
الضائعة الحقيقة 
األمـريكــية  المخـابــرات 

بنبركة وقضية  28 ملف العدد
هل يجـب عـلى المغـرب 
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سري
حصول األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965 إمكانية  من  إعالمية  مصادر  قللت 

أن  غير  وروسيا،  املغرب  بني  دبلوماسية  أزمة 
قتل  التي  مالي،  من  جــاءت  القلق  مؤشرات 
صراع  يتواصل  حيث  مغربيان،  سائقان  فيها 
باتت  الــذي  امللغوم  النشاط  بعد  التقارير)..(، 
وضعت  التي  الروسية،  »فاغنر«  مجموعة  به  تقوم 
أعينها وأرجلها يف مجموعة من النقط داخل القارة 
اجتاه  يف  يدفع  روســي  »لوبي  أن  علما  اإلفريقية، 

تقارب أكبر مع خصوم املغرب يف اجلزائر)..(«.   

تحليل إخباري
المظلـوم  الكومـسير  قصـة 

الـذي أنصفـه الحمـوشي 14 تحت األضواء
قضية مواطن تكشف عدم 

جدوى مؤسسة الوسيط 3

مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

متاهة النموذج التنموي

حكومة جديدة

أزمة اقتصادية

قروض كبرى

االنتخابات التشريعية

االنتخابات الجماعية

قضية الصحراء

الحكومة  شرعت 
الجديدة في إطالق 
أولى إشارات عملها، 

حيث قال رئيس 
يز أخنوش  الحكومة عز

»شدو  للجميع: 
الصف«، ويعول على 

هذه الحكومة لتنفيذ 
برنامج اجتماعي في 

أفق الوصول إلى 
التنموي  النموذج 
لكن  المنشود)..(، 

البداية كانت بملفين 
ين،  وخطير ثقيلين 

هما ملف »إصالح 
المقاصة«  صندوق 

و»إصالح نظام 
الضرائب«، وال زالت 

هناك عوائق كثيرة 
يق، ترتبط  في الطر
اقتصادية،  بهواجس 

بعد تأكيد لجوء 
الحكومة إلى 

االقتراض، وهواجس 
اجتماعية، بعد الشروع 

في رفع األسعار.. 
ليطرح السؤال عن 

الوصفة التي يمكن 
أن تخرج بها الحكومة 
من هذه المتاهة)..(.
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

يطالب  الشامي 
المتابعات  بإلغاء 

لمزارعي  القضائية 
»الحشيش«

الرباط. األسبوع 

ــادي  ــصــ ــ ــت ــ دعــــــا املـــجـــلـــس االق
يترأسه  الذي  والبيئي،  واالجتماعي 
ــى وضــع  ــي، إلـ ــشــام ــى ال أحــمــد رضـ
التنمية  لتحقيق  جديدة  استراتيجية 
املعنية  والــســاكــنــة  املــنــاطــق  لــفــائــدة 
والنهوض  الــهــنــدي،  القنب  بــزراعــة 
ألهداف  النبتة  هذه  تحويل  بسلسلة 

عالجية وصناعية.
على  لــه،  تقرير  في  املجلس  ــد  وأك
من  االجتماعي  السلم  أجــواء  تعزيز 
ملموسة،  وتــدابــيــر  ــراءات  ــ إج خــالل 
والشك  الخوف  صفحة  طي  أجل  من 
واملــتــابــعــات الــقــضــائــيــة ملــزارعــي 
بوضع  وطالب  وأسرهم،  »الحشيش« 
آليات للتنسيق بني الدولة والجماعات 
الترابية واملجتمع املدني داخل الجهة، 
يحقق  ملستقبل  مشترك  بناء  أجل  من 

التنمية والتقدم لفائدة الجميع.
وأوصى بوضع برنامج استعجالي 
الطرقية  التحتية  البنيات  لتطوير 
وذلك  الصغيرة،  التنموية  واألوراش 
التي  املناطق  عــن  العزلة  فــك  بهدف 
الهندي،  القنب  زراعــة  فيها  تنتشر 
االقتصادي  النشاط  تطوير  وتسهيل 

املرتبط بهذه النبتة.
الــــــوزاري  املــجــلــس  أن  يـــذكـــر، 
يقضي  قــانــون  مــشــروع  على  صــادق 
لتقنني  الــوطــنــيــة  الــوكــالــة  بــإضــافــة 
الهندي،  بالقنب  املتعلقة  األنشطة 
العمومية  ــؤســســات  امل ضــمــن 
ومن  الجديدة،  االستراتيجية 
التنسيق  الوكالة،  هذه  مهام 
الحكومية  الــقــطــاعــات  بــني 
الوطنيني  والــشــركــاء  كــافــة 
سلسلة  لتنمية  والــدولــيــني، 
ُتعنى  وصــنــاعــيــة  فــالحــيــة 

بالقنب الهندي.

بقلــم               الطيب العلوي

المغرب شاسع)…( 
واألسد جائع

من بين القصص القديمة التي كانت ُتروى 
باب  مــن  وللكبار  التنويم،  بــاب  مــن  للصغار 
من  طلب  ملك  حكاية  واملــوعــظــة)...(،  الحكمة 
تقديم  والتقليل من  األسود  أحد  خّدامه تجويع 
اللحم له، حتى يزيد سغبه، ثم نادى امللك على 
هو  األســد  هــذا  إليهم بأن  وأشــار  مستشاريه 
أي مخالفة  يوما  يرتكب  قد  لكل شخص  عقوبة 

أو معصية.
وبعد مرور حوالي 12 سنة، ارتكب أحد الوزراء 
إال  الجائع،  لألسد  برميه  امللك  أمر  حيث  خطئا، 
الجاري  الحكم  من  استغرب  املخِطئ  الوزير  أن 
 12 الوفي ملدة  امللك كيف ظل خاِدَمه  عليه، وَذّكر 
أن  منه  طالبا  عيب،  أي  فيه  يرى  أن  دون  سنة 
قبل  الحياة  من  إضافية  يومًا   12 مهلة  يعطيه 
الرمي به إلى األسد ليلتهمه، وما إن وافق امللك 
املحكوم مسرعًا  الوزير  توجه  طلبه، حتى  على 
لقائد الحرس ومعه شرابا ولحما كثيرا، فطلب 
منه الدخول ملقابلة األسد، وهكذا أخذ بإطعامه 

واللعب معه كل يوم، ملدة اثنتي عشر يومًا.
الحّراس  امللك  أمر  األجــل)...(،  انتهاء  وبعد 
من  وبــالــرغــم  الــجــائــع،  لألسد  الــوزيــر  بإلقاء 
تجويع األسد ليلة تنفيذ الُحكم)...(، إاّل أنه لم 
يهاجم الوزير، بل أخذ يعانقه ويلعب معه، رغم 

