اإلطـــار 

مواقف السيارات بفاس.
وقــــال هــــؤالء الـــحـــراس، أن 
املواقف  في  السيارات  ركن  ثمن 
وأن  فــقــط،  درهــمــان  املخصصة 
الثمن  هــذا  يتجاوز  حــارس  أي 

الجمعية،  لقانون  مخالفا  يعتبر 
املواطنني  إلى  دعوتهم  موجهني 
الجمعية  برئيس  االتصال  لربط 
من  باملخالفة  إلبالغه  املنسق  أو 

أجل التصدي ألي عبث.
ــحــراس وقــوفــهــم إلى  وأكـــد ال
ــتــي تــنــادي  جــانــب الــســاكــنــة ال
الجماعة  صفقة  إسقاط  بضرورة 
ــغ فـــاس«،  ــن ــي ــارك ــة »ب مـــع شــرك
عن  بعيدة  جمعيتهم  أن  مبرزين 
أي جهة سياسية، ودورها يقتصر 
الــحــراس  عــن  الــدفــاع  على  فقط 

وحقوقهم وخدمة الساكنة.



20

كواليس جهوية

تورط مواطن خليجي 
في قضية مخدرات 

بدوار الشبوقات

األسبوع
  

باملركز  امللكي  ــدرك  ال عناصر  تمكنت 
مع  بتعاون  مــؤخــرا،  الوليدية  الترابي 
من  بــنــور،  بسيدي  امللكي  الـــدرك  سرية 
تفكيك شبكة خطيرة تتاجر في املخدرات 
إغراق  أفرادها  حاول  الوليدية،  بمدينة 
أنــواع  بمختلف  السياحية  املدينة  هــذه 
املخدرات، ال سيما مادة الكوكايني ومادة 
يتم  التي  املهلوسة،  واألقـــراص  الشيرا 

جلبها من املناطق الشمالية.
ــه على  وقــالــت مــصــادر مــطــلــعــة، أنـ
ــدرك  الـ لــرجــال  تمشيطية  حــمــلــة  ــر  إثـ
من  اثنني  توقيف  تم  بالوليدية،  امللكي 
من  أحــدهــمــا  لــلــمــخــدرات،  املستهلكني 
من  مغربي  والــثــانــي  خليجية  جنسية 
من  كمية  املدينة، وبحوزتهما  ساكنة 
وتم  لالستهالك،  معدة  الكوكايني  مــادة 
والحراسة  التمهيدي  للبحث  إخضاعهما 
القضائية  الضابطة  طــرف  من  النظرية 
بالوليدية، حيث اعترفا باسم املزود لهما 

بهذه املادة ومحل سكناه.
الضابطة  أن  املصادر،  نفس  وأضافت 
بالقرب  املكان  عني  إلى  انتقلت  القضائية 
تاجر  تجد  لم  لكنها  الشبوقات،  دوار  من 
مجهولة  وجهة  نحو  فر  الــذي  املــخــدرات 
في  وأصــدرت  الخاصة،  سيارته  منت  على 
من  وحــجــزت  وطنية،  بحث  مــذكــرة  حقه 
منزله كميات مهمة من املخدرات تتمثل في 
مادة  من  كلغ  الشيرا و10  مادة  من  كلغ   3
األقــراص  من  كبيرة  وكميات  الكوكايني 
املهلوسة، بعد ذلك تم عرض املتهمني على 
بنور،  بسيدي  االبتدائية  املحكمة  أنظار 
الخليجي  وتابعت  إليهما،  استمعت  التي 
في حالة سراح مؤقت بعد تبرئته للشخص 

املغربي الذي كان برفقته.

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

الوليدية الزمامرة

عزيز العبريدي 

الزمامرة  مدينة  مواطنو  يشتكي 
ــن قـــلـــة الـــتـــجـــهـــيـــزات الــطــبــيــة  ــ م
وسائل  وكــذا  املحلي،  باملستشفى 
الخدمات  وتدني  الضرورية  العمل 
بقسم  سيما  ال  لهم،  املقدمة  الصحية 
املــســتــعــجــالت، وقــلــة عـــدد األطــبــاء 

واملمرضني.
ففي الليل ينتظر املرضى في بعض 
األحيان وقتا طويال للبحث عمن يقدم 
لهم اإلسعافات األولية، كما أن انعدام 
األطباء  يدفع  األساسية  التجهيزات 
املستشفى  على  املرضى  إحالة  إلــى 
اإلقليمي بسيدي بنور، أو املستشفى 
عن  يترتب  وما  بالجديدة،  الجامعي 
إضافية،  مالية  مصاريف  مــن  ــك  ذل
ــارة اإلســعــاف  ــب ســي وخــاصــة واجـ
250 درهما، كما يتضايق  املحدد في 
ــن الــتــصــرفــات  ــني م ــواطــن بــعــض امل
الطبية  األطر  لبعض  »الالمسؤولة« 

التي تسيء معاملتهم.  
املرضى  من  مجموعة  يشتكي  كما 
من  املحدود،  الدخل  ذوي  خصوصا 
اإلسعاف،  سيارة  نقل  واجب  ارتفاع 
املحددة في 250 درهما ذهابا وإيابا، 
ففي حالة نقل أكثر من شخص، يقوم 
ــاف الــذيــن  ــارات اإلســع ــي ســائــقــو س
الترابية،  بالجماعات  موظفون  هم 
الــنــقــل مرتني  ــب  بــاســتــخــالص واجـ
على  املبلغ  هــذا  يقسموا  أن  عــوض 
املرضى، ولهذا تطالب بعض جمعيات 
مدير  بــالــزمــامــرة  املــدنــي  املجتمع 
املستشفى املحلي ورؤساء الجماعات 
لوضع  العاجل  بالتدخل  الترابية، 
املرضى،  بصحة  التالعب  لهذا  حد 
التنقل وإعفاء بعض  وتخفيض مبلغ 
أداء  من  املعوزة  االجتماعية  الحاالت 
فإن  أخــرى،  جهة  ومن  الواجب،  هذا 
إجراء  في  مختص  طبي  طاقم  غياب 
وانعدام  القيصرية،  الوالدة  عمليات 
يدفع  للتوليد،  الضرورية  التجهيزات 
املشرفني على قسم الوالدة إلى توجيه 
جل الحاالت الوافدة إلى املستشفيات 
النساء  حياة  يعرض  مما  املجاورة، 

الحوامل للخطر جراء التنقل ويرهق 
كاهلهم املادي.

الدم،  تصفية  مركز  بخصوص  أما 
الكلوي يعانون  القصور  مرضى  فإن 
الدم،  فقر  لقاح  توفر  عدم  مشكل  من 
أسبوعيا خالل  مريض  كل  يحتاج  إذ 
حصتي التصفية، إلى لقاحني، إضافة 
ــواد  امل وقــلــة  التنظيف  مشكل  ــى  إل
املستعملة في النظافة، إلى جانب قلة 
عملية  على  املشرفني  املمرضني  عدد 
الخصاص  يصبح  بحيث  التصفية، 
كبيرا عندما يحصل بعض املمرضني 
على إجازة، وكذلك قلة عدد األطباء، إذ 
يتوفر املركز حاليا على طبيبني فقط، 
دون أن ننسى تقادم آالت تصفية الدم 
تم  إذ   ،2009 سنة  إلــى  تعود  التي 
اقتناء عدد محدود من اآلالت الجديدة 
فقط، وبالتالي، فإن اآلالت املتقادمة لم 
بعد  جيد  بشكل  وظيفتها  تؤدي  تعد 
أن أصبحت تتعرض ألعطاب متكررة، 
املخصص  املالي  الدعم  قلة  ظل  في 
جديدة  آالت  شــراء  ألن  املــركــز  لهذا 

يتطلب مصاريف باهظة.
قــال مصدر  الــخــصــوص،  وبــهــذا 

مسؤول، أن مركز تصفية الدم يواجه 
يؤثر  مما  املــالــي،  الدعم  قلة  مشكل 
التي  األساسية  الوظيفة  على  سلبا 
في  عائقا  يقف  ما  وهــو  بها،  يقوم 
الدم  وجه شراء آالت جديدة لتصفية 
الشيء  الثمن،  باهظة  تكون  والتي 
للخطر،  املرضى  حياة  يعرض  الــذي 
اآلالت  هذه  من  العديد  تقادم  بسبب 
باستمرار،  تقنية  ألعطاب  وتعرضها 
في  كبير  إلى وجود خصاص  إضافة 
أن  بحيث  الدم،  بفقر  الخاص  اللقاح 
»فضاء  جمعية  تقتنيها  التي  الكمية 
كافية  غير  بــالــزمــامــرة،  الــبــزيــوي« 
لــوزارة  املالي  الدعم  تراجع  ظل  في 
تصفية  مركز  أن  العلم  مع  الصحة، 
الدم يستفيد من خدماته أكثر من 160 
مريضا يسكنون باملدينة وضواحيها.
أما بالنسبة ملركز األمراض العقلية 
والنفسية وعالج اإلدمان، فإن املشكل 
الذي يعاني منه هو قلة عدد األطباء، 
واحدة  طبيبة  على  املركز  يتوفر  إذ 
فقط تعمل يوما واحدا في األسبوع، 
وقد  األمــن،  حــراس  عدد  قلة  وأيضا 
ناقش املشرفون على هذا املركز هذه 
املشاكل مع املندوب اإلقليمي للصحة 
الجهوي  واملــنــدوب  بــنــور،  بسيدي 
للصحة بالدار البيضاء، قصد توفير 
لتوافد  نظرا  كافية،  بشرية  ــوارد  م
لكن  عليه،  املرضى  من  كبيرة  أعــداد 
حلول  إيجاد  يتم  لم  اآلن،  حد  إلــى 
لهذه املشاكل، إلى جانب قلة األدوية، 
ذلك أن األدوية التي تقتنيها الجمعية 
املسيرة غير كافية، في ظل قلة الدعم 
عن  الصحة  وزارة  وتــراجــع  املــالــي 

تقديم األدوية.
تأسس  املركز  هــذا  فــإن  لــإشــارة، 
خدماته  مــن  واســتــفــاد   2018 سنة 
9000 مريض  من  أكثر  اآلن  إلى حد 
كما  ونــواحــيــهــا،  للمدينة  ينتمون 
الزمامرة  ساكنة  بأن  التذكير  يجب 
التي  املجاورة  الترابية  والجماعات 
التي  الطبية  الخدمات  من  تستفيد 
ومركز  املحلي  املستشفى  يقدمها 
تصفية الدم ومركز األمراض العقلية 
تتعدى  اإلدمان،  ومعالجة  والنفسية 

150000 نسمة.  

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

شوارع وجدة.. 
بين حفرة وحفرة حفرة
لحقت بشوارع مدينة وجدة مؤخرا 
التي  األشــغــال  نتيجة  أضـــرار،  عــدة 
أنجزتها الوكالة املستقلة لتوزيع املاء 
خاللها  من  تسعى  والتي  والكهرباء، 
وتلبية  العمومية  الخدمة  تحسني  إلى 
حــيــث شملت  ــني،  ــواطــن امل حــاجــيــات 
املـــدار الحضري  ــل  عــدة شـــوارع داخ
أشهر  بضعة  مرور  بعد  لكن  للمدينة، 
الشركة  تقم  لم  األشغال،  انتهاء  على 
تضررت  التي  الطرقات  تعبيد  بإعادة 
املــرور  أصبح  حيث  منها،  مساحات 
ناهيك عن عرقلة حركة  منها ال يطاق، 
الكبرى،  الشوارع  مستوى  على  املرور 
العام  املنظر  تشويه  إلــى  باإلضافة 
بالسيارات،  األضرار  وإلحاق  للطريق 

مما سبب استياء لدى الساكنة. 
الجهة  الطريق  مستعملو  وطالب 
بالتدخل  املـــشـــروع،  ــن  ع ــة  املــســؤول
ــوضــع وإعـــادة  الــســريــع ملــعــالــجــة ال
حماية  الطبيعية،  حالتها  إلى  الطريق 
على  وحــفــاظــا  الــطــريــق  ملستعملي 
انتباه  لفتوا  كما  وعرباتهم،  سالمتهم 
املحلي،  الشأن  تدبير  على  املسؤولني 
على  والــوقــوف  التحرك  إلــى ضــرورة 
ما  على  والعمل  األوضـــاع،  هــذه  مثل 
ملعاناة  حــد  لــوضــع  مناسبا،  يــرونــه 
من  ملزيد  تفاديا  الطريق،  مستعملي 

حوادث سير محتملة.

الطلبة المعطلون بتالسينت يواصلون »معركة األمعاء الفارغة«

»كورونا« تحاصر رئيس بلدية الناظور ونائبه يتولى مهمة تسييرها

حاملي  املعطلني  الطلبة  من  مجموعة  دخل 
الـــشـــهـــادات بــتــالــســيــنــت إقــلــيــم فــكــيــك، في 
منذ  الطعام  عن  وإضراب  مفتوحة  اعتصامات 
األمعاء  »معركة  شعار  تحت  أسبوع،  من  أزيد 
في  »الحق  يعتبرونه  بما  للمطالبة  الفارغة«، 

الشغل«.
مسيرات  فــي  املعطلون  الطلبة  وخـــرج 
»املعركة«  إيصال صوت  أجل  من  احتجاجية 
يتضمن  الذي  واالعتصام  يخوضونها  التي 
اليوم  تجاوز  ــذي  وال أيضا،  الليلي  املبيت 
إليه  ستؤول  »ما  مسؤولية  محملني  العاشر، 
الطعام  عن  للمضربني  الصحية  األوضـــاع 
الجهات  إلـــى  ــام«،  ــ األيـ ــادم  قـ ــي  ف املــفــتــوح 
املسؤولة التي تتغاضى عن املطالب املرفوعة.
وأطلقت الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان 
حياة  »إنقاذ  أجل  من  نداء  تجيت،  بني  فرع 
قيادة  أمــام  الطعام  عن  املضربني  املعطلني 
املواثيق  من  »انطالقا  فيه:  جاء  تالسينت، 

حقا  الحياة  في  الحق  تعتبر  التي  الدولية 
الــعــاملــي لحقوق  اإلعـــالن  أهــمــهــا  مــقــدســا، 
 ،1948 دجنبر   10 في  الــصــادر  اإلنــســان، 
فرد  لكل  مــنــه:   3 املـــادة  تنص  والـــذي 
واألمان على  والحرية  الحياة  في  الحق 
الوطنية  للقوانني  واعتبارا  شخصه، 
املوقف  مع  وانسجاما  الصلة،  ذات 
لحقوق  املغربية  للجمعية  الــثــابــت 

بكونية  القاضي  اإلنسان 
نوجه  اإلنسان،  حقوق 
نداء مستعجال للجهات 
إنقاذ  لضرورة  املعنية 
عن  املضربني  حياة 
بلغ  ــذي  ال الطعام، 
يومه العاشر، تحت 
ــار: الــشــغــل  ــعـ شـ
ــة«،  ــوي حــق وأول
مـــنـــاشـــدة »كــل 

مناضلني  ــن  م املــبــدئــيــة،  الــقــنــاعــات  ذوي 
موقعه،  من  كل  املساهمة  تقدمية،  وإطــارات 
عن  املضربني  الرفاق  معتصم  لدعم 
حالتهم  تتدهور  والذين  الطعام، 

الصحية يوما بعد يوم«.
البطالة  معدل  أن  إلى  يشار 
و2020،   2019 سنة  بني  ارتفع 
عدد  بلغ  حيث  نقطة،   2.7 بـــ 
العاطلني عن العمل مليونا و429 
العدد  كان  بعدما  ألفا، 
آالف  و107  مليونا 
خالل سنة 2019، ما 
بمعدل  ــادة  زي يعني 
وهي  املائة،  في   29
ــتــي كــان  األرقــــام ال
»كورونا«  لجائحة 
دور مهم فيها.

