
  

سري

خرجة  لكن  كبير،  فرق  واخليال  الواقع  بني 
ابن »بينبني« تضمنت معطيات غير صحيحة 
حول قصة »مؤنس امللك« الذي مت الترويج له 
كان  بينما  الثاني،  احلسن  للملك  كـ»جليس« 

مؤنسا، باعتراف العائلة نفسها)..(. 
ال  الــذي  املستشار  وقصة  الــكــاوي  الباشا  وبــني 
سؤال  يطرح  عليه)..(،  واملغضوب  الرشوة،  يقبض 
باخلزانة  ملكلف  األخير  اإلعامي  اخلروج  من  الغاية 
جتاه  فعل  برد  يتعلق  األمر  كان  إذا  وعما  احلسنية، 

احلاصلني على الثقة الكبرى)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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تحت األضواء

حوار األسبوعملف األسبوع

الداخلية تنتـقل من محـاربـة 
زراعة »الكيف« إلى الدفاع عنه

تفاصيل صناعة ملك 
المستقبل

نبــيل بنعــبد اهلل يطــالب 
بنفـس سـياسي جـديد

3

624

األدوار االستخباراتية التي ساهمت تحليل إخباري
في صعود نجم الحموشي والمنصوري 14

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور«

استمرار  ظل  وفي  الحظر،  استمرار  ظل  في 
تداعيات الجائحة، عاد الحديث مؤخرا عن ظاهرة 
ما  هو  المرة،  هذه  والجديد  البحر،  عبر  الهجرة 
وفرته التقنيات الحديثة لجيل »الحراكة«، من خرائط وصور 
ما  وهو  السرية)..(،  للهجرة  ذاتية  خطط  بتنظيم  كفيلة 
لهذه  مكثف  انتشار  ظل  في  الخطر  ناقوس  دق  يفرض 

»اإلرشادات« على مواقع التواصل االجتماعي..
وظاهرة  مخاطرة،  يبقى  الحجر،  ظل  في  الهجرة  حلم 
الخطر،  ناقوس  دق  ضرورة  يعني  ما  للمغرب،  مسيئة 
ومواجهة الظاهرة بكافة الوسائل، أولها الشروع في 
تخفيف الحواجز مباشرة بعد نهاية شهر رمضان المبارك، 

في انتظار معالجتها بشكل نهائي)..(.

الهجرة في ظل الحجر 
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كـواليـس األخبــار

العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 2021

نهاية زعيم حزب 
»بوديموس« 

المتطرف 

الرباط. األسبوع

قرر بابلو إغليسياس، زعيم 
املتطرف،  »بوديموس«  حزب 
ــاة  ــي ــح ــن ال ــ االنـــســـحـــاب م
في  خسارته  عقب  السياسية، 
االنتخابات الجهوية بمدريد.

ملناضلي  إغليسياس  وقال 
كل  عــن  يتخلى  أنـــه  ــه،  حــزب
بعد  السياسة،  ويترك  مهامه 
مقاعد  عشرة  على  حصوله 
البرملان  انتخابات  في  فقط 

الجهوي لجهة مدريد.
إغليسياس  قدم  أن  وسبق 
كنائب  منصبه  من  استقالته 
اإلسبانية،  الحكومة  لرئيس 
ــة  ــاس ــرئ ــح ل ــرشـ ــتـ قـــصـــد الـ
الحكومة املحلية لجهة مدريد، 
العــتــزال  دفــعــه  فشله  أن  إال 

السياسة.

بقلــم               الطيب العلوي

الطوارئ الصحية تعّجل 
الهجرة بمجانية 

عادت مؤخرا عجلة الهجرة السرية باملغرب، إلى الدوران، وأقوى 
من أي وقت مضى)...(، واملدفوعة تاريخيا بحلم »القاع والضياع«، 
وجغرافيا بعامل القرب بني ساحلي جنوب إسبانيا وشمال املغرب، 
من  يتضح  وبدأ  األمــور،  سهلت  جديدة  عوامل  زادتها  قد  هي  وها 
كل  من  وأبسط  للواقع،  أقرب  أصبح  »الحريك«  أن  للمغاربة  خاللها 

اإلجراءات األخرى..
يوفر  الــبــالد،  ملــغــادرة  هادفة  فكرة  أي  صاحب  كــان  أن  فبعد 
»املاليني الصحاح«، ملشروع يساهم فيه ماديا ومعنويا، كل من األب 
نحو شبكة  توجه صاحبه  الزوجة، قبل  واألخت، وحتى  واألخ  واألم 
تجار البشر، الذين لم يترددوا أبدًا في مضاعفة أسعار رحالتهم التي 
انتهت بأثمان صاروخية، بسبب اإلقبال الكبير والطلب املتزايد على 
البحر األبيض  عروضهم، عروض مستفيضة جعلت أسماك وحيتان 

املتوسط، وحدها القادرة على إحصاء ضحايا َوْهم الحلم األوربي.
َر  إال أن االعتكاف في البيوت الناتج عن الحجر الصحي، الذي َحجَّ
اإلبـــداع)...(،  نحو  تتجه  العقول  وجعل  والجيوب)...(،  األوضــاع 
واألفكار تبتعد عن شبكات تجار املوت، بتخصيص وقت أكبر لشبكة 
أسلوبا  السرية  للهجرة  أعطت  التي  األنترنيت،  آخر، شبكة  نوع  من 

جديدا بدوره، بحيل فريدة، خصوصا وأنها مجانية.
بدأ كل شيء عند نشر فيديو يروي قصة »فوزي والعربي«، اللذين 
ميناء  من  انطلقا  حيث  مسبوقة،  غير  مغامرة  املاضي  في  خاضا 
الصويرة قاصدين الواليات املتحدة على منت قارب صيد صغير، وبعد 
أربعة أشهر »شافو فيها املوت«، وجدا نفسيهما قرب البرازيل.. مقطع 
جعل الشباب يفهم أنه بما أن البعض منهم حقق ما فعل كريستوف 

كولومب، فلم ال اإلتقان والبراعة في ما قام به طارق بن زياد.
نعم، هكذا أصبح »اليوتيوب« يشكل ويركب بني األفكار والدوافع 
الهاتف  شاشة  وراء  تبدأ  أحالما  مغذيا  املغربي،  الشباب  لــدى 
الحريك«  »حلول  جميع  أصبحت  حيث  البحار،  أعماق  في  وتنتهي 
متوفرة »من طاق طاق حتى للسالم عليكم«: من تفسير أحالم الهجرة 
السرية، وسرد الالئحة الكاملة للمعدات ومالبس السباحة الالزمة، 
في  عليها  اإلقبال  أصبح  بالشمال،  جريدتنا  مراسل  حسب  والتي 
التي  الفريدة من نوعها،  الفيديوهات  إلى  األسواق غير مسبوق، 
ألعاب  طريق  عن  ا  جــوّ رة  واملصوَّ األخيرة،  اآلونــة  في  انتشرت 
»فاليت سيمواليتر«، التي هي في الحقيقة ليست للتسلية فقط، وإنما 
لتدريب ربان الطائرة، انتهزها بعض املغاربة لشرح مختلف الطرق 
إلخوانهم في هلل)...( وبالواضح، كجميع الخرائط واملسالك واألماكن 
وجميع  األمــنــيــة)...(،  املراقبة  وأماكن  منها،  العبور  يمكن  التي 
النظر  بغض  هذا  الحدودي،  الشريط  طول  على  املتواجدة  الثغرات 
خاصة  ألرقام  واملوفرة  اللغات،  بجميع  املتوفرة  املواقع  مختلف  عن 
يمكن االتصال بها عند الحاجة إلطالق نداء االستغاثة، تجيب عليها 
منظمات اختصاصها تقديم الدعم اإلنساني للمهاجرين السريني وهم 

في أعالي البحار.
 »إييه آسيدي«، بعد أن كانت الهجرة غير الشرعية محاطة بالكتمان 
والسرية، صارت اليوم أمرا علنيا ال يخفيه أصحاب العروض)...(، 
نشر  في  بدوره  يتردد  ال  سباحة،  ووصل  اكتافوا«  على  عّرا  و»الّلي 
فيديو هو اآلخر، متباهيا بإنجازه، متمنيا حظا موفقا لالحقني)...( 
كما كان األمر بالنسبة لهشام الشعيبي، الشاب الذي بعد أن تعرف 
به  والتحقت  عالقتهما،  وتطورت  بعد)...(،  عن  إسبانية،  آنسة  على 
عليه  اقترحت  وملا  القران،  وعقدا  عائلته،  على  وتعرفت  املغرب،  في 
الدخول  تأشيرة  على  لحصوله  العائلي،  التجمع  إجراءات  في  البدء 
سيري  بدراعي،  نجيلها  بغيت  أوربا  »أنا  عليها:  رّد  إسبانيا،  إلى 

فحالك، اعطيني أسبوع نكون عندك...«، وهو فعال ما حصل..
فكرة التطرق ملوضوع الهجرة كافتتاحية لعدد هذا األسبوع، بعيدا 
هذه املّرة عن السياسة، راودتني يوم الثالثاء األخير، بعد أن عبرت 
الحكومة عن عدم استعدادها للجواب عن األسئلة املوجهة لها تحت 
إلى  الفنيدق  شباب  هجرة  موضوع  حول  املستشارين،  مجلس  قبة 
سبتة، وبعد أن أكد عبد القادر حيسان، البرملاني باسم الكونفدرالية 
حكومة  فيها  ترفض  التي  الخامسة  املرة  أنها  للشغل،  الديمقراطية 
األقــل،  على  العمود  هــذا  ليكون  القضية،  مع  التجاوب  العثماني 
الذين  األوربيني،  الحكوميني  املسؤولني  بعض  تساؤالت  عن  إجابة 
استغربوا)...( مؤخرا عبر بعض املنابر الدولية)...(، لسبب كل هذا 
التهافت املغربي على الهجرة في الوقت الذي يتوفر فيه املغرب على 

ثروات وموارد مهمة.
له املغاربة مؤخرا من مهارات في السباحة)...(، ما  إن ما تعاطى 
هو إال حل مؤقت لقضاء أغراضهم في انتظار موعد انتهاء قرار تعليق 
الرحالت الجوية، ومشهد الشباب الثمانون، الذين خاضوا األسبوع 
املاضي، وفي واضحة النهار، هجرة جماعية سباحة نحو مدينة سبتة 
لخوض  السباحة  على  تدريبية  حصة  إال  كان  للفنيدق، ما  املجاورة 
نهائيات »بليونش / الجزيرة الخضراء« و»القصر الصغير / طريفة«، 

إذا ما استمر الحظر الجوي ما بعد 21 ماي)...(.

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

عين الشركات اإلسرائيلية على زراعة »الكيف«

الرباط. األسبوع

ــرات  ــ ــشـ ــ عــــــبــــــرت عـ
عن  اإلسرائيلية  الشركات 
ــي االســتــثــمــار  رغــبــتــهــا ف
الطبية  االستعماالت  في 
بشمال  الــهــنــدي  للقنب 
املــمــلــكــة، حــتــى تــكــون 
تقنني  بعد  للمجال  سباقة 

الزراعة.
وتـــنـــشـــط الـــشـــركـــات 
مجال  ــي  ف اإلســرائــيــلــيــة 
صناعة األدوية والتجميل، 
لالستفادة  تسعى  بحيث 

ــتــســهــيــالت الــتــي  ــن ال مـ
الوطنية  الوكالة  ستقدمها 
ــى،  ــ ــ ــة األول ــلـ ــرحـ ــي املـ ــ ف
باالستعماالت  واملتعلقة 

الطبية.
ويــعــرف املــغــرب زيــارة 
ورجــال  إسرائيلية  وفــود 

ــال يــبــحــثــون عــن  ــ ــم ــ أع
اســتــثــمــارات جــديــدة في 
العديد من املجاالت، حيث 
من  الهندي  القنب  يعتبر 
تحظى  الــتــي  ــزراعـــات  الـ
بعض  قبل  مــن  باهتمام 

الشركات اإلسرائيلية.

الرباط. األسبوع

وبعد  لــلــوراء،  يعود  الزمن  أن  لو  كما 
النقاشات  فــي  األحـــزاب  كــل  شــاركــت  أن 
الجديد،  التنموي  بالنموذج  املرتبطة 
بشخصيات  املرتبطة  املؤسسات  خرجت 
متأخرة  بدلوها  لتدلي  تاريخية،  سياسية 
بـ»إطالق  تطالب  وهي  املوضوع،  هذا  في 
كل  يضم  جديد  مغرب  لبناء  شامل  حوار 
الدعوة إلى  البالد«، وكذا  املكونات وفئات 
رهانات  لكسب  املفقودة،  الثقة  »استعادة 

التنمية والتحديث«.
النداء الصادر عن هذه املؤسسات حمل 
الفاسي  عالل  مؤسسة  من  من  كل  توقيع 

ومؤسسة  بوعبيد  الرحيم  عبد  ومؤسسة 
علي يعته ومؤسسة أبوبكر القادري للفكر 
الجابري  عابد  محمد  ومؤسسة  والثقافة، 
للفكر والثقافة، ومركز محمد بنسعيد آيت 
محمد  ومركز  والــدراســات،  لألبحاث  يدر 
والتنمية  للديمقراطية  الــوزانــي  حسن 

البشرية.
وكأن الزمن السياسي يعود للوراء، فقد 
للتداول  السياسيني  األقطاب  أسماء  عادت 
الجديدة،  املطالب  هامش  على  جديد  من 
بصفته  العلوي،  إسماعيل  يقول  حيث 
مسألة  »إن  يعتة:  علي  ملؤسسة  رئيسا 
الثقة بني املجتمع واملؤسسات أكبر تصدع 
الثقة  تآكلت هذه  املغرب، حيث  يشكو منه 
وانكسرت«، موضحا أنه »أمام هذه الحالة، 
للدفع  األمــوال  من  ورصدت  خططت  مهما 
بالتنمية البشرية، فإن املجهودات كلها لن 
منها  تجني  ولن  كامل،  بشكل  أكلها  تؤتي 

إال الشيء القليل، في مقابل تفشي اليأس 
والتشنج قبل االنفجار وذهاب الثقة«.

بلسان  الفاسي  الواحد  عبد  قال  بدوره، 
»مشكل  أن  )املــؤســســة(،  الفاسي  عــالل 
أســاســي«،  مشكل  الــســيــاســي  الــعــزوف 
من  األشـــخـــاص  »أغــلــبــيــة  أن  مــوضــحــا 
مهمة،  ثقافية  مستويات  ومــن  املتعلمني 
االنتخابات،  في  يشاركون  ال  الذين  هم 
وهنا تطرح مسألة املواطنة املتجددة التي 
الباحث  قــال  بينما  مبادرتنا«،  تطرحها 
محمد شقير بلسان محمد الحسن الوزاني: 
الثقة  انــعــدام  حــول  الــدائــر  النقاش  »إن 
االنتخابي،  بالعزوف  وربطها  السياسية 
يتناسى عنصرا محوريا، هو أن التصويت 
كإشكالية  إجباريا  تصويتا  ليس  باملغرب 
لكن  األحزاب،  عليها  تناضل  أن  يجب  كان 
وقع العكس ولم تؤكد عليها، ألنه ليس من 

مصلحتها«.

هل فشل الورثة الحزبيون ؟ 

بعث عالل الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد 
وعلي يعتة لمناقشة النموذج التنموي

الفاسي يعتة بوعبيد 



تحت األضواء
3 العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 2021من 24 إلى 30 دجنبر 2020
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ما خفي

الرباط. األسبوع

وتحولت  دورتـــه  الــزمــان  دار 
وزارة الداخلية من وزارة تحارب 
القنب  زراعــــة  أشــكــال  جــمــيــع 
عن  تدافع  وزارة  إلــى  الهندي، 
»تأهيل القطاع« في إطار قانوني 
القنب  زراعــة  »تقنني  إلى  يهدف 
طبية«،  الســتــعــمــاالت  الــهــنــدي 
وبخالف األزمنة الغابرة، تحدثت 
ــة  دراسـ فــي  ــيــة  الــداخــل وزارة 
فيها  تمارس  أماكن  عن  رسمية، 
للقنب  مشروعة  الغير  الــزراعــة 
الشمالية،  األقاليم  في  الهندي 
شــفــشــاون،  الحسيمة،  ومــنــهــا 
وزان، تاونات، العرائش وتطوان، 
ــذه املــســاحــة، حسب  وعــرفــت ه
مؤخرا،  الوزارة  أعلنتها  دراسة 
تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، 
إنجاز  عرفت  التي  السنة  وهي 
متعددة  االستقصائية  الدراسات 
األبعاد حول زراعة القنب الهندي 
واالقتصادي  االجتماعي  وأثرها 
ومكتب  املــمــلــكــة  ــني  ب بــتــعــاون 
بمحاربة  املكلف  املتحدة  األمــم 
أن  علما  والجريمة،  املــخــدرات 
من  انتقلت  املزروعة  املساحات 
حوالي 130 ألف هكتار في بداية 
سنوات الـ 2000 إلى أقل من 50 
ألف هكتار في السنوات األخيرة.

وحسب نفس املصدر، وهو 
مــصــدر رســمــي هــذه املــرة، 
اإلحصائيات  كانت  حيث 
ــت ســـابـــق نــابــعــة  ــ ــي وق فـ
ــنــشــطــاء  مـــن تـــقـــاريـــر ال
عن  املدافعة  والجمعيات 
تقنني زراعة القنب الهندي، 
املــضــادة،  ــقــاريــر  ــت ال أو 
فإن  للمغرب)..(،  املسيئة 
تقل  التي  األرضية  القطع 
مساحتها عن هكتار واحد 

من  املائة  في   80 حوالي  تمثل 
املستغلة،  للقطع  اإلجمالي  العدد 
فيما يبلغ متوسط املساحة 1.25 

هكتار لكل عائلة..
عن  تتحدث  الدراسة  أن  ورغم 
مجال غير مقنن، فإن إعالن بعض 
األرقام بشكل رسمي يؤكد جدية 
ورش تقنني زراعة القنب الهندي 
في املغرب، فهذه هي املرة األولى 
رسميا  اإلعــالن  فيها  يتم  التي 
القطاع،  فــي  العاملني  عــدد  عــن 
حيث يقدر عدد األشخاص الذين 
الزراعة غير املشروعة  يمارسون 
شخص،   400  000 بــحــوالــي 
عائلة   60  000 يــعــادل  مــا  أي 
كبير  تــفــاوت  ويــالحــظ  تقريبا، 
في مستوى الدخل حسب نوعية 
ووفرة  النبتة  ومردودية  التربة 
ذلك،  من  وأكثر  املائية...  املوارد 
ألول  أعلنت  الداخلية  ــوزارة  فـ
الذي  املداخيل،  جانب  عن  مــرة 
الطابوهات،  من  طويلة  ملدة  ظل 

وحسب نفس املصدر، فإن 
الفالحية  املداخيل 

اإلجمالية لزراعة 
الهندي،  القنب 
من  ــت  ــل ــق ــت ان
 500 حــوالــي 
أورو  مليون 

في بداية 

حوالي  إلــى   2000 الـــ  سنوات 
مقابل  حاليا،  أورو  مليون   325
أوروبا  في  نهائي  معامالت  رقم 
مر من حوالي 12 مليار أورو إلى 

حوالي 8.10 ماليير أورو..
هذه  وسط  الدراسة،  ودافعت 
ــن وضــعــيــة الــفــالح  األرقـــــام، ع
استغالله  يتم  ــذي  ال التقليدي 
ــرف شــبــكــات الــتــهــريــب،  ــن طـ م
من  املائة  في   3 إال  يأخذ  ال  فهو 
مقابل  النهائي  املعامالت  رقــم 
الــتــي  املـــائـــة  فـــي   12 حـــوالـــي 
الــســوق  فـــي  الـــفـــالح  يجنيها 
املــشــروعــة، مــع الــعــلــم أن هــذا 
مستدامة،  زراعة  يمارس  األخير 
الداخلية  وزارة  دفــاع  يقف  ولم 
املزارعني  من  الصنف  هــذا  عن 
الدراسة  إن  بل  الحد،  هذا  عند 
القنب  زراعـــة  نــشــاط  إن  قــالــت 
املعروفة،  الظروف  في  الهندي 
بالفقر  الشعور  »نشاط يعزز  هو 
وبالنظر  والتهميش،  والعزلة 
قانونية،  الغير  طبيعتها  إلــى 
بشكل  الــزراعــة  هــذه  تعرقل 
الساكنة  انــدمــاج  كبير 
التنمية  ســيــاســات  فــي 
االقتصادية واالجتماعية 
من  جــوا  وتخلق  للبلد، 
لدى  والــخــوف  التوجس 
مــزارع  ويعاني  الساكنة، 
الغير  الــهــنــدي  الــقــنــب 
ثالثة  على  قانوني 
أوال  ــدة:  ــعـ أصـ
استغالله  يتم 
من  اقتصاديا 
املهربني  قبل 
الـــــــذيـــــــن 
يــشــتــرون 
إنتاجه 
الغير 

العيش في  مشروع، ويجبر على 
شبه سرية وال يستطيع املشاركة 
االجتماعية،  الحياة  في  الكاملة 
الطبيعي  محيطه  يــتــدهــور  ثــم 

بسرعة..
وزارة  دراســــــة  تــتــوقــع  ال 
الداخلية، املعلن عن نتائجها في 
للزراعات  مستقبل  أي  البرملان، 
إنها  وتــقــول  مــشــروعــة،  الغير 
املدى  على  بالزوال  مهدد  نشاط 
القريب، بحيث يهدد تقنني القنب 
الطبي والترفيهي، الجاري حاليا 
في أوروبا، والذي من املنتظر أن 
في  الــقــارة  ــاء  أرج معظم  يشمل 
القادمة،  سنوات  العشر  غضون 
الــزراعــة  منتوج  تصدير  ســوق 
في   80( بالزوال  مشروعة  الغير 
وقد  تقريبا(،  اإلنتاج  من  املائة 
بدأت بوادر هذا التهديد منذ عدة 
سنوات من خالل انخفاض أثمان 

املنتوج والكميات املُباعة.
الهندي  القنب  تطوير  سيمكن 
مجموعة  من  الحد  من  املشروع 
بتهريب  املتعلقة  املخاطر  مــن 
وتلك  املـــخـــدرات،  ــالك  ــه واســت
ــني  ــواطــن املــتــعــلــقــة بــصــحــة امل
فتطوير  اقتصاديا،  أما  والبيئة، 
سيمكن  اإلنتاجية  السلسلة  هذه 
بلدا مصدرا  أن يصبح  بلدنا من 
والصيدلية  الطبية  للمنتجات 
يبقى  أن  ــدل  ــ ب ــة  ــي ــاع ــصــن وال

مستوردا لها بالعملة الصعبة.
ــررات الــدولــة  ــب هــذه بــعــض م
الهندي،  القنب  ــة  زراعـ لتقنني 
علما أن الحديث عن هذه الزراعة 
واالستعمال  التقنني  ــار  إط فــي 
نفسها  الــدولــة  جــعــل  الــطــبــي، 
في  املغرب  قــوة  نقط  عن  تدافع 
هـــذه الـــزراعـــة، وهـــي الــظــروف 
املواتية،  واملناخية  الطبيعية 
والــقــرب مــن الــســوق األوروبــيــة 
الصاعدة والدراية املوروثة التي 
يتمتع بها الفالحون التقليديون، 
فضال عن توفر بالدنا على عرض 
لوجستيكي )موانئ، مطارات...( 
يؤهلها القتحام األسواق الدولية.

في إطار »الحقيقة الضائعة«، 
أسرارا  قريبا  »األسبوع«  ستنشر 
للحقيقة  قــبــل،  مـــن  تــنــشــر  لـــم 
الــقــيــدوم  بقلم  ــخ)..(،  ــاريـ ــتـ والـ
وذلك  العلوي،  مصطفى  الراحل 
خلفه  ــذي  ال الكبير  الصدى  بعد 
نــشــر حــلــقــات عــن »الــصــخــيــرات 

املجزرة السياسية«.

الراغبون  األبناك  زبناء  يفاجأ 
ــات أقــاربــهــم  ــالق حــســاب ــ فــي إغ
»الــبــنــك« يفرض  بــكــون  ــى،  ــوت امل
ومصاريف  واجبات  أداء  عليهم 
املتوفي،  الشخص  حساب  إغالق 
قانونية  مدى  عن  السؤال  ليطرح 
شخص  على  رسوم  فرض  وجدية 
ميت إلغالق حسابه البنكي.. وهل 
تفتح  األبــنــاك  أن  ــك  ذل مــن  يفهم 

حسابات للموتى)..(؟

الرعب  مسلسل  بعد  ينته  لم 
من  ــان  أطــن تــركــيــب  خلقه  ــذي  الـ
الحديد الصلب في إطار بناء محطة 
العاصمة  وســط  للقطار  جــديــدة 
التاريخية،  املحطة  فــوق  الرباط 
وبعد أن تم توقيف األشغال بقرار 
مجموعة  مــؤخــرا  شوهد  ملكي، 
بإصالحات  يقومون  العمال  من 
تقف  الـــذي  ــرآب  املـ فــي  ترقيعية 
ظهور  مع  بالتزامن  املحطة،  فوقه 
هذا  أن  علما  الطالء،  في  تشققات 
تقنية  أعطاب  من  يعاني  ــرآب  امل
جوا  خلق  ما  حداثته،  رغم  كثيرة 

من الشك في املستقبل)..(.

أن  مطلعة،  مــصــادر  كشفت 
ــة الــهــنــديــة من  ــســالل ــول ال وصــ
يفرض  قــد  للمغرب،  »كـــورونـــا« 
الجوية  الرحالت  برنامج  مراجعة 
البلدان  مع  خاصة  عنها،  املعلن 
التي يمكن أن تشكل بوابة النتقال 
من  انطالقا  واألشخاص  البضائع 

الهند.

تفادى وزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمــيــة جــدال كــبــيــرا مــؤخــرا 
القيمني  تأهيل  تأثير  بخصوص 
خالل  مــن  األئــمــة،  على  الدينيني 
محصن  األئمة  »جسم  أن  القول 
أنفسهم  األئمة  ويحميه  بالقانون 
ــارة  مــن الــتــشــويــش«، ووجـــه إش
بأن  ــر)..(،  ــ األمـ يهمهم  مــن  ــى  إل
معه  وستيأس  منيع  األئمة  جسم 
قوامه  ألن  الــتــربــص،  ــواع  أنـ كــل 
ثوابت  بصيانة  عضويا  مرتبط 
بنظرة  مرتبط  غير  ــه  وألن األمــة، 
شخص عابر، وال يقبل االستغالل 

والوصاية)..(.

الــخــارجــيــة  وزارة  تــذرعــت 
اإلسبانية بمبرر استقالل القضاء، 
ارتأى  إذا  تتدخل  لن  إنها  لتقول 
القضاء اإلسباني محاكمة إبراهيم 
املتواجد  البوليساريو  زعيم  غالي 
عنه  املسكوت  لكن  أراضيها،  على 
اإلسبانية،  الحكومة  طــرف  مــن 
التي تتحجج بالدوافع اإلنسانية، 
شخص  مــع  تعاملها  طريقة  هــو 

يحمل وثائق ثبوتية مزورة)..(.

هل يفرض التقنين عفوا شامال
عـن المزارعـين المبحـوث عنهـم ؟

وزارة الداخلية 
تنتـقل من 

محـاربـة 
زراعة القنب 
الهندي إلى 

الدفاع عنه

لفتيت
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كـواليـس األخبــار

العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 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

الراحل محمد الخامس 
رفقة الدفعة األولى 

من خريجي المدرسة 
اإلدارية

هل توجد خالفات بين أعضاء 
لجنة النموذج التنموي؟

الرباط. األسبوع

يرأسها  التي  التنموي،  النموذج  لجنة  تأخرت 
الوجود،  إلى  املشروع  إخراج  في  بنموسى،  شكيب 
اللجنة  أعضاء  توافق  كثيرة حول  تساؤالت  ظل  في 

على الصيغة النهائية للنموذج الذي طال انتظاره.
السفيرة  بإطالع  بنموسى،  السفير  قام  أن  فمنذ 
وتعرضه  التنموي،  النموذج  محاور  على  الفرنسية 
له  خلق  الــعــام،  الــرأي  طــرف  من  كثيرة  النتقادات 
اللجنة،  أعضاء  بعض  مع  داخلية  وخالفات  مشاكل 
كما أن عدم استقبال بنموسى من قبل امللك في فاس 
خالل الشهر املاضي، يؤكد أن مشروع إعداد النموذج 
إخراجه  قبل  تعديالت  إلى  يحتاج  الزال  التنموي 
اللجنة يطالبون  للوجود، خاصة وأن بعض أعضاء 

بتمديد فترة املشاورات والنقاش.
مؤخرا  باحثون  طلبة  أجــراهــا  دراســة  وكشفت 
مؤشرات  وجــود  عن  للتجارة،  الوطنية  باملدرسة 
وعوامل تثير التوتر بني أعضاء اللجنة، منها صرامة 
القطاعات،  اختيارات  األولويات،  تحديد  التعليمات، 
النهائي،  املــوعــد  وضغط  املفترضة،  واملسؤولية 

وتنوع الخلفية وضغط املواطن.

تفاصيل واقعة »االستحمار« في حزب األصالة والمعاصرة

 

فيدرالية الناشرين تطالب بعودة الصيغة القديمة لدعم الصحافة

التزكيات تهدد بتفجير »البام«

بنموسى

الرباط. األسبوع

يعيش حزب األصالة واملعاصرة صراعات 
داخلية قبل موعد االنتخابات املقبلة، حيث 
مشادات  للفريق  األسبوعي  االجتماع  شهد 
باملكتب  وأعــضــاء  برملانيني  بــني  كالمية 

السياسي.
في  يجري  مــا  على  مطلع  مصدر  ــال  وق
الحزب، أن »النواب انتفضوا في وجه وهبي 

ورئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات«.
كل  بحضور  أنه  املصدر،  نفس  وأوضــح 
من األمني العام لحزب األصالة واملعاصرة، 
ــي رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــوت ــحــم وال
يوم  العبدي  رشــيــد  تـــرأس  لالنتخابات، 
اإلثنني املاضي، اجتماع الفريق األسبوعي، 
النواب  الذي عرف مشادات ومالسنات بني 
انتفض  حيث  السياسي،  املكتب  وممثلي 
على  »التضييق  أسموه  ما  بسبب  الفريق 
العمل البرملاني وتصفية حسابات سياسية 

وانتخابوية ضيقة«.
في  عديدة  أزمــات  عرف  الحزب  أن  فرغم 
مرة،  وألول  أنه،  إال  السابقني،  األمناء  فترة 

ممارسة  مــن  الــنــواب  بمنع  املطالبة  تتم 
الحموتي  طالب  حيث  الدستوري،  حقهم 
الكتابية  الفريق، بعدم قبول األسئلة  رئيس 
حضور  مــن  ومنعهم  للنواب،  والشفوية 
أن  بــدعــوى  والجلسات،  الفريق  اجتماع 
وأن  الحزب،   تجاه  واضحة  غير  مواقفهم 
ما يقومون به »استحمار للقيادة« على حد 
مجموعة  دفع  الذي  الشيء  الحموتي،  قول 
حد  إلــى  وصــل  االحتجاج  إلــى  النواب  من 
الوطنية  اللجنة  رئيس  وجه  في  الصراخ 

تحويل  بمحاولة  إياه  متهمني  لالنتخابات، 
فريق  إلى  واملعاصرة  األصالة  من  الفريق 
أمام  الحزب  يدمرون  وأنهم  »املستقبل«، 

أطماع شخصية، يضيف املصدر.
املالسنات  لتستمر  االجتماع  وانفجر 
لتكون  البرملان،  أروقــة  وفي  القاعة،  خارج 
أزمة »البام« بذلك، قد شملت جميع أجهزته 
بما فيها الفريق النيابي، الذي كان في منأى 
املؤتمر  غاية  إلى  الداخلية  التطاحنات  عن 

الرابع.

نزار البركة يهاجم بن كيران
الرباط. األسبوع

حمل األمني العام لحزب االستقالل، نزار البركة، املسؤولية 
بخصوص  كيران،  بن  اإلله  عبد  السابق،  الحكومة  لرئيس 

تدهور التعليم العمومي، وملف األساتذة املتعاقدين.
التعاقد  سياسة  في  مشاركته  من  البركة  نزار  وتبرأ 
يتحدث  كان  أنه  مبرزا  كيران،  بن  التي نهجتها حكومة 

مع بن كيران في املوضوع ويرفض سياسة التعاقد.
وأوضح البركة أنه كان يعلم أن التعاقد سيخلق شرخا 
في  كثيرة  انعكاسات  له  وستكون  العمومي،  التعليم  في 

البالد، ومشاكل كبيرة داخل القطاع.

الرباط. األسبوع

لناشري  املغربية  الفيدرالية  طالبت 
الدعم  بمنظومة  للعمل  بـ»العودة  الصحف، 
القانون  مقتضيات  وفق  العادي  العمومي 
املقاربة  آليات  وضمن  العمل  به  الــجــاري 
العمومية وممثلي  السلطات  التشاركية بني 

الناشرين املهنيني«.
الجهد  أهمية  على  الفيدرالية  وأكـــدت 
السلطات  بذلته  الــذي  االستثنائي  املالي 
الصحافة  مــقــاوالت  ملــواكــبــة  الــعــمــومــيــة 
الجائحة،  فترة  طيلة  واإللكترونية  املكتوبة 
تقوية  االتــصــال،  قطاع  مــن  التمست  كما 
العملية  املــشــكــالت  بعض  لحل  الــتــعــاون 
بتدبير  املتعلق  الصعيد  هذا  على  والتقنية 

صرف الدعم االستثنائي.
الدين  نــور  الفيدرالية،  رئيس  وكشف 
مفتاح، خالل لقائه بالوزير عثمان الفردوس، 
الــدعــم  تــدبــيــر  خلفها  ــتــي  ال ــتـــالالت  االخـ

عنها  تعبر  التي  والشكايات  االستثنائي 
واإللكترونية،  املكتوبة  الصحف  من  عــدد 
الجهوية والوطنية، كما حث من جديد، على 
معالجة هذه املشاكل العالقة، وبناء توافقات 
لتأطير  املتدخلني  كل  بني  ومنتجة  واسعة 
الدعم العمومي العادي، ما يحقق اإلنصاف 
التأهيل  في  واملساواة، ويساهم  والشفافية 
الحقيقي ملقاوالت القطاع ومواكبة تنميتها.

الحكومة  قيام  على  الوزير  أكد  ــدوره،  ب
الوطني  الــصــنــدوق  ــزامــات  ــت ال بتسديد 
بالرواتب  الصلة  ذات  االجتماعي  للضمان 

 ،2020 يوليوز  شهر  منذ  صرفتها  التي 
املــوارد  ملفات  معالجة  سيتيسر  بحيث 
البشرية املتعثرة لدى الصندوق في غضون 
يبقى  أنــه  أكــد  كما  املقبلة،  القليلة  األيــام 
منصتا للمهنيني، ومنفتحا على االقتراحات 

واملواقف املعبر عنها من لدنهم.
بمواصلة  التزامها  الفيدرالية  وتؤكد 
أجل  من  العمومية  السلطات  لدى  الترافع 
وتفعيل  للقطاع،  واملساندة  الدعم  تمتني 
برامج شجاعة ومتكاملة لتأهيله والنهوض 

بأوضاع الصحفيني.

مطالب بإطالق سراح الحقوقي 
إدريس السدراوي

الرباط. األسبوع

السدراوي  إدريــس  بإطالق  وهيئات  حقوقية  جمعيات  طالبت 
يوجد  الــذي  اإلنسان،  وحقوق  للمواطنة  املغربية  الرابطة  رئيس 
خلف القضبان منذ 50 يوما بسبب تنظيمه لحفل للنساء السالليات 

بمناسبة عيد املرأة.
الحقوقي  اعتقال  استمرار  أن  الحقوقية  املنظمات  واعتبرت 
السدراوي يعد انتهاكا حقوقيا، لكونه يعاني من عدة أمراض مزمنة، 
الكافية  الضمانات  جميع  على  يتوفر  وأنه  خاصة 
أن  إلى  مشيرة  املؤقت،  السراح  بحالة  لتمتيعه 
التهم املوجهة إلى السدراوي مرتبطة بـ»ادعاءات 
األمــنــيــة  ــر  ــدوائـ الـ فــي  ملــســؤولــني  شخصية 
في  التقديرية  سلطتهم  مستغلني  والسلطوية، 

تكييف النازل وتحويلها إلى تهم«.
نظم  بعدما  السدراوي،  اعتقال  وجاء 
النساء  لتكريم  القنيطرة  في  حفال 
من  يناضلن  اللواتي  السالليات، 
اللوائح  فــي  تسجيلهن  أجــل 

الساللية لذوي الحقوق. السدراوي
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مع الحدث

الديمقراطية  املــنــظــمــة  حملت 
التي  ــاع  األوضـ مسؤولية  للشغل 
اقتصادية  أزمة  من  املغرب  يعيشها 
للحكومة،  وسياسية،  واجتماعية 
الالشعبية  الــســيــاســات  »جــــراء 
الحالية  للحكومة  والالديمقراطية 
تجلياتها  مــن  والــتــي  وسابقتها، 
العامة،  املديونية  ارتفاع  البارزة، 
ــثــمــار الــعــمــومــي،  وضــعــف االســت
الصغيرة  املــقــاوالت  آالف  وإفــالس 
ــتــوســطــة،  ــرة وامل ــي ــصــغ ــدا وال جــ
وتسريح  الــنــمــو،  مــؤشــر  وضــعــف 
الــعــمــال وانــتــشــار االقــتــصــاد غير 
الفقر،  نسبة  وارتــفــاع  املــهــيــكــل، 
األساسية  املــواد  أسعار  وارتــفــاع 

ومنها أسعار املحروقات«.
واعتبرت أن »األزمة الخانقة تمثل 
االجتماعي  للسلم  خطيرا  تهديدا 
للجماهير  داهما  وخطرا  باملغرب، 
الشعبية والطبقة الوسطى«، مؤكدة 
أبانت عن  قد  الحالية  »الحكومة  أن 
افتقارها لنظرة شمولية مبنية على 
العميقة  للمتغيرات  ثاقبة  مقاربة 
الــدولــي،  الصعيد  على  الــجــاريــة 
الــبــرامــج  تسطير  عــن  وعــجــزهــا 
الــتــي ستمكن  املــبــادرات  ــالق  وإطـ

البالد من تجاوز مرحلة التردد«.
فرص  خلق  إلــى  النقابة  ــت  ودع
خريجي  وإدمـــاج  للشباب  الشغل 
ــة الـــشـــهـــادات  الــجــامــعــات حــمــل
منظومة  ومــراجــعــة  الــجــامــعــيــة، 
األجور ونظام الترقي والتعويضات 
واملؤسسات  الدولة  موظفي  لعموم 
الترابية  والــجــمــاعــات  العمومية 
العقدة  نــظــام  ــغــاء  وإل والــجــهــات، 
بإدماج األساتذة الذين فرض عليهم 

التعاقد في الوظيفة العمومية.

حوار اجتماعي معطوب

متعثرا  االجتماعي  الحوار  مازال 
التي  العثماني،  حكومة  عهد  خالل 
ــداءات  ــن ال لجميع  ــا  ــه أذان صــمــت 
واملطالب املتعلقة بفتح الحوار، مما 
وبني  بينها  توافق  غياب  إلى  أدى 
تمثيلية،  األكثر  النقابية  املركزيات 

وبالتالي حدوث جمود كلي.
حسب  االجتماعي،  الحوار  تعثر 
يرجع  النقابية،  املصادر  من  العديد 
وعدم  الحكومة  رئيس  »تعنت«  إلى 
إلى  الداعية  املطالب  مع  تجاوبه 
تنفيذ االلتزامات السابقة، ومناقشة 
التي  ــوعــود  وال العالقة  القضايا 

أعطت خالل اتفاق أبريل 2019.
فــقــد حــمــل املــيــلــودي مــخــاريــق، 

املغربي  لــالتــحــاد  ــعــام  ال الــكــاتــب 
تجميد  مسؤولية  الحكومة  للشغل، 
تغاضى  بعدما  االجتماعي،  الحوار 
ــن  ــدي ــد ال ــة ســع ــوم ــحــك رئـــيـــس ال
الحوار  جلسة  عقد  عن  العثماني 
 ،2021 أبــريــل  لـــدورة  االجتماعي 
والقضايا  امللفات  من  عــددا  تاركا 
إلى  أدى  مما  تتفاقم،  املستعجلة 
ــان االجــتــمــاعــي وتــنــامــي  ــق ــت االح

الحركات االجتماعية.
ــه  ــت ــر مــوخــاريــق عـــن إدان ــب وع
وعدم  االجتماعي،  الحوار  لتجميد 
وإخالله  الحكومة  رئيس  الــتــزام 
االجتماعي،  لــلــحــوار  دورة  بعقد 
الحكومة  ــراك  إشـ ــدم  ع مستغربا 
الــحــوارات  عبر  النقابية  للحركة 
حلول  إليجاد  والوطنية  القطاعية 
سواء  املطروحة،  للقضايا  منصفة 

القطاعية  بــاملــلــفــات  ــر  األمـ تعلق 
بقضايا  أو  التشغيل  بقضايا  أو 
الشعب  ــن  م عــريــضــة  ــئــات  ف تــهــم 
الحماية  توسيع  قبيل  من  املغربي، 

االجتماعية.
الحكومة  »مــوقــف  بشدة  وأدان 
الصارخة  الخروقات  ُتجاه  املتفرج 
الدولية  وللمواثيق  الشغل  ملدونة 
ألربـــاب  ــاز  ــحــي واالن الــصــلــة،  ذات 
على  املتواصل  بــاإلصــرار  العمل، 
تمرير القوانني التراجعية التي تهم 

عالم الشغل«.
الكاتب  ميارة،  النعم  أكد  بدوره، 
للشغالني  ــعــام  ال لــالتــحــاد  ــعــام  ال
الـــحـــوار  ــر  ــث ــع »ت أن  ــرب،  ــغـ ــاملـ بـ
االجتماعي يأتي في ظل املضايقات 
النقابية  الحريات  على  املستمرة 
في  وخاصة  الــخــاص،  القطاع  في 
مجموعة  أن  حيث  الــعــام،  القطاع 
من القطاعات الوزارية واملؤسسات 
الحوار  باب  فيها  الزال  العمومية، 
موجود،  وغير  مــســدودا  القطاعي 
نتائج  هــنــاك  لــيــســت  ــي،  ــال ــت ــال وب

التزام  »عدم  إلى  مشيرا  حقيقية«، 
الحكومة بتنفيذ مجموعة من البنود 
داخل االتفاق، منها عدم حل قضية 
املهني،  املسار  محدودي  املوظفني 
اإلداريني  باملساعدين  األمر  ويتعلق 
والتقنيني  املساعدين،  والتقنيني 
 9 الزنزانة  وأصحاب  واملحررين، 
و10، والسالليم املتعثرة والترقيات 

املوقوفة«.
الحكومة  أن  إلــى  ميارة  وأشــار 
في  األمـــور  مــن  بالكثير  تلتزم  لــم 
اتفاق 2019، وليس فقط اإلجراءات 
كل  ولكن  املادية،  بالعوامل  املتعلقة 
بعض  من  عمالي  تشريعي  هو  ما 
األشياء التي كانت عليها مالحظات 
وكذلك  النقابات،  بقانون  واملتعلقة 
من الخطوة األحادية التي اتخذتها 
ــون  ــان ــحــكــومــة فــيــمــا يــخــص ق ال

مباشرة  عرضته  ــذي  ال ــراب،  اإلضـ
إلى  ــرجــوع  ال دون  الــبــرملــان  على 
تجب  أنه  على  ينص  الذي  االتفاق 
االجتماعي  الحوار  ضمن  مناقشته 

قبل عرضه على البرملان.