شدة جوعه.
بإخراج  وأمــر  املنظر،  ذلــك  من  امللك  تعجب 
فعله  عما  سؤاله  قصد  األسد  غرفة  من  الوزير 
إلى  حاجته  شــدة  رغــم  يفترسه  ال  كي  باألسد 
لقد  امللك،  سيدي  »يا  الوزير:  فأجابه  الطعام، 
12 يوما فقط،  قمت برعاية هذا األسد وخدمته 
 12 وأنت خدمتك  له،  ورعايتي  عملي  ينَس  فلم 
معصية  أول  عند  مني  التخلص  فــأردت  سنة، 

أتت فقط عن طريق الخطأ«.
بالندم،  أحــس  الــكــالم،  هــذا  امللك  سمع  وملــا 

واعتذر طالبا من الوزير الرجوع لعمله.
من زمن القصص إلى يومنا هذا، تغيرت األمور 
العالم،  وتغيرت جغرافية  الِعَبر)...(،  بقاء  رغم 
أن أصبحت  بعد  املغرب،  على  الحال  كما جرى 
خريطته اآلن، والحمد للـّه، شاسعة يوما بعد يوم 
األجنبية  باالعترافات  الغرب،  دول  عيون  أمام 
كما  ترابه،  ووحدة  الصحراء  بمغربية  املتتالية 
وأكثر  قساوة)...(  أقل  ملوكه  أحكام  أصبحت 
باع)...(،  تفّهمًا، بعيدة عن الرمي في بطون السِّ
وِحَيل وزرائه أدنى دهاء، ولم يبَق مفهوم األسد 
»ُكْن  مقولة:  في  إاّل  املغاربة  صفوف  في  يروج 
في  إال  يدم  لم  تعبيرها  وحتى  وكولني«،  ْسبع 
الفترات  خــالل  السياسيني  الزعماء  نــظــرات 
االنتخابية، التي سرعان ما تتحول إلى نظرات 
في  راسخة  لتبقى  الهزيمة)...(،  عند  القطط 
عيون الفائز الوحيد باالستحقاقات، مهّددًا بها 
»الّلي  القول:  ينوي  وكأنه  وناخبيه  املواطنني 
سيما  ال  بوه«،  دار  غانخِلي  هاّكا  واّل  هاّكا  دار 
الفقر  يشكو  شعب  أمــام  ضرائبه،  يــؤدِّ  لم  إن 
و»القهرة«، ويسبح في بحر من الحيرة بعد عام 

ونصف مّر عليه غير »رّبي الّلي عالم بيه«.
إذن،  »الفايسبوك«  وزمن  القصص  زمن  بني 
يمكن  ال  وهلعه،  هــاتــه،  الشعب  حيرة  تبقى 
هو  جديد  بسلوك  إاّل  اآلن،  لحد  تفسيرهما 
اآلخر متجلي في موجات السب والقذف، يمينا 
االجتماعي  التواصل  عبر وسائل  ويسارًا)...(، 
واملواقع اإللكترونية، والذي أصبح يشغل حيزا 
يبقى  أن  أمل  على  الناس)...(،  حياة  في  هاما 
الوحيد لديهم رغم افتراضية عامله، كاف لتغذية 

األسد الجائع)...(.

الرباط. األسبوع

رفع  في  الشروع  أخنوش،  حكومة  تعتزم 
الدعم بشكل تدريجي عن الغاز والسكر والدقيق 
الذي  االقتصادي  التقرير  حسب  وذلك  املدعم، 

تضمنه مشروع قانون املالية لسنة 2022.
أنها  الــتــقــريــر،  فــي  الحكومة  وأوضــحــت 
لصندوق  التدريجي  اإلصالح  تنزيل  ستواصل 

على  وتأثيرها  كلفتها  تقليص  بهدف  املقاصة، 
نظام  إصــالح  على  مشددة  الــدولــة،  ميزانية 
البوتان  غــاز  دعــم  إلــغــاء  خــالل  مــن  املقاصة 
ودقيق  السكر  فيها  بما  الغذائية  واملنتجات 
القمح الطري، وقالت أن اإلصالح مرتبط بتفعيل 
من  سيمكن  الــذي  املوحد  االجتماعي  السجل 
استهداف املستفيدين من البرامج االجتماعية، 
لتمويل  املقاصة  نفقات  توجيه  أن  إلى  مشيرة 
من  يعد  االجتماعية،  الحماية  منظومة  إصالح 

الحلول التي ينص عليها النموذج التنموي.
املقاصة  لنفقات  املخصصة  الكلفة  وتصل 

و183  ألفا   17 إلى   ،2022 مالية  مشروع  في 
مليون درهم، تشمل دعم غاز البوتان، والسكر، 
املستورد،  اللني  القمح  ودعم  املحلي،  والدقيق 
األسعار  وتحرير  الدعم  هذا  رفع  سيتم  بحيث 
مباشر  بدعم  ذلــك  وتعويض  تدريجي  بشكل 

لألسر املستحقة.
يذكر أن الحكومة السابقة وضعت استراتيجية 
تحرير  أولــى،  كمرحلة  سيتم  حيث  الدعم،  لرفع 
تدريجي للسكر والدقيق سنة 2022، ثم التحرير 
ثم   ،2023 سنة  والسكر  الوطني  للدقيق  الكلي 

التحرير الكلي للغاز سنة 2024.

تعليقبدون

التلــقيح  طــرح عــدم دستــورية جــواز 
على المحكمة الدستورية

الرباط. األسبوع

إلى  لجوئه  املوحد، عن  االشتراكي  أعلن حزب 
الحكومة  قــرار  في  للطعن  الدستورية،  املحكمة 
األماكن  في  املغاربة  على  التلقيح  جواز  بفرض 

العمومية.
»هذا  أن  منيب،  نبيلة  حزب  واعتبر 

بناء على  اتــخــاذه  تــم  الــذي  الــقــرار 
املقتضيات القانونية املتعلقة بتدبير 
خارج  تم  الصحية،  الطوارئ  حالة 
انتهاكه  مع  الدستور،  مقتضيات 

ملبادئ الحقوق والحريات«.
رفضه  ــحــزب  ال وأكـــد 

ــة  ــدول لـــ»اســتــمــرار ال
خرق  فــي  وحكومتها 
الـــدســـتـــور وتـــجـــاوز 
املؤسسات بما في ذلك 
التشريعية،  املؤسسة 