الــعــودة  الــنــاظــور  بلدية  رئــيــس  على  تــعــذر 
عالقا  نفسه  وجــد  بعدما  الــوطــن،  أرض  ــى  إل
إغالق  اإلسباني منذ شهر، بسبب  داخل التراب 
خوفا  والبحرية،  البرية  لحدودها  إسبانيا 

من تفشي فيروس »كورونا« املتحور.
اإلجراءات  من  للعديد  املاسة  للحاجة  ونظرا 
عامل  ارتأى  اليومي،  السير  تهم  التي  اإلدارية، 

للرئيس  األول  النائب  تعيني  الناظور  إقليم 
بكل  القيام  أجل  من  وذلك  بإسبانيا،  املحاصر 
املهام املنوطة بالرئيس بشكل مؤقت، إلى غاية 

عودة الرئيس ملدينة الناظور.
الناظور،  بلدية  لرئيس  األول  النائب  وباشر 
وأن  خاصة  مباشرة،  تعيينه  بعد  املهمة  هذه 
مذكرة وزارة الداخلية منحت الصالحية لرؤساء 

الجماعات الترابية باتخاذ قرار املساهمة املالية 
من ميزانية الجماعة، وذلك باستشارة مع عمال 

األقاليم والعماالت.
ماسة  حاجة  في  الناظور  بلدية  أن  إلــى  يشار 
بتخصيص  املرتبطة  ــة  اإلداري اإلجــراءات  لتسريع 
غالف مالي، من أجل املساهمة في دعم األسر املعوزة 

واألفراد الذين يعانون من الهشاشة االجتماعية.

امزازي

الزمامرة بدون خدمات صحية

المحمدية
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بولمان

معطلون يتهمون 
جهات خفية 

بالتالعب بوظائف 
جماعة قروية

األسبوع
  

التابعة  تانديت  بــلــدة  معطلو  عبر 
وغضبهم،  استيائهم  عن  بوملان،  إلقليم 
بسبب حرمانهم من اإلدماج في الوظيفة 
العمومية بالجماعة القروية »فريطيسة«، 
معطلي  وجه  في  مباراة  بفتح  مطالبني 
الحالية  بالوضعية  التذرع  وعدم  البلدة 

التي فرضتها جائحة »كورونا«.
من  تماطال  هناك  أن  املعطلون  وأكــد 
يرجع  الجماعة،  مسؤولي  بعض  قبل 
تــواجــد  املــبــرر ألي  الــغــيــر  لــرفــضــهــم 
العليا  الشهادات  وأصحاب  للمعطلني 
ــاء املــنــطــقــة داخـــل الــجــمــاعــة،  ــن ــن أب م
معتبرين أن املشكل أصبح سياسيا، ألن 
هناك أطرافا ال تريد تواجد بعض أبناء 
كشف  من  خوفا  الجماعة  في  املنطقة 
التدبير  فــي  تحصل  التي  االخــتــالالت 

الجماعي.
رفضهم  عــن  املعطلني  هـــؤالء  وعــبــر 
الوظائف، ومنحها  في  التام ألي تالعب 
من  الشهادات  وإقصاء حاملي  للمقربني 
اجتياز املباراة بحجة فيروس »كورونا«، 
مطالبني بتنظيم مباراة لولوج الوظائف 
إداريني  املعلن عنها، واملتعلقة بتوظيف 

وتقنيني من الدرجة الثانية والثالثة.
ــاب رئــيــس  ــي ــون غ ــد املــعــطــل ــق ــت وان
وعدم  املقر،  عن  عديدة  مــرات  الجماعة 
الساكنة  ومطالب  بمطالبهم  اهتمامه 
العديد  وجود  ظل  في  السيما  املتعددة، 
املرافق  وغياب  االجتماعية  املشاكل  من 

الضرورية التي تعاني منها املنطقة.

بني مالل

خنيفرة

األسبوع

بمدينة  االبتدائية  املحكمة  أجلت 
متابعة  قضية  في  النظر  خنيفرة، 
من  أعضاء  بينهم  من  نشطاء  أربعة 
حزب نبيلة منيب، إلى جلسة 3 يونيو 

بناء  متابعتهم  تمت  والذين  املقبل، 
جماعة  رئيس  بها  تقدم  شكاية  على 

أكلموس التابعة لنفس اإلقليم.
مقاضاة  الجماعة  رئــيــس  وقـــرر 
ــؤالء الــنــشــطــاء، بــعــدمــا انــتــقــدوا  هـ
املجلس  وتدبير  باملنطقة  الــوضــع 
تدوينات  اعتبر  بحيث  الجماعي، 
ــتــواصــل  ــنــشــطــاء فـــي مـــواقـــع ال ال
للمجلس  إهانة  بمثابة  االجتماعي 

الجماعي.

األربعة  النشطاء  قضية  وتعرف 
حقوقيني  قبل  مــن  كبيرة  مــســانــدة 
إذ  وجمعوية،  سياسية  وفعاليات 
الــفــرع  رئــيــس  القضية  ــي  ف يــتــابــع 
املوحد  االشــتــراكــي  لــحــزب  املحلي 

ونائبه إلى جانب شابني آخرين.
املتابعة  أن  الــنــشــطــاء  ويعتبر 
بــهــا رئيس  ــام  قـ ــتــي  ال الــقــضــائــيــة 
انتخابية،  بخلفية  جاءت  الجماعة، 
املنتقدة  ــوات  األصــ إلســكــات  وذلـــك 

ــالالت،  ــتـ لـــأوضـــاع املــحــلــيــة واالخـ
ولــســيــاســة املــجــلــس الــجــمــاعــي في 

تدبير الشأن املحلي.
األربعة  النشطاء  قضية  وتحظى 
بتعاطف من قبل ساكنة املنطقة، الذين 
التهميش واإلقصاء، مما  يعانون من 
للخروج  املنطقة  شباب  ببعض  دفع 
عن صمتهم واملطالبة بحرية التعبير 
املنتخبني  ــاد  ــق ــت ان فـــي  ــحــق  ــال وب

ومسؤولي املجلس الجماعي.

تأجيل محاكمة نشطاء انتقدوا رئيس جماعة أكلموس

سيدي قاسم

مبادرات شبابية تحرج المجلس البلدي

األسبوع

قام شباب من املناطق القروية بسيدي 
بمبادرة  والرميلة،  الكداري  ودار  الكامل 
لترقيع الطرقات واملسالك التي أصبحت 
في وضعية كارثية جراء اإلهمال من قبل 
بعض املسؤولني افي املجالس الترابية.
ــى  ــون إل ــطــوع ــت ــاب امل ــشــب ولــجــأ ال
محملة  ــجــرورة  امل الــعــربــات  استعمال 
العشرات من  لترميم  الطني،  بكميات من 
الرابطة بني  الحفر املنتشرة في الطريق 
تشكل  حيث  والقنيطرة،  الكامل  سيدي 
السائقني  كبيرة على  الحفر خطورة  تلك 
خاصة في الليل، كما تتسبب في حصول 

بعض الحوادث.
ولقيت مبادرة الشباب إشادة من قبل 
غياب  والسكان، متسائلني عن  السائقني 
قاسم  سيدي  لعمالة  اإلقليمي  املجلس 

على  تتوفر  التي  املنتخبة،  واملجالس 
لكن  بالطرقات،  خاصة  سنوية  ميزانية 
فإن  والضمير،  املسؤولية  غياب  بسبب 
في  توجد  القروية  املسالك  من  العديد 

وضعية مزرية.
مستوى  على  الــطــرقــات  مــن  العديد 
القروية  الجماعات  بني  الرابطة  اإلقليم 
ــم، تــحــتــاج إلــى  ــاس ــدي ق ومــديــنــة ســي
الصيانة والترميم بعدما أصبحت تشكل 
الحفر  بسبب  للسائقني،  كبيرة  معاناة 
أن يستيقظ  انتظار  في  وتآكل جوانبها، 
للنظر  االنتخابات  قبل موعد  املسؤولون 

في حاجيات ومشاكل املواطنني.
وقد انتقد سكان املنطقة رئيس املجلس 
اإلقليمي والبرملاني سعد بنزروال، قيامه 
إلصــالح  مهمة  مــيــزانــيــة  بتخصيص 
تؤدي  كيلومترات  ثــالث  طولها  طريق 
إلى مقبرة، توجد قرب أرض فالحية في 
ملكية أقاربه، بينما مازال سكان املنطقة 
اإلقليمية  الــطــريــق  إصـــالح  ينتظرون 
الطالب  بئر  جماعة  مركز  بني  الرابطة 

وسيدي قاسم.

مكفوفون يطالبون بالتنقل المجاني في وسائل النقل

 األسبوع

املكفوفني ببني مالل،  نظمت مجموعة من 
الخامس  محمد  بشارع  احتجاجية  وقفة 
من  بــاالســتــفــادة  للمطالبة  املــديــنــة،  وســط 
مجانية التنقل عبر حافالت النقل الحضري.
واعتبر املكفوفون أن من حقهم االستفادة 
شأنهم  الحضري،  النقل  في  املجانية  من 
شأن مكفوفي العديد من املدن التي يستفيد 
مجانية  من  الخاصة  االحتياجات  ذوو  فيها 

التنقل.
استنفار  حالة  املكفوفني  احتجاج  وخلف 
بمكان  حلت  التي  املحلية،  السلطات  لــدى 
ملناقشة  معهم،  حــوار  فتح  وتم  االحتجاج، 

طلبهم وعرضه على الجهات املختصة.
وتعاني فئة املكفوفني في مدينة بني مالل 
ظروفا صعبة بسبب الفقر والبطالة وانعدام 
ضمن  غالبيتهم  ينشط  حيث  الشغل،  فرص 
أنشطة  في  أو  املحلية،  الجمعيات  بعض 
في  الــورقــيــة  املــنــاديــل  بيع  مثل  مــحــدودة 

الشارع.

فالكثير من ذوي االحتياجات الخاصة من 
بينهم املكفوفني، أصبحوا يعانون مضايقات 
الشأن  مسؤولي  قبل  مــن  خــاصــة  كثيرة، 

النقل  تفويض  على  يوقعون  الذين  املحلي، 
الحضري دون تمكني هؤالء الناس من الحق 

في التنقل املجاني مثل العديد من الدول.

غياب مركز استشفائي ومشاريع معلقة المحمدية

األسبوع

ــرودة  ح عــني  ساكنة  تعاني 
لعمالة  الــتــابــعــة  والـــشـــالالت 
سنوات،  عــدة  منذ  املحمدية، 
ــول فــي  ــهـ ــاص مـ ــصـ ــن خـ ــ م
مما  الصحي،  القطاع 
معاناة  من  يزيد 
والعجزة  النساء 
بسبب  واألطفال 
ــضــغــط  كـــثـــرة ال
عــلــى املــســتــشــفــى 

اإلقليمي.
املركز  بناء  مشروع  مصير  عن  الساكنة  وتتساءل 
إنجازه  عن  اإلعالن  سبق  الذي  اإلقليمي،  االستشفائي 
ميزانية  رصد  وتم  سريرا،   270 بـ  استيعابية  بطاقة 
تشييده،  ألجل  درهــم  مليون   320 تبلغ   2018 سنة  له 
األمــور  مــازالــت  حيث  الترابية،  الجماعات  بمشاركة 

غامضة في انتظار االستجابة ملطالبهم.
ضغطا  هلل  عبد  موالي  اإلقليمي  املستشفى  ويعرف 
يزيد  الذي  الشيء  الصحية،  الطوارئ  فترة  كبيرا خالل 
من معاناة الناس، بعد تجميد مشروع إصالحه وتهيئته 

حتى يستقبل املرضى في ظروف مالئمة.
الشالالت  ومنطقة  حــرودة  عني  سكان  آمــال  وتبقى 
املركز  ملــشــروع  الصحة  وزارة  إخـــراج  على  معقودة 
املشاكل  يحل  حتى  إنجازه  في  والشروع  االستشفائي 
املدينة واملناطق  الذي تعاني منه  الصحية والخصاص 

املجاورة. أيت الطالب

أكادير جمعيات تجار سوق األحد ترفض أداء ما أسمته
»رسوم الجماعة غير القانونية«

األسبوع 

استنكرت جمعيات تجار سوق األحد 
املجلس  وابــتــزاز  تــهــديــدات  بــأكــاديــر 
إلفراغ  عليهم  للضغط  للتجار،  الجماعي 
املحالت التجارية في حالة رفضهم أداء 
وفق  قانونية«،  »غير  جبائية  رســوم 
وجه  فــي  التصعيد  معلنة  تعبيرهم، 
مبالغ  الستخالص  عــاد  ــذي  ال املجلس 

مالية سبق أن تم إلغاؤها.