التضييق على الحريات النقابية

تميزت فترة الجائحة بالعديد من 
قــرارات  بسبب  العمالية،  القضايا 
اتخذتها  التي  والتسريح  الــطــرد 
واملؤسسات  الشركات  من  العديد 
تسريح  تم  حيث  عمالها،  حق  في 
اآلالف من العمال في قطاع النسيج 
وصناعة السيارات واملواد الغذائية 
العديد  أرباب  استغل  كما  وغيرها، 
قانون  والــشــركــات  ــاوالت  ــق امل مــن 
مع  حساباتهم  لتصفية  الــطــوارئ 
للنقابات،  واملــنــتــمــني  النقابيني 
أي  وإلــغــاء  العمال  بقية  وتهديد 
مؤسساتهم  داخل  نقابية  تمثيلية 
ومندوبيات  السلطات  أعــني  ــام  أم

وزارة الشغل.

ــة أيــضــا  ــوم ــحــك ــت ال ــل ــغ واســت
الحريات  لضرب  الــطــوارئ  قانون 
الــنــقــابــيــة، وحـــرمـــان الــعــديــد من 
عنهم،  واملتخلى  املطرودين  العمال 
االحتجاج  في  حقهم  ممارسة  من 
ومنع  الجائحة  بدعوى  والتظاهر، 
الحكومة  أن  يؤكد  مما  التجمعات، 
ــة الــلــوبــيــات  ــدم أصــبــحــت فـــي خ
الحريات  عهد  وأن  والــبــاطــرونــا، 
قد  العاملة  الطبقة  النقابية وحقوق 
إلى  السلطات  تحولت  بحيث  ولى، 
العمال  ملنع  الحكومة  يد  في  أداة 
واملستخدمني من املطالبة بحقوقهم 
املادية واملهنية، خاصة وأن العديد 
من املقاوالت أقدمت على تسريحهم 
قضائهم  رغم  تعويضات  أي  بدون 

لعدة سنوات في الخدمة.
سياستها،  الحكومة  ترجمت  وقد 

في  التظاهر  مــن  النقابات  بمنع 
ولجأت  العمال،  عيد  خالل  الشارع 
العمومية  الــقــوات  استعمال  إلــى 
ــال  ــم ــع ال ــن  ــ م اآلالف  ــان  ــرمـ ــحـ لـ
في  حقهم  ممارسة  من  والعامالت 
التظاهر والتعبير عن آرائهم بحرية 
الطوارئ  وقانون  الجائحة  بدعوى 

الصحية.
الديمقراطية  الكونفدرالية  وأكدت 
مصرة  ظلت  »الحكومة  أن  للشغل 
اتخاذ  في  االنــفــرادي  نهجها  على 
تمرير  إلــى  سعت  حيث  الــقــرارات، 
الحجر  فترة  خالل  تكبيلية  قوانني 
ــي، مـــع تــجــمــيــد الــحــوار  ــح ــص ال
ــي، وعـــدم  ــاع ــط ــق ــمــاعــي وال االجــت
واملصالحة  البحث  لجان  تفعيل 
ــل في  ــشــغ ــة نـــزاعـــات ال ــتــســوي ل
واألقــالــيــم«،  العماالت  مــن  العديد 
الدفاع  في  االستمرار  إلــى  ودعــت 
ومأسسة  النقابية،  الحريات  عن 
ملزما  ليكون  االجتماعي،   الحوار 
للحوار  ــار  إط قــانــون  اعتماد  عبر 
ممرا  يشكل  وحــتــى  االجــتــمــاعــي، 

ــل الــقــوانــني  ضـــروريـــا ملــنــاقــشــة ك
فرض  على  وســاهــرا  االجتماعية، 
ــون وااللــتــزامــات  ــان ــق احـــتـــرام ال

والتعاقدات.
وحذرت الـ»كدش« من أي مراجعة 
الهشاشة  اتجاه  في  الشغل  ملدونة 
مراجعة  أي  أن  معتبرة  واملــرونــة، 
الحقوق  ضمان  تستهدف  أن  يجب 
األساسية لألجراء، وإعطاءهم مكانة 
االجتماعي  التدبير  فــي  متميزة 
ضــرورة  على  مــشــددة  للمقاوالت، 
ــن أجـــل الــحــفــاظ على  الــنــضــال م
مناصب الشغل واستقرار العالقات 
عقود  مجال  تقوية  عبر  الشغلية 
الشغل غير محددة املدة وكل شروط 

العمل الالئق.

ارتفاع البطالة في سنة 2021

ــر ارتــفــاع  ــاري ــق ــدة ت ــ كــشــفــت ع
منذ  ــرب  ــغ امل ــي  ف الــبــطــالــة  نسبة 
استمرار  بسبب  ــاضــي،  امل الــعــام 
وغياب  ومقاوالت،  شركات  إفــالس 
للنهوض  حكومية  استراتيجية 
األنشطة  ودعــم  التشغيل  بقطاع 
االقتصادية املتضررة، قصد الحفاظ 
الواقع  أن  إال  الشغل،  مناصب  على 
البطالة  في  كبير  تزايد  عن  يكشف 

على الصعيد الوطني.
السامية  املندوبية  وأوضــحــت 
عن  العاطلني  عــدد  أن  للتخطيط، 
ألف   242 بمعدل  ازداد  قد  العمل 
السنة  فرد خالل األشهر األولى من 
الفترة  ذات  مــع  مقارنة  الحالية، 
عدد  قفز  بحيث  املاضي،  العام  من 
إلــى   1.292.000 ــن  م الــعــاطــلــني 
يمثل  ما  وهو  عاطال،   1.534.000
ارتفاعا بنسبة 19 %، وأصبح معدل 
املائة  في   12.5 حــدود  في  البطالة 
خالل السنة الحالية، بعدما كان في 
حدود 10.5 في املائة، حيث سجلت 
النساء،  صفوف  في  كبيرة  نسبة 
وفي  املائة،  في   17.5 إلى   14.3 من 
بنسبة  الشهادات  حاملي  صفوف 

من 17.8 إلى 19.8 في املائة.
نسبة  ــزداد  ــ ت أن  املــتــوقــع  ومـــن 
الحالية  الــســنــة  ــالل  خـ الــبــطــالــة 
من  قــطــاعــات  ــدة  ع مــعــانــاة  بسبب 
الليلي،  والحظر  االقتصادي  الركود 
شهر  خالل  الحكومة  اتخذته  الذي 
رمــضــان والـــذي أدى إلــى اإلغــالق 
النهائي للعديد من املقاهي واملطاعم 
تكبد  الــتــي  ــات،  ــوجــب ال ومــحــالت 
كبيرة  خسائر  وعمالها  أصحابها 
بسبب الكراء والديون واملصاريف.

نظمت العديد من النقابات الوطنية احتفاالت افتراضية 
عبر تقنية التناظر المرئي في مواقع التواصل 

االجتماعي، بسبب التدابير االحترازية ومنع التجمعات 
والتظاهرات العمالية، حيث لجأت النقابات لهذه 

الوسيلة قصد التواصل مع المناضلين والمناضالت 
والمنخرطين في مختلف المدن، حيث تحولت هذه 

المنصات إلى فضاءات لطرح انتظارات الطبقة العمالية.
شكل االحتفال االفتراضي فرصة لدى النقابيين 

والمناضلين لتبادل اآلراء ومناقشة األزمة االقتصادية 
واالجتماعية التي تعيشها البالد بسبب السياسة 

الحكومية »الفاشلة«، سواء في تدبير جائحة 
»كورونا«، أو في معالجة قضايا الشغيلة والمشاكل 

التي تعاني منها عدة قطاعات بسبب إجراءات اإلغالق 
المبكر، والحظر الليلي، والضرائب واالقتطاعات في ظل 

أزمة الجائحة.
إعداد: خالد الغازي

الطبـقة الشـغيلة بين فشل الحكومة وضعف النقابات

عيد الشغل بطعم »كورونا«

تم تسريح اآلالف من العمال في قطاع النسيج وصناعة السيارات 
والمواد الغذائية وغيرها، كما استغل أرباب العديد من المقاوالت 

والشركات قانون الطوارئ لتصفية حساباتهم مع النقابيين والمنتمين 
للنقابات، وتهديد بقية العمال وإلغاء أي تمثيلية نقابية داخل 

مؤسساتهم أمام أعين السلطات ومندوبيات وزارة الشغل.
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أعد الملف: سعد الحمري

كان المغاربة يوم 8 ماي 2003، على موعد مع حدث بارز، وعلى 
قــدر كبير مــن األهــمــيــة، وهــو والدة ولــي العهد األمــيــر مــوالي 
عند  مميزة  ذكــرى  الــيــوم  هــذا  أصبح  السنة،  تلك  ومنذ  الحسن، 
ملك  إلــى  المغاربة  خاللها  يلتفت  مناسبة  ســار  فقد  المغاربة.. 
الغد بكثير من االهتمام، ويعود ذلك إلى كونهم يصطفون خلف 

ملكية ضاربة في أعماق التاريخ.
بحلول 8 ماي من هذه السنة، يكون ولي العهد قد أكمل ثمانية 
عشر ربيعا من عمره، وقد أصبح المغاربة يجدون أنفسهم يتابعون 
تحركات موالي الحسن بمواصفات رجل دولة، وأمير راشد يتدرب 
األمير  ما جعل  ذلك هو  ولعل  على »مهنة ملك«،  الميدان  في 
الفتا  والدولي،  المغربي  العام  الــرأي  أمــام  األول  ظهوره  منذ 
الصحف  كبريات  الهتمام  ومستقطبا  تحركاته،  أدنى  في  لالنتباه 

من  بكثير  ويتعامل  سنه،  من  أكبر  يبدو  ألنــه  والــدولــيــة،  الوطنية 
النضج الذي قد يغيب عمن هم في مثل عمره.

والده  رفقة  ســواء  الرسمية،  المناسبات  في  ظهوره  بداية  منذ 
الملك محمد السادس أو بمفرده، استطاع موالي الحسن أن يرسخ 
عمومها  في  وهــي  المغاربة،  أذهــان  في  أثيرية  صــورة  لنفسه 
تبرزه كأمير هادئ جذاب، متمرس على البروتوكول، شديد التركيز 
على ممارسة مهام ولي العهد بكل ما تحمل الكلمة من معنى، 
الملك  والـــده  أفلح  حــد  أي  إلــى  تبرز  صفات  عمومها  فــي  وهــي 

محمد السادس في تكوين نجله ليكون خليفته في مغرب الغد.
ملف هذا العدد يستعرض تفاصيل مثيرة حول قواعد إعداد ملوك 

الدولة العلوية الشريفة منذ عهد محمد الخامس. 

محمد الخامس هو مؤسس 
مدرسة صناعة »ملك المستقبل« 
وأول ملك من الملوك العلويين 

عين »ولي العهد« في حياته

على مدى حكم الساللة العلوية الطويل 
للمغرب، كانت قضية والية العهد بمثابة 
الكلمة  تحمل  ما  بكل  الحقيقي  املشكل 
كانت  السلطان،  وفــاة  فبعد  معنى،  من 
البالد في كثير من األحيان تدخل مرحلة 
فراغ سياسي، ولعل أبرزها أزمة الحكم 
املولى  السلطان  وفاة  بعد  ظهرت  التي 
استمرت  سياسية  أزمة  وهي  إسماعيل، 

مدة ثالثني سنة.
وظلت مشكلة والية العهد قائمة حتى 

عندما  املغرب،  على  الحماية  فرض  قبل 
بني  السلطة  على  صراعا  البالد  شهدت 
واملولى  العزيز  عبد  املــولــى  األخــويــن 
سلس  انتقال  يحدث  ولم  الحفيظ،  عبد 
للسلطة إال خالل مرحلة الحماية، عندما 
سلطانا  يوسف  مــوالي  السلطان  بويع 
عبد  املولى  للسلطان  خلفا  املغرب  على 

الحفيظ.
يوسف،  ــوالي  م السلطان  ــاة  وف بعد 
في  الفرنسية  الحماية  سلطات  فكرت 
تعيني سلطان يكون منفذا ألوامرها، على 
اعتبار أن السلطان هو السلطة التنفيذية 
الوحيد  الحماية، وهو  في نص معاهدة 
هذا  وعلى  الظهائر،  توقيع  له  املخول 
االستعمارية  السلطة  اختارت  األســاس 
طفال صغيرا ليكون لعبة في يدها وينفذ 

الخامس  محمد  وهــو  عليه،  تمليه  مــا 
رحمه هلل.

كان الطفل بمثابة السحر الذي انقلب 
من  الكلمة  تحمل  ما  بكل  الساحر  على 
معنى، فلم تكد تمضي على مدة تعيينه 
إال أربع سنوات، حتى ربط عالقات متينة 
مع الحركة الوطنية، وأصبح ينادي بما 
تنادي به، وهو استقالل املغرب ورحيل 
فرنسا، ومن طبيعة الحال نعرف ما آلت 
الرجل  فقد تحول  بعد،  فيما  األمور  إليه 
من  له  تعرض  ما  جراء  قومي  بطل  إلى 
معلنا  املنفى  من  عاد  بأن  انتهت  محن، 

استقالل البالد.
لكن الذي يهمنا من مسار هذا الرجل، 
العهد  ولــي  تربية  فــي  فكر  كيف  هــو 
له  فاملغفور  امللك،  مهنة  على  وتدريبه 

مؤسس  بحق  يعتبر  الخامس  محمد 
والخالصة  الخاصة  املغربية  املدرسة 
في هذا املضمار، فمن أجل تحضير ولي 
العهد ملهمة »ملك الغد«، إلى جانب تعليم 
األمراء واألميرات، أنشأ املدرسة املولوية 
سنة 1942 بالقصر امللكي بالرباط، عندما 

كانت الحرب العاملية في أوجها.
على  الــخــامــس  محمد  املــلــك  حـــرص 
التدريسي  ــطــاقــم  وال ــر  ــدي امل اخــتــيــار 
على  عمل  كما  فائقة،  بعناية  والتربوي 
اختيار عشرة أطفال ليرافقوا ولي العهد 
خالله  تلقوا  الذي  الدراسي،  مساره  في 
العربية  واللغة  والفقه  الكريم  القرآن 

واللغة الفرنسية واملواد العلمية.
ذلــك، أضــاف امللك محمد  وإلــى جانب 

تنشئة  على  خاصة  ملسة  الخامس 

تفاصيل صناعة
المستقبل ملك 

عيد الميالد 18 لولي العهد 

األمير موالي الحسن

ولي العهد موالي الحسن 
في أحد فصوله الدراسية 

بالمدرسة المولوية
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األمير موالي الحسن ليكون ملك املستقبل، 
كل  في  رفيقه  يكون  أن  على  حرص  فقد 
تعلم  بهدف  وذلك  الرسمية،  املناسبات 
أساسيا  يعتبر  الذي  امللكي  البروتوكول 
البداية  ولعل  املستقبل،  مللك  بالنسبة 
الذي   ،1942 سنة  أنفا  مؤتمر  في  كانت 
جالس فيه األمير الصغير موالي الحسن 
زعماء  الخامس  والده محمد  إلى جانب 
العالم الكبار من طينة وينسنت تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا العظمى، وروزفلت 
رئيس الواليات املتحدة األميركية، وهي 
اللحظة التي ظل يتذكرها الحسن الثاني 

وهو ملك للمغرب.
ومنذ ذلك التاريخ، أصبح األمير موالي 
الكفاح،  درب  في  ــده  وال رفيق  الحسن 
وشاركه في كل املحن من أجل استقالل 
والــده  كلفه  االستقالل،  وبعد  املــغــرب، 
أهمها  لعل  رسمية،  مهام  بعدة  للقيام 
إشرافه املباشر على دمج جيش التحرير 
في القوات املسلحة امللكية، وهي املهمة 

التي كانت معقدة للغاية. 
األمير  تسمية  هو  املميز  الحدث  كان 
موالي الحسن بصفة رسمية وليا للعهد 
ألول  حدث  أمر  وهو   ،1957 يوليوز  في 
مــرة فــي تــاريــخ املــغــرب، والـــذي ضمن 
وفاة  بعد  للسلطة  سلسا  انتقاال  للبالد 

امللك محمد الخامس رحمه هلل.

تركيز الحسن الثاني خالل تنشئة 
محمد السادس على مهنة الملك 

أن تكون ))له شخصيته ولي 
شخصيتي واألسلوب هو الرجل((

محمد  رسمه  الذي  الطريق  غرار  على 
الخامس البنه الحسن الثاني، ما إن بلغ 
السادس  محمد  للمغرب  الحالي  امللك 
سن التمدرس، حتى فتح الحسن الثاني 
املولوية فصال من أجل تنشئة  باملدرسة 
وهي  املستقبل  مهنة  على  العهد  ولــي 
»ملك املغرب«، إذ اتبع نفس الطريق التي 
زمالء  اختيار  وهي  ــده،  وال له  اختارها 
دراسة ولي العهد من أبناء الشعب وكان 
الحسن  أن  غير  تالميذ،  عشرة  عددهم 
بني  امللك  مهنة  على  تمرن  الــذي  الثاني 
خاصة  ملسة  أضاف  املغرب،  وفي  املنفى 
إلى  فــإضــافــة  عــهــده،  ــي  على مــســار ول
العهد  ولي  يرافقه  أن  على  امللك  حرص 
تعلم  بهدف  الرسمية  املناسبات  كل  في 
سن  في  أيضا  كلفه  امللكي،  البروتوكول 
وعندما  مدنية،  مسؤوليات  بعدة  مبكرة 
امللك  عينه  عــمــره،  مــن  ربيعا   22 بلغ 
1985 في مسؤولية  الثاني سنة  الحسن 
في  ــرة  امل وهــذه  حساسة،  وجــد  جديدة 
العسكرية، حيث كلفه بمنصب  املؤسسة 
العامة  األركــان  ومصالح  مكاتب  منسق 
للقوات املسلحة امللكية، من أجل أن يكون 
من  وكذلك  وعسكري،  مدني  تكوين  له 
أجل أن يطلع أكثر على ملفات املؤسسة 
األعلى  قائدها  سيصبح  التي  العسكرية 

لحظة توليه عرش اململكة.
وعن الفائدة التي خرج منها ولي العهد 
أكد  املنصب،  تولي هذا  من  بعد سنوات 
يوم  محمد،  سيدي  األمــيــر  العهد  ولــي 
طرف  مــن  سئل  عندما   ،1997 مــاي   11
املناطة  املهام  عن  اإلسبانية  الصحافة 
أكد  امللكية،  املسلحة  القوات  داخــل  به 
ومصالح  مكاتب  منسق  أنه  البداية  في 
امللكية،  املسلحة  للقوات  العامة  األركان 
ــى الــقــوات  ــى حــد مــا ينتمي إل وأنـــه إل
قائال  وصــرح  الــوقــت،  نفس  في  الثالث 
عمله  الوقت  نفس  في  يمارس  كان  بأنه 
لكنه  امللكية،  القوات الجوية  في صفوف 

وبمختلف  الثالث  بالقوات  مكلفا  أصبح 
به  أنيطت  والتي  بها  املتعلقة  األمــور 
الثاني، وهي استقبال  من طرف الحسن 
األميراالت وإجراء املباحثات مع الوفود، 
العسكرية  للمنشآت  بــزيــارات  والقيام 
على  بالتأكيد  جــوابــه  وختم  وغيرها، 
االختصاصات،  ومتعدد  عمل شاسع  أنه 
األمر الذي يجعله أكثر من االقتصار على 

وظيفة واحدة.
العهد  ولــي  وبــني  بينه  الفرق  وحــول 
تكوينا  تلقى  ــدوره  بـ الـــذي  اإلســبــانــي 
ولي  أوضــح  شخصيته،  ميز  عسكريا 
عهد املغرب، أن ))هناك فرق، فأنا توليت 
أمثل  وكنت  مبكرة،  سن  في  مسؤوليات 
صاحب الجاللة في التظاهرات العسكرية 
واملدنية باملغرب والخارج، لذلك ال يمكنني 
عسكريا  تكوينا  تلقيت  أنــنــي  الــقــول 
إن  الــزمــن،  مع  ذلــك  تعلمت  بل  محضا، 
أمير إستوريال تلقى تكوينا في الجيوش 

الثالثة، وهو ما لم يتم بالنسبة لي((.
الحسن  امللك  كان  فقد  لذلك،  وإضافة 
الثاني يحرص على أال يكون ولي العهد 
لنجله  أكد  حيث  له،  األصل  طبق  نسخة 
غير ما مرة، وأمام رجال الصحافة، بأنه 
املستقبل شخصية  مللك  تكون  أن  يفضل 
دائما  كان  حيث  شخصيته،  عن  مغايرة 
))له شخصيته ولي شخصيتي  يصرح: 

واألسلوب هو الرجل((.
إلى  السادس  امللك محمد  ومع صعود 
بأسلوبه  الحكم  في  بــدأ  الحكم،  ســدة 
املبتكرة،  الــفــريــدة  وطريقته  الــخــاص 
وهو ما جعل املتتبعني يقولون أن امللك 
الجديد غير من البروتوكول امللكي، غير 
بتصريح  خرج  السادس  محمد  امللك  أن 
فيه:  قال  الفرنسية  ماتش«  »باري  ملجلة 
))إن البروتوكول امللكي هو هو، وسيظل 
بروتوكوال.. لقد أشيع كما لو أنني غيرت 
ما كان قائما بعض الشيء، وهذا خطأ، 
ألن األسلوب مختلف، غير أن للبروتوكول 
على  حريص  وأنا  املغربي خصوصيته، 
املحافظة على دقته وعلى كل قواعده، إنه 
إرث ثمني من املاضي، غير أنه يجب على 
أسلوبي..  مع  يتماشى  أن  البروتوكول 
التقاليد  لقد ولدت وترعرعت ضمن هذه 
البروتوكولية، وهي تمثل جزء ال يتجزأ 
من كياني، وخصوصا من حياتي املهنية 

التي تظل هذه التقاليد مقترنة بها((.

حرص الملك محمد السادس 
على أن يتلقى ولي عهده نفس 

التربية التي تلقاها هو

عن  الــســادس  محمد  امللك  يخرج  لــم 
وتنشئته  العهد،  ولي  تربية  في  الخط 
إلى  عاد  فقد  املستقبل..  ملك  مهنة  على 
املنهج الذي أسسه جده محمد الخامس، 
وكــان  الــثــانــي،  الحسن  والـــده  واتبعه 
سنة  بعد  املنهج  هذا  اتباع  في  صريحا 
حيث  العهد،  ــي  ول والدة  على  واحـــدة 
مع   2004 ماي  في  له  حــوار  في  أعــرب 
االنتشار،  الواسعة  »باري ماتش«  مجلة 
تربية  على  العهد  ولي  يحصل  أن  على 
كان  عندما  هو  عليها  حصل  التي  مثل 
وليا للعهد، وقال جاللته: ))لقد حصلت 
شقيقاتي وشقيقي وأنا على تربية تميل 
برنامج دراسي حافل،  الصرامة مع  إلى 
الكتاب  في  جيدة  دينية  تربية  وتلقينا 
أن  على  حريص  وأنا  بالقصر،  القرآني 
التربوية((،  القواعد  نفس  ابني  يتلقى 
لولي  تكون  أن  في  رغبته  يخف  لم  كما 
شخصيته،  عن  مغايرة  شخصية  عهده 
عندما قال: ))إنني ال أرغب في أن تكون 
شخصيته مطابقة لشخصيتي، ولكن أن 
كان  وقد  الخاصة،  شخصيته  له  تكون 
والدي يحب القول عند الحديث عني »له 
شخصيته ولي شخصيتي واألسلوب هو 

الرجل«((.
للمغرب  ملكا  من سيصبح  تكوين  بدأ 
فرنسية  جنسيات  من  مربيات  باختيار 
سيدي«  »سميت  أم  تساعدن  وإسبانية 
السنوات  خالل  العهد  ولي  تربية  على 
األربع األولى، والتي على ضوئها يكون 
األمير قد أخذ في إتقان اللغتني الفرنسية 
واإلسبانية، من خالل وجوده شبه الدائم 
فائقة،  بعناية  املختارات  مربياته  مع 
القرآني،  الكتاب  العهد  ولي  ولج  بعدها 
األولــي،  الــدراســي  مساره  بذلك  مدشنا 
الفقيه  السادس  محمد  امللك  جلب  حيث 
وشقيقته  نجله  لتعليم  الكنتاوي  محمد 
املبادئ األساسية للقرآن الكريم باملدرسة 
إلى جانب والده  التي مر منها  املولوية 
الفقيه  يــشــرع  حيث  الــثــانــي،  الحسن 
الكريم  القرآن  سور  تلقني  في  الكنتاوي 
الفصل  فــي  زمــالئــه  رفقة  العهد  لولي 

بدأ تكوين من سيصبح ملكا 
للمغرب باختيار مربيات من 

جنسيات فرنسية وإسبانية 
تساعدن أم »سميت سيدي« 

على تربية ولي العهد خالل 
السنوات األربع األولى، والتي 

على ضوئها يكون األمير 
قد أخذ في إتقان اللغتين 
الفرنسية واإلسبانية، من 

خالل وجوده شبه الدائم مع 
مربياته المختارات بعناية فائقة، 
بعدها ولج ولي العهد الكتاب 

القرآني، مدشنا بذلك مساره 
الدراسي األولي، حيث جلب 

الملك محمد السادس الفقيه 
محمد الكنتاوي لتعليم نجله 

وشقيقته المبادئ األساسية 
للقرآن الكريم بالمدرسة 

المولوية التي مر منها إلى 
جانب والده الحسن الثاني، 

حيث يشرع الفقيه الكنتاوي 
في تلقين سور القرآن الكريم 
لولي العهد رفقة زمالئه في 
الفصل الدراسي مع الساعات 

الصباحية األولى، بالطريقة 
نفسها التي كان يحفظ بها 
الملك محمد السادس سور 

القرآن الكريم

الملك محمد السادس رفقة 
والده الراحل الحسن الثاني
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الدراسي مع الساعات الصباحية األولى، 
بها  يحفظ  كــان  التي  نفسها  بالطريقة 
امللك محمد السادس سور القرآن الكريم، 
فضال عن حصص استظهار السور التي 
قاموا بحفظها، ثم بدأت دراسته باملدرسة 
املولوية يوم 9 أكتوبر 2008، رفقة أربعة 
زمالء من أبناء الشعب الذين سيكونون 
أيدا،  أيت  أمني  الدراسة، وهم  في  رفاقه 
شــكــراوي،  سفيان  منصور،  بــن  محمد 
الدكتور  تعيني  تم  وقــد  يشو،  ومحمد 
املولوية،  للمدرسة  مديرا  الحسني  عزيز 
للوظيفة  الــســابــق  والـــوزيـــر  السفير 
العمومية واملدير السابق أيضا لثانوية 
دار السالم بالرباط، التي أجرى بها امللك 
امتحانات   1981 سنة  السادس  محمد 

الباكالوريا.
وحــســب بــعــض األخـــبـــار، فـــإن امللك 
املــســار  بــدقــة  يــتــابــع  ــادس  ــس ال محمد 
الدراسي لنجله موالي الحسن، كما يهتم 
تم  الذين  ابنه  زمالء  بدراسة  وافر  بقدر 
اختيارهم بعناية فائقة من أبناء الشعب 
الدراسية،  حياته  في  العهد  ولي  ملرافقة 
وإضافة لذلك، يراقب امللك بحرص شديد 
املدرسة املولوية، سيرا على خطى والده 
الراحل الحسن الثاني، الذي ظل يراقب 
كل التفاصيل بهذا املعهد الذي عهد إليه 

بتكوين ملك الغد.

نجاح ولي العهد في االنصهار 
داخل البروتوكول الملكي

برنامجا  الغد  ملك  صناعة  تستدعي 
عملية  تتطلب  حيث  ودقــيــقــا،  صــارمــا 
إعداده وتأهيله من الطاقم الساهر على 
ومنضبط  برنامج خاص  وضع  تكوينه، 
من  املستلهمة  املرعية  التقاليد  وفــق 
أبجديات البروتوكول امللكي، وهو املنهج 
امللوك،  بتربية  العارفون  يعتبره  الــذي 
لبنة أساسية في صناعة امللك املستقبلي 
األنشطة  خــالل  مــن  ويــبــدو  للمغاربة، 
ــى لــأمــيــر مـــوالي الــحــســن، أنــه  ــ األول
البروتوكولية  التقاليد  هذه  داخل  تربى 
في  الخاص  أسلوبه  له  وأن  العريقة، 
التعامل مع أبجدياتها، خاصة إذا علمنا 
ونجله  الثاني  الحسن  الراحل  امللك  أن 
محمد السادس عاشا داخل تقاليد نفس 
تميز  منهما  واحد  كل  لكن  البروتوكول، 
من  يغيرا  أن  دون  الــخــاص  بأسلوبه 

جوهره.
ومن أجل االنصهار داخل البروتوكول 
أولى  الحسن  موالي  األمير  بدأ  امللكي، 
امللك  والده  مرافقة  وهي  وأهمها،  املهام 
محمد السادس في األنشطة الرسمية، أو 
الكثير منها،  إشرافه بشكل مباشر على 
فقد بدأ هذا العمل وهو في سن الثامنة 
من عمره، وخالل الفترة املمتدة من سنة 
2010 إلى سنة 2015، شارك ولي العهد 
ثقافيا  نشاطا   33 في  سنه،  حداثة  رغم 

ودينيا ورياضيا واجتماعيا وتنمويا.
خالل  من  الحسن  مــوالي  األمير  بــرز 
الوطني  العام  الرأي  أمام  األول  ظهوره 
تختلف  به  خاصة  بمواصفات  والدولي 
تماما عن تلك التي يتميز بها والده امللك، 
ما جعله يبرز بـشخصية خاصة وفريدة 
تمكنت في ظرف وجيز من أن تجلب لها 
بالقدر  االنتباه،  إليها  وتشد  األضــواء 
يمارس  األمــيــر  صاحبها  جعلت  ــذي  ال
الرسمية  األنشطة  بعض  باحترافية 

بعيدا عن والده امللك. 
يرى كثيرون أن بعض مظاهر الحضور 
القوي لأمير موالي الحسن، تتجلى في 
األنشطة  بعض  داخــل  املبكر  انصهاره 
من  كبيرا  قــدرا  تتطلب  التي  الرسمية 

امللكي  للبروتوكول  واالنضباط  التركيز 
سنوات  ثمان  عمره  كان  فمنذ  الصارم، 
والده  تمثيل  في  العهد  ولي  أخذ  فقط، 
ذلك  تجلى  امللكية،  األنشطة  بعض  في 
مليالده،  الثامنة  بالذكرى  احتفاله  عشية 
بلباس  آنذاك  الصغير  األمير  برز  حيث 
أنيق، واثق من نفسه، يعي ما يجري من 
حوله وهو يعطي رسميا انطالقة الدورة 
الثانية للدوري الدولي موالي الحسن في 
السفراء  باب  أمام  من  الدراجات،  سباق 
املغاربة  انتباه  أثــار  ما  فكان  بالرباط، 
الغد«،  »ملك  بالغ  باهتمام  تابعوا  الذين 
كيفية مشيه بثبات فوق البساط األحمر، 
أن  دون  الرسمية  التحية  ألقى  وكيف 
االندهاش  عالمات  محياه  على  تظهر 
لطفل  تحصل  أن  يمكن  التي  واالرتباك 
في سنه، قبل أن يسلم على طابور طويل 
من املسؤولني، لكن الالفت أكثر لالنتباه، 
سنوات  الثمان  ذي  العهد  ولــي  أن  هو 
آنذاك، مباشرة بعد انتهائه من مراسيم 
الجموع  نحو  تلقائيا  التفت  االستقبال، 
الغفيرة للمواطنني ولوح لهم بيده، تماما 

مثلما يفعل والده محمد السادس.
لقد ترسخت هذه الصورة أكثر، خالل 
لحديقة   ،2012 يناير   9 يــوم  افتتاحه 
أنه  ذلك  الرباط،  بالعاصمة  الحيوانات 
عن عمر 9 سنوات، أبان عن نضج كبير 
أكثر  أن ظهر  بعد  املسؤولية،  في تحمل 
الالزمة  التقاليد  تطبيق  على  حرصا 
صورة  وفــي  املناسبات،  هــذه  مثل  في 
ألبجديات  استيعابه  مدى  تبرز  أثيرية 
البروتوكول امللكي، توجه األمير ساعتها 
بخطوات متراصة نحو البساط األحمر، 
استدار  ثم  امللكي،  للحرس  التحية  قدم 
أعد خمسة  األمام،  إلى  برشاقة متوجها 
عشر خطوة، ثم استدار مرة أخرى نحو 
الحارس الخاص الذي يتقلد سيفه، وقف 
األمير الصغير بتأهب، يداه إلى األسفل 
ورأســه مرفوع إلــى األعــلــى، أعــد بضع 
ثوان إلعطاء العملية رمزيتها التقليدية، 
قبل  الذي  الحارس  من  التحية  تسلم  ثم 
نحو  خطواته  في  استمر  وبعدها  يده، 

صف املسؤولني.
تفاصيل  ألدق  جدا  منضبطا  كان  لقد 
كل  على  سلم  حيث  امللكي،  البروتوكول 
له  سمح  من  منهم  حدة،  على  شخصية 
بتحية عادية ومنهم من فسح له املجال 
بالنسبة  الــحــال  هــو  كما  ــده  ي لتقبيل 
فقد  ــر،  اآلخـ البعض  ــا  أم للعسكريني، 
سمح لهم باالنحناء له ساحبا يده أثناء 

محاولة تقبيلها.
فيها  التي ظهر  الرسمية  املناسبة  أما 
فحسب،  للمغرب  وليس  أجمع  للعالم 
كيف تمكن األمير الصغير من االنصهار 
فهي  امللكي،  البروتوكول  داخل  بسرعة 
املوندياليتو  نهائي  في  الباهر  حضوره 
عندما   ،2014 سنة  باملغرب  أقيم  الــذي 
11 سنة، وهو حدث  العمر  كان يبلغ من 
امللك  ــده  وال العهد  ولــي  فيه  مثل  كبير 

محمد السادس الذي كان آنذاك موجودا 
بتركيا، وألنه كان حاضرا بثقله ورمزيته، 
العديد من  انتباه  أن يلفت  فقد استطاع 
وسائل اإلعالم الدولية التي ركزت عليه 
الفريق  نجوم  على  تركيزها  من  أكثر 

اإلسباني ريال مدريد.
سلطت  التي  اإلعالم  وسائل  بني  ومن 
»الكونفيدنثيال«  صحيفة  الضوء،  عليه 
املباراة  بعد  مباشرة  وذلــك  اإلسبانية، 
النهائية التي جمعت بني الفريق امللكي 
أثنت  فقد  األرجنتيني..  لورونزو  وسان 
األمير  حضور  على  كثيرا  الصحيفة 
ولي  أن  معتبرة  النهائي،  لهذا  الصغير 
من  11 سنة  آنــذاك  يبلغ  لم  الــذي  العهد 
عمره، كان نجما في تلك املباراة، وقالت: 
))إن موالي الحسن أظهر قوة شخصية 
العبي  ملصافحة  للملعب  نــزولــه  ــدى  ل
الفريقني ولم تصدر منه أي حركة تفضح 

عفوية وبراءة طفل في عمره((.
وهناك محطة أخرى يمكن تسجيلها من 
املناسبات  في  العهد  ولي  خالل حضور 
الرسمية وتمثيل والده امللك فيها، وهي 
افتتاحه للدورة العاشرة للملتقى الدولي 
ظهر  فقد   ،2015 سنة  بمكناس  للفالحة 
وأنه  النضج، خاصة  بمواصفات  األمير 
كبير  مــعــرض  فــي  بنجاح  مهمته  ــم  أت
على  ومفتوح  واألروقــة  باألنشطة  مليء 
هذه  في  الجديد  أن  غير  فضاءات،  عدة 
املحطة، هو عندما أخذ ولي العهد كسرة 
خبز وغمسها في صحن صغير من الزيت 
الحاضرين  جعل  ما  بعفوية،  وتذوقها 
يصفقون له على هذا السلوك، وهو فعل 
سلوك  على  البعض  أسقطه  ما  سرعان 
كان  الذي  الثاني،  الحسن  الراحل  امللك 
في مثل هذه املناسبات ال يتردد في تذوق 
بعض األطعمة، أو تناول الخبز من عند 
باعته، وهي من األفعال التي كانت تذيب 

الحواجز بني امللك والشعب.

تمثيل الملك محمد السادس
 في المحافل الدولية

 12 الحسن  مــوالي  األمير  بلغ  عندما 
مرحلة جديدة  في  عمره، دخل  من  سنة 
من التدريب على مهنته املستقبلية، وهي 
واالستئناس  الدول،  زعماء  مع  التعامل 
ــدول، فقد  ــ بــبــروتــوكــول الــعــديــد مــن ال
كانت البداية بمرافقة والده امللك محمد 
حيث  الخارجية،  جوالته  في  السادس 
 ،2015 ماي  نهاية  في  جانبه،  إلى  كان 
وهناك  تونس،  إلى  امللكية  الزيارة  في 
آنذاك املنصف  التونسي  الرئيس  وشح 
الكبرى  بالحمالة  العهد  ولي  املرزوقي، 
وسام  أول  وهو  بالجمهورية،  الخاصة 

يحصل عليه األمير الصغير.
وبمناسبة   ،2018 نــونــبــر   11 يـــوم 
 11 لهدنة  املائوية  بالذكرى  االحتفال 
نونبر 1918، التي استضافتها العاصمة 

مميزا  يوما  ــان  ك بــاريــس،  الفرنسية 
والده  رافق  الذي  العهد،  لولي  بالنسبة 
هذه  لحضور  ــســادس  ال محمد  املــلــك 
االحتفالية الكبرى التي يحضرها معظم 
قادة العالم، غير أن أكثر ما أثار االنتباه، 
هو عندما سلم الرئيس األمريكي السابق 
العهد  دونالد ترامب، بحرارة على ولي 
بكلمات  الحسن، وخاطبه  موالي  األمير 
األنــظــار  العهد  ــي  ول لفت  كما  قليلة، 
قادة  رفقة  كانا  بعدما  والده  جانب  إلى 

البلدان في اتجاه قوس النصر.
وابتداء من سنة 2019، بدأ ولي العهد 
بتمثيل  يقوم  الحسن،  ــوالي  م األمــيــر 
والده امللك محمد السادس على املستوى 
مثل   ،2019 شتنبر   30 ففي  الخارجي، 
في باريس والده في املراسيم الرسمية 
الفرنسي  الــرئــيــس  جثمان  لتشييع 
في  أقيمت  التي  شيراك،  جاك  الراحل 
حضر  كــمــا  ســولــبــيــس،  ســـان  كنيسة 
صاحب السمو امللكي ولي العهد األمير 
اإلليزيه، خالل  الحسن في قصر  موالي 
رئيس  أقامها  غذاء  مأدبة  اليوم،  نفس 
على  مــاكــرون،  إيمانويل  الجمهورية، 
شرف رؤساء الدول والحكومات، الذين 
لتشييع  الرسمية  املراسيم  حــضــروا 

جثمان الرئيس الراحل جاك شيراك.
وخالل نفس السنة، بدأت تسند له مهام 
في املؤسسة العسكرية، فبأمر من صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس، القائد األعلى 
للقوات  العامة  الــحــرب  أركـــان  ورئــيــس 
السمو  صاحب  تــرأس  امللكية،  املسلحة 
الحسن،  موالي  األمير  العهد  ولي  امللكي 
امللكية  بالكلية   ،2019 يونيو   26 فــي 
بالقنيطرة،  العليا  العسكرية  للدراسات 
العالي  للسلك   19 الـ  الفوج  تخرج  حفل 
للدفاع والفوج الـ 53 لسلك األركان، وقبل 
ذلك، أي بتاريخ 14 ماي 2019، وبأمر من 
السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب 
القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة 
صاحب  تــرأس  امللكية،  املسلحة  للقوات 
موالي  األمير  العهد  ولي  امللكي  السمو 
مأدبة  بالرباط،  الضباط  بنادي  الحسن، 
فطور - عشاء أقامها جاللة امللك بمناسبة 
الذكرى الثالثة والستني لتأسيس القوات 

املسلحة امللكية.
أما بشأن مساره الدراسي، فقد حصل 
شهادة  على  املاضية  السنة  العهد  ولي 
الحكامة  بكلية  والتحق  الباكالوريا، 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  والــعــلــوم 
التابعة لجامعة محمد السادس متعددة 
بنجرير،  بمدينة  التقنية  التخصصات 
العهد فصال  ولي  يبدأ  أن  املنتظر  ومن 
جديدا من االستعداد ملهنته املستقبلية.. 
مدنية  مــســؤولــيــات  ــه  ل ستسند  فهل 
وعسكرية كما حصل مع والده باملوازاة 
سيتفرغ  أنه  أم  الجامعية،  دراسته  مع 

ملساره الدراسي ؟

من بين وسائل اإلعالم التي سلطت عليه الضوء، صحيفة »الكونفيدنثيال« اإلسبانية، 
وذلك مباشرة بعد المباراة النهائية التي جمعت بين الفريق الملكي وسان لورونزو 

األرجنتيني.. فقد أثنت الصحيفة كثيرا على حضور األمير الصغير لهذا النهائي، معتبرة 
أن ولي العهد الذي لم يبلغ آنذاك 11 سنة من عمره، كان نجما في تلك المباراة، 

وقالت: ))إن موالي الحسن أظهر قوة شخصية لدى نزوله للملعب لمصافحة العبي 
الفريقين ولم تصدر منه أي حركة تفضح عفوية وبراءة طفل في عمره((
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م�ض�ؤول مغربي ينتقد الدور الأمريكي يف ق�ضية 
ال�ضحراء وا�ضتقبال زعيم النف�ضاليني يف اإ�ضبانيا

تدعيم الحضور األمني 
في الكركرات

الكركرات. األسبوع 

  
الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  أعلنت 
التعيينات  مــن  مــجــمــوعــة  عــن  مـــؤخـــرا، 
بمصالح  املسؤولية  مناصب  في  الجديدة 
الحدود،  وشرطة  والتقنني  العمومي  األمن 
واملصالح  البنيات  من  عــددا  شملت  والتي 

الالممركزة بوالية أمن العيون.
الوطني  األمــن  مصالح  مستوى  وعــلــى 
هذه  شملت  للمملكة،  الجنوبية  باألقاليم 
رأس  على  أمــنــي  إطـــار  وضــع  التعيينات 
املفوضية الجديدة الخاصة باملعبر الحدودي 
في  مؤخرا  إحداثها  تم  التي  »الكركرات«، 
إطار الهيكلة الجديدة ملصالح األمن الجهوي 
مجموعتي  تدعيم  عن  فضال  الداخلة،  ملدينة 
مدينتي  مــن  بكل  الــنــظــام  على  املحافظة 
جدد  رؤساء  تعيني  تم  إذ  والداخلة،  العيون 
على رأس فرق املحافظة على النظام التابعة 

لهذه املجموعات.