فصول  على  ــدا  ــة ض ــ إداري ــراءات  ــ إج ــإصــدار  ب
مبادئ  ضــرب  مستنكرا  الــدســتــوري«،  القانون 
التلقيح على  إجبارية  اإلنسان عبر فرض  حقوق 
خالل  من  تعسفي  بشكل  واملواطنني  املواطنات 

إلزامية جواز التلقيح.
على  املسؤولني  املــوحــد  االشــتــراكــي  وطــالــب 
مبادئ  باحترام  والصحة،  الداخلية  قطاعي 
الحصول  في  الحق  مبدأ  وضمنها  الدستور، 
على املعلومة ومنها كافة املعلومات حول هذا 
التجوال  تداعيات حظر  من  الوباء، محذرا 
االقتصادي  النشاط  تراجع  على  والتنقل 
للموظفني  التعسفية  التسريحات  وعلى 

والعمال.
ــا الـــحـــزب الــحــكــومــة إلــى  ــ ودع
املجحف،  القرار  هذا  التراجع عن 
إلى  اللجوء  بحق  واحتفاظه 
ملعرفة  الدستورية،  املحكمة 

مدى دستورية وقانونية 
والسعي  القرار  هذا 

الشاميوراء إلغائه.

البيصارة  زالفة 
توصلك للوزارة

حزب  أعــضــاء  مــع  حصل  كما 
أكلوا  الذين  والتنمية  العدالة 
مناصب  ــدوا  ــل ــق وت ــارة  ــص ــي ــب ال
املهدي  الشاب  هو  ــا  ــة.. ه وزاري
زالفــة  تــنــاولــه  بعد  بنسعيد، 

البيصارة، وصل أيضا للوزارة.

توجه حكومي 
إللغاء دعم 

المعيشية  المواد 
األولى للمغاربة

أخطر مشروع 
لحكومة أخنوش

منيب



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

ما خفي
16 سنة من التشبث بمؤسسة دستورية بال فائدة

تحت
األضواء

قضية مواطن 
تكشف عدم جدوى 

مؤسسة الوسيط

الرباط. األسبوع

عمومية  مؤسسة  هي  الوسيط،  مؤسسة 
ورفع  الحقوق  إحقاق  هو  األســاســي  هدفها 
املظالم)..(، لكن هذه املؤسسة التي تم تعيني 
 ،2018 سنة  بنعليلو،  محمد  هو  لها،  مدير 
على  لتوصياتها  أثــر  وال  جــدوى،  بال  تبدو 
أرض الواقع في مواجهة اللوبيات)..(، حسب 
يطرق  شاب  مستثمر  قضية  وقائع  تؤكده  ما 
العمراني،  حسن  اسمه  سنوات،  منذ  أبوابها 
وقصته أصبحت معروفة على مختلف املواقع 
»تقدم  أن  له  سبق  األخــيــر،  هــذا  واألصــعــدة، 
فاس،  لجماعة  تابع  عقار  الكتراء  بمشروعه 
باملنطقة،  وسياحي  ترفيهي  مشروع  وإقامة 
ليدخل  املشروع،  من  بحرمانه  فوجئ  أنه  إال 
على إثرها في معاناة طويلة األمد مع العمدة 
التوصل  أجــل  ومــن  شباط،  حميد  السابق، 
املظالم  ديـــوان  ــى  إل توجه  املــشــروع،  بحقه 
قراره  أصدر  الذي  الوسيط حاليا(،  )مؤسسة 
تظلم  دراســة  قصد   ،2006 مــاي   16 بتاريخ 
له  الترخيص  إمكانية  في  والنظر  املشتكي 
بإقامة مشروعه االستثماري، وأصدرت بعدها 
تعويض  بضرورة  ــرارا  ق الوسيط،  مؤسسة 
املتضرر لجبر الضرر بعد منعه من الترخيص 

للجماعة  أشهر  ثالثة  مهلة  ومنحت  ملشروعه، 
دون  بقيت  الــقــرارات  لكن  بفاس،  الحضرية 
مجيب، وقد سبق لـ»األسبوع« أن تطرقت لهذا 

املوضوع.
يقول  مؤثرة  رسالة  مؤخرا  كتب  العمراني، 
بمؤسسة دستورية  »مواطن تشبث  بأنه  فيها 
ملدة 16 سنة، وبات يفضل املوت على الحياة«، 
تحترم  لــم  إذا  الــدولــة  قيمة  ــن  »أي ويــوضــح، 
املؤسسات الوطنية والدستورية؟ وأي صدقية 
لهذه األخيرة عندما تظل قراراتها وتوصياتها 
الصادرة  التوصيات  ظلت  فقد  تنفيذ«..  بدون 
املرتبطة  اململكة،  وسيط  مؤسسة  عن  لفائدته 
بمنحه التعويض، عالقة وحبرا على ورق، رغم 
أن ملفه وصل إلى كل املؤسسات الرسمية في 

البلد، حسب قوله.
العمراني حسن،  يطالب  الرسالة،  نفس  في 
يدلي  ــه  أن تبني  »فـــإذا  جــدي،  تحقيق  بفتح 
بمعلومات مغلوطة، وجب تقديمه إلى القضاء، 
الظلم  رفع  وجب  حق،  صاحب  أنه  تأكد  وإذا 
فهذا  ذاك،  وال  هذا  ال  يتم  لم  إذا  ولكن  عنه.. 
حسب  سواء«،  والعدم  ديمقراطيتنا  أن  يعني 

قوله.
وقد سبق لـ»األسبوع« أن كشفت عن معطيات 
تفيد  العمراني،  املستثمر  قضية  في  خطيرة 
الدستورية،  الوسيط  مؤسسة  قــرارات  بكون 
وأن  ــاس،  ف مدينة  فــي  التنفيذ  مــن  ممنوعة 
متحكمون  النافذين،  وبعض  اإلداري  اللوبي 

ومنع  املدينة  تسيير شؤون  في  غامضة  بقوة 
قرار  أن  حيث  التفعيل،  من  دستورية  قرارات 
املستثمر  بتعويض  يقضي  الوسيط  مؤسسة 
إنجاز  مــن  حرمانه  جــراء  العمراني  حسن 
شباط،  حميد  عهد  فــي  استثماري  مــشــروع 
الــذي  ــقــرار  ال أن  الــســابــق، كما  ــاس  ف عــمــدة 
فيه  صدر ضد والي جهة فاس مكناس، تدعو 
الوالية  منح  الدستورية،  الوسيط  مؤسسة 
الناتجة  الخسائر  عن  الضرر  لجبر  تعويضا 
استثمارية  مشاريع  بإقامة  طلبه  رفض  عن 
دون وجه حق، لم يلق أي صدى بعد، ويواجه 
زالــت  ال  التي  الوضعية  وهــي  بالتهميش.. 