أصحاب  مطالبة  أن  الجمعيات  وقالت 
هو  مالية  مبالغ  بأداء  التجارية  املحالت 
مسألة غير قانونية، لعدم وجود أي قرار 
خاصة  االستغالل،  واجب  يحدد  جبائي 
كل  باتفاق  صــادق  الحالي  املجلس  وأن 
الجبائي  الــقــرار  إلــغــاء  على  األعــضــاء، 
العودة  قرار  مع  يتنافى  وهذا   ،427 رقم 
لتطبيق نفس القرار خالل السنة الحالية، 
بسحب  التجار  تعسفي  بشكل  مــهــددا 

قرارات استغاللهم للمحالت التجارية.
رفضها  عن  الجمعيات  لجنة  وعبرت 
بها  يقوم  التي  للممارسات  وإدانــتــهــا 
املجلس في حق التجار، بعد فرض رسوم 

جبائية دون سند قانوني، مؤكدة لجوئها 
لكل األشكال النضالية املشروعة من أجل 
رفع الظلم الذي أوقعه املجلس على هذه 
الفئة املستضعفة من تجار سوق األحد.

ــة  ــ ــن األزمـ ــ ــار م ــجـ ــتـ ويــشــتــكــي الـ
التجارية  الحركة  وضعف  االقتصادية 
خالل فترة جائحة »كورونا« وما رافقها 
فرض  أن  معتبرين  اإلغالق،  قرارات  من 
مقبول  غير  أمر  عليهم  ضريبية  رسوم 
قانونية،  حــجــة  أي  إلـــى  يستند  وال 
األمور،  بتوضيح  املدينة  عمدة  مطالبني 
قرار  على  صــادق  مجلسه  وأن  خاصة 

اإللغاء في فترة سابقة.
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عــــرفــــت جـــــل الــــــدول 
ــرة  ــت الـــعـــربـــيـــة خـــــال ف
بعده،  وما  العربي  الربيع 
هامة،  سياسية  إصاحات 
األنظمة  ــاألســاس  ب هــمــت 
سواء  القائمة،  السياسية 
على مستوى النظام الحاكم 
أو على مستوى املؤسسات 
واألحزاب السياسية، فهذه 
جد  تطورا  عرفت  األخيرة 
البلدان  جميع  فــي  كبير 

العربية، إذ هناك بعض الدول التي نصت 
ألول  والثقافية  السياسية  التعددية  على 

مرة في وثيقتها الدستورية.
2011، أي تاريخ اندالع  وإلى حدود عام 
الــدول  بعض  تكن  ــم  ل الــعــربــي،  الــربــيــع 
العربية تسمح بالتعددية الحزبية، لكن مع 
بزوغ الحراك، سمحت بذلك، بدعوى أن من 
سمات النظام الديمقراطي التنصيص على 
األمر  وهو  ودسترتها،  الحزبية  التعددية 
احتجاجاتها  في  الجماهير  به  نادت  الذي 
ضد بعض األنظمة، مما جعل هذه األخيرة 

تستجيب لنبض الشارع.
ارتفاعا جد كبير من حيث  فمصر عرفت 
عدد األحزاب التي تأسست في ظل دستور 
30 حزبا خال  2014، إذ تأسس أكثر من 
سنتي 2011 و2014، وهو نفس األمر الذي 
التي  تونس  خاصة  ــدول،  ال باقي  نهجته 
عاشت خال 60 عاما على الحزب الوحيد 
من  أكثر  تأسيس  وتخلف  الثورة  لتأتي 
100 حزب، إذ أصبح بمعدل تقريبي حزب 

لكل نائب داخل البرملان.
وبــــــالــــــرجــــــوع إلــــى 
هذه  مــن  كنموذج  املــغــرب 
الدستورية،  اإلصــاحــات 
نــجــد مـــن خـــال دســتــور 
استجابة  جاء  الذي   2011
عرفها  التي  لاحتجاجات 
الشارع املغربي، أن املشرع 
باألحزاب  ارتقى  املغربي 
بتنصيصه  الــســيــاســيــة، 
ألول مرة على املشاركة في 
الفصل  خال  من  وذلك  السلطة،  ممارسة 
كلها  السابقة  الخمسة  فالدساتير  السابع، 
بتنظيم  السياسية  لألحزاب  تعترف  كانت 
ألول  أنــه  كما  فقط،  وتمثيلهم  املواطنني 
املعارضة،  حقوق  على  التنصيص  تم  مرة 
 2011 ــور  دســت حــمــل  مـــرة  ألول  ــك  ــذل وك
مصطلح »املعارضة«، علما أن املغرب عرف 
الحريات  ظهير  منذ  الحزبية  التعددية 

العامة لسنة 1958.
السياسية  ــزاب  األحــ عــن  الــحــديــث  إن 
العربي«،  »الربيع  دساتير  في  ومكانتها 
من  ليس  األســئــلــة،  مــن  مجموعة  يــطــرح 
التنظيم  حيث  مــن  بها  االرتــقــاء  خــال 
بل  السلطة،  في  املشاركة  إلى  والتمثيل 
األمر يتخطى كل ذلك، من خال مدى قدرة 
مكانة  إعطاء  على  السياسية  األحزاب  تلك 
اإلنتاج  على  قادرة  كنخبة  للشباب  خاصة 
السياسي واإلداري وضخ دماء جديدة في 

املشهد الحزبي باملنطقة العربية.

هشام عميري

األحزاب السياسية في دساتير »الربيع العربي«

إن الحديث عن األحزاب 
السياسية ومكانتها في 
دساتير »الربيع العربي«، 

يطرح مجموعة من األسئلة، 
ليس من خالل االرتقاء بها 

من حيث التنظيم والتمثيل 
إلى المشاركة في السلطة، 

بل األمر يتخطى كل ذلك، من 
خالل مدى قدرة تلك األحزاب 

السياسية على إعطاء 
مكانة خاصة للشباب كنخبة 

قادرة على اإلنتاج السياسي 
واإلداري وضخ دماء جديدة 

في المشهد الحزبي 
العربية. بالمنطقة 

تسويق أحالم 

عزيز الفاطمي

 سوقني يا ساقي إلى سوق األشواق
 ألتسوق ما يحلو من أماني وأحالم

 لعلي أنفذ من نفق النفاق
 مبالقاة قلوب التسامح والسالم

محبتهم نابعة من األعماق
 نفوس مفعمة باحملبة والوئام

   سوقيني يا رياح إلى شط األذواق
 أستنشق ما طاب من عطور النواعم
 كي أرتب ما اختلط علي من األوراق

  دون سبق إصرار وال سعي للحرام
 مترفع عن السفاهة وساقط الكالم

 وال فاضح لألسرار عبر األبواق
 سوقيني يا غمامة نحو األفق

 مقتدي بالنزهاء وفضالء القيم
 املنزهون عن الشبهة وسوء السوابق

 ذوو الهامة املرفرفة كاألعالم
 سوقيني يا ذكريات إلى درب الدقاق

 ألتذكر ما فات من عزة األيام
 مجمع خيرة اجليران والرفاق

 ترعرعنا بني املثقف واحلريف واإلمام
وا أسفاه هل تغير الزمان أم نغير الزقاق !؟

الضريبة واجب وطني  ولكن..

الطيب آيت أباه 

إلى  تــتــبــادر  خطيرة  أسئلة 
على  تؤخذ  أن  وأرجو  األذهــان، 

محمل الجد:
الكواليس  خلف  يشتغل  من   -
مــوجــه  ــج  ــام ــرن ب أي  إلفـــشـــال 

إلصاح قطاع التجارة؟ 
التجار  على  تــفــرض  ملــاذا   -
واقعهم،  تعكس  ال  تمثيليات 
باألكثر  زورا  توصف  ذلك  ومع 
الجمعيات  على  ضدا  تمثيلية 

األخرى؟ 
- من يسعى إلى إظهار التجار 
أخاقهم  مكارم  مع  ينتفي  بما 

العالية؟ ووطنيتهم 
تشتيت  وراء  من  الهدف  ما   -

لحمة التجار؟
- ما الغاية من محاوالت إظهار 
كل  دائما ضد  أنهم  التجار على 

إصاح منشود؟
- ما السر وراء الدعم املشبوه 
التمثيليات  هذه  به  تمتع  الذي 

غريبة األطوار؟
الحقيقية  األدوار  هــي  مــا   -
التمثيليات  هــذه  تلعبها  التي 

العجيبة؟
أن  يفترض  وأخـــرى  أسئلة 
تطالب  لكي  ملحا  سببا  تكون 
تحقيق  بفتح  املهنية  الجمعيات 
التجار يشهد  في املوضوع، ألن 
الوطني،  بكفاحهم  التاريخ  لهم 
والوالء  اإلخاص  في  وتفانيهم 

لــلــعــرش الــعــلــوي املــجــيــد، وال 
يمكن أن يكونوا بقيم تضامنهم 
الــصــفــوف  فــي  إال  ــم  ــه وأخــاق
مكروه،  أي  ملواجهة  األمامية 
يمكن - ال قدر هلل - أن يتربص 
تعلق  إذا  بالكم  فما  بالوطن، 

األمر بمشروع ملكي نبيل!
موضوع  فــي  الــقــول  خاصة 

املساهمة املهنية املوحدة:
الــجــائــحــة:  ســـنـــة   2020
يتعاد  خــاص  ذيالها  الضريبة 

فيها النظر.
مع  تصارفو   :2020 من  قبل 
عليهوم  تراكمات  اللي  املتأزمني 

الضرائب، على قدر املستطاع.
املساهمة  نلقاو   :2021 نهاية 
للتطبيق  جاهزة  املوحدة  املهنية 
ــاد  ــم ــت الــســلــيــم، مـــن بــعــد اع
الــديــمــقــراطــيــة الــتــشــاركــيــة مع 

جميع املمثلني ديال التجار.
على  كولشي  نعّرمو  ماشي 
العام  واحد  في  الحانوت،  مول 
ــارف  ــاّس وعـ ــ ــامــل ح الــبــشــر ك
نزمتوه  ونزيدو  أزمــة،  عام  أنه 
من  يستافد  غــادي  أنــه  بذريعة 

التغطية الصحية.
العجيب في هاذ شاضة هو: 
التغطية  هاذ  تنفع  بغات  فاش 
الحانوت  مــول  واحــد  الصحية 
ماديا  املهنية  التعرية  ليه  درتو 

ومعنويا؟
بالنهاية: أداء الضريبة واجب 
التغطية  من  واالستفادة  وطني، 
الصحية مكسب إنساني، وسنة 
ــرف اســتــثــنــائــي،  الــجــائــحــة ظـ

والتنزيل املَُدّبر خرق عشوائي.

كالب شرسة تهدد سالمة سال
علي العلوي

 56-12 رقـــم  ــون  ــان ق رغـــم 
حول   2013 سنة  صدر  الذي 
ووقايتهم  األشخاص  حماية 
الشرسة  الكاب  أخطار  من 
قائمة  ــود  ــن ب فــي  واملـــحـــدد 
الخطيرة،  الــكــاب  أصــنــاف 
ــف، أصبح  ــ األس ــع شــديــد  م
ــون بــمــديــنــة سا  ــنـ ــواطـ املـ
لهجوم  ضــحــايــا  الــعــتــيــقــة 
خطيرة  مسمومة  ولعضات 
من طرف كاب شرسة تجوب 
بكل  العريقة  ســا  شـــوارع 
إثـــارة  فــي  متسببة  ــة،  حــري
صفوف  بني  والذعر  الخوف 
ــر، وخـــاصـــة الــعــجــزة  ــ األسـ
ــال فــي ظل  والــنــســاء واألطــف
على  تطبيق  ــدم  وعـ إهــمــال 
مقتضيات  ــع  ــواقـ الـ أرض 
طرف  مــن  القانوني  الــنــص 
ــصــم، رئــيــس  ــت ــع جـــامـــع امل
أن  العلم  مــع  ســا،  جماعة 
عقوبات  يفرض  القانون  هذا 
صارمة على كل من يملك كلبا 
على  الخطير  النوع  هذا  من 
اإلنسان، بيد أنه حول السوق 
ــادة  الــبــلــدي فـــي ســـا شــه
ليل  متواصلة  طيه  الصورة 
نهار دون القيام بدوريات من 
الشرسة  الكاب  حبس  أجل 
على طريقة صيدها قبل تفاقم 
الوضع وجمعها في مستودع 

على غرار الدول الراقية، على 
تحولت  اإلشكالية  هــذه  أن 
ــة  ــرة تــقــلــق راحـ ــاهـ ــى ظـ ــ إل
تنفيذ  أمسى  بعدما  الساكنة 
القانون املذكور بدون جدوى، 
عما  العبث  من  ضرب  وهذا 
مباح«،  ممنوع  »كل  باملقولة 
بالكاب  التباهي  أن  لدرجة 
املوضات  من  موضة  أصبح 
فئة  لدى  السلبية  العصرية 
عــريــضــة مــن الــشــبــاب دون 
إطار  في  رقيب،  وال  حسيب 
الحزم والعزم من طرف عمدة 
إجـــراءات  اتــخــاذ  ســا قصد 
حالة  رغم  للحق  وفقا  زجرية 
عضات  تخلفها  التي  الرعب 
ــي  ــت ــكـــاب الــشــرســة وال الـ
أصــبــحــت تــقــض مــضــجــع 
الساكنة، فضا عن الفضات 
ــي تــتــركــهــا الــكــاب في  ــت ال
طــريــقــهــا، ومـــن املــعــلــوم أن 
تتزايد  الوبائية  الوضعية 

اإلصابات،  عدد  في  خطورة 
بسبب كاب شرسة وتسجيل 
فــي حالة  ــدوى  ــع ال ــاع  ــف ارت
هــذه  أن  ــب  ريـ وال  حــرجــة، 
معضلة املسؤولني على القرار 
وفـــي غــيــاب تــدبــيــر شــؤون 
حيف  وهــذا  والعباد،  الباد 
مدينتنا،  حق  في  وإجحاف 
فترة  خال  تتوانى  لم  التي 
عن  الــدفــاع  على  االستعمار 
حوزة الوطن، وإن دل سكوت 
عامل سا عمر التويمي على 
فلسفة  على  يدل  فإنما  شيء، 
»إذا  قــيــل  الــعــبــث، وقــديــمــا 
وضعت األمانة في غير أهلها 
فانتظر الساعة« وإن الساعة 
ونظرا  فيها،  ريــب  ال  آتــيــة 
املحبوبة،  سا  على  للغيرة 
بلغت  قــد  ــي  إن اشــهــد  اللهم 
ــة بــواســطــة جــريــدة  الــرســال
والفيحاء  الغراء  »األسبوع« 

التي يقرأها امللك والشعب.
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ال ترحـل 

بندريس عمراوي الطيب

من أجل ملهمة الشاعر والورد العاطر
ومن أجل البدر الساهر وحيرة احلائر
من أجل زيارة طيف يف ليلة األحالم

ومن أجل رسالة الغرام والتحية والسالم 
ال ترحل..