الحموشي

التامك في أقوى قراءة لما بعد اجتماع مجلس األمن

عبد اهلل جداد. أسا الزاك 

 
  

عادية،  غير  لشخصية  اعتيادي  غير  خروج 
صالح  محمد  الهوية،  لتحديد  السابق  الشيخ 
التامك، املندوب السامي إلدارة السجون، أرخى 
ولد  فانتقاد  السياسي،  املشهد  على  بظالله 
لصمت  يوسى،  أيت  قبائل  من  املنحدر  التامك 
البوليساريو  تحركات  إزاء  املتحدة  الواليات 
والجزائر بغرض تعريض أمن منطقة الصحراء 

للخطر، كان له وقعه على من يعنيهم األمر.
وقال التامك في مقال تحت عنوان: »االجتماع 
املتحدة  الواليات  وموقف  األمن  ملجلس  األخير 
يمكنها  ))كــيــف  ــآمــال«،  ل املخيب  األمريكية 
أمام  صامتة  تظل  أن  إذن  املتحدة(  )الواليات 
التحركات التي تقوم بها البوليساريو والجزائر 
يمكن  كيف  للخطر؟  املنطقة  في  األمن  لتعريض 
إدارة  اعتراف  بعد  املوقف  هذا  مثل  تتخذ  أن 

ترامب بسيادة املغرب على الصحراء؟((.
وهو  »كــويــد.مــا«،  موقع  في  التامك،  وكتب 
االجتماع  بخصوص  صــحــراويــة،  ــول  أص مــن 
األمن  ملجلس  سنوي  النصف  املغلق  التشاوري 
املغربية،  الصحراء  حول  املتحدة  لألمم  التابع 
الواليات  الوقت ألن تعترف  ))لقد حان  مؤخرا: 
املشاكل  في  املسؤولية  من  بنصيبها  املتحدة 
بنزاع  يتعلق  فيما  املــغــرب  يواجهها  الــتــي 
الصحراء((، وأكد أن ))الدور الذي اضطلعت به 
الواليات املتحدة األمريكية في املفاوضات حول 
نزاع الصحراء خالل اجتماع مجلس األمن هذا، 
آمالنا املنطقية واملشروعة،  لم يكن في مستوى 
مؤخرا  اعترف  الكبير  البلد  هذا  وأن  السيما 

بشجاعة كبيرة وتبصر بمغربية الصحراء((.
وفي الواقع، يالحظ التامك: ))لقد توقعنا من 

التزاما  أكثر  موقفا  تتخذ  أن  املتحدة  الواليات 
إلى  مشيرا  الجديدة((،  الظرفية  مع  ومتناسبا 
أن الواليات املتحدة لم تتفاعل بالشكل املطلوب 
والبوليساريو،  للجزائر  العدائي  املوقف  إزاء 
وال مع األحداث التي أثاراها في الكركرات، وال 
االعتراف  بعد  لروسيا  املتطرف  املوقف  تجاه 
األمريكي بالسيادة املغربية على الصحراء، وال 
مبعوث  لتعيني  األخــرى  األطــراف  عرقلة  بشأن 

شخصي جديد لألمني العام لألمم املتحدة.
وأضاف: ))إنه من املخيب لآمال أن الواليات 
املتحدة، عوض أن تشجع على إيجاد حل للنزاع، 
مذكرا  إدامته((،  إلى  الواقع  في  تسعى  فإنها 
الشخصيني  املبعوثني  بــأن  الــصــدد،  هــذا  فــي 
وكالهما  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  السابقني 
بمخططاته  بيكر  )جيمس  أمريكية،  جنسية  من 
بمناوراته  روس  وكريستوفر  العقيمة،  املختلفة 
تحيزهما  يخفيان  بالكاد  كانا  التسويفية(، 

لصالح األطراف األخرى.

التامك  صالح  توقف  ذلــك،  إلى   وباإلضافة 
للجمهورية  املــزعــوم  الرئيس  ))إدخـــال  عند 
إلى  غــالــي،  إبــراهــيــم  الوهمية،  الــصــحــراويــة 
بمبادرة  مزورة،  بهوية  إسبانيا  في  املستشفى 
إسبانيا  بــالــســيــادة،  تتمتعان  ــني  ــت دول ــن  م
من  ضحاياه  ملنع  بذلك  منهما  سعيا  والجزائر، 
متابعته قضائيا على جرائم االغتصاب وغيرها 
من القضايا، واالعتراف في نفس الوقت بأن ما 
كيان  إال  هو  ما  املزعومة،  بالجمهورية  يسمى 

وهمي تدعمه الطغمة العسكرية الجزائرية((.
))من املشني أن قوة  أنه  إلى  التامك  وخلص 
عسكرية مثل الواليات املتحدة، قادرة على رصد 
في  االنفصاليون  به  يقوم  مشبوه  تحرك  أدنى 
الجزائر  مثل  مارقة  دولة  مع  تتعامل  املنطقة، 
اللتني   - البوليساريو  مرتزقة  من  وأتباعها 
وتونس  ليبيا  مثل  املجاورة،  بالدول  تتحرشان 
مع  املــســاواة  قــدم  على   - وموريتانيا  ومالي 

حليف تقليدي مثل املغرب((.

التامك

والي الداخلة يحذر من خطورة حوادث السير

الداخلة. األسبوع
 

 
  

وادي  الداخلة  جهة  ــي  وال بنعمر،  المــني  ــدى  أب
الذهب، موقفه من خطورة ما أصبح يجري بشوارع 
شــوارع  ومختلف  خــاص  بشكل  الجهة  وطــرقــات 
فرد  كل  تحسيس  يفرض  والذي  عام،  بشكل  اململكة 
من املجتمع، بأنه مسؤول عن مكافحة حوادث السير 
حربا  أصبحت  وأنها  منها،  الحد  ألجــل  والعمل 

حقيقية.
جميع  تجنيد  يتطلب  الواقع  أن  الــوالــي،  وقــال 
املدني الستمرار  املعنية وفعاليات املجتمع  الجهات 

دائمة،  وجعلها  والتواصلية  التحسيسية  الحمالت 
السير،  لحوادث  معرضا  أصبح  الجميع  بأن  مذكرا 
أمام  وعائقا  للدماء  مستنقعا  طرقنا  من  يجعل  مما 
االقتصادية  املجاالت  في  التنموية  التطلعات  تحقيق 

والسياحية.
وادي  الداخلة  جهة  والي  بنعمر  المني  ترأس  وقد 
املجلس  رئــيــس  ينجا  الــخــطــاط  بحضور  ــذهــب،  ال
الجهوي للداخلة، وبمشاركة عبد الرحمان الجوهري 
الجهوي  املدير  بوداني  وعمر  أوســرد،  إقليم  عامل 
للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، )ترأس( االجتماع 
الطرقية  للسالمة  الجهوية  باللجنة  الخاص  األول 
شعار:  له  اختير  الذي  الذهب،  وادي  الداخلة  بجهة 
واإلجراءات  املقترحات  وبلورة  املؤسساتي  »التنظيم 

من أجل تحسني مؤشرات السالمة الطرقية«.

إغالق مؤسسات تعليمية بعد تفشي »كورونا«

الداخلة. األسبوع

  
بسبب تسجيل حاالت إصابة بفيروس »كورونا« 
أقدمت  وتالميذ،  أساتذة  صفوف  في  املستجد، 
أبوابها  إغالق  على  التعليمية  املؤسسات  بعض 
الخليج،  بثانوية  األمر  ويتعلق  الداخلة،  بمدينة 
ثانوية موالي رشيد بحي األمل، مؤسسة إنشتاين 
إعدادية  العمارات،  بحي  الثانوي(  ــدادي  )اإلعـ
بحي  روزفلت«  »اليانور  مؤسسة  الثاني،  الحسن 
املسيرة،  بحي  السادس  محمد  وثانوية  املسجد، 
أيــام   10 ملــدة  بها  الــدراســة  تعليق  يتم  أن  على 
عن  التعليم  على  القائم  التربوي  النمط  واعتماد 

بعد، وذلك بتنسيق مع لجنة اليقظة الجهوية.

العيون. األسبوع

  
بات الشغل الشاغل لبلدية العيون 
التي  والوعود  االلتزامات  تنفيذ  هو 
قــدمــهــا حــمــدي ولـــد الــرشــيــد على 
العيون  بأن يجعل من مدينة  نفسه، 
فريدا  واجتماعيا  اقتصاديا  قطبا 
املــدن  كــبــريــات  تضاهي  وعــاصــمــة 
االلتفات  دون  والعالم،  إفريقيا  في 
حول  السياسي  الصراع  مشكل  إلى 
التي  املــغــربــيــة  الــصــحــراء  قضية 
والــتــي  واملــــال،  ــت  ــوق ال تستنزف 
بتأييده  الرشيد  ولد  موقف  يعرف 

بعودة  ومطالبته  ــذاتــي  ال للحكم 
الغفور  الــوطــن  إلــى  البوليساريو 

الرحيم.
 وقطع ولد الرشيد الشك باليقني 
على  باإلجماع  املصادقة  تمت  حني 
مدينة  تاريخ  في  حاسمة  قـــرارات 
ــإغــالق    ب يتعلق  األول  ــعــيــون،  ال
الغاز املتواجدة  مستودعات قنينات 
من  كل  ملك  في  هي  والتي  باملدينة 
الصحراء«،  »أطلس  الدرهم  دحمان 
للجماني،  إفريقيا«  شمال  و»بترول 
ومنع فتح أي مستودع جديد داخل 
ما  العيون،  ملدينة  الحضري  املجال 
يعنى بالدرجة األولى، صحة وسالمة 
الساكنة وإبعاد أي خطر يهدد املجال 
البيئي، باعتبار املستودعني أصبحا 

يتوقف  ولم  السكنية،  األحياء  داخل 
تم  بل  الغاز،  مستودعات  عند  األمر 
التطرق لدراسة قرارات إغالق ومنع 
 ،)Concasseurs( املجارس  كافة 
الحضري  املجال  داخــل  املتواجدة 
ــون، ضــمــانــا لــراحــة  ــي ــع ملــديــنــة ال
املجارس،  لهذه  املجاورة  الساكنة 
داخــل  الــعــام  املنظر  على  وحفاظا 
رئيس  ــال  ــ وق ــحــضــري،  ال املــجــال 
أن  الــرشــيــد،  ــد  ول حمدي  البلدية، 
الــجــمــاعــة مــنــحــت املــعــنــيــني أجــل 
السنة  آخــر  إلــى  منشآتهم  تحويل 

الجارية.
بدفاتر  يتعلق  الثاني،  واملحور 
القانونية  والوضعية  التحمالت 
لــتــدبــيــر وتــســيــيــر قــطــاعــي املـــاء 

سيجعل  مما  باملدينة،  والكهرباء 
مسؤوليتها  تتحمل  األطــراف  كافة 
خدمات  من  الساكنة  حرمان  لتالفي 

قطاعي املاء والكهرباء. 
املتعلق  وأبرزالتقريرالسنوي 
جماعة  عمل  برنامج  تنفيذ  بتقييم 
تميز  ــذي  ال  ،2021-2017 العيون 
واألوراش  املــشــاريــع  ــشــرات  ــع ب
الجماعة،  عرفتها  التي  التنموية 
ــة مــشــروع  ــ ــة إلـــى دراسـ ــاف ــاإلض ب
ميزانية  اعتمادات  باقي  تخصيص 
سبق  وقــد   ،2020 لسنة  التسيير 
ألقاها  بكلمة  الجلسة  افتتحت  أن 
الرئيس ترحيبا بالحضور، لتتم بعد 
ذلك تالوة النقاط املدرجة في جدول 
أعمال الدورة واملتضمن لـ 14 نقطة.

وسجلت دورة ماي التي احتضنها 
في  تــقــاربــا  الــعــيــون،  بلدية  قصر 
الرؤى بني جميع مكونات الجماعة، 
ربما لكون بعض أعضائها لن تتكرر 

مشاركتهم في املجلس املقبل.
نائب  الرشيد،  ولد  محمد  واختار 
رئيس البلدية بنفسه، أن يقود أكبر 
األحــيــاء  مصابيح  لتغيير  حملة 
بأخرى ذات جودة عالية واقتصادية، 
تتوفر على  العيون  مدينة  مما جعل 
في  الــكــهــربــائــيــة  للشبكة  تغطية 
يتحكم  واألحياء  الشوارع  مختلف 
قسم  بــالــكــامــيــرات  مراقبتها  ــي  ف
أحــدث  على  ويتوفر  بــذلــك،  معني 
عمل  وفريق  واملتابعة  الرصد  آليات 

متكامل.

العيون تطمح لتصبح عاصمة إفريقية
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الـــرأي

العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 2021

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ما يحدث من إقبال على املغامرة بالحياة ألجل الحياة 
في صفوف الشباب في وقائع متكررة تستدعي أكثر من 

سؤال وتقدم ما يفوق ذلك من تفسيرات، لعل أهمها:
أوال: خيبتهم من تنامي ظواهر اإلفالت من الحساب 
بكل  االستهالك  فواتير  ارتفاع  تنامي  من  يقابله  وما 

أشكالها بما يعمق اإلحباط واليأس؛
ذلك  ينتج عن  وما  األساسية  الحاجيات  ثانيا: جوع 
إلى  يصل  فقر  أي  املواطنة«؛  بـ»أنيميا  إحساس  من 
األفراد  لدى  فيترسخ  الوجدان،  في  حساسة  مستويات 
االنتماء  رابطة  ويضعف  والحرمان  بالظلم  اإلحساس 

والوالء للوطن؛
واإلقصاء  التهميش  مظاهر  من  تام  استياء  ثــالــثــا: 
وتواتر اتساع مساحات املظالم االجتماعية واالقتصادية 
اتساع  مقابل  واملساواة،  الفرص  تكافؤ  انعدام  جراء 
دوائر القسوة على أقرانهم ممن يمتلكون مستوى أعلى 
في التعليم مقارنة بهم، تنضاف إلى ذلك جرأة هؤالء في 
التعبير عن مطالبهم، وما أسفرت عنه هذه القسوة من 
تداعيات أوصلتهم للمس بالكرامة النفسية والجسدية، 

ولسلب الحرية؛
املؤسسات  في  الثقة  فقدان  حالة  من  انتقالهم  رابــعــا: 
االغتراب  حالة  إلى  الديمقراطية،  والوسائط  الرسمية 
والسخط على واقعها وواقع انشغالها ببعضها عوض 

االنشغال بهموم املواطنني؛
عن  النظر  زاويــة  قصرت  التي  األسباب  من  وغيرها 

استدراكها...
إلى أين نتوقع أن يتجه هؤالء الشباب وقد وجدوا كل 

األبواب موصدة ؟!
يقول هاتر آدم الثاني، في معرض حديثه عن 
كتابه  في  والــدولــة،  املواطن  بني  الفجوة  جبر 
تسأل  ))ال   :»The state in the 3rd millenium«
عما يمكن للمواطن أن يقدم للدولة، بل عما تستطيع الدولة 

أن تقدم ملواطنيها أكثر مما تقدمه أي منظمة أخرى((.
ليس  الشباب  من  بجيوش  يرمي  ما  جملة  من  وهو 
فقط في عرض البحار، بل من ظفر بالوصول إلى الضفة 
األخرى، يسهل تعبئته لالرتماء في أحضان »الدواعش« 
كتجل للذوبان في الرد املتطرف العنيف على ما شعر به 

قبال من تعنيف نفسي ووجداني وواقعي.. 
حدد أدا فانفيتر في كتابه »أبعاد االغتراب السياسي« 
أربعة   ،)Dimension of political Alination(
أبعاد سياسية لظاهرة االغتراب السياسي واالجتماعي:
- انعدام القدرة، بمعنى شعور الفرد أنه ال يستطيع 
وبأن  الحكومة،  ــرارات  ق على  أو  املجتمع  في  التأثير 
أو  لــرأيــه  الحاجة  ــدون  ب تتخذ  السياسية  ــرارات  ــق ال
مراعاة لرغباته، وأن توزيع السلطة للقيم واملصالح في 

املجتمع، عملية ال تخضع ألي تأثير من ناحيته.
- انعدام املعنى، بمعنى انعدام القدرة على فهم الطريقة 
التي يسير بها النظام السياسي واالجتماعي، وعدم قدرة 
املطروحة،  واالختيارات  البدائل  بني  التمييز  على  األفراد 
نظرا  املحتملة،  نتائجها  توقع  يستطيع  ال  الــفــرد  ألن 
لعمليات التعتيم ونقص الشفافية، وال يمكنه استخدامها 

في تغيير الظروف االجتماعية والسياسية من حوله.
- انعدام املعايير أو الالمعيارية، بمعنى إدراك انهيار 
املعايير في العالقات االجتماعية والسياسية والشعور 
بعدم وجود قيم أو معايير أخالقية واحدة تحكم العملية 

السياسية.
السلوك  قواعد  رفض  بمعنى  السياسية،  العزلة   -
وغير  عادلة  غير  اللعبة  قواعد  أن  والشعور  الراهنة، 
املشاركة  عن  العزوف  من  حالة  ينتج  ما  وهو  شريفة، 

بجميع أشكالها.
األمر  ويتعلق  آخرين،  بعدين  عن  الحديث  ويمكن 
االهتمام  عــدم  بها  ويقصد  السياسية،  بالالمباالة 
باملشاركة السياسية، مع السعي للتعرف على معلومات 
القهري  ــوســواس  وال السياسي،  بالشأن  صلة  ذات 
الثقة  وعدم  الشك  بني  النفس  وضعية  وهو  السياسي، 
السياسية في أهداف القائمني على العملية السياسية، 
وبأنهم يسعون إلى خدمة مصالحهم الخاصة ال مصالح 

األغلبية.
لست متيقنة هل هنالك من حكام حكماء بهذا الوطن 
لوقف النزيف، وإنما أنا على يقني أن الذي يفضل إطعام 
يطعم حشائش  أن  قادر  ودمه،  لحمه  من  البحر  أسماك 
النيران، أيا كانت دالالتها ضدا في الوطن، وأينما هبت 
مساحات  من  تبقى  مما  واليابس  األخضر  على  لتأتي 

األمل لإلصالح في البلد !

الشباب.. 
لماذا يطعمون 

البحار بأجسادهم ؟
بالـله  إال  قوة  وال  أكبر وال حول  أكبر هلل  هلل 

سبحانه مبدل األحوال.
يــتــســاءلــون: هــل يظلون  ــرون  املــغــاربــة حــائ
يتعايشون مع وباء »كورونا«، أم أن ساعة الفرج 
ليس  أن  الجائحة،  هــذه  في  والغريب  قريبة؟ 
من  نجا  األرضية  الكرة  من  واحــدا  شبرا  هناك 
كانت  التي  العظيمة  القوات  تلك  فأين  ويالتها، 
تغتنم كل فرصة لتستعرض عضالتها في مجال 
العلماء  أولئك  وأيــن  الفتاكة؟  األسلحة  صنع 
علم  مــن  كسبوا  بما  يتبجحون  كــانــوا  الــذيــن 
فشلهم  أمام  بالخجل  أصيبوا  ترى هل  ومعرفة؟ 
وجدوها  التي  مختبراتهم  واستعمال  إجراء  في 

فرصة سانحة الصطياد الشعوب الضعيفة ومنها اإلفريقية، لتفوز 
من  التأكد  عــدم  رغــم  طائلة،  ــواال  أم عليهم  تــدر  التي  بالصفقات 
األمن  ملجلس  العام  األمني  أجله  من  اضطر  الذي  األمر  صالحيتها، 
الدولية، وفي  الصحة  منظمة  رئيس  إلى  توجيه خطاب صارم  إلى 
انتظار حصول توافق بني جميع املنظمات الدولية التي يهمها أمر 
فيروس »كورونا«، سيبقى العالم في موقف املتفرج، بينما خطورة 
الغنية،  الدول  اجتماع جميع  إلى  اإلسراع  تتطلب  الوبائي  الوضع 
إليجاد األموال الالزمة إلنجاح األبحاث والبحوث التي يقوم بها جل 
علماء العالم املختصني في هذا املجال، وهي منافسة شريفة، نبيلة 
قد تطول وقد تقصر، لكنها ستجد ضالتها في آخر املطاف ومن سار 

على الدرب وصل.
إلى  تلجأ  بل  تفر،  أخذت  الداء  بهذا  إصابة  األكثر  الشعوب  إن 

وهي  الفتاك،  الوباء  هذا  لتواجه  أخرى  وسائل 
طريق النور وطريق الدين وطريق االستغاثة عن 
طريق الترانيم داخل الكنائس حيث يقام قداس 
الرحمة، أما املسلمون، فقد أدركوا قبل غيرهم أن 
القوي،  العزيز  إال هلل  عليه  يقدر  ال  رباني  األمر 
قيمة  إلى  وتعالى  سبحانه  الخالق  نبهنا  وقد 
الدعاء وما ينتج عنه من أجر، في قوله تعالى: 
ليلة  ما  أدراك  وما  القدر  ليلة  في  أنزلناه  ))إنا 
القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل املالئكة 
هي  سالم  أمر  كل  من  ربهم  بإذن  فيها  والــروح 

حتى مطلع الفجر((.
الليلة  هــذه  لقيام  الحظ  ساعده  ملن  فطوبى 
املباركة، وبما نحن على بعد أيام قليلة من هذه الليلة املقدسة، ملاذا 
ال نغتنم فرصة ليلة القدر للتوجه إلى هلل ونستغيث به ليرفع عنا 
هذا البالء، إنه مجيب الدعاء ورحيم بعباده وحي على الصالة حي 
على الفالح، وهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال، وهذا يتطلب حملة 
تحسيسية حتى نقف صفا واحدا غير عابئني بما يحوم حولنا من 
أن  قادر  خلقنا  الذي  ألن  »كورونا«،  جائحة  رأسها  وعلى  إشاعات 
يرفعها عنا في أي لحظة، فلنحسن الظن بالـله ألنه لطيف بعباده، 
فرحماك يا هلل.. ال تؤاخذنا إن أخطأنا أو نسينا، وال تحمل علينا 
أنت  لنا  واغفر  فارحمنا  قبلنا،  من  الذين  على  حملته  كما  إصــرا 
يسيء  ما  كل  من  واحفظنا  األهــوال  جميع  وقنا  وانصرنا  موالنا، 

لديننا واجعلنا كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا.

وتــســاؤالت  حزينة  بنبرة 
الدكتور  تحدث  باأللم،  مغلفة 
عبد  واملــعــجــمــي  ــاضــل  ــن وامل
حوار  في  الــعــزم،  أبــو  الغني 
عن  ــســاء«،  »امل يومية  مــع  لــه 
للغة  السادس  أكاديمية محمد 
العربية، التي أقبرت في صراع 
الوطنية..  اللغة  ضد  السلطة 
بدايات  استرجاع  خالل  فمن 
التأسيس،  ــالم  وأحــ الــبــنــاء 
التي  األسئلة  العزم  أبو  يكرر 
امللكي  القرار  منذ  معلقة  ظلت 
أكاديمية  بــإحــداث  القاضي 

امليثاق  من   113 للمادة  تنفيذا  العربية،  للغة 
الظهير  وصــدور  والتكوين  للتربية  الوطني 
بال  تشغل  والتي   ،2003 سنة  في  املؤسس 
الباحثني والدارسني من نحو: من املسؤول عن 
تعطيل املشروع؟ وما الذي يمنع من تأسيسها؟ 
داعيا أصحاب القرار إلى الوضوح والشجاعة 
في اإلعالن عن املوقف من األكاديمية. والواقع 
أن السؤال الحقيقي وراء ركام األسئلة الفرعية 
هو: لم تعاد السلطة في املغرب اللغة العربية؟

عالقة  حول  تقدم  التي  القراءات  هي  كثيرة 
مــرور  مــع  وتتحول  العربية،  باللغة  الــدولــة 
الوقت إلى أسئلة استنكارية معلقة، لكن الزمن 
كفيل بتقديم األجوبة الحقيقية من التراجع عن 
التعريب ومسار اغتيال املدرسة العمومية، هي 
كان  وإن  بادية  كانت  ذلك  معالم  بل  البداية، 

يلفها الغموض. 
العديد  فــي  الحديث  اجــتــرار  مــن  فبالرغم 
اللغة  أكاديمية  عن  والــنــدوات  املنتديات  من 
األعلى  املجلس  نــدوة  في  جــرى  كما  العربية 
موضوع  حول   ،2009 أكتوبر  شهر  للتعليم، 
»تدريس اللغات وتعلمها في منظومات التربية 
أكاديمية  »تفعيل  إلى  دعت  حيث  والتكوين«، 
بإعداد  لتنهض  العربية،  للغة  السادس  محمد 
لتجديد  العمل  وبرامج  االستراتيجية  الخطط 
اللغة العربية وتأهيلها وتطوير سبل تدريسها 
ونص  ووظــائــفــهــا«،  كفاياتها  فــي  والتحكم 
الدستور الجديد / القديم على أن الدولة تعمل 
رسمية  لغة  باعتبارها  العربية  حماية  على 
حني  وأشــار  استعمالها،  وتنمية  وتطويرها 
والثقافة  للغات  وطني  »مجلس  عــن  حديثه 
»حماية  فــي  مهمته  حــددت  ــذي  ال املغربية«، 
ومختلف  واألمازيغية،  العربية  اللغات  وتنمية 
»يضم  أنه  إلى  املغربية«،  الثقافية  التعبيرات 
بقيت  املجاالت«،  بهذه  املعنية  املؤسسات  كل 

األكاديمية غائبة عن األجرأة. 
كل  حــل  يجمل  مــن  يخطئ 
باملغرب  العربية  اللغة  مشاكل 
أي  أو  األكاديمية،  إنشاء  في 
املسألة  ألن  ــرى،  أخ مؤسسة 
بحثية،  مؤسسة  من  أكبر  هي 
ــكــن وجــــود هـــذا الــجــهــاز،  ل
اإلمــكــانــيــات  ــه  ل ــرت  ــوف ت إن 
ال  سيساعد  السلطات،  ودعــم 
النصوص  تنزيل  في  محالة 
حماية  إلى  الداعية  القانونية 
فضاء  ويوفر  العربية،  اللغة 
بــدل  للباحثني  مؤسساتيا 
منعزلة  وشعب  ووحدات  مخابر  في  االشتغال 
إن  الــواقــعــي،  تنزيلها  ولعل  جـــزري،  بشكل 
تحقق، سيبرهن على تغيير في سياسة الدولة 
يواكب جو التغيير الدستوري، لكن األكاديمية 
التي يفترض أن تكون قد عرفت النور في موسم 
2001-2002 كما نص على ذلك ميثاق التربية 
والتكوين، ما زالت متعثرة في دواليب أصحاب 
به  احتفى  الــذي  النص  أن  يعني  مما  القرار، 
أصحاب العربية قد كانت فلتة من فلتات الزمن 
املغربي سرعان ما تم التراجع عنه عمليا، مثله 
القانونية  النصوص  من  العديد  مثل  ذلك  في 
الديمقراطي ووئدت  الحلم  في جو  ولدت  التي 

لتشهد على ديمومة:
إرادة سياسية ملعالجة الفوضى  أوال: غياب 
تأملنا  فلو  املغاربة.  يعيشها  التي  اللغوية 
مطبوعا  لوجدناه  باملغرب،  اللغوي  املشهد 
العالقات  »في  املستويات:  متعددة  بالتباسات 
لغة  بني  والتعارض  واألمازيغية،  العربية  بني 
املستعملة  الرسمية  واللغة  اليومية  الحياة 
والتعارض  واإلدارة،  والجامعة  املدرسة  في 
فكانت  السكان«..  عامة  ولغة  النخبة  لغة  بني 
التي  اللغوية  الفوضى  هي  الطبيعية  النتيجة 
املجاالت  تحديد  ــدم  وع عموما  املشهد  تسم 
أو  الوطنية  اللغات  مــن  لغة  لكل  الوظيفية 
االكتساب  على  محالة  ال  يؤثر  مما  األجنبية، 
املعرفي للمغاربة وقدرتهم على اإلنتاج العلمي، 
اللغوي  الشأن  اعتبار  هو  الرئيسي  والسبب 
وفق  عرضيا  شــأنــا  السياسي  الــفــاعــل  عند 
اآلنية  الحاجات  بمنطق  العام  للشأن  تدبيره 
الخارجية،  والعالقات  االجتماعية  والتوازنات 
أي أن القضايا الهوياتية التي تضمن للمجتمع 
أدنى  في  توجد  االستمرار،  وللدولة  االنسجام 

سلم االهتمامات. 
ثانيا: على الرغم من استبعادنا الدائم ملنطق 

األحداث  فإن مسار  الوقائع،  تفسير  في  املؤامرة 
كل  على  شرسة  هجمة  تعاني  العربية  أن  يثبت 
على  حربا  التدريج  دعــاة  قــاد  فقد  املستويات. 
مكتوبة«  »عربية  منطقهم  في  باعتبارها  العربية 
مع ما صاحب ذلك من تنسيق مع بعض الوزراء 
الوزراء  بعض  أبناء  أو  ندواتهم  حضروا  الذين 
الذين يقودون مراكز بحثية، كما شهدت الساحة 
الترخيص  في  تتمثل  أخرى  مواجهة  اإلعالمية 
كليا  العامية  تستعمل  التي  املنابر  من  ملجموعة 
من  منظما  وهجوما  األجنبية،  اللغة  بموازاة  أو 
الذين  األمازيغي  التيار  على  املحسوبني  بعض 
لنا  يحق  لذا  استعمار«،  »لغة  العربية  في  رأوا 
قد  العربية،  على  منظمة«  »حــرب  عن  الحديث 
تختلف أجندات املحاربني، لكنها تتفق في الغاية.
دوريته  ليوطي  الجنرال  أن نشر  منذ  ثالثا: 
»إن  فيها  قــال  والتي  1921م،  سنة  الشهيرة 
العربية عامل من عوامل نشر اإلسالم، ألن هذه 
اللغة يتم تعلمها بواسطة القرآن«، والفرنسية 
تقزيم  على  القوة،  لغة  باعتبارها  عملت،  قد 
ولم  باملغرب،  العامة  املجاالت  في  العربية  دور 
أو  التعليمي  الجانب  على  الــصــراع  يتوقف 
الفكرية  النخبة  إلى صناعة  انتقل  بل  اإلداري، 
إيديولوجيا  املرتبطة  والسياسية  واألدبــيــة 
أن  بمعنى  الفرنكفونية،  باملنظومة  وقيميا 
اآللية  به  يقصد  يكن  لم  العربية  ضد  الصراع 
التواصلية، بل املراد هو تقديم منظومة قيمية 
بديلة، لذا ستجد أن الذين تصدوا للحرب على 
معبد  سدنة  أنفسهم  هم  املغرب  في  العربية 
التغريب والفرنكفونية والعالقات مع واشنطن 
وباريس، واالنتماء البديل والشذوذ وكل القيم 
وجود  ولــهــؤالء  املغاربة،  هوية  عن  الغريبة 
قوي في دواليب السلطة وتسيير الشأن العام 
يفاجئك  لن  لذا  املصيرية،  الــقــرارات  واتخاذ 
من  يقتاتون  حني  السلطوية  األحــزاب  رمــوز 
حربهم  في  أواره  ويشعلون  الهوياتي  النقاش 

على قيم املغرب اللغوية وانتمائه اإلسالمي.
الثالثة،  العناصر  هــذه  نستحضر  حــني 
سنصل إلى خالصة مفادها أن الدولة بإدارتها 
وإرادة أصحاب القرار فيها، يرفضون العربية 
الوسائل  بكل  محاصرتها  على  ويعملون 
وبافتعال صراعات هوياتية قد تشغل الفاعلني 
اللغة  أكاديمية  فأجرأة  لذا  األزمــة،  جوهر  عن 
مسار  في  كثيرا  تفيد  لن  كانت  وإن  العربية، 
االستعمالي  ــداول  ــت وال القانونية  الحماية 
غيرت  قد  الدولة  أن  ستعني  فإنها  للعربية، 
خيارها. هذا ما نتمناه حتى ينقذنا من مسار 

عقد من األوهام.

»كورونا«.. من أين جاءتنا ؟

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

من المسؤول عن الفوضى اللغوية في المغرب ؟

فؤاد بوعلي

رقية أشمال 
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للنقـاش
العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 2021

 2011 سنة  العربي  الربيع  وجــاء 
ليدق آخر مسمار في نعش املعارضة 
حزب  أن  حيث  البرملان،  قبة  داخــل 
ــح يــقــود  ــة والــتــنــمــيــة أصــب ــدال ــع ال
الحكومة، بزعامة عبد اإلله بن كيران، 
وبقي كرسي املعارضة فارغا، وخاصة 
مع  ملصداقيتها  األحــزاب  فقدان  بعد 
نهاية حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
ــارضــة  ــع ــحــت امل ــذا أصــب ــكـ وهـ
الذي  األمــر  مخالب،  بــدون  »قطا« 
الدين  سعد  الحكومة  رئيس  جعل 
أن  املعارضة  يتحدى  العثماني، 
من   105 الفصل  تطبيق  إلى  تلجأ 
الدستور، من أجل إسقاط حكومته 

التي أبانت عن ضعف كبير..
دستور  من   105 الفصل  وينص 
السابقة  الدساتير  كباقي   ،2011
أو  الرقابة  ملتمس  على  للمملكة، 
ما يسمى في مجموعة من األنظمة 
عن  الــثــقــة  بـــ»حــجــب  السياسية 
أخطر  من  يعتبر  الذي  الحكومة«، 
البرملان  يمتلكها  التي  األسلحة 
الحكومة، وذلك مقابل  في مواجهة 
وسيلة  على  الحكومة  رئيس  توفر 

حل مجلس النواب.
الحياة  تــاريــخ  إلــى  وبــالــعــودة   
ــيــة، نــجــد أن  الــســيــاســيــة املــغــرب
عرفت  املغربية  البرملانية  التجربة 
وذلــك  لــلــرقــابــة،  ملتمسني  تقديم 
مــن أجــل إســقــاط كــل مــن حكومة 
 ،1964 ــة  ســن بــاحــنــيــنــي  أحــمــد 
سنة  العراقي  عزالدين  وحكومة 
لم  امللتمسات  هذه  أن  غير   ،1990
أثارا  خلفت  وإنما  أهدافها،  تحقق 
الخريطة  على  إيجابية  سياسية 
حسب  وذلــك  باملغرب،  السياسية 
من  وكــان  الباحثني،  من  مجموعة 
حكومة  ميالد  النتائج،  هذه  أبــزر 
األستاذ  املرحوم  بقيادة  التناوب 

عبد الرحمان اليوسفي.

ملتمس الرقابة لسنة 
1964.. من محاولة إلسقاط 

الحكومة إلى اإلعالن عن 
حالة االستثناء

بعد حصول املغرب على االستقالل 
في  الـــبـــالد  ودخــــول   ،1956 ســنــة 
الدستورية،  املؤسسات  بناء  مرحلة 
العامة  الحريات  ظهير  صدور  وبعد 
أول  ــدور  صــ وكــذلــك   ،1958 ســنــة 

والذي   ،1962 سنة  للمملكة  دستور 
من  يتكون  الــبــرملــان  أن  على  نــص 
يتم  الذي  النواب،  مجلس  مجلسني، 
ومجلس  مباشرة،  بطريقة  انتخابه 
انتخابه  يــتــم  الـــذي  املــســتــشــاريــن 

بطريقة غير مباشرة.
دستور  صــدور  عــن  سنتني  وبعد 
أول  ــراء  ــ إج ــالد  ــب ال عــرفــت   ،1962
 ،1963 ســنــة  بــرملــانــيــة،  انــتــخــابــات 
عن  الدفاع  فيها جبهة  احتلت  والتي 
األولى  املرتبة  الدستورية  املؤسسات 
 69 بـ  اجــديــرة،  رضــا  أحمد  بقيادة 

مقعدا.
ــى  األول البرملانية  التجربة  هــذه 
عدة  إلى  راجع  وذلك  طويال،  تدم  لم 
امللك  إعــالن  أهمها  من  كان  أسباب، 
حالة  عــن  الــثــانــي  الحسن  ــراحــل  ال
االستثناء سنة 1965، األمر الذي أدى 

إلى حل البرملان. 
الغير مباشر لحالة  السبب  ويعود 
قيام  إلــى  البرملان،  وحــل  االستثناء 
ملتمس  بتقديم  املــعــارضــة  أحـــزاب 
باحنيني  أحمد  حكومة  ضد  الرقابة 
فشل  الذي  امللتمس  هذا   ،1964 سنة 
وقعه  قد  كان  الحكومة،  إسقاط  في 
كان  حني  في  بالبرملان،  عضوا   24
صوتا،   73 على  يحصل  أن  يجب 
حسب مقتضيات دستور 1962، حتى 
األغلبية  على  يحصل  أن  لــه  يمكن 
الحكومة،  إسقاط  وبالتالي  املطلقة، 
إلى  الثاني  الحسن  بامللك  أدى  مما 
نظرا  معا،  والبرملان  الحكومة  حل 
واالقتصادية  االجتماعية  لألوضاع 

التي كانت تمر منها البالد آنذاك.
ويرجع سبب قيام أحزب املعارضة 
 ،1964 سنة  الرقابة  ملتمس  بتقديم 
ملطالب  باحنيني  حكومة  رفض  إلى 
دورة  عــقــد  أجـــل  مـــن  املـــعـــارضـــة، 
قضايا  عـــدة  ملناقشة  استثنائية 
ــة، وقـــد رضــخــت الــحــكــومــة  ــي وطــن
لضغوطات املعارضة، من خالل تدخل 
املؤسسات،  باعتباره حكما بني  امللك 
اعتبرت  الحكومية  األغلبية  أن  إال 
ما  وهو  دستورية،  غير  الــدورة  هذه 
املعارضة  بني  والصراع  الوضع  أزم 
إلى  املعارضة  فالتجأت  واألغلبية، 
تقديم ملتمس الرقابة الذي كان سببا 
البيضاء  الـــدار  أحـــداث  جانب  إلــى 
الراحل  امللك  إعالن  إلى   ،1965 سنة 
االستثناء  حالة  عن  الثاني  الحسن 

وجعل جميع املؤسسات بيده.

ملتمس الرقابة لسنة 1990

باملغرب  السياسية  الحياة  عرفت 
قبل  وخاصة  سياسية،  توترات  عدة 

 ،1998 التناوب الحكومي لسنة  فترة 
امللك  رفــع  وبعد  املرحلة  هــذه  فقبل 
الثاني لحالة االستثناء سنة  الحسن 
الــدســتــوري  التنظيم  ــرف  ع  ،1970
خالل  وذلك  دساتير،  أربعة  املغربي 
إلى   1970 سنة  من  املمتدة  الفترة 
إلى  بــاألســاس  راجــع  وذلــك   ،1996
وخاصة  السياسي،  الصراع  طبيعة 
قوية  معارضة  أحزاب  في ظل وجود 
كانت  ــتــي  وال الــحــكــومــة،  لسياسة 
واالتــحــاد  االســتــقــالل  حــزبــي  تضم 
أدى  مما  الشعبية،  للقوات  الوطني 
العمليات  إلى مقاطعة  بهذه األحزاب 
االنتخابية في مجموعة من املحطات 
ــل وصـــل األمـــر إلــى  الــســيــاســيــة، ب
دساتير  على  االستفتاءات  مقاطعة 

1970، 1972 و1992.
ونظرا للقوة السياسية التي كانت 
آنذاك،  املعارضة  أحــزاب  بها  تتمتع 
الــدســتــوري  ــشــرع  امل عقلنة  ورغـــم 
عملها،  شروط  بتقييد  وذلك  لعملها، 
خاصة فيما يخص ملتمس الرقابة، إال 
أن أحزاب املعارضة تقدمت بملتمس 
العراقي  عزالدين  حكومة  رقابي ضد 
1990، وذلك من أجل إسقاطها،  سنة 
عدم  بسبب  ــك،  ذل فــي  فشلت  لكنها 
واملتمثل  املطلوب  النصاب  تحقق 
على  امللتمس  حصول  ضـــرورة  فــي 
لألعضاء  املطلقة  األغلبية  تصويت 
النواب،  مجلس  منهم  يتألف  الذين 
 75 حسب ما كان ينص عليه الفصل 
ساهم  الذي  األمر   ،1970 دستور  من 
في فشل هذه اآللية التي تعتبر أخطر 
مواجهة  في  البرملان  يمتلكه  سالح 

الحكومة من أجل إسقاطها.

نتائج ملتمسي الرقابة 
لسنتي 1964 و1990

في  ــرقــابــة  ال ملتمس  فــشــل  رغـــم 
إسقاط كل من حكومة أحمد باحنيني 
سنة 1964 وحكومة عزالدين العراقي 
امللتمسات  هــذه  أن  إال   ،1990 سنة 
مستوى  عــلــى  نــتــائــج  ــدة  عـ ــركــت  ت
إذ  بــاملــغــرب،  السياسية  الــســاحــة 
املعارضة  أحزاب  تقديم  بعد  مباشرة 
1964، قام امللك  مللتمس الرقابة سنة 
الراحل الحسن الثاني، سنة بعد ذلك، 
وحل  االستثناء  حالة  عن  بــاإلعــالن 
البرملان، وبعد تعليق حالة االستثناء 
استفتاء  عن  اإلعالن  تم   ،1970 سنة 

دستور 1970، وكذلك دستور 1972.
الرقابة  ملتمس  بخصوص  أمــا   
دخول  في  ساهم  فقد   ،1990 لسنة 
املغرب مرحلة جديدة، من خالل وصول 
إلى  االشتراكي  االتحاد  حزب  قيادة 
بحكومة  يسمى  فيما  الحكومة  قيادة 
بقيادة  التراضي،  وحكومة  التناوب 
سنة  اليوسفي  الرحمان  عبد  الراحل 
دورا  الرقابة  مللتمس  كان  كما   ،1998
في اإلعالن عن استفتاء دستور 1992 

واستفتاء دستور 1996.

لماذا »ترتعد« المعارضة 
اليوم من الفصل 105 

من الدستور؟

اإلعالمية،  خرجاته  من  العديد  في 
الدين  سعد  الحكومة  رئيس  الزال 
املعارضة  أحــزاب  يطالب  العثماني 
الدستور،  من   105 الفصل  بتطبيق 
ويرجع  حكومته،  إســقــاط  أجــل  مــن 
ذلك إلى كون الفصل 105 من دستور 
رئيس  منه  يخاف  ال  والـــذي   2011
املعارضة  ذلك  في  متحديا  الحكومة 
أحــزاب  تقدر  ال  حني  في  تطبقه،  أن 
تحقيق  ألن  تفعيله،  على  املعارضة 
يبقى  الرقابة  ملتمس  تفعيل  شــرط 
عدديا،  قليلة  املعارضة  لكون  صعبا، 
على  ينص  الفصل  هذا  وأن  خاصة 
إذا  إال  يقبل  ال  الرقابة  ))ملتمس  أن 
وقعه على األقل خمس أعضاء مجلس 
إال  عليه  املوافقة  تصح  وال  النواب، 
وهو  املطلقة((،  األغلبية  بتصويت 
يتحدى  الحكومة  رئيس  يجعل  ما 
أجل  من  للمعارضة  املكونة  األحزاب 
إسقاط  أجل  من   105 الفصل  تطبيق 
حكومته، ألنه يعرف أن هذا امللتمس 
الشرط  تحقق  لعدم  نظرا  سيفشل، 

املطلوب.
ــادس  س  2011 ــور  ــت دس ويــعــتــبــر 
دستور وأول دستور يعترف بحقوق 
ــك في  ــ ــارضــة الــبــرملــانــيــة، وذل ــع امل
مجموعة من الفصول الدستورية، إذ 
ألول  العربي«  »الربيع  دستور  نص 
مقارنة  املعارضة  مصطلح  على  مرة 
للمملكة  السابقة  الدساتير  باقي  مع 
ــن مصطلح  م خــالــيــة  جـــاءت  ــتــي  ال
ــة«، لــكــن رغـــم االعــتــراف  ــارض ــع »امل
الدستوري بحقوق املعارضة، إال أنها 
مواجهة  في  ومشتتة  ضعيفة  تبقى 

الحكومية.  األغلبية 

منذ تشكيل حكومة التناوب التوافقي 
سنة 1998، لم يبق للمعارضة معنى، 

وال ذوق داخل البرلمان بغرفتيه.. بكل 
بساطة، ألن هذه المعارضة ظلت طيلة 

هذه السنين ضعيفة، وتائهة، ومشتتة، 
ألن األحزاب اإلدارية هي التي كانت 

تشكل األغلبية، وبالتالي، وجدت األحزاب 
نفسها عاجزة عن لعب دور المعارضة 

بعدما سمح الملك الراحل الحسن الثاني، 
بتغيير األدوار بين األحزاب، وتشكيل 

حكومة يقودها المعارضون السابقون، 
أي االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

وحزب االستقالل، وبقي صوت واحد 
في المعارضة هو صوت حزب العدالة 
والتنمية، ولم يكن لحزب »المصباح« 
أن يضيف شيئا من موقع المعارضة، 

بالنظر إلى العزلة اإلقليمية والدولية 
التي كانت مفروضة على كل الحركات 

السياسية ذات المرجعية اإلسالمية.