مستمرة إلى اليوم.

لثاني مرة، يتم »إبعاد« الدبلوماسي، 
وزارة  دائرة  عن  السابق،  املنتدب  الوزير 
الخارجية، بتعيينه سفيرا في بروكسيل، 
في  سفيرا  سابق  وقــت  في  تعيينه  بعد 
يوسف  أسهم  وكــانــت  إفريقيا،  جنوب 
العمراني قد ارتفعت كثيرا مع دخول حزب 
االستقالل للحكومة، ما جعل اسمه يطرح 
أن  قبل  األولية،  املشاورات  ضمن  كوزير 
يتم اقتراحه ملنصب سفير، حيث تنتظره 

مهام كبرى داخل االتحاد األوروبي.

ومحمد  سهيل  ــواحــد  ال عــبــد  بين 
كرين ومحمد الصديقي، تدور التخمينات 
التقدم  لحزب  املقبلة  املرحلة  قائد  حول 
تــيــار مناوئ  واالشــتــراكــيــة، مــع ظــهــور 
أن  غير  هلل،  بنعبد  نبيل  الــعــام  لألمني 
تخلق  قد  األخير،  هذا  من  املقربني  دائرة 
املستقبل  في  آخر  اسم  باقتراح  املفاجأة 
القريب إذا ما رفض بنعبد هلل االستمرار 

في مهمته)..(.

ــة  ــاي ــحــم ــة وال ــح ــص ــر ال ــ ــا وزيـ ــ دع
االجتماعية، خالد أيت الطالب، املواطنني 
أجل  من  التلقيح  مراكز  إلى  التوجه  إلى 
أخذ الجرعة الثالثة قبل مرور ستة أشهر 
أن  مــؤكــدا  الثانية،  الجرعة  أخــذ  على 
الجواز الصحي سيصبح معطال إذا مرت 
ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية، وفي 
إعالمية،  في تصريحات  قال  الوقت  نفس 
للحصول  كافية  واحدة ستكون  أن جرعة 
على جواز التلقيح.. أال ينطوي هذا األمر 

على تناقض كبير)..( ؟

الضرائب  عــن  الــحــديــث  فــي إطــار 
غير  ضريبة  الحكومة  ناقشت  املقبلة، 
الكهربائية  األجـــهـــزة  عــلــى  مــســبــوقــة 
سخرية  أثــار  ما  املنزلية،  واإللكترونية 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  كبيرة 
النوع  هــذا  مــن  ضريبة  تطبيق  أن  ذلــك 
التناقضات  ظل  في  مستحيل  شبه  يعد 

االجتماعية املعروفة.

وزيــر  بنعيسى،  محمد  يتمكن  لم 
على  املنافسة  مــن  األســبــق،  الخارجية 
بسبب  املــســتــشــاريــن  مــجــلــس  رئــاســة 
ــد، لكن  ــرشــي ــد ال ــاورات حــمــدي ولـ ــنـ مـ
املقاالت  بعض  في  جديد  من  طرح  اسمه 
الدبلوماسي  تعيني  بــعــد  الصحفية، 
مدير  أول  السجلماسي،  فتح هلل  املغربي 
عام في تاريخ مفوضية االتحاد اإلفريقي، 
وكــان  مرشحني،  ــدة  ع على  تفوقه  بعد 
تم  الذين  األطــر  من  واحــدا  األخير  هــذا 

استقدامهم في عهد وزارة بنعيسى.

في  املكثفة  األمنية  الدوريات  رغم 
بعض شوارع الدار البيضاء، فإن شارع 
مرس السلطان، أصبح هذه األيام مكانا 
يظلون  الذين  اللصوص  لبعض  مفضال 
يعبرون الشارع ليال بدراجاتهم النارية 
ما يتوجب حماية  بحثا عن ضحاياهم، 
في  أمني  بحضور  الشارع  هذا  ساكنة 

املنطقة.

قال مجاهد، رئيس املجلس الوطني 
ــالم  لــلــصــحــافــة، أن جــل وســائــل اإلعـ
تندوف  بزيارة ملخيمات  قامت  اإلسبانية 
البوليساريو، بمناسبة  بدعوة من جبهة 
الوطنية  ــدة  ــوح ال ــوم  ـــ»ي ب يسمى  مــا 
العسكري  النظام  وتكلف  الصحراوية«، 
الــرحــلــة عبر  ــري بــمــصــاريــف  ــزائ ــج ال
الخطوط الجوية الجزائرية، حيث تواطأ 
لتمجيد  االنفصاليني،  مع  »الصحفيون« 
للرأي  وليقدموا  املــغــرب،  على  الحرب 

العام اإلسباني، معارك وهمية.

رئيس مؤسسة الوسيط  محمد بنعليلو

كـواليـس  األخبــار

يقي وعالمي إطالق منصة جديدة لـ»كرانس مونتانا« ذات بعد إفر

حسن العلوي رفقة مؤسس »كرانس مونتانا« جون بول كارتيرون

الرباط. األسبوع

استمرارا لروح منتدى »كرانس 
أعلنت  ــة،  ــداخــل بــال مــونــتــانــا« 
 »i-Conférence »مجموعة 
عن  مونتانا«،  »كرانس  ومنتدى 
عليه  أطلق  مشترك  إطار  إنشاء 
مونتانا  كرانس  »منتدى  اســم 
منصة  عن  عبارة  وهو  إفريقيا«، 
اإلفريقية  الــبــلــدان  بــني  تجمع 
ــن جــهــتــه،  وقـــــادة الـــعـــالـــم، مـ
رئيس  ــوي،  ــل ــع ال حــســن  ــن  أعــل
تحديد  عن   ،»i-Conférence«
30 يونيو 2022 كموعد لتنظيم 
أول قمة عاملية ستعقد على مدى 

ثالثة أيام.
ــوي، الـــذي  ــل ــع ــار ال ــ كــمــا أش

على  املنتدى  روح  لترسيخ  يطمح 
إلى  والعاملي،  اإلفريقي  الصعيد 
خالل  من  ستعمل  مجموعته  أن 
تنظيم  ــي  ف وخــبــرتــهــا  شبكتها 
كبار  تستهدف  التي  املنتديات 
املديرين التنفيذيني بشكل مباشر، 
 ،Crans Montana مع منتدى
السنوي  االجتماع  هذا  لتنظيم 
املسؤولني  مــع  بروكسيل  فــي 
أنحاء  جميع  مــن  الحكوميني 

إفريقيا وأوروبا والعالم.
فـ»إذا كان مهد منتدى كرانس 
مونتانا هو الداخلة، وهو املكان 
أتــاح االطــالع على أهمية  الــذي 
التعاون بني بلدان الجنوب، فقد 
حان الوقت لتصدير النقاش إلى 
كفريق  العمل  خالل  من  أوروبــا 
للحفاظ  إفريقية  مجموعة  مع 
القارتني«،  بني  الجسر  هذا  على 

يقول العلوي.