من أجل قصص العشاق ولوعة املشتاق
ومن أجل الضم والعناق وخبايا األعماق

من أجل شريط الذكريات وأجمل اللحظات
ومن أجل التنهدات واألنني واآلهات

ال ترحل..
من أجل ليالي اخلوف وساعات االنتظار

ومن أجل االعتذار وما يف الصدر من أسرار
من أجل شمس األصيل والروض اجلميل

ومن أجل القلب العليل والليل الطويل
ال ترحل..

من أجل الشوق القدمي والهيام اجلديد 
ومن أجل رسالة اإلميان وبعثة التوحيد 

من أجل جمال الغروب يف األفق البعيد
ومن أجل فرحة القلوب بقدوم العيد

ال ترحل..
من أجل حلن الرجاء وأغنية الوفاء

ومن أجل حرقة االشتياق وأمل اللقاء
من أجل ما يف احلب من اجلنون والضياع

ومن أجل بسمة الوصال ودمعة الوداع
ال ترحل..

من أجل معاني القصيدة واأليام السعيدة
من أجل اللحظة القريبة والذكرى البعيدة

من أجل أمير الفصول وعريس الطبيعة
ومن أجل عبير الورود وجمال احلديقة

ال ترحل..
من أجل إنقاذ النفس من مهب الرياح

ومن أجل سمو الروح بالعفو والتسامح
من أجل طهارة البدن ونقاء الروح

ومن أجل حتقيق النجاح يف معهد الطموح
ال ترحل..

من أجل حب خفي وقلب ويف
ومن أجل همسة اللسان وصمت املكان

من أجل فؤاد متيم يهواك
ومن أجل مهجة مخلصة ترعاك

ال ترحل..
من أجل صيام الشهر وطلعة ليلة القدر

ومن أجال تواب الصبر ونعيم القبر
من أجل الراحة األبدية يف فردوس اخلير

ومن أجل الفوز برضى صاحب األمر
اجتهد واعمل..

يتعلق  فيما  النظر  وجــهــات  تختلف 
املهنة  حسب  املهنية  أخالقيات  بتعريف 
التي أحدثت من أجلها، لكن مجمال، هناك 
هي  تعريفات،  ــالث  ث أو  مفاهيم  ثــالثــة 

كالتالي:
هي  املهنة  أخالقيات  األول:  التعريف   -
واملعايير  املبادئ  من  »العديد  عن  عبارة 
التي تدير سلوكيات وأداء املوظف وزمالء 
هذه  وتتصل  املهني،  العمل  فــي  العمل 
هو  ما  بني  بالتمييز  واملعايير  املــبــادئ 
صحيح أو خطأ في موقف معني أو نشاط 

مهني معني«.
ــارة عن  ــب ــعــــريــــف الــــــثــــــاين: هــي ع ــتــ - الــ
والتقاليد  ــراف  واألعـ القيم  مــن  »العديد 
العاملني  جميع  بها  ويشترك  يتفق  التي 
في وظيفة ومؤسسة مهنية واحدة، بحيث 
والواجبات  الحقوق  جميع  على  تشتمل 
بالتعامل  الخاصة  والقواعد  واألساسيات 
بينهم، وتنظيم شؤونهم وواجباتهم تجاه 
البعض،  بعضهم  وتجاه  املهنية  العملية 
سلوك  تنظيم  على  األخالقيات  هذه  وتقوم 
املوظف في إطار املهنة التي ينتمي إليها«.
- الـــتـــعـــريـــف الــــثــــالــــث: هــي عــبــارة عن 
املحددة  األســس  أو  املبادئ  من  »العديد 
لوظيفة  ينتمي  التي يجب على جميع من 
معينة أو مؤسسة مهنية معينة، احترامها، 
ويمكن تصويرها على أنها تحليل وسائل 
للموظفني  األخــالقــيــة  املعايير  تطبيق 
املتخذة  امللموسة  املهنية  قراراتهم  في 
تؤثر  والتي  املهنية  املؤسسة  داخــل  من 
القرارات  أو  املهنية  اإلدارة  قــرارات  على 
كاملة«  املهنية  باملؤسسة  الخاصة  املهنية 

.)e3arabi.com :املصدر(

أبعاد مدونة أخالقيات المهنة:

نستنتج إذن من خالل املفاهيم السالفة 
بجميع  تعنى  املهنة  أخالقيات  أن  الذكر، 
املرتبطة  املهنية  والقيم  السلوكيات 
والتي  الواحدة  املهنية  املؤسسة  بثقافة 
مع  ممتهنيها  تعامل  وتنظم  تضبط 
بعضهم البعض في انسجام تام واحترام 
بمدونة  العمل  فــإن  وبالتالي،  متبادل، 
املتواضع،  له في نظري  املهنة  أخالقيات 

خمسة أبعاد أساسية: 
بعد إنساين: يروم إذكاء الضمير املهني 
بالرضى  إحساسا  املهني  لدى  يولد  مما 

ذلك  فينعكس  ومواهبه،  طاقاته  ويفجر 
إيجابا على جودة مردوديته وخدماته.

اإلحساس  يكسب  ســيــكــولــوجــي:  بــعــد 
تساعد  الــتــي  بالنفس  الثقة  بالرضى 
شخصيته  وتشكيل  بناء  على  املهني 
املهنية وترفع من مستوى أدائه وتحفزه 
كل  ورفــع  الــقــرارات  واتــخــاذ  على صنع 
أو  بمهنته  ارتبطت  ســواء  التحديات، 

بحياته اليومية.
بإحساس  مــرتــبــط  ــمــــاعــــي:  ــتــ اجــ بـــعـــد 
تتبنى  مجموعة  إلــى  باالنتماء  املهني 
نفسه،  فــيــه  يـــرى  ومــشــروعــا  ــصــورا  ت
لضمان  وتترافع  واجــبــات  إزاءهـــا  ولــه 
حقوقه كلما استلزم األمر ذلك، مما يرفع 
املهنية  بعاداته  ويــرقــى  معنوياته  مــن 

اإليجابية إلى مستوى عالي.
بعد تسويقي: يتمثل في تحقيق التميز 
والتموقع  الشريفة  املنافسة  إطــار  في 
ميزتان  املهني، وهما  السوق  في  السليم 
والحرفية  العالية  الكفاءة  تضمنهما 
االلتزامات  واحــتــرام  الخدمات  وجــودة 
املهني  للضمير  الدائم  االستحضار  مع 
واملصداقية  الطيبة  السمعة  يضمن  بما 

للمهني ومؤسسته معا.
املهنية  اإليجابيات  اقـــتـــصـــادي:  بــعــد 
للشغل، خصوصا  الذكر، تضمن  السالفة 
بالنظر لطبيعة املهنة املوسمية واملنافسة 
أحد  تشكل  التي  الشريفة  وغير  الشرسة 
سلبياته، أي بعبارة أخرى، وهي معادلة 
بسيطة، أن ضمان الدخل والعيش الكريم 
يقترن  ــذي  ال الشغل  بضمان  مرتبطان 
ومصداقيته  املهني  كفاءة  بمدى  بــدوره 

وسمعته الطيبة.
ما  ضوء  في  السياحي  اإلرشــاد  مهنة 
القصوى  لألهمية  وبالنظر  ذكــره،  سبق 

لـ»مدونة أخالقيات املهنة« - التي أفضل 
 - الشرف«  »ميثاق  تسميتها  شخصيا 
يمكن أن تعزي - ولو نسبيا - العشوائية 
وفشل  تطبعها  التي  العارمة  والفوضى 
صفوف  توحيد  في  الذريع،  تمثيلياتها 
املدونة  بتلك  العمل  عدم  إلى  ممتهنيها 
أنظار  على  وعرضت  اقترحت  أنها  علما 
ــوزارة الــوصــيــة خــالل أيـــام دراســيــة  ــ ال
للمرشدين  الجهوية  الجمعية  نظمتها 
شهر  أواخـــر  فــي  بمراكش  السياحيني 
لكن مع األسف، ال   ،2013 يناير من سنة 
الوطنية  الفيدرالية  وال  الوصية  الوزارة 
أي  أعارتا  آنذاك،  السياحيني  للمرشدين 
ليتوالى  أهميته  رغم  للموضوع  اهتمام 
األشخاص على كراسي رئاسة الجمعيات 
ودونما  جدوى  دون  الوطنية  والجامعة 
السياحي  اإلرشــاد  مهنة  ملصير  اكتراث 

الذي يوجد حاليا على املحك.  
إذن، ما آلت إليه أوضاع مهنة اإلرشاد 
فسح  وفــوضــى،  تــشــرذم  مــن  السياحي 
املجال للوزارة الوصية بالخصوص، لسن 
أنه  حقه  في  يقال  ما  أقل  قانون  وتمرير 
هذه  تمثيليات  تخبط  وسط  للجدل  مثير 
الهيكلية  املشاكل  من  العديد  في  املهنة 
املصداقية،  أفقدتها  التي  والتنظيمية 
منها  الــســيــاحــيــني  ــن  املــرشــدي ــرت  ــف ون
تتحرك  كراكيز  أو  بيادق  مجرد  لتصبح 
حسب إرادة ورغبة بعض مسؤولي وزارة 
السياحة بدل العمل على تحقيق األهداف 
وعلى  األساسية،  قوانينها  في  املسطرة 

رأسها الدفاع عن مصالح منخرطيها.
ــذا املــســار الــخــاطــئ،  ولــتــصــحــيــح هـ
يــتــوجــب عــلــى تــمــثــيــلــيــات املــرشــديــن 
السياحيني إيجاد حلول ناجعة ملشاكلها 
يتطلب  أمر  وهو  والتنظيمية،  الهيكلية 
متينة  أسس  لبناء  األولــى  اللبنة  وضع 
والتنظير  املعقلنني،  والتدبير  للتسيير 
اللبنة  وتتمثل هذه  التشاورية.  واملقاربة 
أساسا في تفعيل مدونة أخالقيات املهنة 
والحرص الدائم على احترام مقتضياتها 
وذلــك  السياحيني،  املــرشــديــن  ــدن  ل مــن 
في  تدخل  التي  املهن  باقي  ــرار  غ على 
ملهنة  مما سيخول  املهيكل،  القطاع  خانة 
مضافة  قيمة  تحقيق  السياحي  اإلرشــاد 
قيم  سلسلة  في  فعال  كشريك  وتصنيفها 

املهن السياحية.

أحمد الجابري

في معنى الهيمنة الثقافية؟ 

أو  السيطرة  إلــى  الثقافية  الهيمنة  تشير 
أو  اإليديولوجية  الوسائل  خالل  من  التحكم 
الهيمنة  هذه  تحقيق  يتم  ما  وعــادة  الثقافية، 
تسمح  التي  االجتماعية،  املؤسسات  خالل  من 
القيم  على  بقوة  بالتأثير  السلطة  في  هم  ملن 
العاملية  والنظرة  والتوقعات  واملعايير واألفكار 

وسلوك بقية املجتمع.
تأطير  خــالل  مــن  الثقافية  الهيمنة  تـــروم 
والبنيات  الحاكمة،  للطبقة  الشمولية  النظرة 
االجتماعية واالقتصادية التي تجسدها، إظهار 
لصالح  ومصممة  وشرعية  عــادلــة  أنها  على 
البنيات  هذه  أن  من  الرغم  على  ككل،  املجتمع 

جميعها قد تفيد فقط الطبقة الحاكمة.
إن هذا النوع من السلطة يختلف عن التحكم 
الديكتاتوريات  فــي  الــحــال  هــو  كما  بــالــقــوة 
العسكرية، ألنه يسمح للطبقة الحاكمة بممارسة 
»السلمية«  الــوســائــل  بــاســتــخــدام  السلطة 

والثقافة. لإليديولوجيا 
أنطونيو  اإليــطــالــي،  الفيلسوف  طــور  لقد 
نظرية  من  الثقافية  الهيمنة  مفهوم  غرامشي، 
»اإليــديــولــوجــيــة  بــأن  القائلة  مــاركــس  ــارل  كـ
املهيمنة في املجتمع تعكس معتقدات ومصالح 
حكم  على  املوافقة  بأن  وقال  الحاكمة«،  الطبقة 
انتشار  خالل  من  تتحقق،  املهيمنة  املجموعة 
اإليــديــولــوجــيــات واملــعــتــقــدات واالفــتــراضــات 
مثل  االجتماعية  املؤسسات  خالل  من  والقيم 

واملحاكم  والكنائس  املــدارس 
ووســـائـــل اإلعـــــالم مـــن بني 

عوامل أخرى.
تقوم  املــؤســســات  ــذه  ه إن 
االجتماعية  التنشئة  بعمل 
ضمن معايير وقيم ومعتقدات 
املسيطرة،  االجتماعية  الفئة 
التي  املجموعة  فإن  وبالتالي، 
املؤسسات،  هذه  على  تهيمن 
بقية  عــلــى  كـــذلـــك  تــهــيــمــن 

املجتمع.
الثقافية  الهيمنة  تتجلى 

تحكمهم  الــذيــن  أولــئــك  يعتقد  عندما  بــقــوة 
االقتصادية  الــظــروف  أن  املهيمنة  املجموعة 
من  وليست  وحتمية،  طبيعية  واالجتماعية 
أنظمة  في  خاصة  مصلحة  لهم  أشخاص  صنع 

اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة.
مفهوم  أيضا  غرامشي  أنطونيو  طــور  لقد 
عدم  سبب  لشرح  محاولة  في  الثقافية  الهيمنة 
تنبأ  والتي  العمال  قادها  التي  الثورة  حدوث 
بها ماركس في القرن العشرين. من بني األمور 
املركزية في نظرية ماركس عن الرأسمالية، هي 
قد  االقتصادي  النظام  هذا  تدمير  بأن  االعتقاد 
تم بناؤه في النظام نفسه، ألن الرأسمالية تقوم 
قبل  من  العاملة  الطبقة  استغالل  أساس  على 
ال  العمال  أن  ماركس  ورأى  الحاكمة،  الطبقة 

من  الكثير  ينالوا  أن  يمكنهم 
االستغالل االقتصادي إال قبل 
أن ينتفضوا ويسقطوا الطبقة 
هذه  فإن  ذلك،  ومع  الحاكمة، 
نطاق  على  تحدث  لم  الثورة 
أن  غرامشي  وأدرك  واســـع. 
أكثر  كانت  الرأسمالية  هيمنة 
الطبقية واستغالل  البنية  من 
أدرك  جانبه،  ومــن  الــعــمــال، 
ــذي  ــدور املــهــم ال ــ ــاركــس ال م
تلعبه اإليديولوجيا في إعادة 
ــاج الــنــظــام االقــتــصــادي  ــت إن
غرامشي  لكن  تدعمه،  التي  االجتماعية  والبنية 
لقوة  الكافي  الــدور  يعط  لم  ماركس  أن  اعتقد 

اإليديولوجيا حقه. 
كتبها  التي  »املثقفون«  بعنوان  مقالته  في 
قوة  غرامشي  وصف  و1935،   1929 عامي  بني 
اإليديولوجيا في إعادة إنتاج البنية االجتماعية 
من خالل مؤسسات مثل الدين والتعليم، وقال بأن 
مفكري املجتمعات، الذين ُينظر إليهم غالبا على 
أنهم مراقبون منفصلون في الحياة االجتماعية، 
هم في الواقع جزء ال يتجزأ من طبقة اجتماعية 
وبالتالي،  عظيمة،  بمكانة  ويتمتعون  مميزة 
الحاكمة،  للطبقة  ــواب«  ـــ»ن ك يعملون  فإنهم 
اتباع  على  الناس  وتشجيع  بتعليم  ويقومون 
الطبقة،  هذه  وضعتها  التي  والقواعد  املعايير 

وشرح غرامشي الدور الذي يلعبه نظام التعليم 
في عملية تحقيق الهيمنة الثقافية، في مقالة له 

بعنوان »في التعليم«.
عن  غرامشي  تحدث  الفلسفة،  دراســة  وفــي 
السائدة  األفكار  إن   - السليمة«  »الفطرة  دور 
إنتاج  في   - فيه  مكانتنا  وحول  املجتمع  حول 
»رفع  فكرة  املثال،  سبيل  على  الثقافية  الهيمنة 
الذات عن طريق التمهيد«، وهي فكرة مفادها أنه 
ذلك  حاول  إذا  اقتصاديا  ينجح  أن  للمرء  يمكن 
السليمة«  »الفطرة  من  شكل  وهو  كاف،  بجهد 
تعمل  والتي  الرأسمالية،  ظل  في  ازدهرت  التي 
على تبرير النظام، وبعبارة أخرى، إذا كان املرء 
يعتقد أن كل ما يتطلبه النجاح هو العمل الجاد 
الرأسمالية  نظام  أن  يعني  ذلك  فإن  والتفاني، 
والبنية االجتماعية املنظمة حوله، عادل وصالح، 
ويترتب على ذلك أيضا، أن أولئك الذين نجحوا 
عادلة  بطريقة  ثرواتهم  كسبوا  قد  اقتصاديا 
ومنصفة، وأن أولئك الذين يكافحون اقتصاديا، 
هو  هذا  الفقيرة..  دولتهم  يستحقون  بدورهم 

الشكل الصحيح لـ »الفطرة السليمة«.
واتفاقنا  الثقافية  الهيمنة  إن  باختصار، 
التنشئة  نتيجة  هو  معناها،  حــول  الضمني 
ــا مـــع املــؤســســات  ــن ــجــارب ــة، وت ــي ــاع ــم االجــت
الثقافية  الصور  مع  ومواجهتنا  االجتماعية، 
وقيم  معتقدات  تعكس  وجميعها  اليومية، 

الطبقة الحاكمة.

اإلرشاد السياحي والحاجة الماسة لمدونة أخالقيات المهنة

عبده حقي
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إعداد: خالد الغازي

قانون مقبول ولكن.. 

الجرايفي، ناشط  يوضح محمد 
املهنية  املــســاهــمــة  أن  نــقــابــي، 
مشروع  في سياق  تدخل  املوحدة 
به  تطالب  كانت  كبير  مجتمعي 
سنوات  منذ  املهنية  التنظيمات 
توفير  ألجل  واعتماده،  لتطبيقه 
لفائدة  الصحية  التغطية  حــق 
ــجــار واملــهــنــيــن في  ــت جــمــيــع ال
سلسلة  عقد  تــم  بعدها  املــغــرب، 
تنسيقية  إطــار  في  اللقاءات  من 
الوطنية  النقابة  تضم  وطنية 
لــلــتــجــار واملــهــنــيــن، والــفــضــاء 
العام  واالتحاد  للمهنين،  املغربي 
هذه  أن  مبرزا  واملهن،  للمقاوالت 
عاتقها  على  أخــذت  التنسيقية 
والترافع  ومناقشته  امللف  متابعة 
من أجله، بعد مخاض عسير وعدة 
إشكاالت، ولكن تم التوصل التفاق 
املختصة  والجهات  اإلدارة  مــع 
إلــى  الصحية  التغطية  يشمل 
التي أطلق عليها  جانب الضريبة 
والتي  املوحدة،  املهنية  املساهمة 
أداء  واملــهــنــيــن  للتجار  تعطي 
ضريبة واحدة في السنة تتضمن 
فيها ضريبة  بما  الضرائب  جميع 

النظافة و»ال بتانت«.
مصالح  أن  الجرايفي،  وأضاف 
السنة،  ــذه  ه فــرضــت  الــضــرائــب 
الشيء  املاضية،  الضريبة  نفس 
بالنسبة  إزعـــاجـــا  خــلــق  ــذي  ــ ال

للناس، ألنها حددت مبلغا ضريبيا 
من  مجموعة  طرح  مما  فــرد،  لكل 
بينما  والصعوبات،  اإلشــكــاالت 
التجار  املقبلة، سيكون  السنة  في 
الذي  بالرواج  بالتصريح  ملزمون 
املساهمة  قيمة  عليه ستحدد  بناء 
أن  معتبرا  الصحية،  التغطية  في 
مشروع املساهمة املهنية املوحدة 
في شموليته مقبول لدى املهنين 
لهم  يكون  لكي  الصغار،  والتجار 
وفي  والعالج  التطبيب  في  الحق 

االستشفاء.
أن هناك جمعيات مهنية   وأكد 
بشكل  الجديد  النظام  تــعــارض 
تنزيله، وتعتبره  تم  متأخر بعدما 
الوقت  لها  كان  حيث  مالئم،  غير 
الكافي لكي تناقش القانون وتدلي 
املشروع  كان  عندما  بمقترحاتها 
املهنين،  البرملان ومع  يناقش في 
موضحا أن نقابتهم قامت بدراسة 

ــع عــدة  ــشــارت م ــقــانــون واســت ال
بتغيير  وطالبت  مختصة،  جهات 
تفاجأ  ولم  األشياء  من  مجموعة 
بتنزيله، بينما التنظيمات املهنية 
املعارضة كان عليها القيام بنفس 
الشيء، عندما كان القانون عبارة 
عن مشروع وكان بإمكانهم التدخل 
والتعبير عن آرائهم والنضال من 

أجل تعديله.
وكشف أن هناك فئات أخرى لن 
تستفيد من النظام الجديد، ومنها 
فئة تعارض نظام املساهمة املهنية 
من  تستفيد  كانت  ألنها  الجديدة، 
»بطبيعة  قائال:  القديم،  النظام 
هذا  في  مخبية  فئة  كانت  الحال، 
كبيرة،  تجارة  لديها  التي  النظام 
بنظام  القيام  عليها  واملــفــروض 
النظام  وهذ  الحقيقية،  املحاسبة 
لم يعجبها واعترضت عليه لكنها 
املسيرين  فئة  وهناك  تنجح،  لم 

على  ــن  ــشــرف وامل ــن  ــدي ــســاع وامل
أنفسهم  وجدوا  باملقابل،  املحالت 
هو  املستفيد  ألن  مستفيدين،  غير 

صاحب املحل التجاري«.

إشكاليات متعددة 
وغموض

يرى محمد زيان، رئيس االتحاد 
باملغرب،  واملهنين  للتجار  العام 
املــوحــدة  املهنية  املــســاهــمــة  أن 
االختالالت  من  مجموعة  تضمن 
ــواضــحــة، مما  ــور غــيــر ال ــ واألمـ
في  تنزيلها  يــرفــضــون  جعلهم 
الفترة الحالية، حتى تتم املراجعة 
التجار  مــع  ــحــوار  ال ــاب  ب وفــتــح 
واملهنين ألجل االستماع ملشاكلهم 
املهنين  أن  مــبــرزا  ومعاناتهم، 
جائحة  ظل  في  األمرين  يعانون 
ــرض قوانن  ف ويــتــم  »كـــورونـــا«، 

ويــفــرض  رجــعــي،  ــر  ــأث ب عليهم 
سنة  مثل  ضريبة  تسديد  عليهم 
التي شهدت رواجا تجاريا   2019
كبيرا، بينما حاليا تعرف الحركة 
التجارية انتكاسة بسبب الجائحة 

والركود االقتصادي.
وقال: »إن جميع التجار يرفضون 
الضريبي  املرجعي  األثــر  اعتماد 
2019 في ظل هذه الظروف  لسنة 
الصعبة،  الحالية  االقــتــصــاديــة 
التي  الصحية  بالتغطية  ونرحب 
املغرب  فــي  الجميع  بها  طــالــب 
لم  تنزيلها  طريقة  لكن  بكامله، 
تكن كما يجب، خاصة وأن التجار 
للتغطية  التكميلية  القيمة  يؤدون 
ولن يستفيدوا   2020 مع ضريبة 
معتبرا   ،»2021 في سنة  إال  منها 
أن تطبيق القانون جاء في ظروف 

غير مناسبة حاليا.
كــان  ــك  ــل امل ــاب  ــط أن خ وأكــــد 
للكثير  صريحا وواضحا، وتطرق 
بها  تلتزم  لــم  الــتــي  األمـــور  مــن 
النقاش  بفتح  وأمرها  الحكومة، 
واملهنين  التجار  مع  والتشاور 
التنزيل  يكون  لكي  اآلراء  وأخــذ 
شامال وكامال، لكن الحكومة قامت 
واكتفت  أحــادي،  متسرع  بتنزيل 
توسيع  دون  نقابات  بثالث  فقط 
وأغفلت  ــشــاورات،  وامل املشاركة 
املهنية  الجمعيات  مــن  الكثير 
لها  والــتــي  الساحة  فــي  القوية 

قواعد مهمة، مشيرا إلى أنه 
ال الظروف الحالية وال الوقت 

الضريبة حقيقة 
التي خوفت المهنيين

غموض حول نظام المساهمة المهنية
وهيئات تطالب الحكومة بفتح حوار جاد

تعاني الكثير من القطاعات المهنية والتجارية من أزمة خالل فترة 
جائحة »كورونا«، والتي أثرت سلبا على الكثير من التجار والبقالة 

والمقاهي والمطاعم ومحالت األلبسة وغيرها، الشيء الذي أدى إلى 
حصول أزمة اقتصادية واجتماعية جعلت فئة عريضة من الناس متضررة 

بسبب قرارات اإلغالق المبكر والحجر، ثم انضافت إليها الضرائب التي 
نزلت كالمطرقة على الجميع في ظرفية اقتصادية صعبة.

فالكثير من الناس يعانون ظروفا اجتماعية ومادية صعبة مع 
استمرار جائحة »كورونا«، التي أضرت بالعديد من القطاعات 

المهنية والتجارية، من بينهم التجار وأصحاب محالت بيع المواد 
الغذائية واأللبسة والخدمات، الذين فرضت عليهم ضريبة 

جديدة وفق قانون المالية الجديد، تسمى »المساهمة المهنية 
الموحدة«، إلى جانب القيمة التكميلية للتغطية الصحية.. فما 

هي هذه المساهمة الضريبية الموحدة؟ وكيف يرى المهنيون 
والنقابيون هذه الضريبة الجديدة؟

تعاني الكثير من القطاعات المهنية والتجارية من أزمة خالل فترة 
جائحة »كورونا«، والتي أثرت سلبا على الكثير من التجار والبقالة 

والمقاهي والمطاعم ومحالت األلبسة وغيرها، الشيء الذي أدى 
إلى حصول أزمة اقتصادية واجتماعية جعلت فئة عريضة من الناس 

متضررة بسبب قرارات اإلغالق المبكر والحجر، ثم انضافت إليها الضرائب 
التي نزلت كالمطرقة على الجميع في ظرفية اقتصادية صعبة.

بنشعبون
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التغطية  قــانــون  بتنزيل  يسمح 
حاليا، وكان األفضل تأجيل األمور 
لسنة وفتح حوار مجتمعي لشرح 
املشروع للناس والتجار وتوضيح 

املساهمة املهنية.
مــن بني  أن  ــع مــوضــحــا،  ــاب وت
ــور الــغــامــضــة، صـــدور قــرار  األمـ
من  باإلعفاء  يقضي  البرملان  من 
واجب التعريف املهني »البتانت«، 
عند  بأدائه  ملزمون  املهنيني  لكن 
رجعي،  بأثر  الضرائب  مصالح 
التغطية  تكون  ال  ملــاذا  متسائال 
رجعي  بأثر  التكميلية  الصحية 
الجميع؟  منها  يستفيد  حــتــى 
مبرزا أن هناك إشكالية وإكراهات 
بالنسبة لفئة من التجار واملهنيني 
سنة  و65   60 إلى  وصلوا  الذين 
عراقيل  جانب  إلــى  عمرهم،  مــن 
من  االستفادة  ألجــل  وصعوبات 

الخدمات الطبية في املصحات.