مقارنة مع أيام باحنيني والعراقي

هشام عميري

منذ تشكيل حكومة 
التناوب التوافقي 

سنة 1998، لم يبق 
للمعارضة معنى، وال 

ذوق داخل البرلمان 
بغرفتيه.. بكل بساطة، 

ألن هذه المعارضة 
ظلت طيلة هذه 
السنين ضعيفة، 

وتائهة، ومشتتة، 
ألن األحزاب اإلدارية 

هي التي كانت تشكل 
األغلبية، وبالتالي، 

وجدت األحزاب نفسها 
عاجزة عن لعب دور 

المعارضة بعدما سمح 
الملك الراحل الحسن 

الثاني، بتغيير األدوار 
بين األحزاب..

لماذا تخشى المعارضة الحالية استعمال
 الفصل 105 من الدستور ؟



ينبغي األخذ بعني االعتبار الوضع العام للتغطية 
االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة يف مــــدن املــمــلــكــة، فــبــاســتــثــنــاء 
الرباط والدار البيضاء اللتان بحكم مهن أغلب سكانهما، 
مــحــدودة من  نسبة  توفر  التي  املــدن  تصنفان يف صـــدارة 
املستفيدين من التغطية االجتماعية والصحية، ونوضح 
أكــثــر: االســتــفــادة مــن بعضهما فــقــط يف مــجــاالت طبية 
بــاســتــرداد بعض  انــتــظــار،  االكــتــفــاء بعد طــول  أو  معينة، 
نفقات الفحوصات الطبية أو مصاريف األدوية، وفواتير 

االستشفاء وعالج األسنان وأمراض الفم... إلخ.
فــفــي الــعــاصــمــة »يـــا حــســرة« تــعــاضــديــات عــامــة وخــاصــة 
يــؤطــرهــا صــنــدوق وطــنــي مبثابة اآلمـــر بــصــرف تعويضات 
املــنــخــرطــني، أو الــتــأشــيــر عــلــى مــلــفــاتــهــم املــرضــيــة والــتــي 
ــي، فــال  ــبـ ــنـ ــرة زيـــــــارة بـــلـــد أجـ ــيـ ــأشـ تــشــبــه يف تــعــقــيــداتــهــا تـ
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  وال  التعاضديات 
استمروا  بل  االصطناعي،  للذكاء  النوعية  الطفرة  واكبوا 
واجلذام  البون  لـ»عام  »البريكوالج«  بنظام  للعمل  »أوفياء« 
ملموس  تقدم  قابله  التقني  التأخر  وهــذا  وبــوحــمــرون«.. 
بالكم - بدميقراطية  يف تفريخ املجالس اإلداريــة - وردوا 
النقابات،  ومراقبة  بشهادة  التناوب  وإنصاف  االنتخابات 
الشهرية،  أجــورهــم  مــن  تقتطع  املنخرطني  ماليني  بينما 
وأوتــومــاتــيــكــيــا، مــبــالــغ االشــتــراكــات أوال ثــم االقــتــطــاعــات 
الواجبة ثانيا، ونعترف أننا جتاوزنا بلدان ما وراء البحار 
ــة واالشــتــراكــات واالقــتــطــاعــات،  ــ يف نــظــام املــجــالــس اإلداريـ
وأيضا بـ»خلص عاد داوي راسك«، وإذا تعافيت فابحث عن 
»مــول  وإذا  مــن نفقات عــالجــك،  ملفاتك الســتــرداد قسط 
األمانة ّدا أمانتو«، فإن ذلك يكتب لك يف ميزان احلسنات.

بالتكفل  االنخراط  بطاقة  تقوم  البلدان،  ففي معظم 
واستشفائه  وأدويــتــه  وحتليالته  فحوصاته  يف  باملنخرط 
على  مجالسنا  فهل  الطبيب..  إلــى  منزله  من  وتنقالته 
عــلــم بــكــل هـــذا؟ وهــل وصلتها أصـــداء »تــعــصــيــر« املــرضــى 
بالواجبات ثم بـ»الدفع حتت الطاولة«.. حتى صار »نوار« 
ــار نــعــانــي مــنــهــا؟ ومبــنــاســبــة  مــبــاحــا ومــشــهــورا ووصــمــة عـ
واالجتماعية،  الصحية  التغطية  لتعميم  امللكية  املبادرة 
فــإنــنــا نــقــتــرح تــأمــيــنــهــا مــن الــتــالعــبــات، بـــإحـــداث شــرطــة 
»الفيروسات«  من  اإلنسانية  الرسالة  هذه  لوقاية  خاصة 
املشتركني  فيهم  مبن  الرباطيني  كل  منها  يستفيد  حتى 

يف أنظمة التعاضديات والصناديق الوطنية.     

شهادات من
الرواد
ذات  شهادة  عن  نكشف   1930 سنة  من 
أحمد  املرحوم  الوطني  للرائد  تاريخية  قيمة 
بفرنسا،  علم  طالب  ــذاك  آن وهــو  فريج،  بال 
حول كتاب »أزهار البساتني في أخبار األندلس 
واملغرب على عهد املرابطني واملوحدين« للكاتبني 
جان وجيروم طارو، عبارة عن محاضرتني ألقياهما 
الفاسي  محمد  صديقه  بمعية  بالفريج  فترجمهما 
))إنك  الكتاب:  لتقديم  ملخص  وهذا  رحمهما هلل، 
الحجم  كتيبا صغير  يديك  بني  تحمل  القارئ  أيها 
كبير الفائدة، ليس نتيجة بحث عال، وإنما يحتوي 
الفرنسيان،  الكاتبان  ألقياهما  محاضرتني  على 
سمعناهما  فلما  ــارو،  ط وجــيــروم  جــان  اإلخـــوان 
لعل في ترجمتهما  وقلنا  بهما  وطالعناهما، علقنا 
األمة  ملا تكشفان عنه من أسرار عظمة هذه  فائدة، 
موقعة  في  انتصرت  أمة  فإن  إليها،  ننتمي  التي 
»الزالقة« وموقعة »األرك«، وأنجبت مثل عبد املومن 
مصاف  في  إال  تعد  أن  يمكن  ال  املنصور،  ويعقوب 
أعلى الدول اإلسالمية، بل أعلى الدول قاطبة، وأي 
فائدة للتاريخ إذا لم يكن عبرة ملن يعتبر، فإننا اآلن 
على أبواب نهضتنا واألصوات التي تدركنا من كل 
جانب بأن أمتنا مجموعة قبائل لم تعرف وحدة وال 
سيادة سياسية أو معنوية، والجواب على ذلك في 
هاتني املحاضرتني، فإننا نريد أن نبني نهضتنا من 
الحاضر وترتكز على مجدنا السالف الغابر، فاألمم 
تذكروا  قوم  مات  وما  أعمالها،  ودالئل  بتواريخها 

ماضيهم في كل حني(( انتهى.  

زحف الكساد التجاري على أهم شوارع 
مــقــاطــعــة حـــســـان، كــشــارعــي مــحــمــد اخلــامــس 
وعالل بنعبد اهلل وما جاورهما، بينما انتعشت 
ــدال، ولـــو بصفة  احلــركــة الــتــجــاريــة يف حــي أكــ
مؤقتة، ريثما تنجز املركبات الضخمة والراقية 
عــلــى ســاحــل مقاطعة يــعــقــوب املــنــصــور والــتــي 
تتحرك  لم  إذا  التجارية  الــريــادة  سـ»تخطف« 
الــتــجــارة ومــديــريــة  املــقــاطــعــات املعنية وغــرفــة 
لـ»املاركتينغ«  جديدة  سياسة  لوضع  التجارة، 
ــلـــى اقـــتـــصـــادهـــا  ــكـــل مـــقـــاطـــعـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـ لـ
وثانيا  النوعية،  يف  أوال  بالتخصص  احملــلــي، 
بالتحفيزات يف العروض واإلغراء باخلدمات. 

بنيت  التي  الشاطئ  بنايات  هدم  تم 
سنة 1981 ودشنت سنة 1984، وال عالقة لها 
البحري، ألنها شيدت على أرض كانت  بامللك 
مقبرة وإلى جانبها »برج الدار«، وهو من اآلثار 
ليبقى   ..1823 سنة  قدمي  برج  مكان  يف  أقيم 
التي  العقبة  هــو  للشاطئ،  احلــالــي  املشكل 
تؤدي إليه من جنوبه وشماله، لوعورتها، وهذه 
»الوعورة« تخلصت منها السيارات عبر النفق 
احملدث، بينما ظل الراجلون القاصدون البحر 
حترم  التي  العقبة  بهذه  ويعاقبون  يتعذبون 

العجزة واملرضى من الوصول إلى الشاطئ.

ملــواجــهــة جــائــحــة  الــربــاطــيــون  يكافح 
والتنقيب  الــلــقــاح،  عــن  والــبــحــث   »19 »كــوفــيــد 
عن مورد الرزق، وبالهم مع امتحانات أوالدهم 
هموم  ومــع  واجلامعية،  والثانوية  االبتدائية 
الــعــاطــلــني مـــن أبــنــائــهــم.. يف حـــني كـــل تــركــيــز 
األحـــــزاب مــنــصــب عــلــى االنــتــخــابــات وأعــلــنــت 
ــرب فــيــمــا بــيــنــهــا الحـــتـــالل الــصــف األول،  احلــ
الذي حتلم به حلد الساعة أربعة أحزاب منها، 
ومبا أن األربعة لن يتسع لهم الكرسي األول، 
فقد يضيعونه ويكون من نصيب من يفكر يف 

هموم الشعب. 

ــن  ــدي ــن اخلــطــيــب لـــســـان ال ــ قــصــة اب
حتى  وأفــكــاره،  مبؤلفاته  الشهير  اهلل  رحمه 
كتبه  عن  نبذة  له  نشر  موليير  الفرنسي  أن 
1374م  املرحوم سنة  تويف  بينما  1866م،  سنة 
بــالــربــاط، بــعــدمــا كــان الجــئــا فــيــهــا.. هناك 
رباطي أندلسي يحمل نفس االسم ولقب بابن 
اخلطيب الثاني، ألف كتبا قيمة لها شهرة يف 
اهلل  رحمه  وتويف  وتدرس،  اإلسبانية  غرناطة 

يف الرباط هو اآلخر سنة 1453م.

ضرورة إحداث 
شرطة خاصة لتأمين 
التغطية االجتماعية 

والصحية 
 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 122021

الرباط ياحسرة

 

الربـاط أر شيف 

الطب  ممارسة  أن  إلــى  اإلشـــارة  من  البــد 
لوزارة  التابع  العمومي  القطاع  في  نوعان: 
إلى  الذي يخضع  الخصوصي  الصحة، وفي 
شأنه  في  ويستشار  بظهير،  ومنظم  تقنني، 
وفي  األطــبــاء،  لهيئة  الوطني  املجلس  مــع 
إذا  العالي  التعليم  وزارة  مع  األحيان  بعض 
من  دبلوم  على  للممارسة حائزا  املرشح  كان 
املهنة  مارس  أن  له  يسبق  ولم  أجنبي،  بلد 
في مستشفيات اململكة، إضافة إلى إجراءات 

إجبارية أخرى تبقى بني بعض اإلدارات. 
من  ممنوعون  األجــانــب  هــل  وستسألون 
العمومي  القطاعني  في  الطب  مهنة  ممارسة 
ففي  »ال«،  هــو  والـــجـــواب  والــخــصــوصــي؟ 
عبر  عندنا  أجانب  أطباء  عمل  يتم  العمومي 
التعاقد ولكن ضمن شروط املعاهدات املوقعة 
يعدون  فهم  للعمل،  املرشح  وبلد  اململكة  بني 
ال  فالقانون  الخصوصي،  فــي  أمــا  تقنيني، 
التأكد  أولها،  لكن بشروط جد صارمة،  يمنع، 
وزارة  قنوات  عبر  باألمر  املعني  مؤهالت  من 
مسطرة  إلــى  إخضاعه  وضــرورة  الداخلية، 
ملفه  ومناقشة  بدراسة  خاصة  لجنة  مداولة 
الذي يجب أن يكون مستوفيا لكل اإلجراءات، 

بما في ذلك آراء هيئة األطباء ووزارة الصحة، 
ومالحظة إدارة ال يمكن تسميتها... إلخ، وفي 
إفساح  معقول:  بمبرر  الرفض  يكون  الغالب 

املجال لألطباء املغاربة.
وتكونوا  درســـوا  الشعب  أوالد  وأطــبــاء 
وحتى  الــشــعــب،  ــذا  ه نفقة  على  ــوا  ــدرب وت
أوالد  أجــســام  كانت  جلها  اختصاصاتهم 
ــاء  ــا، فــهــل األطــب ــه الــشــعــب هــي املــكــون ل
من  التشريع  يمنعهم  ال  والــذيــن  األجــانــب 
جنسياتهم  إلى  يلتفت  وال  الحرة،  املمارسة 
سيسمح  كان،  كيفما  السياسي  وضعهم  أو 
شريطة  ومصحاتهم  عياداتهم  بفتح  لهم 
الكفاءة املهنية واالختصاص في عالج مرض 
درهم  أي  عليهم  ننفق  لم  الذين  وهم  معني 
أننا  إذ  تكوينهم؟  في  وال  دراساتهم  في  ال 
خدمات  مع  وخبرتهم  كفاءتهم  مقارنة  نريد 
وأنفقنا  علمناهم  الذين  إخواننا  وواجبات 
عليهم وال يمكن الحكم عليهم إال إذا اختبرنا 
هذا  في  ننخرط  فهل  األجــانــب..  من  غيرهم 
الخارج  من  طبية  كفاءات  ونستقبل  االتجاه 
وطنية  للكفاءات  وإنصافا  باملواطنني  رحمة 

كانت أو أجنبية ؟ 

أسـرارممارسة الطب بين األطباء األجانب والمحليين
العاصمة

صورة لألديبين الراحلين: أحمد عبد السالم البقالي موسوعة األدب 
املغربي، والشاعر الكبير موالي علي الصقلي، يف جلسة بين مفكرين 

ثالثهما القلم، وإنتاجهما اإلبداع الراقي الذي خلده لألجيال املغربية.. 
عليها يف هذا الشهر املبارك الرحمة والرضوان من رب العاملين والشكر 

واالمتنان من عباده يف عاصمة الثقافة. 

ــزاب كــثــيــرة تــعــاقــبــت على  ــ أح
العاصمة،  شؤون  وتدبير  تسيير 
منها التي كانت كبيرة و»شاخت«، 
وكبرت  كانت صغيرة  التي  ومنها 
التحول  ــذا  وهـ ــت«،  ــ »داخـ حــتــى 
غنيمة  عـــدد  ــي  ف فــقــط  الحــظــنــاه 
اإلنجازات  في  نلمسه  ولم  املقاعد 
واالستثمارات والتأطير والتنظيم، 
السلطة  انتقلت   ،1977 سنة  فمنذ 
املخضرمني  التكنوقراطيني  مــن 
لواء  تحت  )صــوريــا(  املنضوين 
االشتراكيني،  إلى  ليبرالي،  حزب 
وبعدهم الدستوريني فاالشتراكيني 

من جديد، ثم الحركيني.
االشتراكيني  إلى تحالف  وعودة 
الجماعة  سلموا  الذين  والحركيني 
للعدليني ومجلس العمالة لألحرار 
لرئيس  املــســتــشــاريــن  ومــجــلــس 
أنتجته  واملعاصرة  األصــالــة  من 
ــق اقـــتـــراعـــات الـــربـــاط،  ــادي صــن
تناوبت  كبيرة  أحزابا  أن  نسجل 
العاصمة  شـــؤون  تسيير  عــلــى 
وماضيها  وأشكالها  ألوانها  بكل 
»ينقطع«  بمستقبل  وحــاضــرهــا، 

أمامكم  هي  وها  مقاعدها،  بفقدان 
الذي  الساخن  عرقها  من  »تــذوب 
فــيــه«،  فــغــرقــت  األرض  ــه  ب بللت 
وأخرى تعثرت وتقاوم لفك رجليها 

من الوحل )مصدر الوحلة(.
ورحم هلل رئيس البلدية إبراهيم 
في  استثمر  الــذي   ،)1970( فرج 
وشيد  للمدينة،  األراضـــي  شــراء 
ومرافق صناعية  منجزات عمالقة 
ظرف  فــي  واجتماعية  وتجارية 
إلـــى منصب  ــامــني، مــمــا رقـــاه  ع
عامل على اإلقليم ثم إلى مناصب 
البلدية،  بمداخيل  ذلك  وكل  عليا، 
أمهر  مــن  ــه هلل  رحــم ــان  كـ ــد  وقـ
في  وخبير  اململكة  في  املحاسبني 

االستثمارات.
فبعض  منصفني،  نكون  وحتى 
ــال هلل أعــمــارهــم،  ــ ــاء أط ــرؤسـ الـ
وأقــامــوا  واعـــدة  ــا  أوراشـ فتحوا 
عالقات متينة مع الخارج، ورشدوا 
املــداخــيــل،  فــي  وزادوا  ــاق  ــف اإلن
وضمائرهم  بيوتهم  في  اآلن  هم 

منتشية بوطنيتهم الصادقة.
ذكرنا األحزاب أعاله التي قادت 

نبني  ولم  معينة  مكانة  إلى  الرباط 
ونعتمد  منها،  والطالح  الصالح 
وتكوينهم  الرباطيني  ثقافة  على 
حزب  كل  لوضع  العالي  السياسي 
في مكانته التي يستحقها وبجدارة 
إنــجــازاتــه لــلــربــاط والــربــاطــيــني، 

الفضفاضة  بــخــطــابــاتــه  ولــيــس 
منخرطيه  وعدد  املزيفة  والوعود 
وغنيمة مناصبه، والصورة املرفقة 
 1983 سنة  مجالس  ألعضاء  هي 
حسان  جماعات:   3 عددها  وكــان 

ويعقوب املنصور واليوسفية. 

األحزاب تكبر باإلنجازات واالستثمارات والتأطير
وليس بعدد المقاعد



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع الرياضي
العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 2021

قبل نهاية الشطر األول من البطولة

مازال نزيف إقالة المدربين مستمرا...
أسبوعيات كريم إدبهي

االتحاد السعودي يجدد رغبته في االستفادة من الحكم جيد
واكالت

كون غير خّلوه عندهم!

السوبر ليغ هدفه قتل متعة كرة القدم
الناخب الوطني خاليلوزيتش

املستفزة. بتصريحاتك  قتلتينا  وأنت 

»الالعبني َبْرُدوا لّي القلب«
الصحابي، مدرب وادي زم بعد االنتصار على الفتح

مستوى... على  شوفوا 

أملك الحلول ألزمة املغرب التطواني
أبرون، الرئيس السابق للفريق

واقيل نسيتي، راك أنت سبب من أسباب األزمة.

تاعرابت يثير غضب مدربه في بينيفيكا
مواقع

راه تعطل، شحال هاذي ما دار شي فضيحة!!

الزمالك يطالب الوداد بتسديد مبلغ استعارة أوناجم
جرائد

اللي قبل منهم! يشدو الصف، كاين 

سأصبح مدربا بعد االعتزال
الدولي السابق نور الدين أمرابط

قول إن شاء اهلل..

ع فلوسي ساال« »عهد ْنَسلَّف الفرقة وْنَرجَّ
لقجع، خالل الجمع األخير لجامعة كرة القدم

الشكارة... يا أصحاب  اسمعوا 

املكتب املسير للدفاع الحسني الجديدي يرفض استقالة املدرب بنشيخة
صحف

ْلتيها... َوحَّ اللي  يا  َفْكَها 

»تمرد« العبي الوداد على الرئيس واملدرب البنزرتي
األخبار

شبعو.. »الدراري« 

االتحاد العربي يشترط حضور الجمهور في النهائي
الصباح

فالشينوا!! يلعبو  ميشيو 

»األسود« في مواجهة رونار
الصباح

آش من حديقة، متارة وال عني السبع؟

كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئيةبسرعة

المنتخب المغربي في المجموعة الثانية

إفريقيا  كــأس  قرعة  أوقعت 
التي  الشاطئية،  الــقــدم  لــكــرة 
املصرية  بــالــعــاصــمــة  أقــيــمــت 
في  الوطني  املنتخب  القاهرة، 
املجموعة الثانية رفقة منتخبات 
ــيــق،  كـــل مـــن مــصــر، املــوزمــب

والسيشل.
مــعــلــوم، ستجري  هــو  كــمــا 
سالي  بمدينة  النهائيات  هــذه 
السنغالية في الفترة املتراوحة 

الجاري،  ماي  و30   23 بني  ما 
بمشاركة ثمانية منتخبات.

ــإن املــنــتــخــب  ــ ــر، ف ــي ــذك ــت ــل ل
ــه  إدارتـ على  يــشــرف  املــغــربــي 
التقنية اإلطار الوطني مصطفى 
نتائج  حقق  الــذي  ــحــداوي،  ال
بالرغم  املنتخب،  هذا  مع  جيدة 
التي  اإلكراهات  من  العديد  من 
يعاني منها، أهمها غياب بطولة 

وطنية لكرة القدم الشاطئية.

نسيم الحداوي عميد المنتخب المغربي للكرة الشاطئية

للموسم  الــوطــنــيــة  الــبــطــولــة  ضــربــت 
املدربني  إقالة  في  قياسيا  رقما  الجاري، 
توج  التي  الذهاب  مباريات  انتهاء  وقبل 

فيها الوداد بطال للخريف.
عن  االستغناء  من  األولــى  املوجة  فبعد 
شملت  والتي  البطولة،  بداية  في  املدربني 
الثانية  املوجة  تأتي  تقنية،  أطر   9 قرابة 
الذي  الرياضي،  الرجاء  فريق  بدأها  التي 
وضع حدا لخدمات املدرب جمال السالمي، 
جميع  مــع  مظلم  نفق  فــي  دخــل  أن  بعد 
فعاليات الفريق، كما أن الجمهور الرجاوي 
أبدى غضبه الكبير من اختياراته الغريبة 
برحيله  عجل  مما  ــرة،  األخــي ــة  اآلونـ فــي 

وتعويضه بالتونسي لسعد الشابي.
ومنذ  املعروف،  الرياضي  الفتح  فريق 
عاش  التقنية،  إدارتــه  باستقرار  سنوات، 
من  العديد  الكروي  املوسم  انطالق  منذ 
اضطر  مما  أسباب،  لعدة  التقنية  املشاكل 
مصطفى  ــصــامــت،  وال املتخلق  ــدرب  ــ امل
مع  طويلة  سنوات  عــاش  الــذي  الخلفي، 
املجال  وفسح  استقالته،  لتقديم  الفريق، 
مــدرب  عــن  البحث  أجــل  مــن  للمسؤولني 
الخروج  الفريق  على  تعذر  أن  بعد  جديد، 

من مسلسل النتائج السلبية.
الدار،  ابن  لم يجد غير  الرباطي  الفريق 
أي اإلطار السنغالي ممادو مباي، املشرف 
على مركز تكوين الفريق، والذي يعرف جيدا 

ليمنحه  الالعبني،  معظم 
فرصة اإلشــراف على 

الفريق األول.
فريقا  كــان  فــإذا 
ــاء والــفــتــح  ــرجـ الـ

ــبـــاب  لــهــمــا أسـ
لتغيير  منطقية 
أو  ــا،  ــم ــه ــي ــدرب م

قبول استقالتيهما، 
فريق  ــإن  فـ

متشبثا  مازال  ولألسف،  الفاسي،  املغرب 
إقالة املدربني من غير  القديمة، أي  بعادته 
سبب، ومازال لم يستفد من دروس املاضي 
الوطني  القسم  نيران  في  به  ألقت  التي 

الثاني.
وبدون  الفاسي،  للفريق  املسير  املكتب 
عبد  املـــدرب  عــن  استغنى  إنـــذار،  سابق 
الفضل  له  يرجع  الــذي  جريندو،  اللطيف 
بل  األضــواء،  قسم  إلى  الفريق  عــودة  في 
حقق معه منذ بداية املوسم الحالي، نتائج 
التي  العشوائية  النظر عن  مقبولة، بغض 
يقوم  كان  التي  الالعبني  انتدابات  طبعت 

بها بعض السماسرة بدون علم املدرب.
املسؤولون عن الفريق، نسوا أو تناسوا 
بأنهم حديثي العهد بقسم الكبار، وأرادوا 
جريندو  بأن  ورأوا  بسرعة،  املراحل  حرق 
رجل  وليس  متجاوزا  نظرهم  في  أصبح 
وتعويضه  عنه  االستغناء  وقرروا  املرحلة، 
من  خــرج  ــذي  ال غــامــونــدي،  باألرجنتيني 
تجربة فاشلة بكل املقاييس مع فريق الوداد.
العلمية  بالعاصمة  األرجنتيني  حــل 

»يتأبط«، وكالعادة، فريقه التقني.
ندوة  املناسبة  بهذه  املسير  املكتب  نظم 
وكأنه  املنتظر«  بـ»املهدي  مرحبا  صحفية 
التقنية  املشاكل  لكل  سحرية  عصا  يملك 

التي يعاني منها الفريق.
سفينة  قـــاد  غــامــونــدي  ــدرب  ــ املـ
على  ولـــو  يحصل  ولـــم  ــاص«،  ــ »املـ
 9 خالل  البطولة  في  واحد  انتصار 

دورات..
على  التأهل  استثنينا  فإذا 

بالضربات  بركان  حساب 
لربع نهائي  الترجيحية 

كأس العرش، فإن هذا 
وبشكل  عجز  املدرب 
تقديم  ــن  ع كــبــيــر، 
اإلضافة التي كان 
يحلم  الفريق 

بها.

أمــام  األخــيــر  تعادله  وبعد  غــامــونــدي 
لسانه  بعظمة  صــرح  الــزمــامــرة،  نهضة 
في  قويا  فريقا  يخلق  أن  يمكنه  ال  بأنه 
ظل االستعصاء الذي يعيشه الفريق، فهو 
يحتاج إلى العبني مجربني عكس ما يتوفر 

عليه »املاص«.
ورطــة،  في  نفسه  وجــد  املسير  املكتب 
األخيرة،  اآلونــة  في  رهيبا  ضغطا  وعاش 
بعد أن عبر الجمهور عن غضبه منه، ومن 
النادي،  بها  يسير  التي  الهاوية  الطريقة 
إال  وكعادتهم،  املــســؤولــني،  مــن  كــان  فما 
االلتجاء إلى الحل السهل، وهو االستغناء 
والبحث  و»فريقه«،  غاموندي  خدمات  عن 

عن مدرب ثالث.
املدرب  انتداب  في  فشل  املسير  املكتب 
كرة  جامعة  له  رخصت  الــذي  الطاوسي، 
القدم بتدريب الفريق الفاسي، بعد الطلب 
الذي وجهه رئيس الفريق إلى الجامعة، لكن 
»املــاص«،  تدريب  بلباقة  رفض  الطاوسي 
الفريق  بأن  مقربيه،  أحد  من  علم  أن  بعد 
يعيش أزمة مالية خانقة، وال يمكن للمكتب 
املسير االستجابة لطلباته، مدعيا بأن لديه 
مشروعا كبيرا مع الجامعة، إال أن الحقيقة 
هي أنه ال يريد التفريط في منصبه وأجره 
الــبــاردة«  »املانضة  أو  الشهري 
التي يتلقاها من الجامعة بدون 
هذا  ومشاكل  ــرأس،  الـ صــداع 

الفريق التي ال تنتهي.
في  يكمن  »املـــاص«  مشكل 
يرتكبها  التي  الكبيرة  األخطاء 
مكتبه املسير كل يوم، والذي 
ــي الــبــحــث عن  فــشــل ف
مـــوارد مــالــيــة، وعن 
لتجاوز  محتضنني 
ــة،  ــادي مــشــاكــلــه امل
الــتــي أثـــرت على 
عطاءات الالعبني 
املــــحــــرومــــني 
ــن أجـــورهـــم  مـ
الـــشـــهـــريـــة 
جميع  ومـــن 
مستحقاتهم.

متى  فإلى 
ســـيـــبـــقـــى 
هذا الفريق 
ــريـــق  ــعـ الـ
ــح  يــســب
ضـــــــــد 

التيار ؟

هذا الخبر

المدرب مصطفى الخلفي
المدرب غاموندي دقت 

ساعة الرحيل

فريق املولودية الوجدية في فترة عــــــاش 
يتذكرها  مازال  التي  فتراته،  أزهى  السبعينات 
على  الوجدي  والجمهور  عام،  بشكل  املغاربة 
الذهبية  الفترة  لهذه  يحن  والذي  الخصوص، 
للفريق الوجدي الذي فاز بأول وآخر بطولة في 
تاريخه في موسم 1975، بقيادة املدرب الكبير، 

املرحوم العماري.
لقب  بــأول  فاز  الوجدي  الفريق  أن  صحيح 
سنة  وبالضبط  الخمسينات،  في  العرش  كأس 
الجيل  هو  السبعينات  جيل  يبقى  لكن   ،1956

الذهبي والخالد في أذهان الجميع.
فريق كان يتكون من الحارس اجبارة، محمد 
محمد،  حديدي،  الطاهيري،  الفياللي، مصطفى 
الالعب  يبقى  لكن  والقائمة طويلة...  بلحيوان، 
ما  أحسن  من  مغفور،  محمد  والهداف  والنجم 

أنجبته العاصمة الشرقية.
غريب  مشاكس،  عالية،  تقنيات  ذو  العــب 

األطوار، وهداف قل نظيره.
الكروية  الالعب مغفور بدأت مسيرته 

في نهاية الستينات، ولعب إقصائيات 
حظه،  ولسوء   ،1970 العالم  كــأس 
املونديال،  إلى  الذهاب  له  يكتب  لم 
ألســـبـــاب خـــارجـــة عـــن اإلطــــار 

الكروي...
ــان  وك السبعينات،  ــي  ف تــألــق 

الوطنية،  البطولة  نجوم  أبــرز  من 
عنه  ــع  وداف الوطني  القميص  وحمل 

بشراسة في األدغال اإلفريقية، 
خاصة  عالقة  له  كانت  كما 
الرجاوي  الثنائي  مع  جدا 
بيتشو وبنيني، حيث كان 
في  أوقاته  معظم  يمضي 

مدينة الدار البيضاء.
هو  حــالــيــا،  يهمنا  ــا  م
وضعية  يعيش  مغفور  أن 
في  يرقد  حيث  حرجة،  صحية 

زاره  كما  وجــدة،  بمدينة  الفارابي  مستشفى 
العديد من أصدقائه، وقامت بعض الشخصيات، 
املسير  واملكتب  الجامعة،  رئيس  فيها  بمن 
بركان،  ونهضة  الوجدية  املــولــوديــة  لفريقي 
الذي  الالعب،  لهذا  املساعدات  بعض  بتقديم 

يعاني والبسمة ال تفارق محياه.
نتمنى أن يلتف الجميع حول مغفور، إلخراجه 
من وضعه النفسي واالجتماعي املتأزم، خاصة 

وأنه أعطى الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية.

أنقــذوا محــمد مغــفور

مغفور
المريض

لمن يهمهم األمر

مغفور بقميص المنتخب الوطني الذي كان يشرف عليه المرحوم عبد الرحمان بلمحجوب )1973(



))من يمول اإلرهاب؟((، اإلرهابيون أنفسهم، من خالل ارتكاب الجرائم الكالسيكية مثل االتجار بالمخدرات، وفي هذا الصدد، يؤكد 
أنطونيو ماريا كوست، المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، الذي يتخذ من فيينا مقرا له، في حوار 

مع »اإلكسبريس«: ))لقد حصلنا على أدلة بأن هناك رافدين لتدفق المخدرات غير المشروعة، الهيروين في شرق إفريقيا والكوكايين 
في الغرب، يلتقيان اآلن في الصحراء، عبر خلق مسارات جديدة، لعبور المخدرات الصلبة، عبر تشاد ومالي والنيجر.. هذه الحركة ال تغذي 
الجريمة المنظمة فحسب، ففي منطقة الساحل، يعتمد اإلرهابيون والقوات المناهضة للحكومات القائمة، على موارد تجارة المخدرات 

لتمويل عملياتهم.. شراء المعدات، ودفع رواتب عناصر قواتهم، وعالوة على ذلك، تتخذ حركة العبور بعدا جديدا، فنحن اليوم، ال 
نضبط مجرد كيلوغرامات، ولكن طنا من الكوكايين، وبدال من أن يتم عبر قوافل الجمال، فقد أصبح نقل المخدرات أسرع وأكثر تطورا 

كما يتضح من حطام طائرة بوينغ 727، التي وجدت في شهر نونبر في غاو بمالي، وهي منطقة متأثرة بالتمرد واإلرهاب، من المحتمل 
أنه كان على متن هذه الطائرة، التي أحرقت بعد تفريغها، عشرة أطنان من الكوكايين..((.

تحليل  إخباري
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إعداد : سعيد الريحاني

عناصر من المكتب المركزي لألبحاث القضائية 

هذا التساؤل وهذه القصة التي تؤكد 
اإلرهابية عبر  العمليات  تشابك خيوط 
بني  من  مقتطفا  سوى  ليست  العالم، 
في  الحدث  يخلق  الزال  كتاب  فقرات 
املترجمة،  نسخته  خالل  من  األكشاك، 
والذي صدرت الطبعة الثانية منه تحت 

األمامي  الخط  على  »املغرب  عنوان: 
التطرف،  ــاب،  ــ اإلره الــحــرب،  لجبهة 
آالن  التحقيقات،  لصحفي  الصحراء« 
الصحفي  الكاتب  ترجمة  ــوردان،  ــ ج
وهو  كــوكــاس..  العزيز  عبد  املغربي 
الكتاب الذي جاء ليسلط بعض الضوء 

على عمل أجهزة املخابرات فيما يتعلق 
بمحاربة اإلرهاب.

يمكن  ــاب«  »اإلرهـ أن  يعتبر  الكاتب 
أو  السلطة،  ملمارسة  شكال  يكون  أن 
توحيد  وقــصــة  ملــقــاومــتــهــا..  وســيــلــة 
عنده  تبدأ  اإلرهــاب  ملحاربة  الجهود 

االتحاد  حــث  عندما   ،2004 عــام  مــن 
اتخاذ  على  األعضاء،  الدول  األوروبي 
من  اإلرهــاب  ملكافحة  اإلجـــراءات  كافة 
خالل التشديد على طريقة تمويله، وقد 
انبثق هذا األمر من خالل نفس املصدر، 

إلى  األوروبية  اللجنة  رسالة  من 

األدوار االستخباراتية التي ساهمت في صعود 
نجم الحموشي وياسين المنصوري

على هامش صدور طبعة ثانية من كتاب »المغرب على الخط األمامي لجبهة الحرب«

بين اإلرهاب والتطرف والصحراء
إخباريتحليل 
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تحليل  إخباري
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املؤرخة  ــي،  األوروب والبرملان  املجلس 
ومكافحة  )منع   2004 أكتوبر   20 في 
تدابير  خـــال  ــن  م ــاب  ــ اإلرهـ تــمــويــل 
املعلومات،  تــبــادل  تطوير  تستهدف 
املعامات  تتبع  وإمكانية  الشفافية 
)حسب  أوصت  الرسالة  هذه  املالية(، 
نفس املصدر دائما(، باتباع ثاث زوايا 

تحسني  أولــهــا  الــظــاهــرة،  ملقاربة 
ــات،  ــوم ــل ــع ــادل امل ــبـ ــل تـ ســب
للكيانات  أقـــوى  شــفــافــيــة 

رصد  وإمكانية  القانونية، 
املالية،  املعامات  وتتبع 
يكن  ــم  لـ ــف،  ــأسـ لـ ــن  ــك ل
األوروبية  التوصية  لهذه 
ذلــك،  ــع  وم يــذكــر،  تأثير 
فــمــن الــواضــح أنـــه إذا 
التقليدية  الطرق  كانت 
تسعى  الشرطة  لتحريات 

إلى التعرف على أعضاء 
الــــخــــايــــا 

اإلغـــراق،  التنصت،  )عــبــر  املسلحة 
منافذ  عن  البحث  فإن  واالخــتــراق..(، 
الحركات  سيشل  اإلرهــــاب،  تمويل 
ويؤدي  انتشارها،  من  املتطرفة، ويحد 
إلى ضبط الجهات الراعية لها )املصدر: 

مقتطف من الكتاب السالف الذكر(.
آالن  فــإن  باملغرب،  يتعلق  فيما  أمــا 
جوردان يقول: ))لقد ساعدت 
الوقائية  االستراتيجية 
واألمـــنـــيـــة لــأجــهــزة 
تفكيك  على  املغربية 
ــا  ــخــاي ــرات ال ــشــ ــ ع
عامي  بني  اإلرهابية 
و2017،   2015
وتجنيب البلد العديد 
الــهــجــمــات على  مــن 
أراضيه وفي أوروبا، 
اململكة  تعتبر  واليوم 
مجال  فــي  استثناء 
ــة  ــحـ ــافـ ــكـ مـ

اإلرهاب.. خبرتها ومعرفتها بالشبكات 
تنظيم  أو  »داعــــــش«  ــة،  ــيـ اإلســـامـ
»القاعدة«، تجعلها حليفا ثمينا لقوات 
األمن األوروبية واألمريكية والروسية، 
التي أثنت على فعالية أجهزة املخابرات 

املغربية((. 
يقول آالن جوردان، والترجمة للكاتب 
كــوكــاس،  عــزيــز  واألديــــب  الصحفي 
مملكة  ــي  ف »الــلــعــب  ــاب:  ــت ك صــاحــب 
على  الرباط  تقتصر  ))لم  السلطان«: 
برامج  أطلقت  بل  اإلرهابيني،  مطاردة 
التعليم  وتعزيز  التطرف،  ملنع  طموحة 
يقدمها  التي  الشرعية  مــع  الديني، 
للمؤمنني،  كأمير  للملك  الفريد  املركز 
سياسة  الــســادس  محمد  امللك  اتخذ 
الجهادية..  لإليديولوجية  مناهضة 
إنه بحكم تكوينه، يعرف كيف يجد في 
أولئك  تقصي  التي  النصوص  القرآن 
من  الــديــن،  هــذا  باسم  يقتلون  الذين 
استفاد  وقد  الحنيف..  اإلســام  دائــرة 
ليذكر  وتقاليده،  تاريخه  من  املغرب 
التي  ــإلســام،  ل التأسيسية  بالقيم 
إسام  واالعتدال،  الوسطية  في  تتمثل 
والعلم.  واملصالحة  والــحــب  الــســام 
مشبعني بهذا الاهوت املستنير، دخل 
األئمة املعينون من طرف امللك في مهمة 
الخارج،  وفي  املغرب  داخل  استباقية 

للتوعية وتطويق التطرف..((.
من خال  إليه  املشار  الكاتب  ويؤكد 
نفس املصدر، أن االستراتيجية املغربية 
في  املغرب  وضعت  اإلرهاب  ملحاربة 
مواجهة الجبهة غير املرئية للحرب 
أصحاب  يصطف  حيث  الداهمة، 
أمام  لوجه  وجها  والحكمة  العلم 

الملك محمد السادس في زيارة سابقة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي يوجد على رأسها عبد اللطيف الحموشي 

الكاتب يعترب أن 
»اإلرهاب« ميكن أن 

يكون شكال ملمارسة 
السلطة، أو وسيلة 

ملقاومتها.. وقصة 
توحيد اجلهود حملاربة 

اإلرهاب تبدأ عنده 
من عام 2004، عندما 

حث االحتاد األوروبي 
الدول األعضاء، على 
اتخاذ كافة اإلجراءات 

ملكافحة اإلرهاب من 
خالل التشديد على 

طريقة متويله، وقد 
انبثق هذا األمر من خالل 

نفس املصدر، من 
رسالة اللجنة األوروبية 
إىل اجمللس والربملان 

األوروبي، املؤرخة يف 20 
أكتوبر 2004

تجاهل المعلومات االستباقية للمخابرات المغربية 
أدى إلى نجاح مخططات إرهابية في الخارج 

ياسين المنصوري 
المدير العام 

لمديرية الدراسات 
والمستندات 

)الدجيد(
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إجابة  إنها  والكراهية..  الحقد  دعــاة 
يتوقعون  الــذيــن  أولــئــك  على  هائلة 
الغرب  بني  للحضارات  حتميا  صراعا 
النموذج  لنا  يبرز  اإلسالمي..  والعالم 
تفرقة  ديــن  ليس  اإلســالم  أن  املغربي 
وفصل، ولكن على العكس من ذلك، هو 

دين توحيد وخط وصل.. 
ــعـــرض حــديــثــه عـــن قــوة  وفــــي مـ
آالن  يــربــط  املغربية،  االســتــخــبــارات 
محاربة  في  اململكة  قوة  بني  جــوردان 
أساسيتني،  شخصيتني  وبني  اإلرهاب 
املعلومات  وتنظيم  جمع  يتم  ويقول: 
جهازين  خــالل  مــن  االســتــخــبــاراتــيــة 
ملراقبة  العامة  املديرية  هما  رئيسيني، 
اللطيف  عبد  بقيادة  الوطني  التراب 
الحموشي، واملديرية العامة للدراسات 
ــاة اخــتــصــارا  ــدات، املــســم ــن ــت ــس وامل
»الدجيد«، وهي جهاز ملكافحة التجسس 

في املغرب، يديره ياسني املنصوري..
في التفاصيل، يقول الكاتب، والترجمة 
كوكاس،  عزيز  املغربي  للكاتب  دائما 
صاحب مؤلف »سطوة العتمة، وذاكرة 
)املنصوري  الرجالن  ))عني  الغياب«: 
نفس  في  منصبيهما  في  والحموشي، 
يريد  الــســادس  محمد  فامللك  الفترة، 
الجهازين،  بــني  للتنافس  حــد  وضــع 
جيله  مــن  الرجلني  بهذين  دفــع  لذلك 
بغية  البالد،  في  املخابرات  رئاسة  إلى 
تعزيز فعالية مكافحة اإلرهاب، واختار 
الحساسني،  املنصبني  لهذين  املــلــك 
شخصيات مدنية وأبعد العسكريني((.
نفس املصدر يؤكد قوة االستخبارات 
املغربية من خالل ضرباتها االستباقية، 
ــن يــاســني  ــل مـ ــك ــا يــشــفــع ل ــذا مـ ــ وهـ
الحموشي،  اللطيف  وعبد  املنصوري 
ال  ولـــم  منصبيهما،  فــي  الــبــقــاء  ــي  ف
إطار  في  أكبر  مناصب  نحو  ترقيتهما 
))فقد جنبت  القومي)..(،  األمن  تدبير 
وفرها  التي  االستخباراتية  املعلومات 
املغرب، العديد من الهجمات اإلرهابية، 
اململكة،  خــارج  الضحايا  من  واملزيد 
لعدد  محدد  رقم  إعطاء  يصعب  حيث 
لكن  املغرب،  أحبطها  التي  الهجمات 
لو  باإلمكان تجنبهما  كان  اثنتني منها 
إليها  وصل  التي  املعطيات  استغلت 

املغرب آنذاك(( )نفس املصدر(.
واحد من األمثلة التي يقدمها الكتاب، 
سردها الكاتب كما يلي: ))صبيحة يوم 
املالك  عبد  اقتحم   ،2016 يوليوز   26
ال  وكالهما  كرميش،  وعــادل  بوتيجان 
يتجاوزان 19 سنة، كنيسة ببلدة سانت 
روان،  من  بالقرب  روفــاري  دو  إيتيان 
إقليم النورماندي بفرنسا، انتهى بهما 

لداعش،  ــوالء  ال تقديم  إلــى  تطرفهما 
وهما  ــن،  ــائ ــره ك املــصــلــني  احــتــجــزا 
يكبران، ذبحا كاهن الكنيسة األب جاك 
تحت  فرنسا  وقعت  سنة(،   86( هامل 
هول الصدمة.. قتلت الشرطة الفرنسية 
لقد  الكنيسة،  ساحة  في  اإلرهابيني 
منذ  ــداه  أع مشروع  تنفيذ  من  تمكنا 
الحادث  وقوع  من  أيام  فقبل  أسابيع.. 
أجهزة  حذرت  يوليوز،   22 في  الدامي 
املخابرات املغربية السلطات الفرنسية 
من عملية دموية يخطط لها عبد املالك 
إيكس  مــن  ينحدر  الـــذي  بــوتــيــجــان، 
املخابرات  حثت  وقد  بالسافوا،  ليبان 
بها  بعثت  التي  املذكرة  في  املغربية، 
التحرك  على  الفرنسية،  نظيرتها  إلى 
بسرعة، للبحث عن عبد املالك بوتيجان 
من  مقتطف  )املــصــدر:  وتــوقــيــفــه..(( 
الــخــط األمــامــي  »املــغــرب على  كــتــاب 
ترجمة  آالن جوردان،  الحرب«/  لجبهة 

عبد العزيز كوكاس(.
طبعته  صدرت  الذي  الكتاب  يكتسب 
من  الصحافة،  حسب  قيمته  الثانية، 
ــام  واألرق واألبــحــاث  املعلومات  حجم 
لدى  حتى  تتوفر  ال  التي  اإلحصائية 
معلومات  وهي  املغاربة،  الصحافيني 
بتجميعها،  جــوردان  آالن  املؤلف  قام 
األمنية  األجــهــزة  ــدن  ل مــن  فقط  ليس 
جميع  من  بل  املجال،  في  والباحثني 
األجهزة األمنية واملراكز االستراتيجية 
في أوروبا والعالم، حيث حل جوردان 
كبار،  بمسؤولني  واتــصــل  بــاملــغــرب، 
وأجرى مقابالت مع محللني ومفكرين، 
أجانب  باحثني  مع  مقابالت  وأجــرى 

مهتمني باملغرب.. وتمكن من الحصول 
على وثائق أجهزة استخباراتية وطنية 
وأمريكية، واطلع على تقارير عديدة في 
))إن  املؤلف:  ليقول  الكتاب،  موضوع 
املغرب ليس بلدا لتصدير اإلرهاب، بل 
أول عملية  منذ  أيضا،  بناره  هو مكتو 
من  التسعينيات  مطلع  فــي  إرهابية 
شمهاروش  عملية  إلى  املاضي  القرن 
في نهاية 2018.. وإذا كانت أجهزته قد 
نجحت في أن تنال حظوة عاملية بسبب 
االستباقية،  واستراتيجيتها  فعاليتها 
املوقع  إلــى  يعود  املــغــرب،  نجاح  فــإن 
وموقع  للمملكة،  والتاريخي  الجغرافي 
ويقظة  السياسي  نظامه  في  امللكية 

املجتمع أيضا((.
املغرب  أن  الكتاب، هي  في  الخالصة 
على  الحرب  لجبهة  األمامي  الخط  في 
القول  من  يمنع  ال  ذلك  لكن  اإلرهــاب، 
املــنــصــوري وعبد  يــاســني  مــن  كــال  أن 
من  جزء  شكال  قد  الحموشي  اللطيف 
يتعلق  فيما  سيما  ال  الــكــتــاب،  مــادة 
الكاتب  رسمها  التي  بالبروفايالت 

للرجلني..
الكاتب،  حسب  الحموشي،  يرفض 
يظهر  ما  ونــادرا  الصحفية،  املقابالت 
املسؤولني  كوكبة  من  جــزء  هو  علنا، 
شغل  السادس،  محمد  للملك  املجايلني 
مدير  منصب   ،2015 مـــاي   15 مــنــذ 
إنه  الوطني،  لألمن  العامة  املديرية 
ينسق  ــذي  ال الصعبة،  املهمات  رجــل 
اململكة،  في  اإلرهــاب  مكافحة  ويقود 
أنه  يعرفونه،  الذين  أولئك  عنه  يقول 
عالية،  مــؤهــالت  ولــه  امللفات،  يلتهم 

وتقي ورصني.. ال تشكل لديه الشبكات 
اإلرهابية، حتى ذات املعمار التنظيمي 
املعقد، سرا  أو لغزا، لديه كل األسئلة 
املرتبطة بنشأة وتفرعات إخوة الشيخ 
باسم  ذاكرته  في  يحتفظ  إنه  ياسني، 
حتى  القبض،  عليه  ألقي  إرهابي  كل 
عهد  فــي  املهنية  حياته  ــدأ  ب ــه  أن لــو 
فإن  للجدل،  املثير  البصري،  إدريــس 
نفس  يتبع  ال  الحموشي  اللطيف  عبد 

أساليبه..
يدرج  املنصوري،  لياسني  بالنسبة 
يمكنها  التي  املعطيات  بعض  الكاتب 
الشخصية،  هذه  فهم  على  تساعد  أن 
فــاملــديــر الــعــام ملــديــريــة الـــدراســـات 
أبي  مدينة  مواليد  من  واملستندات، 
 1987 ــني عــامــي  ــجــعــد.. اشــتــغــل ب ال
وزارة  وفي  اإلعالم،  وزارة  في  و1999 
الداخلية، وفي نونبر 1999، عني مديرا 
لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  عاما 
حتى  يشغلها  ظل  التي  الوظيفة  وهي 
تعيينه عام 2003 مديرا عاما للشؤون 
ويتميز  الداخلية،  بـــوزارة  الداخلية 
املنصوري بكونه رجال كاتما لألسرار، 
ومــفــاوضــا  الــعــشــرة،  طــيــب  حصيفا 
إلى  الدفء  لعودة  كان مهندسا  ماهرا، 
ما  وهو  املغربية،  اإلسبانية  العالقات 
سمح بتعزيز وتنفيذ التدابير املشتركة 
ملكافحة الهجرة غير الشرعية، واالتجار 
مقتطفات  )املصدر:  واملخدرات  بالبشر 
األمامي  الخط  على  »املغرب  كتاب  من 
ترجمة  آالن جوردان.  الحرب«/  لجبهة 

عبد العزيز كوكاس(.