أصدرت مؤسسة الوسيط، 
قرارا بضرورة تعويض المتضرر 

)حسن العمراني( لجبر الضرر بعد 
منعه من الترخيص لمشروعه، 

ومنحت مهلة ثالثة أشهر 
ية بفاس، لكن  للجماعة الحضر

القرارات بقيت دون مجيب.



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.
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صور تنشر   ألول  مرة

عندما قام أصدقاء األمير موالي علي، 
يارته في المستشفى، وكان من  بز
ين األصدقاء، من اليمين:  بين الزائر

يدان، والثاني األمير موالي  سالمة بن ز
الحسن، بينما يظهر صديقهم أحمد 

عصمان، الثاني من اليسار.

العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

أول وزير يفرض 
جواز التلقيح على 

موظفي وزارته

الرباط. األسبوع
  

أثار املهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة 
التواصل  مواقع  في  كبيرة  والتواصل، ضجة 
املــدراء  على  ــة  دوري عمم  بعدما  االجتماعي، 
في  املصالح  ومديري  والجهويني،  املركزيني 
وزارته، يفرض من خاللها على جميع املوظفني 
واملستخدمني اإلدالء بجواز التلقيح قبل دخول 

املرافق واملؤسسات التابعة للوزارة. 
وقد أكدت دورية الوزير على »ضرورة إدالء 
لولوج  التلقيح  بجواز  واملرتفقني  املوظفني 
التدابير  تنزيل  سياق  فــي  ــك  وذل اإلدارة«، 
املتخذة  والوقائية  االحترازية  ــراءات  واإلجـ
وطنيا ملنع اإلصابة والحد من انتشار فيروس 

»كورونا«.
جاء  مضمونها  أن  إلى  الدورية  وأشــارت 
باعتماد مقاربة  املتعلق  الحكومة  لقرار  »تبعا 
ــرورة إدالء  ــدة قــوامــهــا ضــ ــة جــدي ــرازي احــت
اإلدارات  ومرتفقي  واملستخدمني  املوظفني 
العمومية  اإلدارات  لولوج  التلقيح  بجواز 

وشبه العمومية«.
مواقع  في  النشطاء  من  العديد  وعبر  هــذا، 
قرار  من  استيائهم  عن  االجتماعي،  التواصل 
الوزير بنسعيد، والذي صدر يوم األربعاء، ثاني 
أيام عيد املولد النبوي، معتبرين أنه قرار يجرد 
فئة من املواطنني من حقوق تكفلها لهم الحقوق 

املدنية والسياسية وااللتزامات الدولية.

التحديات االستراتيجية تفرض نفسها على الحكومة

قانـون المـالية يرفـع ميـزانية الدفـاع والداخـلية
في ظل الهواجس االجتماعية

كـواليـس  األخبــار

الرباط. األسبوع
  

 ،2022 لسنة  املالية  قانون  مشروع  خصص 
أخنوش  عــزيــز  حكومة  عليه  تــشــرف  والـــذي 
إلدارة  مهمة  ميزانية  اجتماعية،  بهواجس 
الــقــوات  ألفـــراد  املخصصة  الــوطــنــي،  ــاع  ــدف ال
املسلحة امللكية، للزيادة في األجور واملستحقات، 

وللنفقات املخصصة لشراء وإصالح املعدات.
مليارا   115 املالية  قانون  مشروع  وخصص 
و953 مليون درهم كمبلغ للنفقات املأذون للوزير 
ــإدارة  ب املكلف  الحكومة  رئيس  لــدى  املنتدب 
سنة  خالل  مقدما  بها  االلتزام  الوطني،  الدفاع 
في  له  سترصد  التي  االعــتــمــادات  من   ،2022
السنة املالية 2023 فيما يتعلق بحساب النفقات 
من املخصصات املسماة »اقتناء وإصالح معدات 
القوات املسلحة امللكية«، حيث ستعرف ميزانية 
 ،2022 سنة  في  املغربية«  العسكرية  »الترسانة 
درهم  ماليني  و604  ماليير   4 بحوالي  ارتفاعا 

مقارنة مع السنة الجارية.
الدفاع الوطني،  إدارة  أما بخصوص ميزانية 
قانون  في  درهــم  مليار   42.29 من  انتقلت  فقد 
مالية 2021، إلى 45.17 مليار درهم في مشروع 
درهم  مليار   37.78 منها   ،2022 مالية  قانون 

ماليير  و7.39  واألعــوان،  للموظفني  مخصصة 
درهم للمعدات والنفقات املختلفة، وهو ما يعني 
القوات املسلحة  أن رواتب العسكريني وموظفي 
املالية  السنة  خــالل  ارتفاعا  ستعرف  امللكية 

الجديدة.
املسلحة  للقوات  املخصصة  امليزانية  وعرفت 
خالل  ارتفاعا  الوطني،  الدفاع  وإلدارة  امللكية 
 :2017 )سنة  2017 و2021،  الفترة ما بني سنة 
69 مليارا و978 مليون درهم، و2018: 84 مليارا 

مليارا   96  :2019 وسنة  درهــم،  مليون  و264 
و731 مليون درهم، وفي سنة 2020: 110 ماليير 
مليارا   115  :2021 في  ثم  درهــم،  مليون  و953 

و950 مليون درهم(.
تم  فقد  الجديد،  املالية  قانون  مشروع  وحسب 
تخصيص 40.7 في املائة من مناصب الشغل إلدارة 
منصب  و800  آالف   10 بمجموع  الوطني،  الدفاع 
شغل من أصل 26 ألفا و510 مناصب، مقابل 4200 

منصب شغل في قانون مالية السنة الجارية.

تعليق مهام مستشارين 
نجحوا باسم العدالة والتنمية 

الرباط. األسبوع
  

عضوية  تجميد  والتنمية،  العدالة  حــزب  قــرر 
تمردهم  أعلنوا  الذين  الثانية،  بالغرفة  املستشارين 
على قرارات الحزب والتي تقضي بتقديم استقالتهم.
وقرر الحزب »تعليق املسؤوليات الحزبية لكل من 
مصطفى الدحماني ومحمد بن الفقيه، بما يفيد أنه 
لم تعد لهما أي صفة تمثيلية في املجالس املنتخبة 

باسم »البيجيدي«.
أنها  والتنمية،  للعدالة  العامة  األمانة  وقالت 
املصطفى  االنــضــبــاطــيــة ضــد  املــتــابــعــة  ســتــحــرك 
الدحماني ومحمد بن الفقيه، وإحالتهما على هيئة 

التحكيم الوطنية يوم األحد املقبل.
أما بالنسبة للمستشار سعيد شاكر، فقد أوضحت 
األمانة، أن املعني باألمر لم يكن عضوا في الحزب، 
غير  عضويته،  إجــراءات  استكمال  بصدد  كان  وقد 
اإلجــراءات  هذه  توقيف  اقتضى  عنه،  صدر  ما  أن 
وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات االنتدابية التي 

يتوالها باسم »املصباح«.