ثقل الضرائب في زمن الجائحة 

تعاني  القطاعات  مــن  العديد 
ــاح  ــ ــ ضـــعـــف املـــداخـــيـــل واألربـ
الصحية  ــوارئ  ــط ال فــتــرة  خــالل 
واإلغالق  االحترازية  واإلجــراءات 
على  سلبا  انعكس  مما  املبكر، 
أرباب املقاهي واملطاعم واملحالت 
التجارية، لكن الواجبات الضريبية 
ظلت مفروضة عليهم رغم الجائحة 
االقتصادي،  والجمود  والكساد 
أحمد  يؤكد  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
للجمعية  الوطني  املنسق  بفركان، 
الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم، 
الــظــروف  تـــراع  لــم  الحكومة  أن 
وفرضت  الصحي  الحجر  وفترة 
واملطاعم  املقاهي  أصحاب  على 
الصحي  الحجر  ضريبة  تــأديــة 
يونيو   31 إلى  أبريل  فترة  خالل 
ثم  عملهم،  تــوقــف  ــم  رغ  ،2020
املهنية  الضريبة  بوجود  فوجئوا 
بيانات  تقديم  خالل  باتانت(  )ال 
إذ أن  الحسابات بشكل مضاعف، 
الذي كان يسدد 6 آالف درهم، أدى 
آالف   9 درهــم، وصاحب  ألــف   12
درهم،  ألف   18 عليه  فرضت  درهم 
الضريبة  هــذه  فــرض  مستغربا 
زمن  في  املتضررين  املهنيني  على 
املبكر  واإلغــالق  الصحي  الحجر 

على الساعة الثامنة.
واعتبر أن القانون غير منصف، 
عن  الضريبة  تسديد  يفرض  ألنه 
اشتغلت  لــو  حتى  كاملة  دورة 
املقهى أو املطعم يوما واحدا فقط، 
ورسوم  ضريبة   16 إلى  تنضاف 
موضحا  منتظم،  بشكل  يؤدونها 
تسديد  بقرار  املهنيني صدموا  أن 
عن  والضريبة  الجبائية  الرسوم 
كانوا  التي  الصحي  الحجر  فترة 
املصالح  ورفــض  فيها،  متوقفني 
التجاوب  والضريبية  الجماعية 
مذكرات  رغم  تخفيضها  أو  معهم 

الداخلية املوجهة إليهم.
التنسيقية  أن  ــى  إلـ وأشــــار 
راسلت  الجمعيات،  من  والعديد 
الحكومية  ــطــاعــات  ــق ال جــمــيــع 
ــزاب،  ــ واألح البرملانية  ــرق  ــف وال
املزرية  والحالة  األزمــة  لتوضيح 
املــقــاهــي  قــطــاع  يعيشها  ــتــي  ال
ــب  ــضــرائ واملـــطـــاعـــم بــســبــب ال
إلى  الحكومة  داعــيــا  ــــالق،  واإلغ
اعتماد توزان في اتخاذ القرارات 
والدراسات  العلمية  اللجنة  بني 

امليدانية والواقع.

مخاوف من اإلغالق 

يسود استنكار واستياء كبير 
والتجار  املهنيني  صفوف  فــي 
ــاهــي واملــطــاعــم  ــق ــاب امل ــ ــ وأرب
بعد  الـــتـــجـــاريـــة،  واملـــحـــالت 
الحظر  لقرار  الحكومة  إصــدار 
وجميع  املحالت  وإغالق  الليلي 
اإلفطار،  بعد  املهنية  األنشطة 
ــة  أزم سيخلق  ــذي  ــ ال ــيء  ــش ال
حيث  واقتصادية،  اجتماعية 
أن  الفاعلني  مــن  الــعــديــد  ــرى  ي
تعليق النشاط في شهر رمضان 

يضر بفئة كبيرة من الناس.
رئيس  ــوري،  ــن ال نبيل  يقول 
ــة لــلــتــجــار  ــي ــن ــوط ــة ال ــاب ــق ــن ال
الليلي  اإلغــالق  أن  واملهنيني، 

يمكن أن يخلق أزمة عند بعض 
بعد  تتعاف  لم  التي  القطاعات 
لإلغالق  الجانبية  ــار  األثـ مــن 
يسترجعون  وبـــدأوا  السابق، 
ــادي،  ــع ال نــشــاطــهــم  ــا  م شيئا 
الحرفيني  أغلبية  وأن  السيما 
لديهم مشاكل ضريبية  والتجار 
أن  معتبرا  ومالية،  واجتماعية 
في  سيتسبب  اإلغـــالق  فــرض 
لبعض  املشاكل  مــن  مجموعة 

القطاعات في الظرف الحالي.
جل  أن  ــوري،  ــنـ الـ وأضــــاف 
ــي الــســنــة الــفــارطــة  الــتــجــار ف
وخاصة  خانقة،  ــة  أزم عــاشــوا 
الصناع التقليديني الذين ترتبط 
باملناسبات  فقط  منتوجاتهم 
عليها  اإلقبال  ويكثر  واألعياد، 

إلى  داعــيــا  رمــضــان،  فــي شهر 
االجتماعية  الــظــروف  مــراعــاة 
القاسية، ألن التجار يعانون منذ 
فرض  يمكن  وال  الفارطة  السنة 
من  تــزيــد  بيضاء  أخـــرى  سنة 

معاناتهم.
كبيرة  فــئــة  أن  قــائــال  ــع  ــاب وت
سوف تتضرر من اإلغالق، منهم 
التقليديني  والصناع  الخياطة 
ــس الــتــقــلــيــديــة  ــالبـ ــار املـ ــجـ وتـ
ــالت  ــ واملـــقـــاهـــي ومـــحـــالت األك
الخفيفة، السيما وأن العديد منهم 
والكهرباء  الكراء  مصاريف  عليه 
واملاء واملدارس الخاصة لألبناء، 
ومشاكل كبيرة قد تتفاقم، بحيث 
على  سلبي  تأثير  له  اإلغــالق  أن 

التجارة عموما.

زازو

الحراق

المساهمة المهنية 
الموحدة تدخل في 

سياق مشروع مجتمعي 
كبير كانت تطالب به 

التنظيمات المهنية منذ 
سنوات لتطبيقه واعتماده، 

ألجل توفير حق التغطية 
الصحية لفائدة جميع التجار 

والمهنيين في المغرب

لماذا أهملت الحكومة المقاربة االجتماعية في مشكل المقاهي ؟

ــحــراق،  ــن ال ــدي ــال نـــور ال قـ
ــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة  ــي رئ
املهنيني  أن  املقاهي،  ألربـــاب 
ــون كــثــيــرا بــســبــب عــدم  ــان ــع ي
مشاكل  مــع  الحكومة  تــجــاوب 
شهر  قــرب  مع  خاصة  القطاع، 
مجموعة  يتطلب  الــذي  رمضان 
من اإلجـــراءات واالســتــعــدادات 
بشكل  ــوجــات  ــت ــن امل ــر  ــي ــوف وت
قــرار  أن  معتبرا  اســتــثــنــائــي، 
سيضر  رمضان،  خالل  اإلغــالق 
بــاملــهــنــيــني وأربـــــاب املــقــاهــي 
منها  مشاكل،  لهم  وسيخلق 
املستخدمني  وأجــور  اإليــجــار 
وسيؤدي  والــديــون،  والعمال 
هذا  فــي  حقيقية  كــارثــة  إلــى 
العديد  وأن  السيما  القطاع، 
وأغلقت  أفلست  الوحدات  من 
تستطع  ولـــم  نهائية  بصفة 
والقرارات  اإلجــراءات  مواكبة 

التي تقوم بها الحكومة، وربما 
سيغلق عدد كبير محالتهم إذا 

ما استمرت سياسة اإلغالق.
موضحا:  الــحــراق  ــع  ــاب وت
ال  الحكومة  أن  جــدا  »مؤسف 
من  باألمر  املعنيني  مع  تجلس 

لحل  إلى صيغة  الوصول  أجل 
يعترف  الكل  أن  رغــم  األزمـــة، 
ــاء  ووب صحية  أزمـــة  بــوجــود 
مناقشة  يــجــب  ولــكــن  عــاملــي، 
للوصول  املــطــروحــة  املشاكل 
إلى صيغة نهائية لتجاوز هذه 

خاصة  األضرار،  بأخف  األزمة 
يجب  عالقة  أمــورا  هناك  وأن 
الجبايات  مــثــل  مــراجــعــتــهــا، 
الضريبية،  واملسائل  املحلية 
بني  اإليــجــار  قضية  ومعالجة 

مالك البيت وصاحب املقهى«.
تعاني  القطاعات  من  الكثير 
جراء اإلجراءات الضريبية التي 
وإدارة  الحكومة  بها  خرجت 
الطوارئ  فترة  الضرائب خالل 
الصحية، والتي ال تتماشى مع 
الصعبة،  االقتصادية  الظروف 
من  اآلالف  مــعــانــاة  ــرســت  وك
والصغيرة  املشاريع  أصحاب 
واملتوسطة واملحالت التجارية، 
تسوية  الجميع  ينتظر  حيث 
املشاكل الضريبية وفق مقاربة 
الذي  الضرر  تراعي  اجتماعية 
األنشطة  مــن  بــالــعــديــد  لــحــق 

االقتصادية.
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  ثقافة

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

نادي الذاكرة الثقافي.. 
مولود جديد بأزمور

النور  منبر فكري ثقافي جديد رأى 
يوم  أزمور،  بمدينة  الشرفاء  قلعة  من 
األحد 28 مارس 2021، هو عبارة عن 
الــذاكــرة  »نـــادي  اســم  تحمل  جمعية 
الثقافي« وهي تسمية تحمل أكثر من 
داللة في طياتها تجمع ما بني التاريخ 
التليد للذاكرة املغربية بكل مكوناتها، 
والدينية،  واإلثنية  والفنية  الثقافية 
جذوره  تمتد  الذي  الحاضر  بني  وما 

لهذه الذاكرة املغربية األصيلة.
املولود  لهذا  املؤسسون  حدد  وقد 
إحياء  بني  ما  تتراوح  أهدافا  الفكري 
وما  األصيل  املغربي  الثقافي  التراث 
الهوية املغربية  على  الحفاظ  بــني 
تنظيم  خـــال  ــن  م تلويناتها  بــكــل 
الــتــظــاهــرات الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة 
العلمية  املؤتمرات  وتنظيم  والدولية، 
ــادي  ــن ــة، مــســاهــمــة مــن ال ــري ــك ــف وال
ــة  ــخــي ــاري ــت ــرة ال ــذاك فـــي إنـــعـــاش ال
ــع بــاألجــيــال  ــدفـ ــة والـ ــارب ــغ لـــدى امل
بتاريخهم  االهــتــمــام  ــى  إل الــجــديــدة 
واالعتزاز بجذورهم، كما تعتبر أيضا 
وأمجاده  باملغرب  للتعريف  مساهمة 
املستوى  ورجــاالتــه عــلــى  وتــاريــخــه 

الدولي.

تــــــنــــــظــــــم 
املــــــديــــــريــــــة 
لقطاع  الجهوية 
بجهة  الــثــقــافــة 
الساقية  العيون 
الــــــحــــــمــــــراء 
الجهة،  ومجلس 
ــرة  ــت ــف ــال ال ــ خـ
و23   21 بني  ما 
ماي 2021، أياما 
ــول  ــة ح ــ ــي دراســ
الصخري  »الفن 
بــــــاملــــــغــــــرب: 
جـــهـــة الــعــيــون 
الحمراء  الساقية 

ــك  ــ ــا«، وذل ــوذجــ ــ ــم ــ تــفــعــيــا لــلــمــكــون ن
به  تزخر  ملا  نظرا  التنموي،  النموذج  في  الثقافي 
للنقوش  مواقع  من  السمارة،  إقليم  وخاصة  الجهة 
أثرية  ــات  ودراســ أبــحــاث  مــوضــوع  هــي  الصخرية 
موقع  مــن  بكل  وأجــانــب  مغاربة  خــبــراء  بمشاركة 
الريش،  وعصلي  بوكرش  العصلي  وموقع  لغشيوات 

كما ستشمل األبحاث والدراسات مواقع أخرى.
من  نخبة  الــدراســيــة،  ــام  األي هــذه  في  وسيشارك 
من  الثقافي  التراث  مجال  في  واملفكرين  الباحثني 
بني مال  كما ستحضر جهة  اململكة،  مختلف جهات 

خنيفرة كضيف شرف هذه التظاهرة الثقافية.

أيام دراسية حول
الفن الصخري بالمغرب 

مشرع  بلقصيري  يدافع 
عن  المدرسة  العمومية 

تحتضن قاعة البلدية 
ــمــشــرع بــلــقــصــيــري،  ب
»الدفاع  بعنوان:  ندوة 
العمومية  املدرسة  عن 
ــة مــســؤولــيــة  ــي ــغــرب امل
فيها  يشارك  الجميع«، 
األساتذة: محمد أوحدو 
بـ»املدرسة والتجاذبات 
ــة«، ومــحــمــد  ــي ــم ــي ــق ال
بـ»املدرسة  اليحياني 
األمس  بني  العمومية 
واليوم«، وعبد السام 
الـــشـــرقـــي بــــــــ»دور 
العمومية  املـــدرســـة 
ــي الـــتـــربـــيـــة عــلــى  ــ ف
وبوسلهام  الحقوق«، 
تاريخية  بـ»ملحة  الكط 
ــة مـــوالي  ــوي ــان عـــن ث

العزيز  وعــبــد  ــد«،  رشــي
الربعي بـ»جمعية أمهات وآباء وأولياء التاميذ: أي تمثيلية 
وأي وساطة؟ بينما ينشط هذه الندوة ذ. رضوان مصطافي.