أما فيما يتعلق باملغرب، 
فإن آالن جوردان يقول: 

))لقد ساعدت االسرتاتيجية 
الوقائية واألمنية لألجهزة 

املغربية على تفكيك 
عشرات اخلاليا اإلرهابية 

بني عامي 2015 و2017، 
وجتنيب البلد العديد من 

الهجمات على أراضيه ويف 
أوروبا، واليوم تعترب اململكة 
استثناء يف جمال مكافحة 

اإلرهاب.. خربتها ومعرفتها 
بالشبكات اإلسالمية، 

»داعش« أو تنظيم 
»القاعدة«، جتعلها حليفا 

ثمينا لقوات األمن األوروبية 
واألمريكية والروسية، التي 

أثنت على فعالية أجهزة 
اخملابرات املغربية((. 

في معرض حديثه عن قوة االستخبارات المغربية، يربط 
آالن جوردان بين قوة المملكة في محاربة اإلرهاب وبين 

شخصيتين أساسيتين، ويقول: يتم جمع وتنظيم المعلومات 
االستخباراتية من خالل جهازين رئيسيين، هما المديرية العامة 

لمراقبة التراب الوطني بقيادة عبد اللطيف الحموشي، 
والمديرية العامة للدراسات والمستندات، المسماة اختصارا 

»الدجيد«، وهي جهاز لمكافحة التجسس في المغرب، يديره 
ياسين المنصوري..
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ــت وتـــيـــرة إنـــشـــاء املــواقــع  ــع ــف ارت
مع  املغرب  في  كبير  بشكل  اإللكترونية 
العديد  قرر  حيث  العربي،  الربيع  فترة 
تأسيس  ــن  ــي واإلعــام الــنــشــطــاء  ــن  م
حرية  ساهمت  بحيث  خاصة،  مواقع 
األنترنيت  شبكة  على  املــواقــع  إنشاء 
ــشــوء الــصــحــافــة اإللــكــتــرونــيــة  فـــي ن
املجال  هذا  ودخل  والجهوية،  الوطنية 
حقوقيون وإعاميون ومنتمون ألحزاب 
القول  من  يمنع  ال  وهــذا  وجمعيات.. 
مسارها  عن  انحرفت  املواقع  بعض  أن 
في  بها  جــاءت  التي  والرسالة  املهني 
تعتمد  جديدة  مواقع  ظهور  بعد  األول، 
ــواصــل االجــتــمــاعــي  ــت ــع ال ــواق عــلــى م
ــتــفــاهــة«  و»ال ــوز«  ــبـ »الـ فــي  مختصة 
ــات من  ــئ ــكــامــي بــن ف والــتــراشــق ال
ومشاكل  قضايا  وتضخيم  املجتمع، 
قضايا  إلــى  وتحويلها  الــنــاس  بعض 
اإلعــام  ــذي جعل  ال الــشــيء  ــام،  ع رأي 
وأزمة  أخاقية  أزمة  يعيش  اإللكتروني 
نسبة  أضحت  بحيث  املهنة،  ضوابط 
بأصحاب  تدفع  واملشاهدات  الزيارات 
الجديدة  الظاهرة  في  لانخراط  املواقع 
اإللكتروني،  اإلعــام  في  انتشرت  التي 
وهي البحث عن قضايا ومشاكل الناس 
وجعلها  لها  الترويج  ألجل  فنانن  أو 

قضية ومسلسا يواكبه الناس.
ــض املـــواقـــع  ــع ــت ب ــل بــاملــقــابــل، ظ
مسارها  على  محافظة  اإللــكــتــرونــيــة 
تتأثر  ولــم  التحريري،  وخطها  املهني 
بعض  تعرفها  التي  الجديدة  باملوجة 
»اليوتيوب«  على  تركز  والتي  املواقع 
ــا  ــضــاي ــق ــدات، وال ــ ــاه ــشــ ــ ونــســبــة امل
انــتــظــارات  عــن  البعيدة  االجتماعية 
املــواطــنــن، بــاإلضــافــة إلــى صــراعــات 
اإلعامي  املشهد  في  أخــرى  وخافات 
عديدة  يطرح تساؤالت  مما  اإللكتروني، 
ــع الــصــحــافــة اإللــكــتــرونــيــة،  حــول واقـ
وعدم  املهنية،  والخروقات  واختاالتها 
واحترام  املهنة،  بأخاقيات  االلــتــزام 
ــل أشــخــاص  ــحــوي ــاس، وت ــنـ ــاة الـ ــي ح
مغمورين ليس لهم أي مستوى تعليمي 
فقدت  فهل  عمومية..  شخصيات  إلــى 
املهنية،  رسالتها  اإللكترونية  الصحافة 

أم أنها الزالت في الطريق الصحيح؟

من الخبر إلى »البوز«

في بداية تأسيس املواقع اإللكترونية 
على  اعتمدت  سريع،  بشكل  وانتشارها 
لتأكيد  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
حضورها في املشهد اإلعامي عبر نشر 
األخبار الحصرية و»السبق الصحفي«، 

القراء  من  املزيد  كسب  أجــل  من  وذلــك 
واملتتبعن، حيث شكلت مواقع التواصل 
منصات  و»تويتر«  »الفايسبوك«  مثل 
بهدف  واملعجبن  القراء  قاعدة  لتوسيع 
واحتال  للموقع،  ــزوار  الـ نسبة  رفــع 
»ألــكــســا«  منصة  فــي  متقدمة  مــراكــز 
املختصة في ترتيب املواقع األكثر زيارة 

ونجاحا.
األساسي  املــصــدر  الخبر  شكل  فقد 
لنجاح املوقع إلى جانب املادة الخبرية، 
قضايا  وتناول  والتحليل،  والتحقيق 
املواطنن  وانشغاالت  بهموم  مرتبطة 
األمر  تعلق  ســواء  اليومية،  وحياتهم 
مطالب  أو  الــنــقــابــات  أو  بــالــحــقــوق 
واملطالب  املستدامة،  والتنمية  السكان 
تمكنت  حيث  املــشــروعــة،  االجتماعية 
ــرض وجــودهــا  بــعــض املـــواقـــع مــن فـ
كإعام بديل ونافست الصحف الورقية، 
جماهيرية  قاعدة  تكوين  من  وتمكنت 
خط  على  اعتمادها  بفضل  متتبعة، 
تحريري يتماشى مع انشغاالت الناس.

منصات  وظهور  السنوات  مرور  مع 
املواقع  منهجية  تغيرت  »اليوتيوب«، 
اإللــكــتــرونــيــة، واتــجــهــت إلـــى املــوجــة 
الــصــورة  على  تعتمد  الــتــي  الــجــديــدة 
الخبر،  ــوض  ع )الــفــيــديــو(  والــصــوت 
لتتحول إلى صحافة »البوز« التي تعتمد 
تحقيق  بهدف  املشاهدات  نسبة  على 
نسبة عالية من الزيارات، وأيضا نسبة 
»غوغل  يخصصها  التي  ــاح  األربـ مــن 
املشاهدات  من  و»اليوتيوب«  أدسنس« 
إلى  والفيديو  »البوز«  ليتحول  الكثيرة، 
قاعدة أساسية لدى أصحاب املواقع في 
عن  والبحث  الخبرية،  األعمال  معظم 
موقع  متابعي  باهتمام  تحظى  قضايا 

التواصل االجتماعي »يوتيوب«.

»التفاهة« تغزو المواقع

الفطر  مثل  إلكترونية  مواقع  ظهرت 
ــرة ال عــاقــة لها  فــي الــســنــوات األخــي
أصحابها  أن  حتى  الصحافة،  بمجال 
أكاديمي  علمي  تكوين  على  يتوفرون  ال 
القانوني  الفراغ  مستغلن  إعامي،  أو 
الذي يسمح لكل من هب ودب أن يتحول 
مصور،  أو  إعــامــي  أو  صحفي  إلــى 
للمهنية  تفتقد  وفيديوهات  مواد  ينتج 
رسالة  وال  املهنة  أخاقيات  تحترم  وال 
تحقيق  على  فقط  يركز  الصحافة، حيث 
للربح  والوصول  املشاهدة  نسب  أعلى 
ضاربا  »يــوتــيــوب«،  منصة  من  ــادي  امل
املهنية  الضوابط  كل  الحائط  بعرض 

الصحافية. للممارسة 

بدورها  ــررت  ق املــواقــع  من  فالعديد 
وااللتحاق  االلتزام  دائــرة  من  الخروج 
بعدما  ــوز«،  ــب و»ال »التفاهة«  بمواقع 
تجنيها  التي  املاين  حجم  لها  تبن 
التي  الفيديوهات  من  »البوز«  مواقع 
»يوتيوب«،  بموقع  قنواتها  في  تنشرها 
انتقادات  بــدورهــا  تتلقى  جعلها  مما 
كثيرة من زوارها بسبب االنسياق وراء 
نشر  على  تعتمد  إذ  الجديدة،  املوجهة 
وتصوير أي شيء ال قيمة له، وتحويله 
والصورة،  بالصوت  خبرية  مــادة  إلى 
العام  والــرأي  الناس  في  التأثير  ألجل 
بصراع  تتعلق  فــارغــة،  قضية  وخلق 
أشخاص على اإلرث، أو خاف فني، أو 
تراشق  أو  األزواج،  بن  عائلية  مشاكل 
مواقع  في  نشطاء  أشخاص  بن  كامي 

التواصل االجتماعي.
املهتمة  املــواقــع  بعض  حــولــت  فقد 

النكرة  الشخصيات  بعض  بـ»التفاهة« 
املجتمع،  فــي  بـــارزة  شخصيات  ــى  إل
»مؤثرين«،  إلى  أو  أبطال  إلى  وحولتهم 
أخاقي،  وغير  سوقي  كامهم  أن  رغم 
صفة  املراهقات  الفتيات  بعض  منحت 
ملكات  أو  ــاء  أزي عــارضــات  أو  فنانات 
ــارة  ــ ــدف خــلــق اإلث ــه ــك ب ــ جـــمـــال، وذل
و»البوز«، ورفع نسب املشاهدة، الشيء 
ــام  الـــذي جعل االتــهــامــات تــطــال اإلع

اإللكتروني كله بسبب »التفاهة«.

»التشهير« بالناس
 

سافر  بــخــرق  ــع  ــواق امل بعض  تــقــوم 
حقوق  احترام  وعدم  املهنة  ألخاقيات 
الناس، وحياتهم الخاصة، حيث تتعمد 
فيديوهات  أو  شخصية،  معطيات  نشر 
أو  حقوقين  أو  سياسين  ألشــخــاص 
جمعوين  أو  فرق  رؤســاء  أو  صحفين 
منازلهم،  قــرب  أو  عمومية  أماكن  في 
حسابات  تصفية  أو  ــبــوز«،  »ال بهدف 

شخصية، أو لخدمة جهة معينة.
فقد أصبح بعض املصورين يعتبرون 
ومحصنن،  ــقــانــون  ال فـــوق  أنفسهم 
وانتهاك خصوصياتهم  الناس  لتصوير 
يدخل  ذلك  أن  معتبرين  منهم،  إذن  دون 
وذلك بسبب  الصحفي،  عملهم  إطار  في 
جهلهم للقانون، ثم يجدون أنفسهم أمام 
الناس والتدخل  القضاء بسبب تصوير 
فئة أخرى  الخاصة، وهناك  في حياتهم 
يلجؤون  املــواقــع  بعض  أصــحــاب  مــن 
لتصوير  الــنــاس  بــيــوت  اقــتــحــام  إلــى 
وتحويل  بآخرين،  والتشهير  مشاكلهم 
من  إعامية،  مــادة  إلــى  البعض  حياة 
خال تصوير مشاكلهم وفضح األسرار 
رأي  قضية  إلى  أسرية  قضايا  وتحويل 

عام.
كبيرا  بعدا  أخذت  التشهير  فصحافة 
ــة، وأصــبــحــت  ــي ــام ــي الــســاحــة اإلع ف
والــدولــة،  السلطة  لخدمة  ــدور  ب تقوم 
عــبــر الــتــشــهــيــر بــبــعــض املــعــارضــن 
الخاصة  بحياتهم  واملس  والحقوقين 
العام،  ــرأي  ال أمــام  صورتهم  وتشويه 
مواقع  إلــى  املــواقــع  بعض  تحولت  إذ 
يفتح  من  كل  وضرب  لقصف  »مخزنية« 
فمه، والبحث في حياته الخاصة وحياة 
الحسابات،  تصفية  إطــار  في  عائلته 
الظاهرة  هــذه  آخـــرون  استغل  بينما 
ليقوموا باستخدامها ضد بعض الناس 

وابتزازهم.
وقد سبق للمجلس الوطني للصحافة 
كبير  عدد  من  شكايات  بعدة  توصل  أن 
أخاقيات  بخرق  تتعلق  املواطنن،  من 

الخاصة،  بحياتهم  واملــس  الصحافة، 
ومن  إعــام  ووسائل  صحف  طــرف  من 
لجنة  على  إحالتها  وتمت  صحافين، 
التأديبية،  والقضايا  املهنة  أخاقيات 
ــم يــصــدر املــجــلــس أي قـــرارات  لــكــن ل

بخصوص هذه املظالم.

»كوبي كولي« للمقاالت

واملواقع  الورقية  الصحافة  تعاني 
ــن آفـــة قــرصــنــة املــقــاالت  ــة م اإلعــامــي
واألخبار اليومية من قبل بعض املواقع 
أو  الخبر  بنسخ  تقوم  التي  اإللكترونية 
موقعها،  في  ونشره  الجريدة  من  املقال 
يلجأ  حيث  املهنة،  لقواعد  احترام  دون 
وإعــادة  ــواد  امل قرصنة  إلــى  أصحابها 

نشرها دون اإلشارة إلى اسم املصدر.
واإلعامين  الصحفين  من  فالعديد 
كتابة  أجل  من  كبير  بمجهود  يقومون 
خبري،  سبق  على  الحصول  أو  مقال 
بسبب  ســـدى،  يــذهــب  مجهودهم  لكن 
في  آخر  صحفي  قبل  من  مقاله  قرصنة 
بتغيير  يقوم  حيث  ما،  إلكتروني  موقع 
الــعــنــوان ونــســبــه إلـــى نــفــســه، وهــذه 
كثيرا  منتشرة  اليوم  أصبحت  الظاهرة 
بعض  خلق  مما  اإلعــامــي،  عاملنا  في 
الخافات والصراعات بن بعض املواقع 
الجمعيات  إلى  للجوء  أصحابها  ودفع 

املهنية أو تقديم شكايات للقضاء.
ــن بــن الــطــرق واألســالــيــب التي  وم
تبديل  إما  املحتوى،  سارقو  بها  يقوم 
الصياغة  إعادة  أو  والصور،  العناوين 
املوضوع  نشر  أو  والخاتمة،  باملقدمة 
باسمه، وتغيير الكلمات املفتاحية بهدف 

الحصول على عائدات من »غوغل«.
الوطني  املجلس  تحدث  أن  وسبق 
تقرير  في  الظاهرة  هذه  عن  للصحافة 
واملنابر  الصحف  من  عددا  أن  وأكد  له، 
اإلعامية أقدمت على السطو على مواد 
اإلشــارة  دون  أخــرى،  ملنابر  صحافية 
صحفيون  قــام  بينما  مــصــادرهــا،  إلــى 
مصورة  أو  مــحــررة  مــواد  باستعمال 
لزمائهم في املهنة، ونشروها دون إذن 
منهم، وقد رصد املجلس عدة أمثلة على 
هذه السلوكات غير األخاقية و»السرقة 

الصحافية«.
»السطو  أن  الوطني  املجلس  واعتبر 
إلى  باإلضافة  الصحافين،  مقاالت  على 
كونه خرقا سافرا ألخاقيات املهنة، فإنه 
يؤثر  ألنه  واملساءلة،  التنديد  يستوجب 
الصحافين  ومصداقية  صــورة  على 
واملنابر اإلعامية التي يشتغلون فيها«.

كيف تحولت الصحافة 
اإللكترونية من الخبر

 إلى »البوز«

ظهرت مواقع إلكرتونية 
مثل الفطر يف السنوات 

األخرية ال عالقة لها مبجال 
الصحافة، حتى أن أصحابها 

ال يتوفرون على تكوين 
علمي أكادميي أو إعالمي، 

مستغلني الفراغ القانوين 
الذي يسمح لكل من هب 

ودب أن يتحول إىل صحفي أو 
إعالمي أو مصور، ينتج مواد 
وفيديوهات تفتقد للمهنية 

وال حترتم أخالقيات املهنة 
وال رسالة الصحافة، حيث 

يركز فقط على حتقيق أعلى 
نسب املشاهدة والوصول 

للربح املادي من منصة 
»يوتيوب«، ضاربا بعرض 

احلائط كل الضوابط املهنية 
للممارسة الصحافية.

أكدت الصحافة اإللكترونية مكانتها داخل 
المشهد اإلعالمي المغربي، من خالل 

منافستها للصحافة التقليدية واإلعالم 
المتلفز، خاصة بعد الثورة التي عرفتها البالد في مجال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث أن االنتشار 
الكبير الذي عرفته الصحافة اإللكترونية جعل منها 

ظاهرة إعالمية جديدة مؤثرة في الرأي العام، كما أنها 
أضحت مصدرا مهما للمعلومات واألخبار، السيما مع 
اإلقبال الكبير على استعمال األنترنيت من قبل الناس 

للوصول بشكل سريع للمعلومة وبأقل تكلفة.

إعداد: خالد الغازي
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كواليس جهوية
ما يجري  

ويدور
أب يطالب باستعادة جثة ابنه في المدن

فاجعة تورطت فيها سفارة المغرب في أوكرانيا وعائلة تلتمس تدخل الملك

قلعة السراغنة

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

انتشر  فــيــديــو  بــواســطــة  فضحهم  بعد 
على نطاق واسع األسبوع املاضي وهم يقومون 
ــدي عـــلـــى شــــــاب بــشــاطــئ  ــ ــسـ ــ ــداء اجلـ ــ ــتـ ــ ــاالعـ ــ بـ
النيابة  طــرف  مــن  فتح حتقيق  الــفــنــيــدق، مت 
الـــعـــامـــة لــــدى احملــكــمــة االبـــتـــدائـــيـــة لــتــطــوان، 
حتت  املساعدة  للقوات  تابعني  عناصر  ووضــع 

تدابير احلراسة النظرية.
الــقــوات  إيــــداع عنصر  وقــــررت ذات احملــكــمــة 
املساعدة املتهم بتعنيف الشاب السجن بنفس 
املدينة، وإطالق سراح عنصرين تابعني لنفس 

اجلهاز بكفالة مالية قدرها 5000 درهم.

تداولت بعض املصادر خبر إعفاء وتنقيل 
العديد من املسؤولني ضمن جهاز الدرك امللكي 
بطنجة، من بينهم القائد اجلهوي للدرك امللكي 
بجهة طنجة الكولونيل ونائبه، ورئيس السرية 
البحرية مبيناء طنجة املتوسط، حيث مت نقلهم 

إلى الرباط بدون مهمة.
التنقيل  ــر  أمـ أن  ــادر،  املـــصـ ذات  ــت  ــال وق
عناصر  من  عــدد  توقيف  بعد  جــاء  واإلعــفــاء 
املخدرات،  تهريب  قضايا  يف  باجلهة  الــدرك 
حيث دخلت القيادة العليا على اخلط وفتحت 
عدة  إعــفــاء  ــى  إل أدى  ــوضــوع،  امل يف  حتقيقا 

مسؤولني من ضمنهم القائد اجلهوي.

مــع قـــرب حـــلـــول عــيــد الــفــطــر، حتــولــت 
ــــالت الــتــجــاريــة اخلـــاصـــة ببيع  األســـــواق واحملـ
للتجمهر  أماكن  إلــى  الشمال،  بجهة  األلبسة 
والــتــجــمــع، حــيــث تــعــرف هــذه األيـــام اكتظاظا 
مــلــحــوظــا بــســبــب إقـــبـــال األســـــر عــلــى اقــتــنــاء 

املالبس اجلديدة الستقبال العيد.
واســـتـــغـــرب الــعــديــد مـــن املـــواطـــنـــني الــغــيــاب 
التام للسلطات ومكوناتها عن هذا االكتظاظ 
الـــذي يعتبر خــرقــا ســافــرا لــقــانــون الـــطـــوارئ، 
وهــو مــا قــد يتسبب يف كــارثــة وبــائــيــة، ألن جل 
ــذه احملـــالت  ــم نــقــل جــمــيــع( مـــرتـــادي هــ )إن لـ
واألسواق وكذا التجار ومساعديهم، ال يرتدون 
الــكــمــامــات وال يــحــتــرمــون مــســافــة الــتــبــاعــد، 
وغيرها من اإلجراءات التي ينص عليه قانون 

الطوارئ الصحية.

فوضى واحتجاجات وخرق للبروتوكول الصحي داخل 
دورة جماعة تطوان
انعقدت  التي  االستثنائية  الدورة  تحولت 
بقاعة  املاضي  أبريل   30 الجمعة  يوم  ظهر 
بالجماعة  ــوط«  ــ أزط »محمد  االجــتــمــاعــات 
القديمة لتطوان، )تحولت( إلى حلبة للصراع 
من  مسرحية  وكأنها  الحسابات  وتصفيات 
حسب  املعارضة،  وتمثيل  األغلبية  إخــراج 
أطوار  حضروا  الذين  املواطنني  من  العديد 
هذه الدورة، والتي هجم فيها بعض الحضور 
إياه  واصفني  مباشرة،  الجماعة  رئيس  على 
بالشخص »الذي أعاد مدينة تطوان 40 سنة 

إلى الوراء«)...(.
من  الحاضرين  بعض  استنكره  األمر  هذا 
آخر  في  إثرها  على  تدخل  حيث  األغلبية، 
الشخص  مــن  ليطلب  املدينة،  باشا  لحظة 
بعدما  القاعة،  مغادرة  الرئيس  هاجم  الــذي 
تلتها  بامتياز  فكاهية  مسرحية  إلى  تحولت 
اعتصامات منخرطي الشبيبة االتحادية أمام 

باب القاعة. 
لتطوان،  الترابية  الجماعة  لرئيس  وسبق 
التدخل  منه  يطلب  اإلقليم  عامل  راســل  أن 
كل  فــي  لها  يتعرض  التي  الهجمات  لصد 
دورات الجماعة، لكن عامل تطوان لم يستجب 
عرفتها  التي  الفوضى  أكدته  ما  وهذا  لطلبه، 
الدورة  فيها  انعقدت  التي  االجتماعات  قاعة 

األخيرة للمجلس.
املعارضة  عادت  االنتخابات،  اقتراب  ومع 
غابت  بعدما  الساحة  في  للظهور  بالجماعة 

من  العديد  أن  كما  ســنــوات،  ــع  أرب حــوالــي 
داخــل  جــديــدة  بــوجــوه  فوجئوا  املــواطــنــني 
بالجماعة  أزطوط«  »محمد  االجتماعات  قاعة 
القديمة وهم يصرخون ويدافعون عن ساكنة 
تطوان، خصوصا املتضررين من الفيضانات 
األخيرة التي عرفتها العديد من مدن الشمال، 
مزايدات  املراقبني،  من  العديد  اعتبره  مما 
األحياء  سكان  مصالح  حساب  على  سياسية 

الشعبية املتضررة من الفيضانات األخيرة.
واضحا  خــرقــا  ــدورة،  ــ ال هــذه  عــرفــت  كما 
ــشــأن الــتــدابــيــر  ــوكــول املــتــعــلــق ب ــروت ــب ــل ل
االحترازية للوقاية من مخاطر عدوى فيروس 

املواطنني  من  العديد  الحــظ  كما  »كــورونــا«، 
واملعقمات  الوقائية  للشروط  التام  الغياب 
مترين  أو  متر  بمسافة  الجسدي  والتباعد 
يجلس  حيث  ــصــورة،  ال فــي  ظاهر  هــو  كما 
عدم  وكذلك  جنب،  إلى  جنبا  املجلس  أعضاء 
املتعلقة  اإلرشادية  وامللصقات  القاعة  تهوية 
املعنية  الجهات  تفرضها  التي   »19 بـ»كوفيد 
هذه  وغيرها،  ــة  اإلداري املصالح  جميع  على 
الذي  املدينة،  باشا  أعني  أمام  كانت  الفوضى 
املواطنني  بعض  لتهدئة  مرة  ما  غير  تدخل 
املحتجني على رئيس الجماعة دون أن ينتبه 

لخرق البروتوكول الصحي.

ــد مـــن الــبــاعــة  ــدي ــع ــوجــئ ال ف
بتطوان،  الــتــوت«  ــاب  »ب بسوق 
أبريل   29 الخميس  يــوم  مساء 
يطالبهم  سلطة  بعون  املنصرم، 
بـــإزالـــة بــضــاعــتــهــم املــعــروضــة 
اإلقليم  عامل  ألن  السوق،  داخــل 
للسوق،  ميدانية  بزيارة  سيقوم 
البضائع  كل  بإزالة  الباعة  فقام 
أجل  من  األنــظــار  عن  وإخفائها 

وبعد  ومرافقيه،  العامل  ــرور  م
ساعات وحتى اقتراب موعد أذان 
ترك  مما  العامل،  يأت  لم  املغرب، 
الباعة  في صفوف  عارما  استياء 
ــجــدران  ــع ال ــن اصــطــفــوا م ــذي ال
الــذي  الــعــامــل  ــارة  زيـ ينتظرون 
إشعار  دون  جولته  عــن  تــراجــع 
سدى،  يومهم  ذهب  الذين  الباعة 

كما وصفوه.

ــد مــن  ــ ــدي ــ ــع ــ ويــــتــــســــاءل ال
غياب  ســبــب  عــن  الــتــطــوانــيــني 
رغم  الساحة،  عن  اإلقليم  عامل 
والفضائح  الكوارث  من  العديد 
من  بداية  املدينة،  عرفتها  التي 
بالصراعات  مــرورا  الفيضانات 
داخـــــل األســــــــواق، خــصــوصــا 
األسعار،  وارتفاع  الجملة  سوق 
من  وغيرها  النظافة  ملف  وكذلك 

املفروض  من  كــان  التي  امللفات 
طرف  مــن  ومعالجتها  الــتــدخــل 
العامل  غياب  لكن  تطوان،  عمالة 
األبــواب  جميع  فتح  امليدان  عن 
التي  والعشوائية  الفوضى  أمام 
القطاعات  مــن  الــعــديــد  تعرفها 
باملدينة، مما يطرح عدة تساؤالت 
القطاعات  عمن يسهر على ضبط 

الحيوية باملدينة ؟

لماذا تراجع العامل عن زيارة سوق »باب التوت« ؟

عزيز الفاطمي

  

باليوم  املنصرم  أبريل   6 تاريخ  يكن  لم 
العادي عند عائلة الكح بمدينة قلعة السراغنة، 
قيد  املسمى  ابنها  وفاة  بخبر  توصلها  بعد 
لم يتجاوز  الكح، وهو شاب  حياته إسماعيل 
بعد ربيعه 19، والذي هاجر إلى دولة أوكرانيا 
ولألسف،  لكن  العليا،  دراسته  إتمام  أجل  من 
لم يطل مقامه بديار املهجر إال أياما معدودة، 
ظــروف  فــي  األعــلــى  بالرفيق  التحق  حتى 
غامضة، حيث نزل خبر الوفاة كالصاعقة على 
نفوس  في  عميقا  حزنا  وخلف  الفقيد  أسرة 

زمالئه وأصدقائه وكل معارفه.
إلى  عــاديــة،  شبه  ــور  األم تبدو  هنا،  إلــى 
ما  ومسار  التفكير  ستغير  أخبار  راجت  أن 
أب  به  خص  الذي  التصريح  خالل  من  وقع، 
املحلية  اإلعالمية  املــواقــع  إحــدى  الضحية 
بقلعة السراغنة، انتشر على نطاق واسع عبر 
منصات التواصل االجتماعي، نلخصه في ما 
الطالب  وفاة  خبر  نزول  يوم  نفس  في  يلي: 
بالسفارة  األشــخــاص  أحــد  قــام  إسماعيل، 

بأب  االتصال  بربط  أوكرانيا،  في  املغربية 
جاء  وبعده  العزاء،  تقديم  أجل  من  املتوفي، 
لألب  أكدت  والتي  هناك،  اململكة  سفيرة  دور 

مكلف  )هـ(  املسمى  الدبلوماسي  املوظف  أن 
إشــارة  رهــن  ويبقى  الــوفــاة،  ملف  بمتابعة 
العائلة من أجل التواصل معهم في ما يخص 
عملية نقل الجثمان إلى قلعة السراغنة، كما 
أكدت السفارة في السابق أن تقرير التشريح 
ذلك،  وبعد  »كورونا«،  مرض  من  خال  الطبي 
شركة  يكلف  أن  الــراحــل  ألب  املــوظــف  ــال  ق
الجثمان،  نقل  بعملية  القيام  أجل  من  دولية 
ــي ربـــط االتــصــال  ــردد األب ف ــت ــم ي فــعــال، ل
مبلغ  تحديد  وتم  املختصة  الشركات  بإحدى 
درهــم،   90.000 في  الجثمان  نقل  تكاليف 
وأثناء  مناقشة،  دون  املبلغ  على  األب  فوافق 
من  بمعلومة  األب  توصل  الــعــزاء،  مراسيم 
بقلعة  التأمني  شركات  إحــدى  ممثل  طــرف 
البنه  الــدراســي   امللف  أن  تفيد  السراغنة، 
جثمان  بنقل  التكلف  يشمل  تأمينا  يتضمن 
املؤمن من طرف الشركة املؤمنة،  وبعد هذه 
األولى  التأمني  بشركة  األب  اتصل  املعلومة، 
األب  تقدم  وحيث  درهــم،   90.000 صاحبة 
باالعتذار ملمثل الشركة وأخبره باملستجدات 
ليشرع  التأمني،  شركة  ممثل  تجاهلها  التي 
األب  على  عرض  حيث  املساومة،  مرحلة  في 
درهــم،   50.000 لتصل  منخفضة  تسعيرة 
الذي رفضه األب ما دامت هناك شركة  األمر 

وبعدها  املــصــاريــف،  بكل  ستتكلف  مؤمنة 
انطلقت مرحلة السب والشتم والتهديد بعدم 
دون  السراغنة  قلعة  إلــى  الجثمان  وصــول 
مراعاة الظروف النفسية لألب  املكلوم، وفي 
الطالب  وفاة  قضية  في  املنعطف  هذا  خضم 
قدم  ملا  مناف  آخر  خبر  نزل  الكح،  إسماعيل 
بأوكرانيا،  املغربية  السفارة  طرف  من  لألب 
الــتــي أكـــدت فــي الــســابــق أن املــتــوفــي غير 
من  األب  لتخبر  »كورونا«،  بفيروس  مصاب 
جديد أن ابنه توفي جراء »كوفيد 19«، األمر 
مسلسل  في  ليدخل  األب،  يستسغه  لم  الذي 
من  سلسلة  أجرى  حيث  والتأويالت،  األلغاز 
قطعت  التي   الخارجية  بــوزارة  االتصاالت 
مخالفا  اعتبره  مما  األب،  وبني  بينها  الخط 
وأمام  امللكية،  للتوجيهات  وتفصيال  جملة 
الجهات  طرف  من  الالإنساني  املوقف  هذا 
مناشدة  سوى  املكلوم  لألب  يبق  لم  املعنية، 
وفاة  في  تحقيق  فتح  أجل  من  امللك،  جاللة 
من  جديد  تشريح  بــإجــراء  واملطالبة  ابنه، 
أجل إزالة أي لبس يحيط بقضية الوفاة، كما 
يلتمس األب من السدة العالية بالـله، تحقيق 
املتمثلة في نقل جثمان  املرحوم  أمنية أسرة 
ابنها املرحوم إسماعيل ودفنه بمسقط رأسه 

بقلعة السراغنة.
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أصبح أمر تسيير جماعة بيوكرى إقليم 
خالل  باملخاطر  محفوفا  بــاهــا،  أيــت  اشتوكة 
إليه  آلــت  ما  بسبب  القادمة،  النيابة  الــواليــة 
الــتــي سجلت أكبر  ــاع داخـــل اجلــمــاعــة  األوضــ
ببواطن  العارفون  يقدرها  املديونية  من  قــدر 
أغلبها  سنتيم،  ماليير  ستة  بحوالي  األمــور، 
تتعلق بتنفيذ أحكام وقرارات قضائية صادرة 
ــون األخـــرى  ــديـ ضـــد اجلـــمـــاعـــة، فــضــال عـــن الـ
لفائدة مؤسسات عمومية، فلن يجد املجلس 
املــرتــقــب نــفــســه ســــوى أمــــام تــدبــيــر أزمـــــات ال 
املنشودة  التنمية  تبقى  حــن  فيها، يف  لــه  يــد 

بعيدة املنال.

من  ــشــارا  مــســت  17 ــوالـــي  حـ ــنــكــر  اســت
ما  إداوتــنــان،  أكادير  بعمالة  الدراركة  جماعة 
برفعها دعوى  اجلماعة  رئيسة  عليه  أقدمت 
بخصوص  اجلــمــعــيــات،  إحـــدى  ضــد  قضائية 
املاء  من  املستفيدين  لوائح  بتسليم  مطالبتها 
ــروط، األمـــر الـــذي ترفضه  ــدون شــ ــ فـــورا وب
ومنها  مطالبها،  قــبــول  يتم  لــم  مــا  اجلمعية 
ــول لــلــمــســتــخــدمــن الـــذيـــن قضى  إيـــجـــاد حــل
اجلمعية. لـــدى  ســنــة   15 مــن  أكــثــر   بعضهم 
وأكد املوقعون على بيان االستنكار، أن الرئيسة 
قامت بهذه اخلطوة االنفرادية دون استشارتهم 
ما قامت  للمكتب، ودون مراعاة  الرجوع  ودون 
به هذه اجلمعية من خدمات ألكثر من عقدين، 
حل  يتم  أن  فيه  يفترض  كان  الــذي  الوقت  يف 
اجلمعية  ملطالب  واالستجابة  باحلوار  املشاكل 
ال  حــدث  ما  أن  مؤكدين  السكان،  متثل  التي 
ينسجم مع أدوار الرئاسة التي تقتضي الدفاع 

عن السكان والترافع ألجل مصاحلهم.

ــان، أحــمــد  ــ ــزكـ ــ ــيـــس جـــمـــاعـــة إنـ أعــلــن رئـ
ادراق، أن طلب العروض رقم 2021/05 املتعلق 
العمومية  املـــواقـــف  ملــرفــق  املــفــوض  بــالــتــدبــيــر 
ــان، واملـــنـــشـــور يف  ــزكــ املـــــؤدى عــنــهــا بــجــمــاعــة إنــ
أبريل  بــتــاريــخ 12  العمومية  الصفقات  بــوابــة 
2021، قــد مت إلــغــاؤه، ويــأتــي هــذا الــقــرار على 
خلفية اجلدل الذي أثير حول مرفق املواقف 
الــعــمــومــيــة، بــعــدمــا تــوجــه عـــدد مــن األعــضــاء 
السابقن باملجلس اجلماعي احلالي جلماعة 
إنـــزكـــان، مبــراســلــة لــعــامــل عــمــالــة إنــزكــان أيــت 
ملول، يطالبونه فيها بالتدخل من أجل وقف 
وإلغاء طلب العروض املتعلق باملرفق املذكور.

باملركز  العاملة  الصحية  األطر  نظمت 
الصحي جلماعة الدراركة شرق مدينة أكادير، 
وقفة احتجاجية يوم اجلمعة 30 أبريل املنصرم، 
له  تعرضت  الذي  اللفظي«  بـ»االعتداء  تنديدا 
ذات  احمللية،  السلطة  ممثل  طرف  من  طبيبة 
األطر أفادت أن وقفتها االحتجاجية هي أيضا 
تنديد واستنكار لـ»ما تتعرض له األطر الصحية 

يوميا من إهانة واستهداف لكرامتهم«.

أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر املركز 
يوم  صباح  أحالت  بيوكرى،  مبدينة  القضائي 
اجلــمــعــة املـــاضـــيـــة، الــتــلــمــيــذات »املـــشـــرمـــالت« 
على أنظار النيابة العامة املختصة، وأن وكيل 
قاضي  على  املتهمات،  التلميذات  أحــال  امللك 
األحــــداث والـــذي قــرر إيــداعــهــن مــركــز حماية 
الطفولة بأكادير يف انتظار جلسات احملاكمة.

ملفوضية  التابعة  األمن  عناصر  تمكنت 
الشرطة مبدينة أوالد تامية، من إيقاف لصن 
املناطق،  مــن  بعدد  األمنية  املصالح  ــا«  »دوخـ
نقالة بعدد  بعدما نفذا عمليات سرقة هواتف 
من األسواق بأكادير الكبير، كان آخرها سرقة 
بعدما  البلدي،  بالسوق  املتبضعن  أحد  هاتف 
املواطنن،  أحد  متلبسن بسرقة هاتف  ضبطا 
الــدوريــة  طــرف  مــن  محاصرتهما  متــت  حيث 
اليومي  السوق  مراقبة  على  الساهرة  األمنية 

وتوقيفهما وبحوزتهما الهاتف املسروق.

العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 2021

داء
أص

ســـوسية

خنيفرة

ما بعد االعتصام في عمق األرض

ملف ثقيل يحيي مطالب عمال المناجم بخنيفرة

شجيع محمد
   

دخل عمال مناجم شركة »تويسيت 
الحمام  بجماعة  الكائنة  تــغــزى« 
من  العاشر  منذ  خنيفرة،  بإقليم 
مفتوح  اعتصام  في   ،2021 فبراير 
 700 عمق  تحت  املناجم  أغــوار  في 
أن  علما  األرض،  بــاطــن  ــي  ف مــتــر 
أضحى  للغالبية  الصحي  الوضع 
من  الشكل  هذا  وجــاء  التدهور،  في 
من  الثاني  يعد  الــذي  االحتجاجات 
ــات  »إضــراب اعــتــبــروه  فيما  نــوعــه 
الوضع  على  احتجاجا  مفتوحة«، 
وضعيتهم  تــعــرفــه  ــذي  الـ ــردي  ــت امل
شركة  تسيرها  التي  املناجم  داخــل 
سابقا(،  عــوام  )جبل  »تويسيت« 
والتي سلمت جل أشغالها للمقاولني 
مــحــدودة  عمل  وبــعــقــود  بــاملــنــاولــة 
جهة  ومن  جهة،  من  للترسيم  تفاديا 

ثانية، كسر شوكة العمل النقابي.
املناجم  هــذه  أن  بالذكر،  وجدير 
غياب  في  املآسي  من  الكثير  عاشت 
شروط السالمة، والتي كانت عنوان 
العديد من صفحات الجرائد الورقية 

اإلعالمية،  والقنوات  واإللكترونية 
يطارد  الحوادث  تلك  شبح  زال  وال 
كل عامل بهذه املناجم، حيث كل مرة 
الوصية ألجل حسم  الجهات  تتدخل 
تعيشها  التي  األوضاع  وكذا  امللف، 
العام  والــوضــع  الشغيلة  الطبقة 
تتمسك  الشركة  إدارة  لكن  باملناجم، 
بموقفها املتعنت تجاه امللف املطلبي 
الصحة  بشروط  يتعلق  ما  وخاصة 

والسالمة.