ــى،  ــ ــلـ ــ ــيــــق األعـ ــرفــ ــالــ ــق بــ ــحــ ــتــ الــ
املشمول برحمة اهلل، الفقيد عبد 
الواحد بلقزيز، الذي سبق وشغل 
قيد حياته منصب وزير اإلعالم، 
ــا مـــنـــصـــب األمـــــــن الـــعـــام  ــ ــــضـ وأيـ
الثامن ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، 

ووزير الشؤون اخلارجية.
ــيــــمــــة،  ــبــــة األلــ ــنــــاســ وبـــــهـــــذه املــ
التعازي  بأحر  »األســبــوع«  تتقدم 
ــد، الـــســـيـــدة  ــيـ ــقـ ــفـ إلــــــى زوجـــــــة الـ
ــه أمـــن،  ــنـ جــمــيــلــة بــنــجــلــون، وابـ
وإلـــى إخــوانــه عبد اهلل وإدريـــس، 
وكذا جلميع أفراد العائلة، داعن 

لهم بالصبر والسلوان، وإلى الفقيد باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

  

الرباط. األسبوع
  

ــحــزب الــتــقــدم  ــني الــعــام ل ــ ــع األم وقـ
على  هلل،  بنعبد  نبيل  واالشــتــراكــيــة، 
يضم  مواطنني«  »ائتالف  أطلقها  عريضة 
تدعو  وحقوقيني،  وإعــالمــيــني  مثقفني 
جواز  فرض  قرار  مراجعة  إلى  الحكومة 
واإلدارات،  العمومية  األماكن  في  اللقاح 
تعليق  أو  مسبق  وإشعار  مهلة  ومنح 
السماح  أجل  من  ملدة شهرين،  به  العمل 
بالقيام  بالتلقيح،  الراغبني  للمواطنني 

بذلك.
التي  العريضة  على  هلل  بنعبد  ووقع 
20 ألف توقيع، إلى جانب نبيلة  وصلت 
االشتراكي  لحزب  العامة  األمينة  منيب 
والتنمية  العدالة  في  والقيادية  املوحد، 
البصري  ومحسن  العينني،  مــاء  أمينة 

مخرج سينمائي وكاتب سيناريو، ومنى 
هاشم كاتبة روائية، وجعفر هيكل أستاذ 

اختصاصي في األوبئة واألمراض.
التلقيح  أن  املواطنني«،  »إئتالف  وقال 
أن  املفهوم  غير  فمن  إجباريا،  يكن  لم 
التنقل  في  املواطنني  حرية  تقييد  يتم 

إبالغهم  دون  حقوقهم  على  والتضييق 
سيتم  حيث  معقولة،  زمنية  آجال  خالل 
ولوج  أو  التنقل  في  الحق  من  حرمانهم 
اختياراتهم  بسبب  العمومية  األماكن 
التلقيح  مــن  تمكنهم  عــدم  أو  ــحــرة  ال

ألسباب صحية مثل الحساسية.

مغاربــة يرفضــون  جـواز التـلـقيح

بنعبد هللا



استغالل عيد المولد 
النبوي لرفع األسعار 

الرباط. األسبوع
  

أسعار  بــارتــفــاع  املــواطــنــون  فــوجــئ 
املحروقات )الغازوال، البنزين( خالل عيد 
املولد النبوي، وذلك بعد أيام من حصول 

الحكومة الجديدة على ثقة البرملان.
وبلغ سعر اللتر الواحد من الغازوال، 
 10.22 األقل،  ألول مرة منذ سنتني على 
من  الواحد  اللتر  سعر  بلغ  فيما  دراهم، 

البنزين 12.02 درهما.
انتظار  ظل  في  االرتــفــاع  هــذا  وجــاء 
الحكومة،  من  جريئة  قــرارات  املواطنني 
والتنسيق  املحروقات،  أسعار  لتسقيف 
مع الشركات املوزعة للمحروقات، لوضع 

حد الرتفاع األسعار.
املحروقات،  أسعار  ارتفاع  وينعكس 
وخاصة الغازوال، على القدرة الشرائية 
املــواد  جــل  ترتفع  حيث  للمواطنني، 
 5 فــاقــت  الــتــي  والخضر  االستهالكية 
والفواكه  الواحد،  غــرام  للكيلو  دراهــم 
بسبب  وذلــك  أثمنتها،  صعدت  أيضا 

زيادة تكاليف تنقل الشاحنات.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
5 العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

الحليمي يحذر من تدهور القدرات المعيشية للمغاربة

كـواليـس  األخبــار

النقابة الوطنية للصحافة تناقش المساواة بين الجنسين في وسائل اإلعالم 

الرباط. األسبوع
  

النوع  وقضايا  الجنسني  بني  املساواة  شكلت 
في وسائل اإلعالم، موضوع نقاش نظمته النقابة 
فاعلني  بمشاركة  املغربية،  للصحافة  الوطنية 
رجال  لحث  وذلك  ونقابيني،  حقوقيني  إعالميني 
ونساء اإلعالم على االنخراط في تطبيق املساواة 
ولتنوير  اإلعالمية،  واإلنتاجات  البرامج  كل  في 
الرأي العام حول الحقوق الكاملة للجنسني معا.