لجمعية  التحضيرية  اللجنة  طرف  من  الندوة  هذه  وتنظم 
يوم  بلقصيري  بمشرع  رشيد  مــوالي  ثانوية  تاميذ  قدماء 
كتاب  توقيع  التظاهرة  وتتضمن  الجاري،  أبريل   10 السبت 
زائر  أستاذ  أوحــدو،  ملحمد  القيمية«  والتجاذبات  »املدرسة 
 09 الجمعة  يوم  وتفتتح  بالرباط،  لألساتذة  العليا  باملدرسة 
أبريل بحفل للوفاء والعرفان يتم خاله تكريم األطر التربوية 
أجليان  محمد  التونزي،  نعيمة  الطاهري،  مليكة  األساتذة: 

وعبد املجيد الدبدوبي، من تنشيط ذة. تورية بدوي.
وتختتم هذه التظاهرة التربوية يوم األحد 11 أبريل بقاعة 
قدماء  لجمعية  التأسيسي  العام  الجمع  بعقد  دائما،  البلدية 

تاميذ ثانوية موالي رشيد بمشرع بلقصيري.

 ندوة رقمية حول تنمية وهيكلة الصناعات الثقافية 
واإلبداعية في المغرب

أنجزها  التي  الــدراســة  نتائج  أسفرت 
والتقني،  العلمي  للبحث  الوطني  املركز 
عن تبوء كل من روسيا والواليات املتحدة 
الصدارة  املتحدة مرتبة  األمريكية واململكة 
املجال،  هذا  في  العلمي  اإلنتاج  حيث  من 
احتلت  فقد  العربي،  املستوى  على  أمــا 
كل  خلف  الثالثة،  املرتبة  املغربية  اململكة 
املتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية  من 

اإلفريقي،  الصعيد  على  املغرب،  احتل  كما 
الثانية بعد جنوب إفريقيا، متقدما  املرتبة 
وكينيا  وغانا  ونيجيريا  كل من مصر  على 

والجزائر.
حيث  من  فإنه  الــدراســة،  نفس  وحسب 
الــتــخــصــصــات، يــشــكــل عــلــم الــحــاســوب 
نسبة  من حيث  األكثر حضورا  التخصص 
املنشورات العلمية )36 في املائة في قاعدة 

في  املــائــة  فــي  و45   ،Scopus البيانات 
تليه   ،Web Of Science البيانات  قاعدة 
مجاالت الهندسة واالتصاالت واقتصاديات 

األعمال وغيرها.
وفي مجال اإلنتاج العلمي املشترك حول 
التحول الرقمي، تشكل كل من فرنسا وكندا 
التي  ــدول  ال أهــم  وإسبانيا،  والــدانــمــارك 

استأثرت باهتمام التعاون املغربي.

ينظم املعهد الفرنسي بمكناس، 
الفرنسي  املــعــهــد  ــع  م بــشــراكــة 
عائشة، أول  ومؤسسة  باملغرب 
حول  األنترنيت،  عبر  مهني  لقاء 
»تــنــمــيــة وهــيــكــلــة الــصــنــاعــات 

الثقافية واإلبداعية في املغرب«.
»الغد  الذي يحمل اسم  املشروع 
يتم  ندوات  يتضمن  فيه«،  املرغوب 

الجمعة  يومي  األنترنت  عبر  بثها 
21 ماي واألربعاء 3 يونيو املقبلني، 
املنتجني  من  بتنشيطها ثلة  ويقوم 
مجال  في  والناشطني  واملخرجني 
سينما التحريك مغاربة وفرنسيني.
املنظمة،  للجهة  باغ  وحسب 
ــدرج فــي  ــ ــن ــ ــإن املــــشــــروع ي ــ فـ
تواجه  التي  التحديات  سياق 

ــاعــات الــثــقــافــيــة  ــصــن ــطــاع ال ق
ــة، كــمــا أنـــه يـــروم  ــيـ ــداعـ واإلبـ
الحفاظ على الصلة مع محترفي 
التي  املتحركة  الرسوم  سينما 
املــبــادرات  بفضل  تكوينها  تــم 
الــدولــي  لــلــمــهــرجــان  املختلفة 
على  بمكناس  التحريك  لسينما 

مدى 20 سنة.

النقد والسينما   متعة الكتابة والصورة
للثقافة  الــشــروق  جمعية  أجــلــت 
سينما  ملتقى  تنظم  التي  والتنمية، 
خريبكة،  إقليم  مــزوي  ببئر  املجتمع 
اسم  ستحمل  التي  الخامسة،  ــدورة  ال
الصايل،  الدين  نور  الراحل  السينمائي 
حيث  نــونــبــر2021،  و13  و12   11 إلــى 
جرت العادة أن إدارة امللتقى تنظم هذه 
مارس،  شهر  كل  السينمائية  التظاهرة 
اإلعداد  يتم  حتى  تأجيلها  ارتأت  لكنها 
والــظــروف  ويتوافق  جيد،  بشكل  لها 

الصحية التي تمر بها بادنا.
تحمل  التي  املقبلة،  الدورة  وتتضمن 
الكتابة  متعة  والسينما  »النقد  شعار 
القصيرة،  لألفام  مسابقة  والــصــورة«، 

وماستر  رئيسية،  نــدوة  عن  فضا 
كاس، وتوقيع إصدارات وتكريمات 
وجــوه  بحضور  مــوازيــة  وأنشطة 
ســيــنــمــائــيــة إقــلــيــمــيــة وجــهــويــة 

ووطنية.
الــتــظــاهــرة  هـــذه  أن  إلـــى  ــار  ــش ي
بالتعاون  تعقد  الــتــي  السينمائية 
ــاء، أبـــرزهـــم  ــركـ ــشـ ــن الـ ــدد مـ ــ ــع ع مـ
واملركز  مزوي،  بئر  الترابية  الجماعة 
السينمائي املغربي، واملجمع الشريف 
للفوسفاط، تسعى إلى تقريب الثقافة 
السينمائية إلى الجمهور في الوسط 
القروي، وترسيخها داخل املؤسسات 

التعليمية.

المغرب الثالث عربيا والثاني 
إفريقيا على مستوى اإلنتاج 

العلمي في التحول الرقمي



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

  

5
ن

م
لث

  ا
■
 1

96
5 :

م
عا

ت 
در

�ص
 ■

ن  
صو

م�
خل

وا
ة  

�ص
اد

�ص
ال

ة  
صن

ل�
■ ا

 2
02

ر 1
اي

رب
1 ف

0 -
 4 

 لـ
ق

اف
ملو

1 ا
44

2  
ة

ني
ثا

ال
ى 

اد
م

ج
 2

7 
- 
21

 ■
 1

54
6 :

دد
لع

■ ا

w
w

w.
al

ou
sb

ou
e.

co
m

م
ه

را
د

  

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 
أمطار الخير في تخفيف هول األزمة وأكنها 

»البركة الربانية« تحيط البالد برعايتها..

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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والعمال 
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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.
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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.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد
 أو عبر البريد اإللكتروني:

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

لنور الدين الرياحي

أرخص  لـ»البالني«  التناسلية  األعضاء  جلد  لعل  لجاكلني:  قلت 
بكثير من أطنان املسك والكافور الذي اشتري من كل أرجاء األندلس 

إلرضاء نزوة املعتمد.
عجت  وقد  إليها  أدخلك  ومن  الحديقة؟  هذه  في  هنا  تفعل  ماذا 

بأناس ال يستطيعون اقتحامها إال بأعجوبة؟
إلى  الحديقة  حــراس  كــل  ذهــب  ولقد  سيدتي،  الحب  عيد  إنــه 
وردة  عن  باحثا  إليها  وتسللت  مفتوحة  األبواب  وتركوا  عشيقاتهم 
وأحالها،  وردة  أجمل  فوجدتك  حائرا،  تهدي  أو  خاطرا  تجبر  علها 

فقالت: دعني أنزل من فرسي.
بحديثها،  جديرا  كنت  إذا  فيما  امتحاني  تريد  أنها  فأدركت 
عليها  وشدت  الفرس  أعلى  من  لتشدها  يدي  لها  ومددت  فانحنيت 
رسائلهم  في  محبوها  ذكره  الذي  والعطر  النعومة  بتلك  وشعرت 
عندما كان ينبعث من يدها ويد غريمتها مارلني مونرو، ومددت اليد 

األخرى لتطأها قدمها أثناء نزولها من فرسها. 
ومن علمك قواعد إتيكيت نزول استقبال الجميالت من الفرس؟ 

لست  فأنت  اإلتيكيت؟  بقواعد  لألمريكان  أين  من  لكن  سيدتي،  أنت 
أمريكية، بل جذورك إيرلندية فرنسية وثقافتك في الحياة كلها أوروبية، 
أنت التي رميت ديكورات البيت األبيض يوم دخلت إليه عندما اكتشفت 
العالم، مقلدة وغير  املعلقة في دور رئاسة أغنى دولة في  اللوحات  أن 
موقعة، فأمرت املستخدمني بإخراجها وعزلها في أحد األركان املهجورة 
في البيت األبيض، واستبدلت كل شيء، كما أني علمت من خالل ثقافتك 
التي كانت حاضرة وبحكم حبك لها ومنهم صديقك الكاتب أندري مالرو 

الذي كان وزيرا للثقافة في عهد الجنرال دوغول.
سر  عن  دوغــول  الجنرال  يسألون  كانوا  فعندما  عزيز،  صديق 
تواجده بالقرب منه، كان يجيب إنه على السياسي قبل أن يتخذ أي 
قرار حاسم، أن يكون وزيره في الثقافة بجانبه، ألن الثقافة هي التي 

تلينه وتجعله يدخل إلى قلوب الشعوب بدون عناء.
وكان  وبثقافتي،  وبجمالي  بي  معجبا  كان  حميم،  صديق  فعال 
أتيت بلوحة  أن  الرئيس ال يغار منه، ألنني حققت بصداقته  زوجي 
الجوكندا إلى أمريكا ولوال إعجابه بي ملا كان ذلك وملا حققت ما لم 

يقدر عليه السياسيون.
تحققه  لم  ما  تحقيق  على  تقدر  ــرأة  امل ثقافة  سيدتي،  يا  إذن 
أندري  مع  لك  التاريخية  الصورة  بتلك  أحتفظ  زلت  وال  السياسة، 
وثقافي،  أثري  هو  ما  بكل  الهوس  في  معه  تشتركني  الذي  مالرو، 
وهو الذي سرق تمثاال في حرب الهند الصينية وحكم عليه بعقوبة 
جنائية في الثالثينات، وهو الذي جاء عندنا نحن العرب للبحث عن 
لوحة  لك  يحمل  له وهو  استقبالك  لكن  الخالي،  الربع  في  آثار سبأ 
األمريكان  عادات  أخرى  مرة  خارقة  بجانبه  وقفت  وقد  املوناليزا، 
ال  اإلتيكيت  قواعد  في  أنه  تعلمني  كنت  ألنك  فاتح،  وردي  بفستان 
مجال لالحتفاء بالفنون من طرف النساء الجميالت باأللوان القاتمة، 
دون  يتبعنك  كن  اللواتي  لألمريكيات  ثانية  مرة  موضة  وأصبحت 

مناقشة وأصبحن يقلدن طريقة لباسك.  
من  عليك  تنادي  ــورود«،  ال »أم  تسميها  التي  زوجتك  إن  انظر، 
النساء،  غيرة  يثير  مثلي  الجميالت  مع  الحديث  إن  احذر،  الشرفة، 

خذ هذه الوردة من يدي واهدها لها علك تكفر عن ذنبك.
أخاف سيدتي أال تقبل مني وردة هذه السنة، بعد اطالعها على 

هدايا أوناسيس واملعتمد وأنا ال أملك أموالهم.
فعال.. إن تدبير هدية عيد الحب في عام »كورونا« لم يكن باألمر 
التحفظ،  قيود واجب  الورود« تحللت من  »أم  وأن  الهني، خصوصا 
جثمت  قيود  من  وواقعيا  فكريا  لتتحرر  املحاماة  يمني  قسم  وأدت 
خدمتي  في  سنة  قضاء  بعد  مرتفعة  ستكون  أتعابها  ولعل  عليها، 
االلتزام  يردن  لم  مساعدات  من  حرمتها  بعدما  الناعمتني  بيديها 

بقواعد االحتراز.
ألكمل  تعود  حتى  فرسي  وجه  أقبل  ودعني  سيدي  يا  اذهب 

الحديث معك.
وعانقت جاكلني فرسها بينما ذهبت أنا ألتدبر أمر الهدية.

تعالوا نتف�سح يف »حديقة 
احلب« مع جاكلني كينيدي

يتبع

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

مريم  املغربية  اإلعــالمــيــة  تمكنت 
رياضية  مراسلة  تشتغل  التي  مسيوب 

في  لها  مكان  ضمان  من   ،MBC لقناة 

نهائيات مسابقة ملكة جمال اإلعالميات 

العرب، التي تنظمها مؤسسة السوسن 

ــج أجــمــل  ــوي ــت ــار وت ــي الــعــاملــيــة الخــت
والعالم. األوســط  الشرق  في   امللكات 
إعالمية   30 املسابقة  في  شاركت  وقد 
عربية، عبر »األونالين« بسبب الظروف 
نتيجة  العالم  يشهدها  التي  الطارئة 

إلى  فوصلت  »كورونا«،  وباء  انتشار 

ضمنهن  إعالميات،  عشر  نهائياتها 

سيعلن  حيث  مسيوب،  مريم  املغربية 

مطلع  وتتويجها  الــفــائــزة  اســم  عــن 
الشهر القادم في مدينة أربيل العراقية.

المغربية مريم مسيوب 
تقترب من الفوز بلقب ملكة 

جمال اإلعالميات العرب 

الفنانة 
خديجة أسد 
ضد تسول 

األطفال

خطفت املمثلة املغربية خديجة 
أسد األضواء خالل مشاركتها في 
ظاهرة  ملحاربة  توعوية  وصلة 
تسول األطفال، حيث لقيت املبادرة 
التي قامت بها، استحسان العديد 
الجمهور  وكـــذا  متابعيها،  مــن 
العمل  في  بمشاركتها  أشاد  الذي 

التحسيسي.
يــشــار إلــى أن خــديــجــة أســد 

ــن الــســاحــة الــفــنــيــة  غـــابـــت عـ
اختارت  أن  بعد  سنوات،  لعدة 
الكندية  الــديــار  فــي  االســتــقــرار 
بعد  عــادت  لكنها  أسرتها،  رفقة 
التي  الفترة  خالل  للمغرب  ذلك 
من  الــراحــل  زوجها  فيها  عانى 
وفاته  فكانت  السرطان،  مــرض 
عن  طويلة  ملــدة  غيابها  سبب 

الساحة الفنية.