عزمهم  جهتهم،  من  العمال  وأكــد 
ــراب إلـــى حني  ــ عــلــى مــواصــلــة اإلض
استجابة الشركة مللفهم املطلبي برسم 
سنة 2019، وامللف املطلبي خالل شهر 
التعامل  تم  واللذين   ،2020 فبراير 
األذان  وبسياسة  باالستسهال  معهما 
النقابة، حيث  دور  الصماء، وتهميش 
شهدت سنة 2019 ارتفاعا في اإلنتاج 

واملردودية بلغ 98 %.
فقد  املــوضــوع،  بنفس  وارتباطا 

ــي شــخــص ممثل  الــعــمــال ف تــوجــه 
الــنــقــابــة عــلــى الــصــعــيــد املــحــلــي، 
املكتب  إلــى  املــوضــوع  فــي  بشكاية 
لحقوق  املغربية  للجمعية  املحلي 
واملكتب  وخنيفرة،  بمريرت  اإلنسان 
اإلقليم،  وعامل  واملركزي،  الجهوي 
إلى  وأيــضــا  الحمام،  قــيــادة  وقــائــد 
والبيئة،  واملــعــادن  الــطــاقــة  ــر  وزيـ
الطاقة  لــوزارة  اإلقليمي  واملــنــدوب 
امللف  ويتضمن  بخنيفرة،  واملعادن 
موضوع الشكاية، والذي نتوفر على 
بالنسبة  اآلتية:  املطالب  منه،  نسخة 
في  الزيادة  املرسمني:  الغير  للعمال 
املردودية  منحة  في  الزيادة  األجور، 
املــؤقــتــني،  الــعــمــال  تــرســيــم   ،%  8
عن  واملكافأة  األضــحــى،  عيد  سلف 
للعمال  وبالنسبة  السنوي،  اإلنتاج 
ــور،  ــي األجـ الــرســمــيــني، الـــزيـــادة ف
 ،%  8 املــردوديــة  منحة  في  الزيادة 
الزيادة  الكراء،  تعويض  في  الزيادة 
على  ــادة  ــزي ال الــتــدفــئــة،  منحة  فــي 
والعطلة  العيد  احــتــســاب  أســـاس 
املحالني  في منحة  الزيادة  السنوية، 
في  االنخراط  إصالح  التقاعد،  على 
للتقاعد،  املغربي  املهني  الصندوق 
الــســالمــة،  عــلــى  املــحــافــظــني  منحة 

والرحلة السنوية.

 األسبوع
   

قنطرة  يتهدد مستعملي  مرتقب  خطر 
املتواجدة  تخزريت« التاريخية  »وادي 
أكواوش  أوالد  مركز جماعة  من  بالقرب 
مدينة  من  قليلة  كيلومترات  بعد  على 
هذه  أن  ذلك  خريبكة،  إقليم  الجعد  أبي 
تشييدها  يعود  التي  التاريخية  املعلمة 
إلى فترة االستعمار، تعرضت إلى دمار 
هائل جراء السيول الناجمة عن األمطار 
األخيرة، مما تسبب في تصدع جدرانها، 
وبالتالي باتت تشكل خطرا على أرواح 
حيويا  مــمــرا  تعتبر  إذ  مستعمليها، 
العربات،  املنطقة ومجموعة من  لساكنة 
لذلك نناشد املجلس الجماعي والسلطات 
من  أكــواوش،  أوالد  بجماعة  العمومية 
عاجلة  رســالــة  وتوجيه  التحرك  أجــل 
واملحافظة  للتجهيز  اإلقليمية  للمديرية 
معاينة  أجــل  مــن  لــلــتــراث،  الــجــهــويــة 
الضرر الظاهرة أثاره على كل جانب من 
الالزمة من  القنطرة، واتخاذ اإلجراءات 
أجل إعادة ترميمها وإصالحها بالكامل.
لقنطرة  الــحــالــي  ــوضــع  ال ويــبــقــى 
من  للتخوف  يدعو  تخزريت«  »وادي 
 - هلل  قدر  ال   - مفجعة  إنسانية  كارثة 

فهل من مجيب ؟

أضرار قنطرة تنذر 
بكارثة في الطريق

أبي الجعد

تنغير
طريق »تيكيط« تعاني اإلهمال يا وزارة التجهيز

بوطيب الفياللي
   

التابعة  املقاطع  بعض  أصبحت 
لطريق »تيكيط« )طريق إقليمية رقم 
1521( املوجودة بني أكنيون ومدينة 
جوانبها  تآكل  من  تعاني  تنغير، 
فهي  وبالتالي  الــصــورة(،  )انظر 

أصبحت غير آمنة أمام مستعمليها 
من السائقني، خصوصا عندما تكون 
األحوال الجوية سيئة والتي تعرف 
بها مناطق درعة، كالزخات املطرية 
الرعدية أو خالل الليل، وهو ما دفع 
تلك  على  حجارة  لوضع  مواطنني 
لهذا  للسائقني،  كتنبيه  الجوانب 
مطالبة  بتنغير،  التجهيز  فمديرية 
والعمل  الجد  مأخذ  ــور  األم بأخذ 

التي  الطرقية  املقاطع  إصالح  على 
»تيكيط«،  بطريق  السالمة  تهدد 
اإلقليمية  للسلطات  ما  نسيان  دون 
بعمالة تنغير من دور فعال ومركزي 
في توجيه كل الوسائل واإلمكانيات 
القيام  قصد  واللوجستية  املادية 
االستجابة  ستتم  فهل  بالواجب.. 
النتظارات املواطنني بمنطقة تيكيط 

وأكنيون ؟

عزيز العبريدي
   

يعيش سكان مدينة سيدي بنور 
األيــام،  هــذه  ساخن  صفيح  على 
بسبب انتشار األزبال على نطاق 
املدينة  ــوارع  وشــ بــأزقــة  واســـع 
ومضايقتها ملساكنهم، بالرغم من 
الحالي  الجماعي  املجلس  تعاقد 
بقيمة  للنظافة  جديدة  شركة  مع 
 700 بحوالي  تقدر  مرتفعة  مالية 
الوضعية  لكن  سنتيم،  مليون 
أي  يطرأ  ولم  حالها  على  الزالــت 
تغيير عليها، مع العلم أن الشركة 
السابقة  الشركة  عوضت  الحالية 
مقابل مبلغ مالي كبير، لم ينعكس 
النظافة،  مستوى  على  إيجابا 
الصفقة  ــذه  هـ أن  مــن  ــرغــم  ــال ب
في  واسعا  جدال  أثــارت  الجديدة 
صفوف األغلبية واملعارضة داخل 
املجلس الجماعي، قبل أن يصوت 
أغلب أعضاء املجلس على تفويت 

قطاع النظافة للشركة الجديدة.
املواطنني  من  مجموعة  وأشار 
ببعض  تنتشر  األزبـــال  أن  ــى  إل
قرب  والــشــوارع، ال سيما  األزقــة 
صغر  بسبب  ــال،  ــ األزب حــاويــات 
عبروا  كما  تقادمها،  أو  حجمها 
عن استيائهم العميق من انتشار 
األزبال في كل مكان ومحاصرتها 

ــم، خــصــوصــا املــنــازل  ــه ــازل ــن مل
وانبعاث  الحاويات،  من  القريبة 
تزكم  الــتــي  الــكــريــهــة  الـــروائـــح 
األنوف، وهو ما أثر على صحتهم 
عدة  في  لهم  وتسبب  وسالمتهم، 
أمراض مثل الحساسية وأمراض 
العيون، ال سيما بالنسبة لبعض 
جانب  ــى  إل واألطــفــال،  املسنني 
الضارة  الحشرات  بعض  انتشار 
كالذباب  بيوتهم  تهاجم  الــتــي 
وتجمع  الكالب  والــصــراصــيــر، 
تهاجمهم  التي  الضالة  والقطط 

خصوصا في الليل.
بعض  أوضح  ذلك،  على  زيادة 
أن  تصريحاتهم،  فــي  املشتكني 
عمال  يواجهها  الــتــي  املــشــاكــل 
الشركة،  هذه  إدارة  مع  النظافة 
ــي صـــرف  ــ ــا ف ــأخـــرهـ ــب تـ ــســب ب
إلى  تدفعهم  الشهرية،  أجورهم 
واالحتجاج،  العمل  عن  اإلضراب 
نظافة  على  سلبا  يؤثر  ما  وهــو 

املدينة، بحيث تتجمع األزبال في 
الحاويات لعدة أيام.

املجلس  الــســاكــنــة  ــت  ــب وطــال
الجماعي، واللجنة املكلفة بتسيير 
بجولة  بالقيام  النظافة،  قــطــاع 
للوقوف  املدينة،  وشــوارع  بأزقة 
وبالتالي  املرة،  الحقيقة  هذه  على 
تربط  التي  الشراكة  هــذه  تقييم 
ــشــركــة،  املــجــلــس الــجــمــاعــي وال
ــراءات الــالزمــة في  ــ واتــخــاذ اإلج
شهاداتهم  فــي  مشددين  حقها، 
الشركة  هذه  مع  العقد  فسخ  على 
قطاع  في  بالتزاماتها  أخلت  التي 
الصفقة  هـــذه  فمبلغ  الــنــظــافــة، 
املرتفعة املقدرة لم ينعكس إيجابا 
على مستوى النظافة، الذي تدهور 
مطالبني  أســـوء،  إلــى  ســيء  مــن 
للحسابات  ــجــهــوي  ال املــجــلــس 
بفتح  الداخلية،  وزارة  ومفتشية 
وقطاع  الصفقة  هــذه  في  تحقيق 

النظافة داخل املدينة.

سيدي بنور سكان سيدي بنور يطالبون بحل مشكل النظافة
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كواليس جهوية
عشرات األسر من 

دوار»أوالد الدليم«
 بدون مأوى 
األسبوع

 
  

دوار  مــن  ــر  األسـ عــشــرات  تعيش 
الوداية  كيش  بمنطقة  الدليم«  »أوالد 
ــأوى، خـــال شهر  ــ بــتــمــارة بـــدون م
بعدما  الجائحة،  زمــن  وفــي  رمضان 
تسببت قنينة غاز في اشتعال النيران 
في الخيام التي كانوا يسكنون فيها.
األســر  معاناة  مــن  زادت  الحادثة 
في  »العشش«  تلك  تقطن  كانت  التي 
جعلها  مما  إسكانها،  إعــادة  انتظار 
محرومة من حقها في السكن والتنقل 
في  اإلدارية،  الوثائق  والحصول على 
لتسوية  مسؤولة  جهة  أي  غياب  ظل 

قضيتهم.
فقد أتى حريق على خيامهم وكل ما 
وأغطية،  وأواني  مابس  من  يملكون 
تعيش  األســر  هــذه  أصبحت  بحيث 
أثر  الــذي  الشيء  والضياع،  التشرد 
على  املقبلني  األطــفــال  ــة  دراسـ على 
بحيث  قريبا،  السنوية  االمتحانات 
الفقر  عتبة  تحت  األســر  هذه  تعيش 
من  حق  أي  على  توفرها  عدم  بسبب 

حقوق العيش الكريم.

العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 2021

تمارة

 سطات

موظفون أشباح يشلون اإلدارة في شهر رمضان

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

حجز تمور ومواد غذائية فاسدة 
ممثلي  مــن  مكونة  مختلطة  لجنة  قامت 
السلطات املحلية والوالئية والجماعية ورجال 
قائد  إشراف  تحت  املساعدة،  والقوات  األمن 
بحملة  بــوجــدة،  ــى  األول الحضرية  املقاطعة 
وذلك  الوهاب«،  عبد  »سيدي  بأسواق  واسعة 
يتم  التي  والسلع  التجارية  املحات  ملراقبة 
الشهر  هــذا  خــال  كبير  بشكل  استهاكها 
قد  صاحيتها  كانت  إن  ما  ملعرفة  املــبــارك، 
انتهت أم ال، وذلك تفاديا ألية أضرار قد تطال 

املستهلك.
سوق  شملت  التي  العملية  هذه  وأسفرت 

النابض  القلب  الــوهــاب«،  عبد  سيدي  »بــاب 
ملدينة وجدة، وكذلك سوق الجزارين والسمك 
ــجــاورة الــتــي تبيع  واملــحــات الــتــجــاريــة امل
ضبط  عن  الغذائية،  واملواد  والتوابل  التمور 
املواطن،  وصحة  سامة  تمس  خروقات  عدة 
الفاسدة،  التمور  من  هائلة  كميات  حجز  وتم 
فضا عن مواد غذائية أخرى، بعدما تم التأكد 
املحجوزة  الكميات  صاحية  مدة  انتهاء  من 
بالسوق  املتواجدة  التجارية  املحات  ببعض 

املذكور.
كما قام الطبيب البيطري واللجنة املشتركة، 

ومــدى  الــجــزاريــن،  بسوق  اللحوم  بمراقبة 
مخالفتها  وعدم  الصحية،  للمعايير  ماءمتها 

للقوانني )الذبيحة السرية(. 
املحلية،  الــســلــطــات  ــن  م مــصــادر  ووفـــق 
األيام  هذه  املراقبة  لجان  تواصل  أن  يرتقب 
زياراتها صوب أسواق مدينة وجدة املعروفة، 
على  للوقوف  الكبرى،  التجارية  واملــحــات 
لاستهاك،  املعدة  واملــواد  السلع  وفرة  مدى 
ومراقبة  الــجــودة،  ملعايير  مطابقتها  ومــدى 
لدى  املعتمدة  األسعار  وكذا  مدى صاحيتها، 

أصحاب هذه املحات التجارية.

كــبــار منظمي  يــضــم  وفـــد  نــظــم 
ــة  األســــفــــار بـــإســـرائـــيـــل، رحــل
للوقوف  الشرق،  لجهة  استكشافية 
الطبيعية  املؤهات  على  والتعرف 

والسياحية بالجهة.
وحول هذه الزيارة االستكشافية، 
املجلس  رئيس  الزاكي،  قال يوسف 
الشرق،  بجهة  للسياحة  الجهوي 
أن  اإلعامية،  للمنابر  تصريح  في 
الوفد يضم زهاء 26 متعهد أسفار، 
املــغــاربــة،  الــيــهــود  مــن  غالبيتهم 
جسور  لربط  ــارة  زي ضمن  جــاؤوا 
ــتــواصــل وإحــيــاء صــلــة الــرحــم  ال
عن  عبروا  حيث  املغرب،  بوطنهم 
اعتزازهم وفخرهم الكبير باالنتماء 
للمملكة، مضيفا أنهم أعجبوا كثيرا 
يشهدها  التي  والتنمية  بالتطور 

تحت  مستويات،  عدة  على  املغرب 
قيادة امللك محمد السادس.

ــاق ذاتــــه، أوضـــح  ــســي ــي ال وفـ
املتحدث، أن برنامج الزيارة استهل 
»مارتيشيكا«  مــوقــع  فــي  بجولة 
سعيد  ــدم  ــ ق ــث  حــي بـــالـــنـــاظـــور، 
تهيئة  لوكالة  العام  املدير  أزارو، 
حول  مفصا  عرضا  »مارتيشيكا« 
السياحية  املواقع  وأبــرز  الوكالة 
إلى  رحلة  في  الوفد  لينتقل  بها، 
ميناء »بني انصار« واملطار الدولي 
معبد  وكذلك  »الــعــروي«،  للناظور 
بضواحي  مدفون  يهودي  قديس 
إضافة  يــوســف،  يدعى  الــنــاظــور، 
إلى زيارة مماثلة ملدينة الحسيمة، 
عن  اإلسرائيلي  الوفد  عبر  حيث 
زار  كما  باملدينة،  الكبير  إعجابه 

السعيدية  مــديــنــة  أيــضــا  ــد  ــوف ال
واملحطة السياحية بها، إضافة إلى 
التي  الفخمة  الفنادق  بأبرز  جولة 
وكــذا  ــاء،  ــزرق ال بالجوهرة  توجد 
كرة  وأكاديمية  الغولف،  ماعب 

بعد  لينتقل  ذاتها،  باملدينة  القدم 
ذلك إلى منطقة »بني لجراف«، وهي 
والجزائر،  املغرب  بني  نقطة  أقرب 
بعني  تذكارية  صــور  أخــذت  حيث 

املكان.

وفد من منظمي األسفار بإسرائيل يزور الشرق 
وضعية كارثية يعيشها 
المركز الصحي موالي 

إدريس بوجدة
الصحي  للمركز  املرتفقني  من  عدد  استغرب 
التي  الوضعية  من  بــوجــدة،  إدريــس  مــوالي 
التجاهل  سياسة  ظــل  فــي  املــركــز،  يعيشها 
فما  الجهوية،  املديرية  طــرف  من  املمارسة 
تستدعي  الصحي،  املركز  هذا  مرافق  تعرفه 
خصوصا  املسؤولة،  للجهات  العاجل  التدخل 
وأنه يعرف حركية دؤوبة فيما يتعلق بعملية 

تلقيح األطفال.
فيه  تخرج  ــذي  ال الــوقــت  فــي  ــذا،  ه يحدث 
خدماتها  حصيلة  تستعرض  الصحة  وزارة 
األطقم  تبذله  ما  ينكر  أحــد  ال  فعا  املقدمة، 
الطبية والتمريضية من مجهودات جبارة، كما 
للوزارة  حمل مرتفقون لهذا املركز، املسؤولية 
املقدمة  الصحية  الخدمات  تردي  عن  الوصية 
وضعية  عن  املسؤولة  هي  و»تبقى  للمواطن، 
حسب  الــصــحــيــة«،  واملـــراكـــز  املستشفيات 

تعبيرهم.

نور الدين هراوي
 

  

كثر الحديث مؤخرا عن املوظفني 
ببلدية  يــوجــدون  الــذيــن  األشــبــاح 
التابعة  املقاطعات  وببعض  سطات 
شهر  مستغلني  الترابية،  للسلطة 
االستثنائية  الظرفية  وهذه  رمضان 
لجائحة »كورونا«، مع توفر بعضهم 
ووســاطــات  نقابية  ســتــرات  على 
أخرى دون أن تطأ أقدامهم اإلدارة، 
ــا« ال يــزال  ــورون وكــان فــيــروس »ك
يستدعي  مما  ــى،  األول مرحلته  في 
اإلداري  والعمل  املنزل  في  املكوث 
يتم عن بعد، وقد أثارت هذه املسألة 
انتباه الرأي العام واملتتبعني للشأن 

املحلي وعموم املرتفقني لإلدارة.
مطلعة،  مصادر  إلــى  واستنادا 
فإن هذه التصرفات أصبح يشتكي 
منها عدد من املرتفقني رغم محاولة 
بشكل  تنظيمها  الكبار  مسؤوليها 
أن  إال  نواقصها،  وإصـــاح  جيد 

على  املحسوبني  موظفيها  بعض 
مقاومة التغيير، يرون عكس ذلك.

ــا، أن  ــه ــصــادر ذات ــت امل وأضــاف
السائبة،  اإلدارات  لهذه  املرتفقني 
يشكون أيضا تأخر بعض املوظفني 
االلــتــحــاق  ــي  ف السلطة  وأعــــوان 
ففي  القانوني،  الوقت  في  باإلدارة 
إلى  طويا  ينتظرون  صباح  كــل 

والنصف،  العاشرة  الساعة  غاية 
أو  التأخر  سبب  يبرر  ما  وغالبا 
»الشيخ«  أو  »املقدم«  بأن  الغياب، 
منطقة  ــي  ف إداري  ببحث  يــقــوم 
في  املــلــحــقــة  ــيــس  رئ أو  نـــفـــوذه، 
بالباشوية،  أو  بالعمالة  اجتماع 
ــذي يــعــطــل مــصــالــح  ــ ــيء الـ ــشـ الـ
املواطنني وقضاء حوائجهم أو نيل 

إنجازها  يتطلب  ال  إداريــة  شهادة 
سوى دقائق معدودة، وهذا الوضع 
املجحف واملخجل لألسف، يقع في 
شهر رمضان األبرك، الذي هو شهر 
لكنه يستثمر  العبادة والعمل معا، 
»السليت«  عملية  في  سلبي  بشكل 
مما  العمل،  أماكن  من  والــهــروب 
واألخاقي  الديني  ــوازع  ال يجعل 
تخدم  ال  صــوريــة  شــعــارات  مجرد 
بعرض  ويضرب  العامة،  املصلحة 
املتكررة  امللكية  الخطابات  الحائط 

بشأن إصاح أعطاب اإلدارة.
لــكــن فـــي املــقــابــل، لــيــســت كل 
تتجسد  بسطات  الترابية  اإلدارات 
غير  والسلوكات  املظاهر  فيها هذه 
متقدم،  دســتــور  ظــل  فــي  املقبولة 
املثال  سبيل  على  بعضها،  إن  بل 
املــلــحــقــتــان اإلداريـــتـــان الــرابــعــة 
ينوه  العمالة،  وإدارة  والخامسة 
وبموظفيها  بخدماتها  املرتفقون 
ــون بــواجــبــهــم،  ــومـ ــقـ ــن يـ ــ ــذي ــ ال
بمهنية  يعملون  الذين  ورؤسائها 
يشهد بها املرتفق، مع تنظيم محكم 
للمكاتب، حيث ال يشعر املواطن في 

طوابيرها بطول االنتظار.

مطالب بتفتيش مستشفى جماعة بويزكارنتزنيت
األسبوع

 
  

يعرفها  التي  املزرية  األوضاع  بسبب 
فرع  دعا  بويزكارن،  جماعة  مستشفى 
الـــوزارة  للصحة،  الوطنية  النقابة 

الوصية إلرسال لجنة لتقصي الحقائق، 
اإلدارة  تضعها  التي  العراقيل  بسبب 
االستفادة  من  وتمنعهم  املواطنني  أمام 
ــات الــطــبــيــة والــعــاجــيــة  ــدم ــخ مـــن ال

باملستشفى.
النقابية  الصحية  الهيئة  واستنكرت 
للمؤسسة  ــادي  ــعـ الـ الــســيــر  ــة  عــرقــل
املناضلني  واستهداف  االستشفائية، 

الــكــونــفــدرالــيــني، والــســعــي إلــى خلق 
صــراعــات  وافــتــعــال  بينهم،  التفرقة 
اإلداري،  الفشل  على  للتغطية  وأزمــات 
الازمة  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  إلــى  داعية 
املنوطة  باملسؤولية  املستخفني  في حق 
الوافدة  اللجنة  بهم والكشف عن تقرير 

سابقا ملستشفى بويزكارن.
وطالبت وزارة الصحة بإرسال لجنة 

وزارية لتقصي الحقائق واإلسراع لحل 
في  املتخصصة  البشرية  املوارد  مشكل 
وكذا  واإلنــعــاش،  والتخدير  الجراحة 
املركب  الشتغال  مائمة  ظــروف  توفير 
الجراحي ومصلحة الطب العام، محملة 
ــاع  ــراء األوضـ املــســؤولــيــة لــــإلدارة جـ
الصعبة واالحتقان الذي تعرفه املؤسسة 

لدى األطر الصحية واملواطنني.

ــات جــمــعــويــة  ــئ ــي ــدة ه ــ ــت ع ــانـ وكـ
للجهات  نـــداء  وجــهــت  قــد  وحقوقية 
شلل  وقــوع  قبل  للتدخل  املــســؤولــة، 
تـــام فـــي الــخــدمــات االســتــشــفــائــيــة 
جماعية  عريضة  موجهة  باملستشفى، 
تطالب برفع الضرر والصعوبات التي 
يعاني منها املواطنني داخل املستشفى 

بسبب االختاالت اإلدارية.

مارتيشيكا



أكادير

إغالق مؤسسات 
فندقية يخرج عشرات 

العمال لالحتجاج 

األسبوع

ــشــرات املــســتــخــدمــن والــعــمــال  نــظــم ع
وقفات  أكادير،  في  كبيرة  فندقية  بوحدات 
احتجاجية خالل األيام الفارطة، بعد اإلعالن 
باملدينة  نهائي  بشكل  املؤسسة  إغالق  عن 

بسبب األزمة.
أمــام  مستخدم   200 ــي  حــوال وتــجــمــع 
بحقوقهم  للمطالبة  الفندقية  الوحدة  مقر 
في  املسؤولة  الجهات  مطالبن  املشروعة، 
اإلغالق  قرار  عن  بالتراجع  املؤسسة  إدارة 
وأن  خاصة  الشغل،  واستئناف  النهائي، 
املؤسسة تعد من الفنادق املهمة في املدينة.

فوجئوا  أنــهــم  املــســتــخــدمــون  واعــتــبــر 
الفندقية،  للمؤسسة  النهائي  اإلغالق  بقرار 
بــالــركــود  ــا  ــراره ق الــشــركــة  ــررت  بـ بحيث 
متسائلن  املنطقة،  تعرفه  الــذي  السياحي 
عن األسباب الحقيقية وراء اإلغالق، خاصة 
في  أخرى  فنادق  بفتح  قامت  املؤسسة  وأن 

العديد من املدن.
وعبر املستخدمون عن استيائهم من هذا 
اإلجراء الذي اتخذته املؤسسة الفندقية في 
غالبية  تعيشها  التي  الصعبة  الظروف  ظل 
واملشاكل  والطوارئ  الحجر  بسبب  األسر، 
املادية، داعن الجهات املسؤولة والسلطات 
للتدخل وإيجاد حل لهم، ألن مصيرهم أصبح 

مجهوال بعد إغالق السلسلة الفندقية.
كبيرا  تضررا  السياحة  قطاع  ويعرف 
تكبدت  حيث  »كورونا«،  جائحة  بداية  منذ 
ــاالت  ووك السياحية  والــشــركــات  الفنادق 
األسفار، خسائر مالية كبيرة بسبب تراجع 
القادمن  السياح  عــدد  وتــراجــع  املداخيل 
حالة  بسبب  جدا  كبيرة  بنسبة  أوروبــا  من 

الطوارئ التي يعرفها العالم.

الحسيمة
تنسيقية »أبناء بالد الكيف« 

تدعو لمقاربة اجتماعية 

حلت السلطات المحلية بعمالة وجدة، 
المجلس الجماعي لسيدي موسى لمهاية، 

وأسندت مهمة تسييره إلى لجنة يقودها رئيس 
دائرة أحواز وجدة الجنوبية، بعدما قدم أكثر من 

نصف أعضاء هذا المجلس استقالتهم، بسبب 
اختالالت شابت تسيير رئيسه.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال 
العام، محمد الغلوسي، في تدوينة له على 

صفحته »الفايسبوكية«: إن هذا القرار يضع 
حدا لحالة غير قانونية كان يعيشها المجلس، 

حيث لم يعد بإمكان رئيس المجلس من اآلن، 
أن يتصرف بصفته تلك، ألنه لم يعد أي وجود 

قانوني للمجلس الذي يسيره.

تلــــكس
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كواليس جهوية

األسبوع

بــالد  ــاء  ــن »أب تنسيقية  وجــهــت 
الكيف« صنهاجة وغمارة، التي تضم 
عدة جمعيات من املنطقة، رسالة إلى 
البرملانية بخصوص مشروع  الفرق 
باالستعماالت  املتعلق  الــقــانــون 
تتم  الذي  الهندي،  للقنب  املشروعة 
قبل  حاليا  البرملان  فــي  مناقشته 

املصادقة عليه.
املنطقة  أن  التنسيقية  وأوضحت 
منذ  خانقة  اقتصادية  أزمة  تعيش 
تصريف  عدم  بسبب  سنوات،  ثالث 
إلى  أدى  مما  »الكيف«،  محصول 
الساكنة  وسط  الفقر  نسبة  ارتفاع 
تعيش  املنطقة  أن  مضيفة  املحلية، 
مشاريع  غــيــاب  ظــل  ــي  ف هــشــاشــة 
الساكنة،  على  بالنفع  تعود  تنموية 

األساسية  التحتية  للبنية  تفتقر  إذ 
ومؤسسات  ومستشفيات  طرق  من 
تعليمية وخدماتية دون الحديث عن 
والرياضية  الثقافية  التحتية  البنية 

»املنعدمة«.
»املنطقة  أن  التنسيقية  ــدت  وأك
التنمية  ــن  م بنصيبها  تــحــظ  ــم  ل
على  ممنهجا  تهميشا  وتــعــيــش 
سياسية  ألسباب  املستويات،  كافة 
تغاضت  ــة  ــدول ــال ف ــة،  ــصــادي ــت واق
بمنطقتي  الكيف  انتشار  عن  لعقود 
ــا خلق  ــم م ــارة،  ــ ــم ــ وغ صــنــهــاجــة 
على  مبنيا  باملنطقة  بديال  اقتصادا 
الحشيش،  وتــجــارة  الكيف  ــة  زراع
وذلك ألسباب اقتصادية وسياسية«، 
دورا  يلعب  »الكيف  أن  إلى  مشيرة 
رئــيــســيــا فـــي صــنــاعــة الــخــريــطــة 
ما  غالبا  التي  باملنطقة  السياسية 
مباشرة  عالقة  لهم  منتخبن  تفرز 
املخدرات،  بتجارة  مباشرة  غير  أو 
على  الترافع  عن  عاجزين  يكونوا 
دور  على  سلبا  ويــؤثــرون  املنطقة 

التنمية  فـــي  ــجــمــاعــات  ال ــل  ــم وع
املجالية«.

»املنطقة  أن  التنسيقية  وقالت 
إلرثــهــا  ممنهجا  ــرا  تــدمــي تــشــهــد 
من  الطبيعية  وملواردها  العمراني 
أمــام  األرز  وغــابــات  جوفية،  مياه 
إلى جانب اجتياح  مرأى السلطات، 
مكان  حلت  التي  الهجينة  الــبــذور 
فوق  طفت  حيث  التقليدية،  الزريعة 
على  قائمة  مربحة  تجارة  الساحة 
بيع البذور الجديدة بثمن 12 درهما 
أثارها  من  بالرغم  الواحدة،  للحبة 
الصحة  وعلى  البيئة  على  السلبية 

للمدخنن«. النفسية 
الكيف«،  بــالد  »أبــنــاء  واعتبرت 
باالستعماالت  املتعلق  املشروع  أن 
يحل  لن  الهندي،  للقنب  املشروعة 
إشكالية زراعة الكيف غير املشروع، 
املشاكل  جميع  معالجة  تمت  إذا  إال 
ــذه الـــزراعـــة الــتــي  ــه املــرتــبــطــة ب
املجالية  الــهــويــة  تشكل  أضــحــت 
الشمال،  من ساكنة جهة  مهم  لجزء 

أجل  من  بالتدخل  الحكومة  مطالبة 
لإلشكاليات  واقعية  حلول  إيجاد 
إعفاء  عبر  الكيف،  بزراعة  املرتبطة 
تورطهم  فــي  املشتبه  املنتخبن 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  بعالقات 
مهامهم  ــن  م ــدرات  ــخـ املـ بــتــجــارة 
وفتح  الترابية،  الجماعات  داخــل 
تحقيق معمق حول التدمير املمنهج  
ومياه  غابات  من  الطبيعية  للموارد 

جوفية.
إلى  ــة  ــدول ال التنسيقية  ودعـــت 
ــدار عــفــو شــامــل عــن مــزارعــي  إصــ
الكيف املتابعن بتهم زراعة الكيف، 
الكاملة  املواطنة  بحقوق  وتمتيعهم 
ــا يــنــص عــلــيــه الــدســتــور،  ــق م وفـ
املبحوث  عدد  تحديد  إلى  باإلضافة 
وإيقاف  القضايا،  هــذه  فــي  عنهم 
املجهولة  الكيدية  بالشكايات  العمل 
التي  الــكــيــف،  زراعـــة  مناطق  فــي 
وتجار  املنتخبن  بعض  يستعملها 
املزارعن  البتزاز  كورقة  املخدرات 

البسطاء.

 األسبوع

مالكي  أوالد سليمان  خرج سالليو 
استولت  الــتــي  »الــعــرجــة«  ــي  أراضـ
عليها الجزائر، في مسيرة احتجاجية 
جديدة خالل األيام املاضية، للمطالبة 
بحل قضيتهم العالقة منذ شهر مارس 
املاضي، بعدما قاموا بترك أراضيهم 

وإخالء املنطقة وفق قرار السلطات.
ســكــان  رفــقــة  الـــفـــالحـــون  وردد 
بالغطرسة  منددة  شعارات  املنطقة 
أراضيهم  من  وحرمانهم  الجزائرية، 
داعــن  عــقــود،  منذ  يملكونها  التي 
قصد  التدخل  إلى  املسؤولة  الجهات 

الضرر  من  وإنصافهم  امللف  تسوية 
الذي لحق بهم وبأهلهم وحرمهم من 
سنوات  قضوا  التي  وأرضهم  رزقهم 

في إصالحها.

ــالحــو »الـــعـــرجـــة« أنــهــم  ــد ف ــ وأك
املــشــروعــة  بقضيتهم  مــتــمــســكــون 
حقوقهم  عـــن  ــاع  ــدفـ الـ ومــواصــلــة 
فعلي  حل  على  الحصول  غاية  إلــى 

املــزارعــن  جميع  ينصف  وإيجابي 
الخسائر  عن  ويعوضهم  املتضررين، 
الهيئات  مطالبن  بهم،  لحقت  التي 
ومــؤازرتــهــم  بمساندتهم  الوطنية 

للحصول على حقوقهم املشروعة.
بن  اجتماعات  عقد  من  وبالرغم 
في  فكيك  عمالة  ومسؤولي  الفالحن 
إال  املنصرمن،  وأبريل  شهري مارس 
من  بالرغم  عالقة  مازالت  القضية  أن 
املقترحات التي تقدم بها البعض، من 
املتضررين  الفالحن  تعويض  أجــل 
لكن  فالحية،  أراضي  ومنحهم  ماديا 
قبل  من  إيجابي  تجاوب  انتظار  في 

الداخلية، تظل التسوية مؤجلة.
مارس  شهر  إلى  القضية  وترجع 
تابعة  عسكرية  وحدات  قامت  عندما 
منطقة  بــدخــول  الــجــزائــري  للجيش 

بإخالء  الفالحن  وطالبت  »العرجة«، 
ومعداتهم  أدواتــهــم  وجمع  املنطقة 
تحت  أســبــوع،  ظــرف  فــي  الفالحية 
واالعتقال  القوة  باستعمال  التهديد 
ألراضيهم  مغادرتهم  عــدم  حالة  في 
يــتــوفــرون عــلــى عــقــود تؤكد  الــتــي 

ملكيتهم لها.
طرد  أن  فكيك  ســكــان  اعتبر  فقد 
ــي حــســابــات  ــة« ه ــرج ــع فــالحــي »ال
الــذي  الــجــزائــري،  للنظام  سياسية 
سبق أن قام بطرد فالحن آخرين من 
زوزفانة  مثل  أخرى  فالحية  أراضــي 
وغيرها، الشيء الذي يتطلب الترافع 
القضاء  لــدى  »الــعــرجــة«  قضية  عــن 
بــإعــادة  الــجــزائــر  ملطالبة  ــي  ــدول ال
وبتعويض  ألصــحــابــهــا  ــي  ــ األراضـ

املتضررين.

فاس الحكم على قائد لمركز الدرك بتهمة اختالس أموال 

األسبوع

بمحكمة  القضائية  الهيئة  أصــدرت 
ــوع  ــالل األســب االســتــئــنــاف بــفــاس، خـ
السابق  الرئيس  حق  في  حكما  املاضي، 
بثالث  حـــرازم،  بسيدي  ــدرك  الـ لسرية 
لها  بتهم  يتابع  ــذي  وال سجنا  سنوات 

عالقة بجناية اختالس أموال عامة.
السابق  الدركي  املسؤول  توقيف  وتم 
ــرازم مـــن قــبــل الــفــرقــة  ــ ــدي حـ فـــي ســي
على  بناء  القضائية،  للشرطة  الوطنية 

قررت  حيث  العليا،  القيادة  من  تعليمات 
اعتقال  حالة  في  متابعته  العامة  النيابة 
عمومية،  أموال  وتبديد  اختالس  بتهمة 
وإداريــة،  رسمية  محررات  في  والتزوير 

وتزييف الطوابع الوطنية.
لجنة  قامت  بعدما  القضية  وتفجرت 
تقارير  على  بناء  للمركز  بتفتيش رسمي 
وجــود  كشفت  الــجــهــويــة،  اإلدارة  مــن 
حيث  مالية،  مبالغ  واختفاء  اختالالت 
تبن أن املسؤول الدركي قام باالستحواذ 
على هذه املبالغ باستعمال وثائق مزورة 
القباضة  إلى  مالية  بتحويالت  متعلقة 

طيلة أربع سنوات.

أصحاب أراضي »العرجة« يطالبون بحقوقهم من الجزائرفكيك
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أين المسؤولية في التعليقات الحرة على األنترنيت ؟
عثمان محمود

لألخبار  الــرقــمــي  الــعــالــم  يــوفــر  ــم  ل
ســواء،  حــد  على  واملــصــورة  املكتوبة 
هو  هــا  بــل  فحسب،  االنــتــشــار  ســرعــة 
ذلك،  مع  مــوازاة  في  للمتلقني  أتــاح  قد 
إمكانية التعليق بحرية على ما يتلقونه 
ويتابعونه، في اللحظة والحني، الشيء 
الجرائد  صفحات  إلــيــه  تفتقر  الـــذي 
ومعها  ــات،  ــ ــ اإلذاع ــر  ــي وأث ــة،  ــي ــورق ال
املتابع  يالحظ  لذا  التلفزية،  القنوات 
بنقل  تعنى  التي  اإللكترونية،  للمواقع 
األخبار ورصد األحداث والوقائع، كثرة 
التي  ــام  األرق تحددها  كما  التعليقات، 
على  يؤشر  ما  وهو  بــأول،  أوال  تعدها 
مع  املتلقي  يبديه  الذي  التجاوب  نسبة 
في  ويؤكد  اليوم،  مــدار  على  ينشر  ما 
الحرية  هامش  أهمية  على  نفسه  اآلن 
صحي  كمعطى  الصدد  هذا  في  املتوفر 
ــاط  ــب االرت ذات  الــصــحــافــة  ــي جــســم  ف
الــواســع،  الــرقــمــي  بالفضاء  املــبــاشــر 
للكم  املتفحص  الناظر  فــإن  ذلــك،  ومــع 
املتفاوتة  التعليقات  هاتيك  من  الهائل 
ما  ذيل  في  تأتي  والتي  وقصرا،  طوال 
أن  يقف على  أو مصورا،  ينشر مكتوبا 
سوادا  يكون  أن  يعدو  ال  منها  العديد 
تحمل  خطوط  مجرد  أي  بياض،  على 
بعضها عبارات الرضى، والبعض اآلخر 
لغة  ضعيفة  بأساليب  السخط  عبارات 
والنحوية  اإلمالئية  فاألخطاء  وصياغة، 
التسرع  وعالمات  بالجملة،  والصرفية 
وغياب  للعيان،  ظاهر  تدوينها  أثناء 
ناطق  إرسالها  قبل  والتنقيح  املراجعة 
نسبة  فإن  هذا،  عن  فضال  لسان،  بألف 
منها تعمد إلى اللغة العامية أثناء ذلك 
أمام  املجال  يفسح  مما  السريع،  الــرد 
تجعل  التي  املبتذلة  الكلمات  تسرب 
كل  بعيد  فعل  رد  عن  يعبر  تعليقا  منه 
بلغة  واملجادلة  الحوار  أدب  عن  البعد 
هذا  فإن  وهكذا  متمدن،  وسلوك  راقية، 
وغير  املستعجلة،  التعليقات  من  النوع 

منها  للكثير  مطلقا  يسمح  ال  املسؤولة، 
أن  يستحق  جيد  مضمون  ذا  يكون  أن 
يضيف الجديد إلى ما تناوله مقال كتب 
بمهنية  صــور  حــدث  أو  فائقة،  بعناية 

وحرفية.
من  تــرجــى  فــائــدة  أي  عليكم  بالـله 
تعليق يتكون مثال من أربع كلمات وما 
من  يتشكل  متراص  كامل  سطر  تبقى 
عن  فج  ساخر  تعبير  في  الهاء،  حرف 
قهقهة طويلة النفس؟! وأي جدوى تذكر 
عقيمة  جداالت  شكل  تأخذ  تعليقات  من 

بني تعليق سابق، وآخر الحق؟!
الــبــاب،  ــذا  ه فــي  املكفولة  الــحــريــة  إن 
الفوضى  تــيــار  يــجــرفــهــا  أن  ينبغي  ال 
ستارتها  وراء  تغيب  التي  والغوغائية 
به  اإلدالء  يتم  الذي  عن  الجدية  القاتمة، 
في هذا الشأن. فال قيمة إذن، لحرية تفتقر 
إلى املسؤولية، فأنا حر يعني أنا مسؤول، 
على  وجب  األساسي،  املبدأ  هذا  ظل  وفي 

كل من يدلي برأيه فيما يقرأ أو يشاهد، أن 
يتروى مليا قبل طرح ما يرغب في طرحه، 
وأن يسعى جاهدا إلى إضافة الجديد من 
زاوية أخرى، كل ذلك بلغة سليمة، وصياغة 
محكمة، وأسلوب منسق، بدل التسرع في 
الكتابة وإطالق الكلمات على عواهنها بال 

رقيب وال حسيب.
على  يــنــشــر  مــا  عــلــى  الــتــعــلــيــق  إن 
مكسب  اإللكترونية  مواقعنا  صفحات 
إليه بمساهمات  هام، ال ينبغي اإلساءة 
ولتكن  االسم،  إال  التعليق  من  تحمل  ال 
اآلراء ووجهات النظر املخالفة أو املؤيدة 
وشكال،  مضمونا  املرجو  املستوى  في 
الصفحات  تلك  على  املشرفون  وليعمل 
)بدون أدنى شعور بالذنب( على إقصاء 
بمعنى  تعليقا  يكون  أن  يستحق  ال  ما 
جودة  في  املشاركات  فأهمية  الكلمة، 
مضامينها وحسن طريقة تناولها ال في 
كثرة أعدادها، »أما الزبد فيذهب جفاء«.

الرجـــال يســــافر  عنـــدما 
عبر  يسافر  أن  متعته  مــن  كــان 
القطار، لم يكن يفاضل بني وسائل 
ضجيج  يتجنب  كان  ولكنه  النقل، 
محطات شغب الحافالت، كان يكره 
مثل  وتكدسهم  املسافرين  تكاثف 
الرخيصة.  السردين  علب  دواخــل 
أشبه  بات  اليوم  النفسي  وضعه 
خــروجــه  بــعــد  ثعلب  بــمــحــاصــرة 
عناصر  الــدجــاج،  خــّم  مجزرة  من 
ــة في  ــن ــي ــمــة حـــاضـــرة وب ــجــري ال
الطويلة  أسفاره  كل  في  مالمحه، 
طيلة مدة اشتغاله، كان يغلب عليه 
وكان  التجهمي،  والتأمل  الصمت 
فقد  السفر،  أحــالم  مالعبة  يحب 
تستيقظ  أن  يمكن  أحالمه  كانت 
الواقع،  أرض  على  لحظة  أي  في 
وهو  القوى  منهك  أنه  يحس  كان 
يتجه إلى موطنه وسط تلك الغابة 

املتشابكة. 
ــر مــحــطــة نـــزولـــه، كــان  فــي آخـ
أول  وفــي  الفجر،  بــزوغ  ينتظره 
نور  على  عيناه  سقطت  خــطــوة 
ــورا وال  ــذي ال يـــزداد نـ الــنــجــم الـ
ينضب وال يخفت على مر األزمنة، 
وهو  الشعبي  تفكيره  بساطة  ومن 
تأبطا،  القديمة  حقيبته  يحمل 
النهاية  محطة  من  خروجه  اعتبر 
الذكريات  إلى  العودة  في  كالبداية 

التي تجيء.