النقابة  رئــيــس  البقالي،  هلل  عبد  ــد  أك ــد  وق
الوطنية للصحافة، أن اختيار هذا املوضوع جاء 
لإلسهام في تكريس ثقافة املساواة، وإبراز الدور 

الجنسني،  ثقافة  في  اإلعــالم  به  يقوم  الــذي 
في تحقيق  والقدرات  اإلمكانيات  وتوظيف 
تسريع هذا االهتمام وتناول قضايا املرأة 
في  لتساهم  طريقها  من شق  يمكنها  بما 
املساواة، مشددا على أهمية ترسيخ ثقافة 

من  الصحفي،  الجسم  داخل  املساواة 
النساء  بقضايا  االهتمام  خــالل 

وإشــراك  اإلعالمية،  ــواد  امل في 
ــســاء فـــي إنـــتـــاج املـــواد  ــن ال
كإعالميات  سواء  اإلعالمية، 
أو  سياسيات  فــاعــالت  أو 

نقابيات أو جمعويات.
وأضاف البقالي، أنه رغم املجهودات املبذولة 
إال  املغرب،  نساء  بوضع  للنهوض  سنوات  منذ 
رغم  والتشريعية،  الدستورية  اإلصالحات  أن 
والتنمية  النساء  حقوق  ضمان  على  حرصها 
لها  تجد  لم  الزالــت  واالقتصادية،  االجتماعية 
في  أبــرز  كما  املغربي،  املجتمع  داخــل  تطورات 
حديثه، أهمية انخراط اإلعالم في تغيير الصورة 
سياسات  نحو  التغيير  في  واملساهمة  النمطية 
تعميق  في  والعقالنية  الحداثة  قوامها  عمومية 

ثقافة املساواة بني الجنسني.
رئيس  مــجــاهــد،  يــونــس  اعتبر  جهته،  مــن 
املجلس الوطني للصحافة، أن موضوع املساواة 
جديدة  غير  مجتمعية  قضية  يبقى  ــالم  واإلعـ
ومنظمات  هيئات  ــدة  ع عند  حــاضــرة  كونها 
وأحزاب سياسية واملؤسسات اإلعالمية، 
امللف،  بهذا  منشغل  املجلس  أن  قائال 
استحضاره  خالل  من  هذا  ويتجلى 
حيث  املهنة،  أخالقيات  ميثاق  في 
داخل  املرأة  كرامة  باحترام  يوصي 
املؤسسات اإلعالمية ووضع مواثيق 

داخلية لذلك.
املجلس  أن  مــجــاهــد،  وأوضـــح 
يــتــدخــل فــي مــوضــوع خــروقــات 
قــضــايــا املـــســـاواة عــلــى ثــالث 
التصدي  مسألة  مستويات: 

التلقائي وفق ما ينص عليه القانون عند رصد أي 
الكرامة تخص املرأة واملخلة  ممارسات حاطة من 
األخالقيات  لجنة  وتدخل  األخالقيات،  بميثاق 
بخرق  تتعلق  بشكايات  توصلها  عند  والتأديب 
سافر يهم املرأة واملجتمع، ثم املسألة الثالثة، تكمن 
نظام  حول  تكوينية  ودورات  ورشــات  تنظيم  في 
والحصص  االنتخابات  في  والتكوين  األخالقيات 
دراســة  إلــى  باإلضافة  للصحفيات،  املخصصة 

أوضاع الصحفيات داخل املؤسسات اإلعالمية.
وشدد رئيس املجلس الوطني للصحافة، على 
األخالقيات  نظام  تطبيق  على  الحرص  ضرورة 
إعطاء  خــالل  من  اإلعالمية،  املؤسسات  داخــل 
التحرير  مجالس  داخــل  مسؤوليات  النساء 
السياسة  وتــحــديــد  الــنــقــاش  فــي  وإشــراكــهــن 
التحريرية للمؤسسة، وتغيير الصورة النمطية، 

بالقانون  مقيدة  املجلس  صالحيات  ألن 
تكريس  لوحده  يمكنه  ال  وبالتالي 

الجنسني  بــني  ــســاواة  امل ثقافة 
األخرى،  األطــراف  مشاركة  دون 

يضيف مجاهد.
غريب،  أمينة  دعت  بدورها، 
رئيسة لجنة املناصفة بالشركة 

إلى  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية 
في  الريادي  دورها  املرأة  إعطاء 

ــبــرملــان ودعــم  اإلعـــالم وال
وإشــراك  املــســاواة،  ثقافة 

الفاعل السياسي من خالل تعديل دفتر التحمالت 
للنساء  أكثر  املجال  لفتح  العمومي،  اإلعالم  في 
والثقافية  السياسية  البرامج  في  للمشاركة 
في  النساء  حضور  أن  إلــى  مشيرة  وغيرها، 
كل  خالل  التلفزية  بالبرامج  السياسي  النقاش 
محطة انتخابية، قليل جدا، بسبب تحكم العقلية 
اإلعالم  وسائل  دمقرطة  يتطلب  مما  الذكورية، 
للحضور  النسائية  الوجوه  أمام  املجال  لفسح 

في اإلعالم العمومي مثل الرجال.
النسوية  اللجنة  أن  غريب،  أمينة  وأوضحت 
من  بمجهودات  قامت  الوطنية  الشركة  داخــل 
أجل تعزيز حضور املرأة في النشرات اإلخبارية 
التقني  املجال  وفي  املختلفة،  التلفزية  والبرامج 
العروض  تتبع  مستوى  على  وحتى  والتصوير، 
والسيناريو، للحد من املظاهر التي تسيء للمرأة 

والعنف إليها في األفالم والدراما.
رئيسة  الرباح،  خديجة  قالت  جانبها،  من 
أن  املغرب،  لنساء  الديمقراطية  الجمعية 
تستدعي  اإلعــــالم،  ــي  ف املـــســـاواة  قضية 
التأطير والتكوين املستمر من أجل مناصرة 
العنف  املبني على  التمييز  قضايا محاربة 
والصور النمطية والعنف ضد املرأة، داعية 
استحضار  إلى  والصحفيات  الصحفيني 
قضايا النساء واحترام أخالقيات 

املهنة خالل عملهن.

مجاهدالبقالي

الرباط. األسبوع
  

كشفت املندوبية السامية للتخطيط، التي 
الحليمي،  أحمد  رأسها  على  يوجد 

ثقة  مستوى  أن  لها،  تقرير  في 
األسر عرف خالل الفصل الثالث 
من سنة 2021، تحسنا مقارنة 
نفس  ومع  السابق  الفصل  مع 

الفصل من السنة املاضية.
 24.4 وحسب املندوبية، فإن 

فــي املــائــة مــن األســر تتوقع 
مستوى  تــراجــع 

املعيشة خالل 
شهرا   12 الـ 
املـــقـــبـــلـــة، 
بينما تتوقع 

في   41.8
من  املائة 
ــر  ــ األسـ

استقراره، في حني أن 33.8 في املائة ترجح 
وأضافت،  الساكنة،  عيش  مستوى  تحسن 
خالل  عرف  املغربية  األسر  ثقة  مستوى  أن 
تحسنا   ،2021 سنة  مــن  الــثــالــث  الفصل 
 60.6 65.5 نقطة عوض  ملحوظا، حيث بلغ 

نقطة خالل السنة املاضية.
 73 وأكدت املندوبية في نفس التقرير، أن 
% من األسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية خالل 12 شهرا املقبلة، 
في حني ال يتجاوز معدل األسر التي 
مشيرة   ،%  2.1 انخفاضها  تنتظر 
% من األسر صرحت   87.5 إلى أن 
عرفت  الغذائية  املــواد  أسعار  بــأن 
ارتفاعا خالل 12 شهرا األخيرة، في 

عكس حني رأت  فقط   %  0.6
ذلك.