»تياطرو بورطور« مسرحية بدون جمهور
فرقة  استهلت 
ــون  ــن ــرح ال ــسـ »مـ
بمدينة  والفنون« 
صالح،  بن  الفقيه 
جولتها  برنامج 
املدعمة  املسرحية 
وزارة  طــرف  مــن 
والشباب  الثقافة 
قطاع  والرياضة/ 
ملسرحية  الثقافة 
»تــــيــــاطــــرو_
بــــــــورطــــــــور«، 
ــوم  ــعــرضــهــا ي ب
املاضي  اإلثــنــني 

أزيالل  من  كل  في 
والفقيه بن صالح. 

تقديم  ــة  ــرق ــف ال تــواصــل  كــمــا 
 12 اإلثــنــني  يــوم  آخــريــن  عرضني 
باملركب  األول  الــجــاري،  أبــريــل 

الــــثــــقــــافــــي 
بـــخـــريـــبـــكـــة، 
والـــــثـــــانـــــي 
بـــــاملـــــركـــــب 
الــــثــــقــــافــــي 

بسطات.
يشار إلى أن 
العروض  هــذه 
تقدم  املسرحية 
جمهور،  ــدون  ب
وتنقل  وتصور 
املنصات  عــلــى 
االجــتــمــاعــيــة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة 
ملــــــديــــــريــــــات 
كما  والجهوية،  اإلقليمية  الوزارة 
االحترازية  التدابير  كافة  تحترم 
للوقاية من  والبروتوكول الصحي 

»كوفيد 19«.

غادرتنا إلى دار البقاء صباح يوم اإلثنني 5 أبريل اجلاري، 
الفنانة الشعبية احلاجة احلمداوية، عن عمر ناهز 91 سنة، 
الطويلة، وجنحت يف  الفنية  تألقت طيلة مسيرتها  بعدما 
حتقيق الريادة يف فن العيطة وأعادت لها مكانتها الالئقة 
ومجدها الضائع، وصدحت بصوتها كالما خالدا وعبرت عن 
هموم الناس ومعاناتهم وقضاياهم اليومية وغنت »منني أنا 

ومنني أنت«، »أنا حاضية البحر ال يرحل«، »مشا سيدي مول 
التاج وجا بنعرفة مول العكاز«، »آويلي الشيباني دابا يعفو 
زمن  ملقاومة االستعمار  العيطة سالحها  كانت  وقد  يتوب«، 

اخلوف، ويف زمن االستقالل كانت حلن فرح وبهجة.
رحم اهلل الفقيدة.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الحاجة الحمداوية تودعنا.. والعيطة في حداد



المتورطون في انقالب الصخيرات

األمة، وتوحيد الجيش، وخلق روح 
التعاون بني عناصر الجيش.

الرسمية  البالغات  بعض  وكانت 
معلنة  واألخــرى  الفينة  بني  تصدر 
التي  اإلصالحية  ــراءات  »اإلجـ عن 
ــاع،  ــدف يــجــريــهــا مــعــالــي وزيـــر ال
املسلحة  للقوات  الــعــام  املــاجــور 

املــلــكــيــة، فــي صــفــوف الــجــيــش«، 
في  يقف  كان  أوفقير  الجنرال  لكن 

تصريحات أمام إطارات الجيش 
ــا وأمـــــام مــســاعــدي  ــوم ــم ع

عند  خــصــوصــا،  أمـــقـــران 
أن  يجب  كان  التي  النقط 

يقف عندها.
وأخــــــــــــــذت نـــقـــط 
تتعاظم  االســتــفــهــام 
الكولونيل  ذهــن  فــي 
أمــقــران عــن ســر هذا 
ــد،  ــدي ــج ــاه ال ــ ــج ــ االت
ــســاءل هل  ــت ــذ ي ــ وأخ
ــب..  ــبـ ــذا مــــن سـ ــ ــه ــ ل

أشــيــاء  ستعقبه  وهــل 
لم  أوفقير  لكن  أخــرى..؟ 

يستسلم  الكولونيل  يترك 
فدعاه  ولحيرته،  لتساؤالته 

لسهرة  شتنبر  شهر  أواخر  في 
ــرأس  ــا ل فــي طــنــجــة، ولــقــيــه رأسـ
ــة مــتــنــاهــيــة،  ــصــراح لــيــحــدثــه ب
نــوايــاه  حقيقة  عــلــى  وليطلعه 

وأهدافه.
يخطط  أوفقير  الجنرال  كان  لقد 
ــقــالب املــقــبــل لــيــلــة انــقــالب  ــالن ل

الصخيرات، ولم يكن هناك، بحكم 
الــهــلــع، مــجــال الســتــطــالع نــواب 
استنطاق  يــوم  فحتى  أوفــقــيــر، 
غــداة  إعــدامــهــم  قبل  الــجــنــراالت 
هجوم الصخيرات، حرص أوفقير 
استنطاق  هناك  يكون  ال  أن  على 
الجنراالت  يحضر  وكــان  شرعي، 

وعلى رؤوسهم أكياس من الخيش، 
ولم يكن االستنطاق كامال، وحيث 
الجوية  للقوات  األعلى  املفتش  أن 

القنيطرة،  قــاعــدة  قائد  أن  بلغه 
 »5 »ف  طائرات  شحن  قد  عبابو، 
على  الهجوم  ساعة  بالصواريخ 
جميع  اعتقال  تم  فقد  الصخيرات، 
رأسهم  وعــلــى  القنيطرة  ضــبــاط 
من  للتحقيق  وقــدمــوا  أمـــقـــران، 
إلى  بنعمر،  إدريس  الجنرال  طرف 

موالي  ثكنة  في  أوفقير  الجنرال 
إسماعيل، ولكن أوفقير لم يعتقلهم، 
اإلعدام  ساعة  حاضرين  وكانوا 
فتقدم  املوالي،  الصباح  في 
منهم الجنرال إدريس وهو 
الضباط  أمـــام  مــغــتــاظ 
ساعة اإلعدام وقال لهم: 
راسخ  اعتقاد  لي  كان 
بــأنــكــم مــشــاركــون 
واآلن  االنــقــالب،  في 
ــم بـــإطـــالق  ــ ــركـ ــ آمـ
األخيرة  الرصاصة 
ــني،  ــدومـ ــعـ عـــلـــى املـ
وفــــــــعــــــــال حـــمـــل 
ــقــنــيــطــرة،  ضـــبـــاط ال
لألمن،  ضــابــط  ومعهم 
حملوا  ــدر،  ي الكولونيل 
املــســدســات وأفــرغــوهــا في 
رؤوس املعدومني، نفس ضباط 
االنقالب  نظموا  الذين  القنيطرة 
املوالي في 16 غشت 1972، من بني 
الرصاصات  أطلقوا  الذين  الضباط 
أمقران  إلى  إضافة  أيضا،  األخيرة 
الكولونيل  هناك  كــان  والكويرة، 
عينه  الــذي  بنعمور،  السالم  عبد 

الجنرال أوفقير فيما بعد جنراال.
مــقــررا كما هي  كــان  أنــه  ــم  ورغـ
األصول، أن يعدم كل جنرال وحده، 
أســرع  أوفقير  ــإن  ف ــاألول،  بـ األول 
ــدام وكــان  ــ ــوطــون اإلعـ ــول ــط ب وسـ
النار،  أطلقوا  النار،  أطلقوا  يصيح: 
فقد كان يخشى أن يصدر امللك أمرا 
بإلغاء اإلعدامات، ألنه كان حاضرا.
الثاني  االنــقــالب  قــبــل  أوفــقــيــر 
في  »البوكير«  يلعب  كان  بشهور، 
الحسن  أخت  عائشة  األميرة  بيت 
من  عـــدد  بجانبه  ــان  وكـ الــثــانــي، 
األوراق  على  يده  فألقى  الضباط، 
أوراق  خمسة  له  وطلعت  الخمسة 
لضابط  فأظهرها  رابحة،  متناسقة 
كان جالسا جنبه )السعيدي( فرحا 
الثقة  كثرة  ومن  ولكنه  مستبشرا، 
فشك  أوراق،  أربعة  رمــى  بنفسه، 
رفاقه في أن يده فاسدة، وزادوا في 
أوراق  أربعة  على  وحصل  ــزاد،  امل
جديدة، فطلعت له خمسة أوراق من 
كانت  مليونني  وجمع  واحــد،  لــون 
على الطاولة، وقال: إنه فصل الحظ.
أوفقير  نادى  األمسية،  تلك  في 
اليوسي  حسن  الكولونيل  على 
حسن  أنت  حسن،  يا  إيــوا  قائال: 
ــا حسن  كــم؟ أجــابــه الــيــوســي: أن
ــر: أنــت  ــي ــق ــال لــه أوف ــق طــــروا، ف
الكولونيل  )بشهادة  زيرو  حسن 

السعيدي رحمه هلل(.
مهاجمي  متابعة  عملية  أثــنــاء 
تائهني  كــانــوا  ــذيــن  ال أهــرمــومــو 
ــالق  ــ ــوارع الـــربـــاط وإط ــ ــ ــي ش فـ
أوفقير  نــادى  مستمر،  الــرصــاص 
ليلتحق  السعيدي  الكولونيل  على 
إسماعيل،  مــوالي  معسكر  في  به 
استأذن  أن  بعد  السعيدي  ونــزل 
ــس،  إدري بنعمر  الجنرال  رئيسه 
سيارة  فــركــب  سيارته  يجد  ــم  ول
زوجته، وعندما جاء سائقه التحق 
به، وصل السعيدي ملعسكر موالي 
وكان  أوفقير،  له  وقــال  إسماعيل 
أخبرك  أن  أردت  إنما  مشدوها: 
يكون،  ما  أحسن  على  األمــور  بأن 
ولكن سائق السعيدي الذي كان في 
السيارة  لاللتحاق بصاحب  طريقه 
أطلق  لكمني  تــعــرض  السعيدي، 
بعد  ونجا  بغزارة،  الرصاص  عليه 
أن هرب ودخل في باراج عسكري، 
في  كانت  النية  أن  على  يــدل  مما 
كل  أن  وعلى  السعيدي،  اغتيال 
شاهدها  التي  التصفيات  عمليات 
سكان الرباط صباح يوم 11 يوليوز 

1971، لم تكن كلها حقيقية.

ــن شهر  ــوم الــعــاشــر م ــي ــي ال ف
غشت، أي شهرا واحدا يوما بيوم 
كان  الــصــخــيــرات،  حـــوادث  بعد 
الجنرال  يفّسح  أمقران  الكولونيل 
ــقــاعــدة  ــبــات ال ــر فـــي جــن ــي ــق أوف
القنيطرة، وكان  العسكرية بمدينة 
وفدهما متبوعا بعدد من الضباط 
أوامره  يملي  أوفقير  كان  الكتاب، 
مدينة  ستبنى  هنا  يكتبون:  وهم 
هنا  كـــذا..  سنعمل  هنا  سكنية، 
سنبني كذا.. يجب صرف ميزانية 
جمعية  تــأســيــس  يــجــب  لـــكـــذا.. 
وعيون  تعطى،  واألوامـــر  لــكــذا... 
وأفكارهم  اتساعا  تزداد  الضباط 
الذي  الرجل  لهذا  انفتاحا  تــزداد 

جاء لينفذ لهم كل مطالبهم.
وهبطت السيارات املحملة بوفد 
املنحدر  الطريق  في  الدفاع  وزير 
ــى مــخــازن الــطــائــرات،  ــؤدي إل املـ
واحدة  يتفحصها  الجنرال  وأخذ 
واضعا  بعضها  ويدخل  ــدة،  واح
طيار  وكأنه  الفنية  األسئلة  بعض 
زاد  الــذي  الشيء  الطيارين،  مثل 
إليهم  التفت  ثم  به..  الكل  إعجاب 
أنسيتم  تتعجبون..  ملــاذا  قائال: 
وإني  بنفسي..  طائرتي  أقود  أني 

أحب الطيران؟
وأرسل أوفقير نظرة طويلة على 
 ،»5 »ف  النفاثة  الطائرات  سرب 
الكولونيل  إلــى  بنظره  انتقل  ثم 
ــذي اســتــقــبــل نــظــرة  ــ ــران ال ــقـ أمـ
التفاهم  وكان  بابتسامة..  رئيسه 

بالنظرات فقط.
ينمو على  التفاهم  واستمر هذا 
مــر األيـــام، بــل الــســاعــات، وكــان 
من  ــى  ــ األول بــالــدرجــة  املستفيد 
القاعدة  ضباط  هم  التفاهم  هــذا 
إعــجــابــهــم  وزاد  ــا..  ــودهـ ــنـ وجـ
إعجاب  وزاد  أمــقــران،  برئيسهم 

رئيسهم برئيسه أوفقير.
وبعد أيام قليلة، ومع دخول شهر 
تتكرر  االجتماعات  كانت  شتنبر، 
أوفقير  كان  وأمقران،  أوفقير  بني 
يتحدث  اللجان  أعضاء  بمحضر 
عن اإلصالح: إصالح الجيش عماد 

بقلـم :
مصطفى العلوي

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

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

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

حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
28

الحقيقة الضائعة

الحلقة

32

العدد: 1555 من 08 إلى 14 أبريل 2021

لقد اكن الجنرال أوفقير يخطط 
لالنقالب المقبل ليلة انقالب الصخيرات، 
ولم يكن هناك، بحكم الهلع، مجال 
الستطالع نواب أوفقير، فحتى يوم 

استنطاق الجنراالت قبل إعدامهم غداة 
هجوم الصخيرات، حرص أوفقير على أن 
ال يكون هناك استنطاق شرعي، وكان 

يحضر الجنراالت وعلى رؤوسهم 
أكياس من الخيش

عندما نفذ اأوفقري اإعداما �سريعا للجرناالت
 خوفا من تراجع احل�سن الثاين

أوفقير في زيارة للقاعدة الجوية بالقنيطرة، وعلى يمينه يظهر محمد أمقران