الطريق  شكل  إلى  الوصول  قبل 
املشي  في  املريحة  وال  املعبدة  غير 
أن  فوجد  السماء  إلى  نظر  اآلمــن، 
وهي  بــاكــرا  أشــرقــت  قــد  الشمس 
حمراء، حينها تذكر جده حني كان 
يقول:  اللون،  ملوثة  الشمس  يرى 
»الليلة أزهقت دماء كثيرة، وولدت 
أنفس جديدة«. من شدة تطيره من 
مشهد الشمس الحمراء، حسب أن 
املوت يتبعه بالتوازي، وأن الحرية 
غير  الطريق  مواصلة  فــي  تكمن 
موطنه،  نحو  للخروج  املستوية 
أترك  »لن  مسموعا:  قوال  ثار  لكنه 
ــرك أبــدا  ــدا اتــجــاهــاتــي، لــن أتـ أبـ
أفكاري حتى أصل إلى بيت الوالدة 
األولى«.. إنه اليوم يبحر بالبدايات 
الــخــالــدات في  ــي  بــر األراضـ نحو 

ذكرياتها الصغرى.
في  األشــجــار  بني  وحيدا  يسير 
يحس  ــان  ك فقد  ــوحــش..  ال ســرب 
النار  مــن  ينحدر  وكــأنــه  بالرعب 
يزيد  كان  لكنه  البارد،  املــاء  نحو 
ــه وهـــو يــــردد »انــتــهــى  ــوت مـــن ق
أيها  وحــدي  اتركني  الجن..  زمــن 
وسط  وفــي  املتغطرس«،  اإلبليس 
الغابة اكتشف مشاهد بني أغصان 
شجرة اللحاء، بومة متخفية بريش 
كان  متأنيا  يسير  وهــو  منفوش، 
يتابع سكناتها وحركاتها والبومة 
عندها  تذكر  فقد  ساكنا،  تحرك  ال 
القبيلة تعتبر البوم ندير  أن نساء 
سحر  من  تحرر  أخيرا  لكنه  شؤم، 
البوم وغادر مملكة هذا األخير في 

شجرة اللحاء. 
الغابة  شق  في  القديم  بيته  يقع 
ــن عــلــى ســفــح الــجــبــل قــرب  ــم األي
من  تبدو  التي  الكبيرة  البحيرة 
تمثالت الرؤية، وجود وجوه ميتة 
ــدرب  ال ــان  ك الضحل،  املـــاء  تحت 
بمقدار  طــويــال  زال  ال  الــغــابــوي 
معقدة  ليست  املسالك  وكل  طفيف، 
بالعقبات، بل مركبة وتتفرع في كل 
االتجاهات، فكان يسلك طريقه وفق 
القرية  غادر  حني  الصغر  إحساس 
يوم توفي أبوه وحضنه عمه تربية 

وتنشئة باملدينة.

بعيدة  ــدو  ــب ت ــة  ــري ــق ال مــطــالــع 
عــجــوزا  رأى  لــكــنــه  بــالــتــصــغــيــر، 
وسط  ومتخفا  الحركة،  متقاعس 
ومحاطا  مــرتــب،  غير  تــن  كــومــة 

بخرفان عجاف. 
»يا لها من  في قرارة نفسه ردد: 
مأساة ال نمتلك قدرها«.. من يدري 
إنه  نفسه،  الــعــجــوز  يــحــدث  بما 
عقله  تنبيهات  ويرهق  ثقال،  يزداد 
الثعلب.  من  خرفانه  يحرس  وهو 
وهو  للعودة،  راجــال  يسافر  بقي 
نحو  والركض  الزحف  يربح  اآلن 
حبه  يسحب  ــان  ك املنشأ،  بــدايــة 
والقبيلة  والناس  واملكان  للديار 
ــن جسم  الـــســـم مـ ــا يــســحــب  ــم ك
غار  في  الكوبرا  حية  من  امللسوع 
الجبل، في الطريق وقف على زهرة 
تنمو  كانت  التي  النعمان  شقائق 
تلك  على  وقف  األجداد،  قبور  على 
مثل  واملتهالكة  املتقادمة  القبور 
قرى الهوامش املمتدة، فأيقن بأنها 
قبور مخلفات أموات لم تتبع يوما 
للحياة،  الــســارقــة  املدينة  أنـــوار 
القرية  نفس  في  حلمهم  بقي  وقد 
األجساد،  مثل  أسرارهم  دفنت  ثم 
أحس أنهم لم يفكروا قط في الهرب 
من الغباء والعوز وركوب التحدي.
الظالم  أخــذه  الغابة،  كثافة  في 
ــارج الــزمــان  ــرد خـ الــخــفــيــف، وشـ

املتسخة  الحرب  أن  رأى  واملكان، 
تعطي  وأنــهــا  تتسع،  هـــوادة  بــال 
األشباح  رأى  للظالم،  كله  العالم 
السياسة  شعوذة  تتبنى  املجنحة 
الــجــن  ــة  شــوه رأى  ــان،  ــســ ــ واإلن
املتدنية،  خدعها  تكشف  األشــرار 
وســيــاط  يــركــضــون  ــداده  ــ أج رأى 
باللدغ  أجسادهم  تلحف  األسياد 
أي جنون  رحــمــة..  ــال  وب ــدامــي  ال
من  الخامل  الصف  هذا  إلى  قــاده 
مثل  تنغلق  التي  املهملة  املساكن 

قفص أفراخ الطير بال حرية!؟
في  جــدا  كثيفا  ــهــواء  ال أصــبــح 
الــغــابــة والــغــضــب حــاضــر، لكن 
أصبحت  األخيرة  السوداء  البوابة 
قريبة من نور الديار.. إنه يسير في 
دوائر مغلقة، بل إنه املكان الوحيد 
إليه ولم تصله  الذي يود الوصول 
ــاله مــنــذ صــغــر عــمــره، أحــس  رجـ
الطويلة،  السباقات  في  فاشل  أنه 
دائما،  منها  القصيرة  يربح  ولكنه 
حضوره  نسائم  وصلت  بعيد  من 
أمه  أن  ورغــم  والـــوالدة،  األم  قرية 
الضريرة شاخت سنا، فإنها قالت: 
سيأتي  ما  يوما  أنــه  متيقنة  إنــي 
حضني  ألجل  ألجلي،  مسافرا  إلي 
فقط.. تنشقت الهواء النقي بجمال 
يرتمي  فوجدته  ثانية،  مرة  املكان 

في حضنها باكيا فرحا. 

محسن األكرمين

مجهود األجير محتاج ألصحاب الضمير

يف يوم عيد الشغل تفتح 
التعبير ــواب  ــ أب ــن  ــوري ــأج امل لــكــل                                

يرفعون الالفتات يف صفوف ونظام
                                    ويطوفون أمــام كاميرات التصوير

يتمتعون بسويعات الراحة ويطالبون
املــأجــور بحقوق  الــســاهــي  املشغل                                  

كآبة األجير احملروم من حقوقه
                                                                                                                         لن يتم عالجها بالتملص والتخدير

فمجهود املأجور وملف مطالبه
الضمير ألصــحــاب  دائــمــا  يحتاج                                  

إذا مت التوافق بني صاحب املصنع
                                وبني العامل يف غياب التهميش والتقصير

لون مبا يعانيه ويكابده وأحس املشغِّ
لون من هول احلرمان والتعسير                                                                                                                            املشغَّ

سيكون يوم فاحت ماي مناسبة
أفــراح ومــســرات لألعمى والبصير                                   

ل حتقيق العدل واإلنصاف بني املشِغّ
ل ال يكون بالبخل والتقتير                                     واملشَغّ

فالعامل املسكني يجهد نفسه
                                      لتوفير اإلنتاج وهذا يحتاج للتقدير

وأبواب الربح تفتح لصاحب املشروع
التيسير ــواب  ــ أب لعماله  فــتــح  إذا                              

مجال الشغل والتشغيل يف حاجة
والــتــأطــيــر ــر  ــوي ــن ــت وال للتطهير                             

أيها املشغلون اعملوا بأمر محمد 
                                      رسول اهلل وهو هنا فقط للتذكير

وا للمأجورين أجورهم قبل أدُّ
تأخير وبـــدون  عرقهم  يجف  أن                                 

قطار الشغل يتحرك بسواعد 
                                    املأجورين ومبجهود مــواز للتفكير

أيها املشغل ال تستهن باجلهود
                                    التي يبذلها األجير لــإدارة واملدير

وال تنقل مطالبه للدراسة والتمحيص
                                    وتلقي بها يف بئر التأجيل والتأخير

فكل إضراب عن العمل خسارة
                                   لرب الشغل إذا كان مسبوقا بالتحذير

أيها املستثمر اجعل من هذا العيد
                                   عيد توافق وتالحم بينك وبني األجير

وال تتأخر يف تشجيع أجيرك برفع
                                  أجرته وال تتالعب مبخطط املصير

واجتهد مع إدارتك إليجاد احللول
التسيير                                   وتوفير األجـــواء حلسن 

بندريس عمراوي الطيب

ال قيمة إذن، لحرية تفتقر إلى المسؤولية، فأنا 
حر يعني أنا مسؤول، وفي ظل هذا المبدأ 

األساسي، وجب على كل من يدلي برأيه فيما 
يقرأ أو يشاهد، أن يتروى مليا قبل طرح ما 

يرغب في طرحه
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املتني،  وحبله  العظيم،  هلل  كــتــاب  ــرآن  ــق ال
وفي  والشفاء،  الهدى  فيه  املستقيم،  وصراطه 
عنه  ــراض  اإلعـ وفــي  والــســعــادة،  العز  اتباعه 
وهداية  البصائر  نور  هو  والضنك،  الخسارة 
الحياة  دستور  هو  السرائر،  وضياء  القلوب 
هلل  أنزله  موجود،  كل  ومائدة  الوجود  وقانون 
تعالى مرتني: مرة من اللوح املحفوظ إلى سماء 
إلى  الدنيا  سماء  من  ومرة  واحدة،  دفعة  الدنيا 
في  والوقائع  األحـــداث  حسب  مقسطا  األرض 
خلقه  صفوة  على  سنة  وعشرين  ثالثة  ظــرف 
وسيد رسله سيدنا محمد صلى هلل عليه وسلم، 
والطغيان  الشرك  ظلمات  من  به  الناس  ليخرج 
إلى  ربهم  بإذن  واإليمان  اليقني  الدين  نور  إلى 

صراط العزيز الحميد.
فضل  في  شريفة  نبوية  أحاديث  وردت  وقد 
وتدبر  قراءته  وإتقان  العزيز  هلل  كتاب  تــالوة 
صلى  به  يتلو  كــان  بما  ــه  أدائ وحسن  معانيه 
والبلغاء  الفصحاء  سيد  وهو  وسلم،  عليه  هلل 
عليه صلى هلل  نزل  الذي  وهو  ال  كيف  والقراء، 
تعالى:  قال  املباركة،  القدر  ليلة  في  وسلم،  عليه 
كان  حيث  مــبــاركــة((،  ليلة  فــي  أنزلناه  ))إنــا 
ليالي  في  القرآن  األمني  الرسول  يراجع  جبريل 
القرآن  فيه  أنزل  الذي  رمضان  ))شهر  رمضان: 

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان((.
منها:  عديدة  وصفات  أسماء  الكريم  وللقرآن 
ــرآن« و»الــفــرقــان« و»الــتــنــزيــل« و»الــذكــر«  ــق »ال
و»الرحمة«  ــهــدى«  و»ال ــور«  ــن و»ال و»الــكــتــاب« 
و»البشير«  و»العزيز«  و»املوعظة«  و»الشفاء« 

و»النذير« و»الحكيم« و»املبارك«... إلخ.

القرآن نزل بلسان عربي مبين

األمة اإلسالمية أمة شاسعة األطراف والعرب 
بالقرآن،  تتعبد  التي  األمــة  لهذه  بالنسبة  قلة 
ينزله  ولم  العربية  باللغة  تعالى  أنزله  فلماذا 

بلغة أخرى؟

قرآنا  أنزله جل جالله  لقد 
عربيا، ألنه سبحانه بني ملاذا 
ذلك في اآلية الكريمة: ))ولو 
لقالوا  أعجميا  قرآنا  جعلناه 
أأعجمي  آياته  فصلت  لــوال 
آمنوا  للذين  هو  قل  وعربي 
ــاء((، لــذلــك نزل  ــف هــدى وش
عربي  ))بــلــســان  هلل  كــتــاب 
النبي  يخاطب  ألنه  مبني(( 
األول  املتلقي  )ص(  محمد 
من  أرسلنا  ــا  ))وم للوحي: 
رسول إال بلسان قومه ليبني 
يشاء  مــن  هلل  فيضل  لــهــم، 

ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم((، فكان من 
الطبيعي أن ينزل القرآن بالعربية التي هي لغة 
الرسول ولغة قومه الذين يعيشون معه، فالعربية 
هي لغة لعدد من األنبياء السابقني لسيدنا محمد 
عليه السالم، وهم حسب الروايات خمسة أنبياء 
من العرب هم: هود وصالح وشعيب وإسماعيل 

ومحمد عليهم السالم.

القرآن الكريم أرقام ومعلومات

نزل القرآن الكريم على مدى 23 سنة، 13 منها 
في مكة املكرمة و10 سنوات في املدينة املنورة، 
الجحفة  مثل  واملدينة،  مكة  مدينتي  بني  ونــزل 
سورة   86 املكية  والسور  والحديبية،  والطائف، 
واملدنية 28 سورة، فاآليات املكية قصار بخالف 
مدنية  آية  وأطــول  طويلة،  فهي  املدنية،  اآليــات 
بدين  تداينتم  إذا  آمنوا  الذين  أيها  ))يا  فهي: 
كاتب  بينكم  وليكتب  فاكتبوه  مسمى  أجل  إلى 
هلل  علمه  عما  يكتب  أن  كاتب  يأب  وال  بالعدل 
ربه  الحق وليتق هلل  الذي عليه  فليكتب وليملل 
الحق  عليه  الذي  كان  فإن  منه شيئا  يبخس  وال 
هو  يمل  أن  يستطيع  ال  أو  ضعيفا  أو  سفيها 
من  شهيدين  واستشهدوا  بالعدل  وليه  فليملل 

رجلني  يكونا  لم  فإن  رجالكم 
ترضون  ممن  وامرأتان  فرجل 
من الشهداء أن تضل إحداهما 
وال  األخــرى  إحداهما  فتذكر 
إذا ما دعوا وال  الشهداء  يأب 
تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو 
أقسط  ذلكم  أجله  إلــى  كبيرا 
لــلــشــهــادة  عــنــد هلل وأقـــــوم 
وأدنى أال ترتابوا إال أن تكون 
ــارة حــاضــرة تــديــرونــهــا  ــج ت
أال  جناح  عليكم  فليس  بينكم 
تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم 
وال يضار كاتب وال شهيد وإن 
تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا هلل ويعلمكم هلل، 
وهلل بكل شيء عليم(( صدق هلل العظيم )سورة 

البقرة اآلية 282(.
وتوجد في اآليات املكية آيات أطول من بعض 
تقتصر  الطويلة  اآليــات  فليست  املدنية،  اآليــات 
على السورة املدنية، بل توجد بعض اآليات املكية 
»كال«  لفظ  فيها  سورة  وكل  طويلة،  األخرى  هي 
فهي آية مكية، وكلها تقع في النصف األخير من 
القرآن، وليس في النصف األول منه، وكل سورة 
سورة  فهي  إليه،  والــدعــوة  بالجهاد  إذن  فيها 
مدنية، وكل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض 

وقصص األنبياء واملرسلني، فهي سورة مكية.
إنه الكتاب السماوي الجامع املانع قال تعالى: 
خلفه  من  وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ))ال 

تنزيل من حكيم حميد((.
))إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر 
لهم أجرا  أن  الصالحات  الذين يعملون  املؤمنني 
تلتبس  ال  الــذي  املتني  هلل  حبل  فهو  كبيرا((، 
منه  يشبع  وال  عجائبه  تنقضي  وال  األلسن،  به 
تركه  ومن  صدق،  به  قال  من  والخاص،  العادي 
هدى  مني  يأتينكم  ))فإما  تعالى:  قــال  خسر، 
فمن تبع هداي فال يضل وال يشقى ومن أعرض 
يوم  ونحشره  ضنكا  معيشة  له  فإن  ذكــري  عن 

وقد  أعمى  حشرتني  لم  ربي  قال  أعمى  القيامة 
فنسيتها  آياتنا  أتتك  كذلك  قــال  بصيرا  كنت 
كالم  الكريم  فالقرآن  تنسى((،  اليوم  وكذلك 
واملرسلني  األنبياء  خاتم  على  املنزل  املعجز  هلل 
بواسطة جبريل األمني في املصحف املنقول إلينا 
بالتواتر املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاتحة 

واملختتم بسورة الناس.

كيف نقرأ القرآن ونتدبره

له  فاستمعوا  القرآن  قرئ  ))وإذا  تعالى:  قال 
جالله:  جل  وقال  ترحمون((،  لعلكم  وأنصتوا 
أقفالها((،  أم على قلوب  القرآن  ))أفال يتدبرون 
وفي الحديث الشريف: ))خيركم من تعلم القرآن 
في  أخرى  نبوية  أحاديث  وردت  وقد  وعلمه((، 
فضل تالوة الكتاب العزيز وإتقان قراءته وحسن 
السالم:  عليه  قال  الذي  باملصطفى  اقتداء  أدائه 
القرآن بأصواتكم((، وفي رواية أخرى  ))زينوا 
الحسن  الصوت  فإن  بالقرآن  أصواتكم  ))زينوا 
يزيد القرآن حسنا((، وتحسني الصوت بالقراءة 
املرتلة، والقراءات القرآنية هي سبع: قراءة نافع 
حفص  ــراءة  وق الــقــراءات،  أشهر  وهما  وورش، 
ــدول  وال املــغــاربــة  عند  املفضلة  ــقــراءة  ال وهــي 
املجاورة في إفريقيا، وكل هذه القراءات تتطلب 
تعالى:  قال  آياته،  يتدبر  أن  كتاب هلل  قارئ  من 
أقفالها«،  قلوب  على  أم  القرآن  يتدبرون  »أفــال 
وفي آية أخرى: ))أفال يتدبرون القرآن ولو كان 

من عند غير هلل لوجدوا فيه اختالفا كثيرا((.
فترتيل وتجويد القرآن يجعل عالقتنا بالقرآن 
عالمة حب باملصحف الشريف، هذا الكتاب الذي 
أصواتنا  نزين  به  نفوسنا  في  الصدارة  يحتل 
أن  الــقــارئ  أخــي  فاعلم  ومساجدنا،  وبيوتنا 
فاملطلوب  لذلك  األذكار،  أفضل  هي  القرآن  تالوة 
أن تكون القراءة يتدبر وتمعن، فنفعنا هلل بهذا 

الكتاب املبني في ليلة القدر املباركة.

بين إبراهيم الروداني والمحجوب بن الصديق وآخرين

الحركة النقابية المفترى عليها

د. عبد الرحيم بن سالمة*

* محامي بهيئة الرباط

فأجبتهم  سألوني 

 عزيز الفاطمي

 سألوني عن الهموم واألحزان
 حدثهم عن املسرات واألفراح

 قالوا حديث خارج السياق
 قلت دعوا األمل يشفي اجلراح

****** 
 سألوني عن احلقد والضغينة

 حدثهم عن العفو والتسامح
 قالوا صاحبنا تائه أو شارد

 قلت ما هو إال كالم واضح
****** 

 سألوني عن الشؤم والتشاؤم
 حدثهم عن التفاؤل واالرتياح

 ضربوا لي مثال بطائر البوم
 قلت أمر يحتاج توضيح

****** 
 سألوني عن الغدر واخليانة

 حدثهم عن سيرة السلف الصالح
 قلت العمر له بداية ونهاية
 أمر قطعي ال يحتاج شروح

****** 
 سألوني عمن يكون املتحدث

 قلت إنسان متواضع كادح
 لعل النظم يحقق مبتغى ناظمه

منكم التعقيب والتعليق أو التلميح

النقابة  تأسيس  مــن  الغاية  أن  على  التأكيد  بعد 
األوضــاع  بتحسني  املطالبة  أجــل  من  النضال  يكن  لم 
وهي  املستعمر،  مناهضة  وإنما  للعمال،  االجتماعية 
خطة رسمت باتفاق مع إبراهيم الروداني، وذلك بجعل 
بيته مقرا للعمل الوطني في ثالثينيات القرن املاضي.. 
ملا نجده في  لكونه خالفا  بالغة،  أهمية  له  التاريخ  هذا 
كتب بعض الساسة واملؤرخني، بداية التأسيس للنقابة 
الوطنية، في بيت إبراهيم كانت تعقد لقاءات في سرية 
املظاهرات  أخبار  أشيعت  أن  إلى  سنوات  طيلة  تامة 
وفي  املــدن،  بعض  في  بعنف  املستعمر  واجهها  التي 
املسير،  العامل  باب  رجالن  يطرق  األحداث  هذه  خضم 
الفياللي،  والهاشمي  الجامعي  بوشتى  الوطنيان  وهما 
في  ــراب  اإلض عن  اإلعــالن  قــرار  تسريب  منه  فيطلبان 

1944، فاغتنمها العامل فرصة  صفوف العمال، وكان ذلك في أوائل سنة 
لتقديم صاحب الدار للزائرين، فتمت استضافتهما قصد إطالعهما على ما 
يقومان به من نشاط سياسي ونقابي، إذ أن أول عمل كان يقوم به الرجالن، 
اختبار سلوك النقابي ومدى استعداده للعمل في الحقل الوطني، فيطلع 
مرتبة  كنانيش  في  املثبتة  الــدار  وصاحب  العامل  نشاط  على  املوفدان 
تاريخ  جدولة  مع  وأمينها  بكاتبها  النشاط  ونوع  الجماعة  نوع  حسب 
الروداني،  إبراهيم  دار  في  دوما وحتما  تكن  لم  التي  االجتماعات  ومكان 
تفاديا لكل  طارئ، ويبدي الضيفان إعجابهما بهذه املبادرة الفريدة فيعلق 
صفوف  في  واملتوغل  الصامت  العمل  هذا  ومشجعا  مستحسنا  أحدهما 
العمال بقوله: »إيوا انتما اعملتوا حزبكم بوحدكم.. الحزب باقي معندوش 
السياسيني  القادة  بأنهما سيطلعان  ويخبرهما  التنظيم«،  من  النوع  هذا 
على هذا العمل الجاد.. وبعد شهر أو يزيد، يقوم الزائران بإيفاد بناصر 
حركات، لينسق معهما العمل النقابي وبعده يتصل بالعامل الطاهر غالب، 
نفس  إلى  جرادة  من  ينتقل  وبعده  اليوسفي،  الرحمان  عبد  يحل  وبعده 
صفوف  في  نشيطا  عنصرا  كان  الذي  بوعزة،  بن  الطيب  النقابي  الــدار، 
في  املسير  العامل  مع  والتنسيق  التعرف  قصد  وذلك  الشيوعي،  الحزب 

املجال النقابي.
عن الطيب بن بوعزة، سألت الروداني عن ظروف وأسباب التحاقه بالدار 
فأجاب: »في بداية األربعينيات، كان لقائي به في نهاية التسعينيات من 
املاضي«. عرفت منطقة جرادة إضرابات ومظاهرات ومواجهات عنيفة ما 
بني العمال وسلطات الحماية، أدت إلى وقوع جرحى في صفوف العمال، 
وعلى إثر هذه األحداث، فر بعض العناصر من بينهم الطيب بن بوعزة إلى 
الدار البيضاء، وهناك أخبره بعض املعارف أن تمة مقر للنقابة يوجد في 

درب اليهودي يشرف على تسييره نقابي من »الريجي«، 
بـ»أصحاب  يسمى  كــان  ما  هناك  أن  أيضا  ننسى  وال 
امليناء في الدار البيضاء« والذي كان يقودهم الصميلي، 
وكان  امليناء،  في  النقابة  عن  مسؤوال  كان  األخير  هذا 
كانت  التي  االجتماعات  في  ويشارك  باستمرار  يتردد 

تعقد في الدار.
بوعزة  بن  الطيب  يلخص  الصديق،  بن  املحجوب  وعن 
امللكي،  االستقبال  في  سببا  كــان  الــذي  القنيطرة  حــدث 
والذي أفضى إلى ميالد النقابة الوطنية التي خرجت من 
التاريخية،  املحطة  هذه  في  الفرنسية.  ت«  ج.  »س.  رحم 
يكتفي الطيب بن بوعزة في كتابه بالعبارة التالية: »وتكلم 
املحجوب في القنيطرة«، والواقع أن حقيقة ما جرى يرويها 
))بعد  كالتالي:  أطوارها وهي  الذي عاش  املرابط،  محمد 
النقابي،  النشاط  في  التبغ  معمل  عمال  من  كبير  عدد  انخراط  على  العمل 
بقي لنا معمل التبغ بالقنيطرة، حيث بلغ إلى علمنا أن نقابة القوة العاملة 
االنتقال  اإلخــوان  بعض  من  فطلبت  العمال،  الستقطاب  جاهدة  فيه  تعمل 
للقنيطرة قصد االتصال ببعض اإلخوان هناك، والذين كانت لنا معهم صلة 
من قبل، وبعد ذلك سافرت بدوري إلى مدينة القنيطرة، فقصدت نادي »س. 
لبيت  األفراد  أحد  فرافقني  نقابي يدعى خيزوة،  ج. ت« ألبحث عن مسؤول 
فرنسيني،  برفقة شابني  الصديق  بن  املحجوب  وهناك وجدت  املناضل،  هذا 
فقضينا الليلة جميعا في بيت خيزوة، وفي الصباح، اتجهنا إلى مقر النقابة 
نطلب  حدة،  على  كل  بكلمات  إليهم  وتوجهنا  العمال  من  جمهورا  فوجدنا 
منهم االنخراط في نقابة »س. ج. ت«، لكون هذه األخيرة تسمح لنا بتكوين 
التبغ  بمعمل  خاص  أحدهما  نقابيني  مكتبني  فأسسنا  بنا..  خاصة  مكاتب 
املحجوب  على  فيها  تعرفت  التي  املناسبة  وهي  الحديدية،  للسكك  والثاني 
بن الصديق. وفي املساء، عدنا معا، فنزل في محطة الرباط، فتم اعتقاله، وهو 
امللكي،  بالقصر  اتصال  لهم  الذين  األفــراد  عن  البحث  إلى  دفعنا  الذي  األمر 
فترقبنا مجيء امللك وعقدنا اجتماعا في منزل إبراهيم الروداني، وكونا وفدا 
للذهاب إلى القصر، وعند استقبالنا من طرف الحاجب امللكي، طلب منا تقليص 
أفراد فقط، فكونا وفدا يضم عبد ربه  أربعة أو خمسة  إلى  الوفد  عدد أعضاء 
والطيب بن بوعزة والتيباري والحداوي واملسناوي، وجلسنا مع جاللته فقال 
»أعانكم هلل يا أبنائي، زيدوا في عملكم فال أحد يعرف الفرنسيني مثلي،  لنا: 
للقصر،  مغادرتنا  وعند  تونس...«  في  إخواننا  مع  عملوه  معنا  يعملونه  فما 

طلب منا الحاجب امللكي عدم نشر خبر االستقبال امللكي((.

ذ. عبد الصمد المرابط*

القرآن الكريم الذي أنزله اهلل تعالى في ليلة مباركة

* أستاذ باحث 
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حوار

العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 2021

األجـــــــــــواء  أن  ــقــــد  ــتــ ــعــ تــ هـــــــل 
الـــــــــــــــــــي يــــــــــتــــــــــم فــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــــيــــــــــوم 
حتــــضــــر االنـــــتـــــخـــــابـــــات صــحــيــة 

ودميقراطية؟
األجواء التي يتم فيها تحضير 
على  تتسم  املقبلة،  االنتخابات 
الجوانب  حيث  مــن  حـــال،  أيــة 
تشاوري  بمسلسل  القانونية، 
أنه جانب  عنه  نقول  أن  يمكن  ال 
بعني  يأخذ  لم  أنه  أو  الصواب، 
الهيئات  مختلف  آراء  االعتبار 
من  العكس  على  بل  السياسية، 
منذ  انطلقت  فــاملــشــاورات  ــك،  ذل
الــســنــة املــاضــيــة، وصـــوال إلــى 
أن  قبل  لكن  القوانني..  اعتماد 
توضع القوانني، كنا من األحزاب 
غمار  دخول  أن  على  أكدت  التي 
املقبلة،  االنتخابية  االستحقاقات 
يــقــتــضــي تــحــضــيــر األجـــــواء 

من  انــطــاقــا  لــذلــك،  السياسية 
ثقة،  أزمـــة  هــنــاك  ــأن  ب شعورنا 
في  للمصداقية  فقدانا  هناك  وأن 
عمل  وفــي  السياسية،  الساحة 
عن  ناهيك  املــؤســســات،  بعض 
ليس   ،19 لكوفيد  الوخيمة  األثار 
فقط،  الصحية  املستويات  على 
السياسية  املستويات  على  بل 

واالقتصادية واالجتماعية.
في  يجعلنا  السياسي  املشكل 
جديد،  ونفس  رجــة،  إلــى  حاجة 
التقدم  حــزب  فــي  نادينا  لــذلــك، 
واالشتراكية، منذ مدة، إلى »نفس 
ديمقراطي جديد«، بمعنى اعتماد 
تعيد  الــتــي  اإلصــاحــات  بعض 
الوهج للمشهد السياسي، ولقوة 
اتجاه  فــي  وتسير  املــؤســســات، 
دستور  ملضامني  عميقة  بــلــورة 
2011، وتساهم في إفراز حكومة 
قوية منسجمة، وهو ما ال نتوفر 

عليه اليوم، بهذه الحكومة، ولهذا 
السبب، خرجنا منها، وقررنا أن 

نلتحق باملعارضة..

)مــــــقــــــاطــــــعــــــا(، لـــــكـــــن بـــعـــض 
املتتبعني يقولون أنكم لستم أنتم 
للمعارضة،  اخلــروج  اخترمت  من 
بــل املــســار   الـــذي وضــعــتــم فــيــه هو 

الذي فرض ذلك؟
بعض  ــك،  ــ ذلـ يـــقـــول  ــد  ــ أح ال 
يقولون  الــذيــن  هــم  الصحفيني 
واالشتراكية  التقدم  حزب  هذا.. 
باملعارضة  يلتحق  أن  ــار  اخــت
الحكومة  نــبــه  لــكــونــه  بالنظر 
ونبه  فيها،  نتواجد  كنا  التي 
أنها  إلى  الحكومة،  هذه  رئيس 
هــذه  وأن  ســيــاســيــا،  ضــعــيــفــة 
لها،  إصاحي  مسار  ال  الحكومة 
متواجدة  وغير  منسجمة،  وغير 
تعد  أنها  لــه  وقلنا  تواصليا.. 

ربما من أضعف الحكومات التي 
هو  ذلك،  على  والدليل  عرفناها، 
متعددة  بــاغــات  أصــدرنــا  أنــنــا 
تؤكد  للحزب،  السياسي  للمكتب 
عملية  قبل  قلته  الـــذي  الــكــام 
بــأن  نعلم  أن  وقــبــل  الــتــعــديــل، 
وقتها  قلنا  لذلك  تعديا..  هناك 
أن السؤال الذي يجب أن يطرح، 
التي  املقاعد  عــدد  كــم  هــو  ليس 
ولكن  الــحــزب،  عليها  سيحصل 
السؤال الذي طرحته على رئيس 
نبرة  هناك  هل  يقول:  الحكومة، 
إصاحية؟ هل تعطينا الضمانات 
منسجمة  حكومة  سنكون  بأننا 
تحديات  مــواجــهــة  على  قـــادرة 
هنا  أننا  أم  واملستقبل،  الحاضر 
فقط ألجل توزيع حقائب وزارية؟ 
من  أنه  نعتبر  الحالة  هذه  وفي 
الحكومة،  هذه  مغادرة  األفضل 
وهو ما قمنا به، بكل استقالية، 

وربما  مستقل،  حزب  حزبنا  ألن 
بني  تخلط  اإلعام  وسائل  بعض 
بعض األحزاب التي ال استقالية 
وبني  اإلشــــارات  وتنتظر  لــهــا، 
الذي  واالشتراكية،  التقدم  حزب 
نفسه  ويضع  مسؤوليته  يتحمل 
في الخندق الذي يبدو له مناسبا 

ملصلحة الباد والعباد..

نجاح المرحلة رهين 
بمشاركة قوية
 في االنتخابات 

فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــاســتــقــالــيــة 
ــنــــاك  الــــــــقــــــــرار احلــــــــــــــزيب، هـــــــل هــ
خماطب لــأحــزاب يف الــدولــة، أم 

أن كل حزب يفعل ما يريد؟
على أي حال.. بالنسبة لحزبنا، 

املــعــارضــة، فقد  ــزاب  ــ وألح

حاوره: سعيد الريحاني 

نبيل بنعبد الله يطالب 

بنفس سياسي جديد

األحزاب 
المشاركة 

في حكومة 
العثماني 

تعمل على 
إفشالها

 من الداخل
يواصل نبيل بنعبد اهلل، بتجربته الدبلوماسية 

والحكومية، االشتغال بديناميته المعهودة داخل مقر 
حزب التقدم واالشتراكية، من خالل معالجة القضايا 
التنظيمية بنفسه، وقد أثبتت األيام قدرته على المناورة بحزبه 

في مراحل صعبة)..(، كما سمح له وجوده في المعارضة اليوم، 
بالتعليق بحرية أكبر على العمل الحكومي، وإظهار »تميز« حزبه 

على باقي األحزاب، حيث يقول: ))إن بعض وسائل اإلعالم تخلط بين 
بعض األحزاب التي ال استقاللية لها، وتنتظر اإلشارات، وبين حزب 

التقدم واالشتراكية، الذي يتحمل مسؤوليته ويضع نفسه في 
الخندق الذي يبدو له مناسبا لمصلحة البالد والعباد..((، ويؤكد 

على أن خروج حزبه للمعارضة، كان اختيارا محضا.
يقول نبيل بنعبد اهلل في حوار خص به »األسبوع«: ))إن دخول 
غمار االستحقاقات االنتخابية المقبلة، يقتضي تحضير األجواء 

السياسية لذلك، انطالقا من شعورنا بأن هناك أزمة ثقة، 
وهناك فقدانا للمصداقية في الساحة السياسية، وفي عمل 
بعض المؤسسات، ناهيك عن األثار الوخيمة لكوفيد 19، ليس 
على المستويات الصحية فقط، بل على المستويات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية((.
ويؤكد بنعبد اهلل، أن حزبه دفع ثمن مواقفه، مقابل »الكلمة«، 

حيث أن التوقيع على ميثاق المشاركة في الحكومة، وااللتزام 
السياسي، يقابله في الناحية األخرى، الدخول للحكومة والعمل 

على إفشالها من الداخل، ))وهو ما تقوم به األحزاب األربعة 
المشاركة مع السي العثماني في الحكومة الحالية((، حسب ما 

يؤكده بنعبد اهلل في حواره مع »األسبوع«.

نبيل بنعبد الله
األمين العام لحزب 
التقدم واالشتراكية
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واتصلنا  كثيرة  مبادرات  اتخذنا 
واستجاب  الحكومة،  برئيس 
مرتني، ومن دون شك ستكون لنا 
مبادرة أخرى حول هذه الظروف 
ونحن  باالنتخابات،  املحيطة 
نتصل باستمرار بوزير الداخلية 
االنتخابات،  هذه  بتنظيم  املكلف 
املستوى،  هذا  على  حوار  هناك 
فمن  وبالتالي،  نــقــاش،  وهــنــاك 
األمــور  الشكلية،  الناحية  هــذه 
يمكن  كيف  هو  واملبتغى  تسير، 
أجـــواء  نــبــلــور  أن  جميعا  لــنــا 
إحــداث  نستطيع  وأن  مختلفة، 
املواطن  بني  املصالحة  من  نوع 
والشأن السياسي، ذلك أن نجاح 
مرتبطا  سيكون  املقبلة  املرحلة 
وبقدر  املشاركة،  بنسبة  أساسا 
ما ستكون هذه النسبة مرتفعة، 
ــا ســيــكــون نــجــاحــا لنا  بــقــدر م
بالنسبة  شيء  أهم  لكن  جميعا، 
هذه  تمكن  أن  هــو  للمستقبل، 
حكومة  إفـــراز  مــن  االنتخابات 
قوية سياسيا وقادرة على بلورة 
أحــزابــا  تــضــم  وأن  اإلصــــاح، 
والكفاءة  الــقــدرة  لها  سياسية 
ــجــرأة ألجــل ذلـــك، وهـــذا ما  وال
جانب  ــى  إل نشكله  أن  نتمنى 

حلفائنا.  

أدينا ثمن مواقفنا 
السياسية

عــلــى  نـــــقـــــول  أن  ميــــكــــن  أال 
األقـــــل مـــا قـــالـــه الـــبـــعـــض، وهــــو أن 
»الــســي نــبــيــل« وحــزبــه، أدى مثن 
ــاهــــي مـــــــع  ســــيــــاســــة  رئـــيـــس  ــمــ ــتــ الــ

احلكومة السابق بن كريان؟
»التماهي« كلمة سلبية.. حزب 
تحالفا  دخل  واالشتراكية  التقدم 
إلى  تدخل  وعندما   ،2011 سنة 
حكومة وتوقع على ميثاق، تكون 
ــتــزام  االل تسمى  مــســألــة  هــنــاك 
تسمى  مسألة  وهناك  السياسي، 
بالدارجة »الكلمة«، فإما أن تدخل 
وأن  تبعاتها،  وتتحمل  للحكومة 
وآنذاك  نجاحها،  أجل  من  تعمل 
الكلمة«،  و»عندك  ملتزما  تكون 
وتعمل  للحكومة،  تدخل  أن  وإما 
وهو  الداخل،  من  إفشالها  على 
ــزاب األربــعــة  ــ مــا تــقــوم بــه األح
العثماني«  »السي  مع  املشاركة 

في الحكومة الحالية.
حزب التقدم واالشتراكية حزب 
بنفس  دخلنا  قد  وكنا  مختلف، 
العثماني«  »الــســي  مــع  ــروح  الـ
ال  نجد  لــم  لكننا  الــبــدايــة،  فــي 
العزيمة  وال  السياسية،  النبرة 
القوية،  الحكومة  وال  السياسية، 
لذلك  املنسجمة،  الحكومة  وال 
هناك  وليس  نــغــادر،  أن  قــررنــا 

»تماهيا« مع أي كان..

الــــــذي  ــلــــح  املــــصــــطــ إطـــــــــار  يف 
فضلتم استعماله بالدارجة وهو 
»الـــكـــلـــمـــة«، هـــل تــعــتــقــدون أنــكــم 
ــار »الــكــلــمــة  ــ ــتـــم الــثــمــن يف إطـ أديـ

اليت أعطيتها لنب كريان«؟

الثمن  أدينا  أننا  تقصدون  هل 
على مواقفنا؟ نعم، الجميع يعلم 
ذلــك، وليست هــذه املــرة األولــى 
الثمن  الحزب  فيها  يــؤدي  التي 
 77 له  حــزب  فهو  مواقفه،  على 
الثمن  أدينا  النضال..  من  سنة 
مع االستعمار، وأدينا الثمن بعد 
حصولنا على االستقال في كثير 
الحزب  وتــعــرض  ــف،  ــواق امل مــن 
إلى  كثيرة  تاريخية  مراحل  في 
من  عدد  وتعرض  واملنع،  القمع 
قادته لاعتقال، ومنعت جرائده.. 
بها..  مــررنــا  فــتــرات  كلها  هــذه 

دارجي  بتعبير  ذلك  لكم  ألخص 
نحن  هابطة«..  مرة  طالعة  »مرة 
هدفنا  نضالي  سياق  في  نوجد 
الذي  الديمقراطي  املشروع  هو 

نناضل من أجله..

ــاذا تــقــصــد بــــ»مـــرة طــالــعــة  ــ مـ
مرة هابطة«؟

مــعــنــاه أنــنــا نــكــون فــي بعض 
ــان فــي ســيــاق نــعــرف فيه  ــي األح
الظروف  ألن  تواجدنا،  مستوى 
وأحيانا  لذلك،  مناسبة  التاريخية 
أخرى، نتلقى الضربات ونتراجع.. 
طريقا  دائـــمـــا  لــيــس  فــالــنــضــال 
على  فقط  فيه  تحصل  مستقيما 

املكتسبات، ومفروش بالورود..

نداء »الفئة الثالثة« 
للمشاركة في االنتخابات

ــرا  ــ ــــؤخـ ــع املــــتــــتــــبــــعــــون مـ ــ ــابــ ــ تــ
خـــــــروجـــــــا إعــــــامــــــيــــــا، فـــــهـــــم مـــنـــه 
ــلـــى حـــــزب الـــعـــدالـــة  هـــجـــومـــكـــم عـ
هناك  أن  قلتم  عندما  والتنمية، 
كــتــلــة قــــــارة  تـــصـــوت لـــصـــاحل هــذا 

احلزب..
)مقاطعا( لم يكن ذلك هجوما، 
ــي لــلــكــام عــن الــنــاس،  وال داعـ
ويستحسن طرح السؤال بصيغة 
هذا  ينشر  أن  وأريـــد  مباشرة، 
ــم وألــتــقــي  ــل ــي أع ــن الـــكـــام، ألن
ما  يقولون  وال  الناس  من  بكثير 

تقولونه..

ــن طبيعة  ع أتــكــلــم  كــنــت  أنـــا 
وقلت  بــادنــا،  فــي  االنتخابات 
من  ــواع  ــ ــ أن ثـــاثـــة  هـــنـــاك  أن 
هجوما..  ليس  )هــذا  الناخبني 
أن  يمكن  ما  هناك  تحليل(،  هذا 
قــارة«،  انتخابية  »كتلة  نسميه 
يستفيد  انتخابي  خزان  بمعنى 
والتنمية،  العدالة  حــزب  منها 
أن هناك ناخبني سيصوتون  أي 
لصالح  ــوال  األحــ كــانــت  كيفما 
هــذا الــحــزب، وهــنــاك جــزء آخر 
الذين  مــن  مكون  ثانية(،  )فئة 
ــة أو  ــادي ــاب م ــب يــصــوتــون ألس

أنهم  بمعنى  عاقاتية،  ألسباب 
ينساقون وراء املرشحني الذين ال 
الفساد  إلى  اللجوء  في  يترددون 
العتبارات  يميلون  أو  االنتخابي، 
مثا..  القبلي  باالنتماء  مرتبطة 
وهناك نوع ثالث، هو الذي يمكن 
حزب  مثل  حــزب  عليه  يعول  أن 
النوع  هذا  واالشتراكية،  التقدم 
ينطلق  الـــذي  ــو  ه ــف،  ــ األس ــع  م
مرتبط  ســيــاســي  تــصــويــت  مــن 
األكبر  الــجــزء  وهــو  بالقناعات، 
ولكنه  مجتمعنا،  فــي  املــوجــود 
ــف، يــتــســم بــالــعــزوف  ــ مـــع األسـ
التصويت،  وبعدم  املشاركة  عن 
على  الثمن  نؤدي  نحن  وبالتالي، 
إما  الفئة  هذه  ألن  املستوى،  هذا 
أنها غير مسجلة، أو أنها مسجلة 
التصويت،  عملية  في  تشارك  وال 
الفئة  هذه  إلى  نداء  وجهت  لذلك 
ــهــا صــوت  ــون ل ــك ــي ــشــارك ول ــت ل
موازنة  ــي  وف ردع  فــي  وتساهم 

الصنفني األول والثاني..

ــل تــــوجــــد وصــــفــــة مــغــريــة  ــ هـ
ــــة«، ألن  ــثــ ــ ــالــ ــ ــثــ ــ الــ هلـــــــــذه »الـــــفـــــئـــــة 
صــــاحل  يف  تــــكــــون  لـــــن  مـــشـــاركـــتـــهـــا 
ــاحل  ــ صـ يف  بـــــــل  فــــــقــــــط،  ــم  ــ ــكـ ــ ــزبـ ــ حـ

العملية الدميقراطية ككل؟
يصعب  مــغــلــقــة  دائـــــرة  هـــذه 
الخروج منها، وبقدر ما أن هناك 
العزوف،  لظاهرة  وتكاثرا  عزوفا 
السطح  عــلــى  تطفو  ــا  م ــدر  ــق وب
املشهد  ــي  ف السلبية  املــظــاهــر 

بقدر  واالنــتــخــابــي..  السياسي، 
كثيف  تصويت  هناك  سيكون  ما 
الشباب والنساء واملثقفني  لفئات 
ــؤون الـــبـــاد،  ــشـ ــني بـ ــارفـ ــعـ والـ
تحسني  إلـــى  فــعــا  واملتطلعني 
سيتقوى  وبــالــتــالــي،  ــاع،  األوضــ
على  تتوفر  التي  األحــزاب  نفوذ 
مشروع مجتمعي حقيقي كما هو 
الشأن بالنسبة لحزبنا، الذي قدم 
يناهز  ما  منذ  سياسيا  مشروعا 
تقديمه،  فــي  ويستمر  سنة،   80
األقــل  على  لــه  يعترف  والجميع 
في  وشجاعته  وصموده  بنزاهته 

أن  لنا  كيف  لكن  املــواقــف،  طــرح 
نكون أقوياء، عندما ال تصطف إلى 
أصوات  من  اآلالف  مئات  جانبنا 
بتصور  يؤمنون  الذين  املواطنني 

قريب منا، لكنهم ال يصوتون..

هل تعتقد أن اعتماد القاسم 
االنـــتـــخـــايب اجلــــديــــد ســـيـــكـــون لــه 
تـــأثـــري عـــلـــى فـــئـــات املـــصـــوتـــن، أم 

على  نسبة املشاركة؟
االنتخابي  القاسم  أن  أعتقد  ال 
تــأثــيــر عــلــى نسبة  ــه  ل ســيــكــون 
ــور غير  ــ ــذه األمـ ــه ف املـــشـــاركـــة، 
االنتخابي  والــقــاســم  مرتبطة، 
عــلــى مستوى  ــه وقـــع  ل ســيــكــون 
من  وسيكون  االنتخابات،  نتائج 
الصعب جدا، بالنسبة لانتخابات 
البرملانية على أي حزب، أن يحصل 
واحــدة،  ــرة  دائ في  مقعدين  على 
ــان مــوجــودا  ــو األمـــر الـــذي ك وه
أن  القول  يمكن  تم  ومن  قبل،  من 
تغيير  بإمكانه  االنتخابي  القاسم 
بعض النتائج، لكني ال أعتقد أنه 

سيؤثر على نسبة املشاركة..

إخراج حكومة قوية
إلى الوجود مسؤولية 

الدولة واألحزاب 
 

»الـــســـي نــبــيــل«، كــنــت واحـــدا 
ــادة األغــلــبــيــة الـــذيـــن ومســـوا  مـــن قــ
ــــال  املـــــرحـــــلـــــة األخـــــــــــــــرية، مـــــــن خـ
احلــــضــــور يف مــــفــــاوضــــات تــشــكــيــل 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ األوىل  ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ احلــ
وعــــــشــــــتــــــم »الـــــــــبـــــــــلـــــــــوكـــــــــاج«.. يف 
يف  املسؤولية  يتحمل  من  نظركم، 
مــاذا  الــســيــاســيــة؟  العجلة  تــوقــيــف 
يقع حىت ننتقل من اختيار رئيس 
الــفــائــز  األول  احلــــزب  مــن  حــكــومــة 

باالنتخابات إىل »البلوكاج«؟
ــة في  ــي ــه مــســؤول الــجــمــيــع لـ
لها  السياسية  ــزاب  األحــ ــك..  ذلـ
إعطاء  عليها  ويــقــع  مسؤولية، 
تكون  وأن  املــصــداقــيــة،  ــورة  صـ
واملواطنات،  املواطنني  ثقة  لها 
هذه  على  يجب  ــك،  ذل أجــل  ومــن 
داخلية  بقوة  تتسم  أن  األحــزاب 
ديمقراطية،  وبممارسة  حقيقية 
وبالقدرة على الحفاظ على قرارها 
إال  يتم  لن  األمــر  وهــذا  املستقل، 
وهنا  نفسها،  األحــزاب  داخل  من 
األحزاب  الحال عن  بطبيعة  أتكلم 
التي توجد في وضعية متناقضة 
الثاني،  الجانب  أما  قلته،  ما  مع 
فهو الجانب املرتبط بالدولة التي 
عليها أن تكون مبادرة كما بادرت 
مضامني  بلورة  إلى  السابق  في 
قوية  حكومة  إلفـــراز  الــدســتــور، 
املنصوص  بالصاحيات  تتمتع 
على  وقادرة  الدستور،  في  عليها 
ــادرة  وق التغيير،  مشروع  حمل 
على حمل النموذج التنموي الذي 
في  مناقشته  وننتظر  سيناقش 

أقرب وقت ممكن..
أن  للمغاربة  سيظهر  عندما 
هناك فعا حكومة قوية ومجالس 
قــوي،  ــان  ــرمل وب قــويــة،  منتخبة 
مجراها  إلـــى  الــحــيــاة  ســتــعــود 
أن  الــدولــة  على  لذلك  الطبيعي، 
ومن  املستوى،  هذا  على  تساعد 
خلق  ضــرورة  عن  نتكلم  نحن  ثم 

جو ومناخ سياسي جديد..
املــواطــن،  دور  يبقى  وأخــيــرا، 
ودوره أساسي، فبقدر ما سيكون 
مشاركا قويا وحاضرا في الساحة 
السياسية، بقدر ما سيعود الوهج 

للفضاء السياسي الوطني..
واسمحوا لي أن أقول بأن هناك 
دورا لــإعــام فــي إعــطــاء صــورة 
املرحلة  هذه  في  وأتمنى  مغايرة، 
وأوجه ندائي إلى اإلعام الوطني 
من  بحملة  ليقوم  تلويناته  بكل 
ــاالت،  ــق خــال االفــتــتــاحــيــات وامل
وطبيعة مقاربة عدد من املواضيع 
املشاركة  على  املــواطــنــني  لحث 
إذا  وحتى  السياسي،  الشأن  في 
بعض  في  سلبية  الوضعية  كانت 
مظاهرها، فإن خير سبيل ملعالجة 
ذلك، هو املشاركة وليس العزوف.

هل تعتقد أن إرادة الدولة 
اجلديد  الدستور  تنزيل  يف 

تراجعت؟
مرتبطة  ليست  الدستور  مسألة 
الدولة وحدها.. فعندما كنا  بإرادة 
نناقش الدستور سنة 2011، أتذكر 
أنني استعملت عبارة، وهي عبارة 
املغفور له محمد الخامس طيب هلل 
على  املغرب  حصل  فعندما  ــراه،  ث
االستقال قال »إننا خضنا الجهاد 
إلى  ننتقل  أن  وعلينا  األصــغــر، 
اعتمدنا  فعندما  األكبر«..  الجهاد 
الجهاد  فــي  فزنا   ،2011 دســتــور 
فهو  األكبر،  الجهاد  أما  األصغر، 
وأحزابا،  دولة  املجتمع،  استعداد 
ونخبا..  وشعبا  مدنيا  ومجتمعا 

إلعطاء مضمون لهذا الدستور.

الجهاد األصغر هو اعتماد دستور 2011 
والجهاد األكبر هو االستعداد لتنزيل مضمونه 

بنعبد الله رفقة رئيس الحكومة السابق عبد اإلله بن كيران 
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المغرب يتصدر البلدان المتأهلة 
لنهائيات جائزة »كتارا« 

لتالوة القرآن

أعلنت املؤسسة العامة للحي 
اإلثنني  يوم  »كــتــارا«،  الثقافي 
 25 تــأهــل  عــن   ،2021 ــاي  م  3
التصفيات  مرحلة  في  متسابقا 
نصف النهائية لجائزة »كتارا« 
لتالوة القرآن الكريم في دورتها 
الرابعة التي تبث على تلفزيون 
قطر، ضمنهم ستة قراء مغاربة 

احتلوا الصدارة.
فإن  للمؤسسة،  بيان  ووفــق 
املتأهلة  البلدان  تصدر  املغرب 
املسابقة  ــن  م املــرحــلــة  ــهــذه  ل

»زينوا  شــعــار:  تحت  املنظمة 
كل  يليه  بأصواتكم«،  الــقــرآن 
مــن الـــعـــراق، مــصــر، ســوريــا، 
والجزائر،  أندونيسيا،  الفلبني، 
فيما  بلد،  كل  من  بمتسابقني 
تأهل متسابق واحد من كل من 
وتانزانيا،  وباكستان،  األردن، 
 وليبيا، وتركيا، واليمن، وإيران.
الحلقة  ــي  ف ــالن  ــ اإلع وســيــتــم 
الفائزين  ترتيب  عن  النهائية 
الخمسة بجائزة »كتارا« لتالوة 

القرآن. 

المبادرات المتميزة للتخفيف من أثار 
جائحة »كوفيد 19« على النساء

فتح باب المشاركة في جائزة 
الملك سلمان العالمية 

ألبحاث اإلعاقة 

كشفت سفارة اململكة العربية السعودية بالرباط 
للمهتمني من أصحاب االختصاص، أنه تم فتح باب 
ألبحاث  العاملية  سلمان  امللك  جائزة  في  املشاركة 
الدولي  املؤتمر  وكذلك  الثالثة(،  )الــدورة  اإلعاقة 
بني  الفترة  خالل  وذلك  والتأهيل،  لإلعاقة  الثالث 

25 و27 يناير 2022.
واملؤتمر،  للجائزة  املنظمة  اللجنة  وتــرغــب 
في  والخبراء  واألكاديميني  العلماء  مشاركة  في 
العلمي  الحدث  في هذا  العلمية،  األنشطة  مختلف 
تكاليف  املنظمة ستتحمل  اللجنة  بأن  علما  الهام، 
العلمية  مشاركتهم  قبول  يتم  ملن  واإلقامة  السفر 

من اململكة املغربية الشقيقة.
أو  املعلومات  مــن  املــزيــد  أجــل  مــن  ولالستفسار 
عبر  املعنية  الجهة  مع  التواصل  يمكن  التفاصيل، 
  .)icdr@kscdr.org.sa( :البريد اإللكتروني التالي

الدورة 12 لـ »ماستر كالس«  السينما 
وحقوق اإلنسان  مع صونيا التراب

التضامن  وزارة  أعــلــنــت 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــاواة واألســـــرة،  ــ ــس ــ وامل
 2021 دورة  تنظيم  عن 
لــجــائــزة تــمــيــز لــلــمــرأة 
موضوع  في  املغربية، 
املتميزة  »املـــبـــادرات 

أثار  من  للتخفيف 
جائحة كوفيد 19 

على النساء«.
وجــــــاء فــي 
ــوزارة  بــالغ ال
املــــنــــشــــور 
موقعها  على 
ــي،  ــ ــم ــرســ ــ ال
»قــيــمــة  أن 
ــوع  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
ــز  ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ الـ
 300 ــغ  ــل ــب ت
ألـــف درهـــم، 

يفتح  و

املشاريع  أمــام  الترشيح  باب 
أو  ــراد  ــ ــأفـ ــ لـ ــزة  ــيـ ــمـ ــتـ املـ
الجمعيات  أو  املؤسسات 
التي ساهمت في التخفيف 
ــن األثــــار االقــتــصــاديــة  م
لجائحة  ــة  ــاعــي ــم واالجــت
ــرأة  ــ امل ــى  عــل  19 ــد-  ــي ــوف ك
أنه  كاشفا  املــغــربــيــة«، 
امللفات  تعبئة  »يمكن 
إلكترونيا،  الترشيح 
ماي   10 غــايــة  ــى  إل

.»2021
وتــــــــابــــــــع 
املــصــدر ذاتــه، 
موضوع  أن 

التميز،  لجائزة  السادسة  ــدورة  الـ
أو  ابــتــكــار  أو  ــجــال إحــداث  م يــهــم 
حلول  أو  معلوماتية،  أنظمة  تطوير 
في  النساء  تساعد  أن  يمكن  رقمية 
الفرص  إلــى  أفضل  بشكل  الــولــوج 
في  النساء  وخــاصــة  االقــتــصــاديــة، 
العالم  في  والنساء  هشاشة  وضعية 
قدرات  لرفع  مبادرات  وكذا  القروي، 
املقاوالت  إحــداث  مجال  في  النساء 
تطوير  في  ودعمهن  والتعاونيات 
وأيضا  للدخل،  مدرة  أنشطة  وخلق 
مجال ابتكار بنيات أو آليات مجالية 
الفرص  إلى  النساء  ولــوج  لتسهيل 
مبادرات  إلى  باإلضافة  االقتصادية، 
االقتصادي  اإلدماج  نوعية في مجال 

واالقتصاد التضامني.
مــبــادرات  أيــضــا،  املــجــاالت  وتهم 
لــلــنــهــوض بــالــبــحــث الــعــلــمــي في 
للنساء  االقتصادي  التمكني  مجال 
توعوية  برامج  وتطوير  والفتيات، 
باملعايير  للنهوض  تكوينية  وبرامج 
ــاألدوار  ب الوعي  ورفــع  االجتماعية 
وانعكاساتها  للنساء  االقتصادية 

على تحقيق التنمية.

الرامية  أنشطتها  إطــار  فــي 
حقوق  بثقافة  الــنــهــوض  إلــى 
تنظم  السينما،  عبر  اإلنــســان 
املتوسطية  ــقــاءات  ــل ال جمعية 
عبر  اإلنسان،  وحقوق  للسينما 
 16 إلى   3 من  الرقمية،  منصتها 
لـ»ماستر   12 الدورة   ،2021 ماي 
كالس« السينما وحقوق اإلنسان، 
املــخــرجــة  ستستضيف  ــي  ــت وال
التراب،  املغربية صونيا  والكاتبة 
ــالس«  ــالل لـــقـــاء »مـــاســـتـــر كـ ــ خ
ــاشــر ســيــبــث يــوم الــجــمــعــة  ــب م
من  الـــجـــاري انـــطـــالقـــا  ــاي  ــ م  7
مساء  والنصف  التاسعة  الساعة 

بمنصة  الجمعية  صفحة  على   )21:30(
ــي  دواع فيه  ستتناول  »الــفــايــســبــوك«، 
مجاال  الوثائقية  للسينما  اختيارها 
سيناريو،  وكاتبة  كمخرجة  لالشتغال 
بوصفها  ــا  دوره عن  أيضا  وستتحدث 
القانون«،  عن  »خارجة  حركة  مؤسسة 
ستنشطه  الــذي  اللقاء  هذا  سيكون  كما 
الضوء  لتسليط  مناسبة  املسفر،  زبيدة 
الثالثة،  الطويلة  الوثائقية  األفــالم  على 
أنجزتها  الــتــي  ــويــب  ال سلسلتي  ــذا  وكـ
بإمكان  سيكون  أعمال  وكلها  املخرجة، 
هذه  خــالل  مشاهدتها  املغربي  الجمهور 
للجمعية االفتراضية  املنصة  على  الدورة، 

 .)films.armcdh.ma(

»قلق في الحضارة« 
ومفكرين  عــلــمــاء  بــمــشــاركــة 
العالم،  أنحاء  كل  من  وشــعــراء 
ملناقشة  دولي  مؤتمر  ينطلق أول 
ظل  في  راهنة  نفسية  مواضيع 
التي  العاملية  الصحية  الجائحة 

أرخت بظاللها على املجتمعات.
املؤتمر الذي يحمل عنوان »قلق 
وتبثه  وتنظمه  الــحــضــارة«  فــي 
»نفسانيون«،  منظمة  إلكترونيا 

 6 مــن  املمتدة  الفترة  فــي  يــقــام 
وتتمحور  الــجــاري،  مــاي   8 إلــى 
ــات  ــ ــول األزمـ ــ ــرات ح ــاضـ ــحـ املـ
أملت  التي  والتحديات  النفسية 
العالم،  فــي  النفسي  بالقطاع 
االقتصادية  الــتــغــيــرات  بسبب 
التي  واالجتماعية  والسياسية 

أحدثتها »كورونا«.

مصلي



سري

لم يسفر املجلس الوزاري، املنعقد مؤخرا، عن 
أي تعيينات جديدة فيما يخص الئحة الوالة 
وتقول  تعيينهم،  املزمع  والسفراء  والعمال 
مصادر مطلعة، أن الئحة كبيرة من املقترحات 
أسماء  وجـــود  تبني  بعدما  لــلــرفــض،  تعرضت 
»مدسوسة« لشخصيات لها عالقات وقرابات عائلية 
واملؤسسات  السياسية  ــزاب  األحـ رؤســـاء  بعض  مــع 
ترشيح  مــن  البعض  يخجل  لــم  حيث  العمومية، 
للملك من أجل التأشير عليها.أبنائهم لتولي مسؤوليات جديدة يف لوائح مرفوعة 

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

الكولونيل عبابو دون »بنج«معجزة استخراج رصاصة من عنق 
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العسكر يفسد الود بــين شعبين شقيقين

»نعم« لألخوة مع الشعب الجزائري، لكن »ال« للقرارات 
إلى  العسكر  تحول  أن  بعد  الجزائريين،  باسم  الصادرة 
المغربية إلخفاء  السيادة  تتطاول على رموز  »شبيحة« 
الداخلية، باستعمال أساليب منحطة إعالميا، وصلت إلى حد  العيوب 
التهجم على المغاربة وملكهم محمد السادس، في برنامج منحط)..( 
تنزيل  العسكر في  بعد أن شرع  الجنراالت،  ينهل فقراته من محبرة 
ابتداء  مخطط لالستيالء على اكفة المؤسسات المدنية في الجزائر، 

من محيط الرئيس وصوال إلى المؤسسات الوطنية، حتى لو تطلب األمر 

العودة للمتقاعدين القدامى)..(، وقد فرض على المؤسسات الجزائرية في 

األسابيع األخيرة التحرك ضد المغرب، وضد إرادة الجزائريين، ليطرح السؤال عن 

خلفيات تحرك قادة الجيش الجزائري بهذا الشلك، وفي هذا التوقيت)..(. 

إنهم  المغاربة..  يعرفها  التي  الجزائر  ليست هي  العموم، فهذه  على 

بإعالم  العالم،  عن  بعيدة  معزول،  حكم  تحت  معزولة  جزيرة  يصنعون 
وهمي.. ألم يقل العرب قديما »ما هكذا تورد اإلبل« ؟

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28

14
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

السابق الرميد، تتعلق باستقرار وأمن البالد)..(. مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة)..(.

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..

2002

2007
2011

2016

2021

ف العدد
مل

ضائعة
ال ة 

الحقيق

ت األضواء
تح

ل أوفقير 
ب الجنرا

االحتفال بانقال

ب الصــخيرات
ز انقــال

فــي عــ

ة الحدود
ر اتفاقي

أسرا

والــجزائر
ب 

ن المغــر
 بيــ

الباكوري 
ط 

سقو

ر الزناكي
وياس

ن الهمة 
بي

28

3

6

  

خباري
ل إ

حلي
ت

ة المغربية لمواجهة 
ح الخط

مالم

والبوليساريو
ديني 

ال ف 
التطر

14

سري

زازات اجلزائر يف منطقة »العرجة« 
بالتزامن مع استف

النخيل  ت 
واحا ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  د 

بع

ض 
بع تتحدث  فكيك)..(،  قرب  يرعونها  كانوا 

التي 

أن  حيث  املــيــاه،  لورقة  املغرب  حتريك 
عن  صــادر 

املــ

احلسن  د 
عه من  املوروثة  ه 

سياست يف  املغرب  ر 
استمرا

ض األودية 
ي إلى قطع بع

ء السدود، سيؤد
الثاني، يف بنا

ض 
بع أصبح  ك، 

ذلــ
من  وأكثر  جلــزائــر، 

ا يف  تصب  كانت 
التي 

للعطش  بكاملها  مــدن  ض 
تعر عــن  يتحدثون  جلــزائــريــني 

ا

»بناء  بأن  الساخرين  ض 
بع وعلق  املغربي،  التصرف  نتيجة 

من  اجلزائرية  االجتماعي  التواصل  مواقع  سيمنع  السدود 

ن املنطقة 
ل إلى اجلزائر عبر وديا

ت املغرب تص
القول بأن نفايا

مم املتحدة)..(.
ت لأل

الشرقية«، وهو ما كان موضوع شكايا

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
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مصطف

19
65

ي المغرب منذ  
م 1 ف

ة رق
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ب المغربي في

سلو
األ

م.. ال أسمع«
ال أتكل

ى.. 
»ال أر

ني السطور«
تفاصيل أخرى  يف  ركن  »ب

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
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منيعة  قالعا  هناك  ليست  جاكلني:  لغريمتها  مونرو  مارلني  قالت 
لم يكتب لي قدري حبا حقيقيا، فال  لذلك  هناك فقط رجال عاجزون، 
تبالغي يا جاكلني أمام هذا العربي في الحكم على مشاعري ودخولي 
إلى جهنم، فلدي من حسنات الدنيا ما هو شفيع لي عند ربي، إنني 
في  ذلك  أجل  من  وقتلت  بأكمله  عالم  على  والسرور  البهجة  أدخلت 
التي عبرت  املظاهر  إن  عنفوان شبابي وعطائي وتلك قصة أخرى.. 
كلب  تكون  دائما  والنساء،  الرجال  قلوب  وكذلك  خادعة،  لباسي  عن 
الخرشوف الداخلي الرطب، ال يمكن الدخول إليه إال بعد إزالة أوراقه 
الشائكة، فأنا ابنة الشعب، وأنت خطفت لي حبي األول: زوجك جون؟ 

أو أردت أن تقلبي حقائق التاريخ؟ 
الفاضح  اللباس  بذلك  بشهرين  وفاتك  قبل  أتيت  التي  أنت  إنك 
في حالة سكر حتى الثمالة وغنيت أمام انظار العالم في سنة 1962 
»عيد ميالد سعيد سيدي الرئيس« وال زالت األغنية تردد حتى اليوم.
نعم، نعم.. أو لم يقل لك زوجك رئيس الواليات املتحدة األمريكية، 
وأمام املأل: آن لي اآلن أن آخذ تقاعدي بعد وصولي إلى هذه اللحظة.. 
أن تبارك لي مارلني عيد ميالدي وبصوتها وأمام املأل وبهذا الفستان 

الجميل: »عيد ميالد سعيد سيدي الرئيس«؟
والتفتت إلي مارلني وقالت: أو ليس كاتبكم الكبير العقاد هو من 
قال: ))ال شيء يؤذي الروح أكثر من بقائها عالقة في مكان ال تنتمي 
لم  بقليل، ألن روحينا معا  قبل وفاتي ووفاته  له  لقد غنيت  إليه((.. 
تريدا أن تبقيا عالقتني في مكان لم ننتم إليه ومات بعدي فقط بسنة 

واحدة، ربما تحسرا على حبنا.
أنا فجذوري  أما  الثقافة؟ ردت جاكلني ضاحكة،  أين جاءتك  ومن 
وملا  العربية،  حتى  وتعلمت  فرنسا  في  الثقافة  وتعلمت  فرنسية 
ينال جائزة  للذي سوف  أيامي، ترجمت أعماال  كنت ناشرة في آخر 
»نوبل« العرب نجيب محفوظ، فقالت مارلني: كم أنت مغرورة جدا يا 
عهدكم  في  أمريكا  في  مثقف  أكبر  تزوجت  أنني  تعلمي  ألم  جاكلني، 
الغنية ولوال عقود  وملدة سنوات، وقرأت تقريبا جميع كتب خزانته 
األفالم التي كنت متعاقدة مع شركاتها التي استغلت جسمي الجميل 
وشعري األشقر، ولو طال العمر وأكملت كراستي الحمراء التي كانت 

سبب قتلي، لكنت أكبر كاتبة عرفتها أمريكا.
بني  مرة  ألول  الحقائق  هذه  أسمع  وأنا  أمامي  يمر  فعال  حوار 
غريمتني كنت أظن أن همهما الوحيد هو االعتناء بجمالهما الباهر، 
جاكلني:  فقالت  رفيع،  طراز  من  مثقفتني  أمام  نفسي  أجد  بي  فإذا 
لقد  مارلني:  لترد  حبه،  من  وحرمتني  عشيقي  خطفت  من  أنت  إنك 
عن  وغبنا   ،1946 عام  كيندي  جون  وبني  بيني  العالقة  بداية  كانت 
كان  وقتها   ،1954 عام  االلتقاء  عاودنا  ثم  الزمن  من  فترة  بعضنا 
إخفائها  من  تمكنت  التي  التفاصيل  كل  تعلمني  وأنت  بك  تزوج  قد 
على الصحافة التي كان بوب أخ زوجك املشرف على صحافة البيت 
ليحتفظ  للعالم،  خروجها  دون  يحول  الخاصة،  بوسائله  األبيض، 
البيسبول  نجم  من  متزوجة  آنذاك  وكنت  املتميزة،  املكانة  بتلك  لك 
الحديث  تغيير  وأرادت  كبريائها  عن  جاكلني  فتنازلت  ديماغو..  جو 
كي ال تبوح هذه الشقراء املكتئبة والثائرة بأسرار أخرى، وناولتها 
استمرت  لكنها  لها،  توددا  تحب  كانت  التي  السجائر  من  سيجارة 
بطريقتها العفوية قائلة: ال تلوميني على الخيانة، فأنت كذلك خنت 

زوجك وكان يعلم ذلك.
وجاكلني  مارلني  بني  اشتباك  يقع  أن  خفت  الحديث،  هذا  وأمام 
هذه  أجل  من  التي حضرت خصيصا  فاطمة  لال  زميلتي  واستأذنت 
وانصرفت  الــزوال،  لقهوة  كعادتها  الــورود«  »أم  ونادتني  الفسحة، 
جاكلني ومارلني متعانقتان وكأن شيئا لم يكن بينهما، وطلبت منهما 
العربي  أيها  انتظر  مارلني:  فأجابتني  أخــرى،  فسحة  في  الرجوع 
من  وتعذبت  ميلير  أرتير  من  يوما   15 انتظرتها  التي  املكاملة 
أجلها.. وأطلقت أسطوانة أم كلثوم من جديد والتي استغرقت 

ليلي ورددت معها ومع مأمون الشناوي وبليغ حمدي:
كل نار تصبح رماد مهما تقيد 

إال نار الشوق يوم عن يوم تزيد

حوار بني جاكلني كينيدي 
ومارلني مونرو 
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سميرة سعيد: على الرجال تقبل 
المستـقلة المـرأة 

سميرة  الديفا  كشفت 
ســعــيــد، أنـــه وجـــب على 
ــرأة  ــ الـــرجـــال تــقــبــل امل
واملــســؤولــة،  املستقلة، 
الحاصل  التطور  وتفهم 
ملــعــظــم الــســيــدات في 

عصرنا هذا.
الديفا خالل  وأشارت 
برنامج  في  استضافتها 
إلى  بالعربي«،  تي  »إي. 
إثبات  حاولت  املــرأة  أن 
ذاتها في شتى املجاالت، 
مبرزة أنه وجب احترام 

هذا التغيير ومواكبته.
الفرصة  سعيد  ســمــيــرة  واســتــغــلــت 
مبرزة  بالتمثيل،  عالقتها  عن  للحديث 
حيث  املــجــال،  هــذا  في  ســيء  حظها  أن 
ــوات بــعــدة عــروض  تــوصــلــت قــبــل ســن
إال  ناجحة،  مصرية  أفالم  في  للمشاركة 
أنها رفضت الفكرة، بحكم أن األفالم التي 
املطربون  فيها  يشارك  لم  عليها  عرضت 
الغناء  تترك  لن  أنها  وأوضحت  آنــذاك، 
تجربة  أجل خوض  من  فيه  تتفوق  الذي 
قادر  شخص  في  وثقت  ما  إذا  التمثيل 
على تعليمها والوقوف بجانبها في مثل 

هذه التجارب.

الجزائر تعتذر من المغاربة 
بسبب سرقتها لعمل مغربي

عن  املاضي،  األحــد  يوم  الجزائرية،  »الفجر«  قناة  أعلنت 
توقيف سلسلة تبث يوميا عبر شاشتها خالل شهر رمضان، 
السلسلة  لفكرة  العمل  مخرج  سرقة  اكتشافها  بعد  وذلــك 
بوبكدي،  علي  فاطمة  ملخرجته  »حديدان«  الشهيرة  املغربية 
املعروفة  املغربية  السلسلة  موسيقى  سرقة  إلى  باإلضافة 

»رمانة وبرطال« لنفس املخرجة .
صفحتها  عبر  رسميا  اعــتــذارا  املــذكــورة  القناة  ونشرت 
»تم  قائلة:  »فايسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية 
قيام  تبني  بعدما  وهذا  البث،  عن  بوصندوق  مسلسل  توقيف 
املخرج باقتباس السلسلة املغربية حديدان مع سرقة موسيقى 

السلسلة املغربية رمانة وبرطال«.
واعتذرت »الفجر« لكافة الشعب املغربي قائلة: »قناة الفجر 

الجزائرية تعتذر من الشعب املغربي الشقيق«.

أمين الناجي: 
مشاهير الويب حرموا فنانين 

»ديال بصح« من العمل
سلط املمثل أمني الناجي، الضوء على ظاهرة اقتحام بعض 
مشاهير الويب ملجال التمثيل، مشيرا إلى أن هذه الفئة حرمت 
العديد من الفنانني الكبار من أدوارهم ومن فرصة الظهور في 

اإلنتاجات الفنية.
 »F B M« برنامج  على  حلوله ضيفا  خالل  الناجي  وقال 
التمثيل أصبح مفتوحا  »إن مجال  »ميدي1 تيفي«:  قناة  على 
أمام خريجي  فقط  يوتيوب وإنستغرام، وليس  أمام مشاهير 

املعاهد املسرحية«، مضيفا »الضومني تخلط«.
إدراج  ظــاهــرة  وأصــبــحــت 

مشاهير الويب في اإلنتاجات 
مجموعة  تقلق  التلفزيونية 
ــة،  ــغــارب مـــن الــفــنــانــني امل

كبيرة  فئة  وأن  خاصة 
البطالة  يعانون  منهم 
بــات  بــعــدمــا  بسببها، 
ــن املــخــرجــني  نــخــبــة مـ

يعتمدون على وجوه قوتها 
التواصل  مواقع  في  تكمن 

في  االجتماعي وليس 
التي  األدوار 

تتقمصها.



المتورطون في انقالب الصخيرات

أحد  ألي  كتب  هــل  أدري،  ولست 
هذا  جمال  على  وداع  نظرة  يلقي  أن 
ال  أحــدا  ألن  يــمــوت..  أن  قبل  العالم 
سيموت  وأيــن  سيموت،  متى  يــدري 

وكيف سيموت.
ــي الــعــقــول،  وتــراكــمــت األفــكــار ف
هول  من  تزيد  البحر  أمــواج  وكانت 
املوقف، واندثر الصمت فجأة، حينما 
يصدرون  اإلعــدام  جنود  ضباط  أخذ 
باالستعداد،  للجنود  األولى  أوامرهم 
وكــادت  للحناجر،  القلوب  وامــتــدت 
أدمــغــتــهــا،  مـــن  ــغ  ــزي ت أن  ــول  ــعــق ال

والعيون أن تنفجر في مآقيها.
املوقف  هذا  على  هلل  اسم  وهيمن 
وهو  بوكرين  الجنرال  وكان  الجلل.. 
ــى عــمــوده، أول مــن بعث  إل مــربــوط 
انطالقة »الرجوع إلى هلل«.. فاخترق 
مربط  بني  الفاصلة  املسافة  صوته 

وأخذ  املتفرجني،  وموقف  املقصلة 
هلل  عند  نلتقي..  هلل  عند  يصيح: 
للجميع  دعوة  كانت  وكأنها  نلتقي.. 

إلى االستنجاد بالـله.
على  املتفرجني  حناجر  وانطلقت 
غير هدى وبدون سابق اتفاق تصيح: 
ال حول وال قوة إال بالـله.. إنا لـله وإنا 

إليه راجعون.. هلل أكبر.. هلل أكبر.
انطلق  املحشر،  هــذا  خضم  وفــي 
وهو  يزمجر  حمو  الجنرال  صــوت 
صائحا:  إعدامه  عمود  إلــى  مربوط 

يحيى الحسن الثاني.. يحيى الحسن 
الثاني.. قالها بتلك اللهجة املمزوجة 
باللكنة البربرية التي عهدنا سماعها 
عندما  الجبال  قمم  في  البرابر  عند 
والــحــفــالت  الجميلة  ــام  ــ األي كــانــت 

واألعياد..
وهو  الجنرال حبيبي،  كان  وبينما 
يكف  ال  إعــدامــه،  عمود  إلــى  مربوط 
إني  بــريء..  إني  قائال:  الصياح  عن 
بريء.. كان صوت الكومندان املنوزي 
الــيــســار، وهـــو قصير  إلـــى أقــصــى 
يتوقف  ال  الحجم،  صغير  الــقــامــة، 
الجمهورية..  تحيى  الصياح:  عــن 
املنوزي  وكــان  الجمهورية..  تحيى 
لم يحضر  الذي  الوحيد  الضابط  هو 
الهجوم،  في  وال  االجتماعات  في  ال 
التي  املنوزي  لعائلة  انتماؤه  وإنما 
كان أفرادها كلهم مناضلون رافضون 

اسم  بقي  ومــعــارضــون،  اتــحــاديــون 
أفــراد  في  متمثال  اآلن  إلــى  املنوزي 

عائلته.
ممزوج  والخوف  الهلع  إنه  فعال، 
متكسر  باأللم  مصطدم  باملتناقضات 

على صخور اليأس والهلع. 
وانطلق الرصاص ليسكت كل شيء 
الحزين..  تمارة  معسكر  شاطئ  في 
إلى  وجهت  قد  بنادق  عشرة  كانت 
كــل ضــابــط مــن الــضــبــاط الــعــشــرة، 
ناطقة  بندقية  املائة  انطلقت  وعندما 

طلقة  مائة  جلجلت  الـــزؤام،  باملوت 
مخرسة هذا العالم الصائح الهائج.. 
ذلك  وكــان  صمتوا  املتفرجون  حتى 
أجوافهم..  في  استقر  قد  الرصاص 
ــادت أعــني األحــيــاء أن تنفتح  ك ومــا 
الرهيب،  املشهد  من  تبقى  ماذا  لترى 
على  أخــرى  مــرة  لتقفل  عــادت  حتى 
التي  املــســدســات  انــطــالقــات  صــدى 
كانت تجندل كل محكوم عليه باإلعدام 

حسب األصول، حتى يموت بسرعة.
ــان، رغــم  ولــعــل الــجــنــرال حــمــو كـ
والــرصــاصــات  العشر  الــرصــاصــات 
ــي جسمه  ــت ف ــرغ أف الــتــي  ــرى  ــ األخ
ولعله  الحياة،  على  مصرا  الضخم، 
الرصاصات  عشرات  رغــم  حيا  بقي 
حقا  فهل  جسمه..  في  استقرت  التي 
بقوة  محميا  كان  أو  مسحورا،  كان 
الجبلية  املناطق  في  تسمى  كهنوتية 

املحمي  يموت  ال  التي  التبريد،  قوة 
في  نفذ  املــوت  لكن  بالرصاص،  بها 
بأخرى..  أو  بطريقة  حمو  الجنرال 
إن الشائعات تقول أنه من الالزم أن 
يتم التعجيل بموته ولو بواسطة حد 
الفقري  العمود  يقطع  الــذي  الرمح، 

بسرعة البرق.
في  ما  بكل  رهيبا  منظرا  كان  لقد 
تفسير  عــن  عــجــز  مــن  الكلمة  هـــذه 
بإصدار  االكتفاء  تم  حيث  املــوقــف، 
فيه:  جاء  مختصر  جد  رسمي  بيان 

))الــضــبــاط املــعــدومــون هــم: اجلــنــرال 
محــو، واجلــنــرال بــوكــريــن، واجلــنــرال 
ــفــــى،  ــــي، واجلـــــــــــنـــــــــــرال مــــصــــطــ ــيــ ــ ــبــ ــ حــ
والكولونيل  الــشــلــواطــي،  والكولونيل 
ــيــــل بــــوبــــري،  ــونــ ــولــ ــكــ الــــفــــنــــري، والــ
ــــي، والــــكــــولــــونــــيــــل  ــمـ ــ والــــكــــولــــونــــيــــل عـ

املانوزي. والكومندان  بلبصر، 
اإلعـــــــــدام  ــم  ــكــ حــ ــيـــذ  ــفـ ــنـ تـ مت  وقـــــــد 
عــلــى الــســاعــة احلـــاديـــة عــشــر والــربــع 
مدينة  من  القريبة  املعسكرات  بأحد 
الــربــاط، وكــانــت ســيــارات اجلــيــش قد 
قادهتم وهم مكتوفو األيدي بلباسهم 
الــعــســكــري إىل مــكــان إعـــدامـــهـــم، وقــد 
نــزعــت مــنــهــم رتــبــهــم الــعــســكــريــة قبل 
أن تــطــلــق عــلــيــهــم الــنــار عــلــى يــد عشر 
ســـريـــات تــنــتــمــي إىل الـــقـــوات الــريــة 

والبحرية((. واجلوية 
كان  عندما  الواحدة،  الساعة  وفي 
على  بالفرجة  »حظوا  الذين  أغلب 
بيوتهم  في  يتقيؤون  املشهد«،  هذا 
ويشربون  أطباءهم،  ويستشيرون 
ــدرات لــتــســتــقــر أعــصــابــهــم،  ــ ــخ ــ امل
أعصاب  تدعو  األثير  ــواج  أم كانت 
وملقاسمة  لالنفجار،  املغاربة  ماليني 
ولو  املشهد  بشاعة  »املــتــفــرجــني« 

بآذانهم.
صوتيا  شريطا  اإلذاعـــة  وقــدمــت 
ــدد من  لــإعــالم حــال دون تــنــاول ع
الناس غذاءهم، كما قدمت التلفزة في 
املساء شريطا مصورا لإعدام كانت 
مما  تأثيرا  وأعظم  هوال  أكثر  رؤيته 
يسمعه ماليني املواطنني في الزوال، 
وما شاهده بعض كبار املوظفني فيما 
قبل الزوال من ذلك اليوم الحزين من 

شهر يوليوز 1971.
ــاء أولــئــك الــضــبــاط  ــ وجــــاءت دم
دمـــاء  وادي  فـــي  لــتــزيــد  ــعــشــرة  ال
هلل  يعلم  رهيبا  سيال  الصخيرات 
ستبرأ  وكيف  نزيفه،  سيتوقف  كيف 

جروحه.
اإلذاعـــة صوت  فــي  الــنــاس  سمع 
الجنرال حمو يصيح متحديا طلقات 
رصاص اإلعدام قائال: يحيى الحسن 
صوت  يسمعوا  لم  ولكنهم  الثاني، 
بريء..  إني  يصيح  حبيبي  الجنرال 
ولم يسمعوا صوت الجنرال بوكرين 
يصيح: عند هلل نلتقي، أو على أصح 
تعبير: عند هلل نتالقاو.. ولكن الناس 
عرفوا فيما بعد كل شيء عن اإلعدام 
اإلعــدام..  وقت  واحــد  كل  قاله  وعما 
الــقــرون  عبر  الحقيقة  كــانــت  ولــقــد 
واألجيال أعظم من أن تحجب وأقوى 

من أن تضيع.
احتجبت  حقائق  هناك  كانت  وإذا 
والخداع  التمويه  من  جــدران  وراء 
على  تطفو  أن  قبل  سنوات وسنوات 
ليكون  والتحايل  الــخــداع  صفحة 
في  ظهرت  لو  مما  أضعف  مفعولها 
جرى  ما  حقيقة  خيوط  فإن  أوانها، 
بالصخيرات،  امللكي  املصطاف  في 
قد أخذت تتسابق إلى األيدي بسرعة 

لتمسكها وتفك ما تعقد منها.

يعتقدوا  أن  الواقفون  الناس  كاد 
أن األمر يتعلق بعفو في آخر ساعة، 
إلى أن شاهدوا أن الضباط قد أعيد 
ربطهم وأخذ الجنود يبتعدون عنهم 
إلى  طريقها  للموت  يتركون  وكأنهم 
تحت  مصطفة  بقيت  التي  األجسام 
أشــعــة الــشــمــس، وتــحــت الــعــيــون 
الذين حسبوا  للمتفرجني،  الجاحظة 
في التحريك مبادرة العفو آخر ساعة، 
يتعلق  كان  األمر  ألن  أخطئوا طبعا، 
سبقت  التي  األخيرة  اللحظات  في 
الفنيري  الكولونيل  بجثة  ــدام،  اإلع
الــذي تــم إحــضــاره ســاعــة إحضار 
كان  ولكنه  اإلعــدام،  ملوقف  اآلخرين 
وتم  ميتا  جثته  فــأحــضــرت  ميتا، 
كان  ألنه  اإلعــدام،  على خشبة  ربطه 
بثكنة  السابقة  الليلة  في  مــات  قد 
موالي إسماعيل تحت التعذيب وهو 
يكن  لم  بالتأكيد  ألنه  للكالم،  رافض 
البداية،  منذ  املتمردين  قيادات  مع 
إني  عبابو:  له  قــال  أن  بعد  وإنما 
عينتك وزيرا للداخلية، فضعف أمام 
الطمع في الفوز.. وما أخطر الطمع.

األيدي  وارتجفت  الصمت،  وخيم 
ــف في  واألرجــــل، وأصــبــح كــل واقـ
هو  أنه  يتصور  البشع  املشهد  هذا 
الضباط  وأصــبــح  ســيــمــوت،  الـــذي 
أحد  أي  يــرى  أن  من  أبعد  العشرة 
آخر تصرفاتهم، أو يعرف هل تسيل 
غــادرت  قــد  ــروح  الـ أن  أو  دموعهم 
سيل  ينطلق  أن  قــبــل  أجــســامــهــم 

الرصاص.
ــاس املــتــفــرجــون أن  ــن وحــســب ال
قبل  فعال  ماتوا  قد  العشرة  الضباط 
املتفرجون  وكان  الرصاص،  إطالق 
يقفلونها..  ثــم  أعينهم  يغمضون 
على  يجرؤ  لم  واحــد  أي  أن  فالحق 
فتح عيونه على هذا الحدث الذي لم 

تنفتح عيون كثيرة عليه..
املشهد،  هــول  مــن  الصمت  وزاد 
وكانت أمواج البحر املتالطمة خلف 
املقصلة تتعالى لطماتها إلى األعلى 

وكأنها تندب األرواح العشرة.
بعماراتها  الــربــاط  مدينة  كانت 
البيضاء، تبدو  وصوامعها وبيوتها 
املقصلة،  إلــى  املربوطني  للواقفني 
فتظهر لهم معها األيام الجميلة التي 
كانوا فيها إلى ساعات قليلة سادة، 
قليلة مرتعا  إلى ساعات  لهم  وكانت 

وملعبا.

بقلـم :
مصطفى العلوي

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

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

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

حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية
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العدد: 1559 من 6 إلى 11 ماي 2021

سمع الناس في اإلذاعة صوت الجنرال حمو يصيح متحديا طلقات رصاص اإلعدام 
قائال: يحيى الحسن الثاني، ولكنهم لم يسمعوا صوت الجنرال حبيبي يصيح إني 
بريء.. ولم يسمعوا صوت الجنرال بوكرين يصيح: عند اهلل نلتقي، أو على أصح 

تعبير: عند اهلل نتالقاو.. ولكن الناس عرفوا فيما بعد كل شيء عن اإلعدام وعما 
قاله كل واحد وقت اإلعدام.. ولقد كانت الحقيقة عبر القرون واألجيال أعظم من 

أن تحجب وأقوى من أن تضيع.

كوالي�س اإعدام ال�ضباط الع�شرة

لحظة إعدام المتورطين في مجزرة الصخيرات