فـــــــخـــــــالل 
ــل  ــ ــ ــص ــ ــ ــف ــ ــ ال
ــث مــن  ــالـ ــثـ الـ
 ،2021 ســنــة 
توقعت 84.2 
ــي املـــائـــة  ــ ف
مـــن األســـر 
 5.9 مقابل 

في املائة منها، ارتفاعا في مستوى البطالة 
استقر  وهكذا  املقبلة،  شهرا   12 الـــ  خــالل 
بلغ  سلبي  مستوى  في  املؤشر  هذا  رصيد 
ناقص 78.3 نقطة، مقابل ناقص 69.8 نقطة 
نقطة   82 وناقص  السابق،  الفصل  خــالل 
خالل نفس الفصل من السنة املاضية، تقول 
 55.1 أن  تضيف  أن  قبل  الحليمي  مندوبية 
مداخيلها  أن  صرحت  األســر  من  املائة  في 
 40.7 استنزفت  فيما  مصاريفها،  تغطي 
في املائة من األسر مدخراتها أو لجأت إلى 
التي  األســر  معدل  يتجاوز  وال  االقــتــراض، 
 4.2 مداخيلها  من  جزء  ادخــار  من  تمكنت 
املائة  في   53.7 أن  على  مؤكدة  املائة،  في 
لها  املالية  الوضعية  تطور  أكدت  األسر  من 
مقابل5.7 في املائة قالت بتدهور وضعيتها 

خالل األشهر الفارطة.
وضعيتها  لتطور  األســر  تصور  وبشأن 
املالية خالل 12 شهرا املقبلة، فتتوقع 29.9 
في املائة منها تحسنها مقابل 14.8 في املائة 

التي تنتظر تدهورها. 
تحسنا  املؤشر  هذا  رصيد  سجل  وهكذا، 
طفيفا، مسجال بذلك 15.1 نقطة مقابل 14.8 
نقطة  و11.9  السابق،  الفصل  خــالل  نقطة 

خالل نفس الفصل من السنة املاضية. الحليمي

 »pcr إدارة األمن تشترط »تحليل
للمشاركة في المباريات

غوتيريس يفضح مراوغات
الجزائر والبوليساريو 

الرباط. األسبوع
  

اجتياز  أن  الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  كشفت 
الكتابية ملباريات األمن الوطني، تتطلب توفر  االختبارات 
في  التلقيح  جــواز  على  واملترشحني  املترشحات  جميع 

جميع مراكز االمتحانات على الصعيد الوطني.
عليهم  تعذر  الذين  لألشخاص  العامة  املديرية  وأجازت 
 pcr تحليل  إجراء  شهادة  تقديم  التلقيح،  بجواز  اإلدالء 
وال  سلبية  نتيجتها  تكون  »كورونا«،  فيروس  عن  للكشف 

تتعدى 72 ساعة.
يشمل  اإلجــراء  هذا  أن  الوطني،  األمــن  مديرية  وقالت 
في  ويأتي  والرياضية،  والشفوية  الكتابية  املراحل  جميع 
السلطات  اعتمدتها  التي  االحترازية  التدابير  تنفيذ  إطار 
لعموم  الصحي  ــن  األم على  حرصا  وأيــضــا  العمومية، 

املترشحات واملترشحني.

الرباط. األسبوع
  

هاجم األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريس، في مداخلته 
الباطلة  واألكاذيب  االدعــاءات  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أمام 

للجزائر وجبهة البوليساريو بشأن قضية الصحراء املغربية.
األمم  تتدارسها  التي  الصحراء  قضية  أن  العام،  األمني  وأوضح 
النزاع  أن  على  مؤكدا  واألمــن،  بالسالم  تتعلق  قضية  هي  املتحدة، 
اإلقليمي يندرج تحت البند السادس من ميثاق األمم املتحدة املتعلق 

بالحل السلمي.
وقال غوتيريس: إن الحل النهائي للنزاع اإلقليمي حول الصحراء، 
ال يمكن أن يكون إال سياسيا وواقعيا وتوافقيا، ليقطع الطريق على 
مراوغات جبهة البوليساريو، التي تروج رفقة الجزائر لحلم »تقرير 

املصير«.
رقم:  األمــن  مجلس  ــرارات  ق أن  إلى  األممي  العام  األمــني  وأشــار 
2440، 2468، 2494 و2548، تؤكد أولوية ومصداقية مبادرة الحكم 

الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع اإلقليمي في إطار السيادة املغربية.

الحيطي توصي بإدراج البيئة ضمن اتفاقيات حقوق اإلنسان

الرباط. األسبوع
  

الــوزيــرة  الحيطي،  حكيمة  أعلنت 
الحالية  والرئيسة  للبيئة  السابقة 
منظمتها  أن  الدولية،  الليبرالية  ملنظمة 

اعتمدت مشروعا جديدا سيركز على 
إيجاد الحلقة املفقودة بني حقوق 
مع  بتعاون  والبيئة،  اإلنسان 

لجنة العدالة املناخية.
عبر  الحيطي  وأوضــحــت 
التواصل  بمواقع  حسابها 
املنظمة  أن  االجــتــمــاعــي، 

ــة،  ــي ــدول الــلــيــبــرالــيــة ال
شركائها  مع  بتعاون 
البرملانية  والجمعية 

للبحث  دراسة  ستطلق  أوروبا،  ملجلس 
وتغير  البيئة  قضايا  بــني  الــربــط  عــن 
املناخ بحقوق اإلنسان، وأشارت إلى أن 
املنشأة حديثا، ستقوم  العمل  مجموعة 
من  املشروع،  هذا  وتنفيذ  باستكشاف 
خالل االعتماد على بحث ميداني أنجز 
في دول أوروبية، من أجل الربط الناجح 
بني املفهومني: البيئة وحقوق اإلنسان، 
يسمح بتعميمه على بقية بلدان العالم.
ــإن  ــي، فـ ــطـ ــيـ ــحـ ــب الـ ــســ وحــ
حصلت  التي  العمل  مجموعة 
»املنظمة  مــن  تفويض  على 
إلنجاز  الــدولــيــة«  الليبرالية 
منها  دول   9 تضم  ــدراســة،  ال
أوكرانيا،  فرنسا،  املغرب، 
ــدا،  ــنـ ــولـ فـــلـــنـــدا، هـ

إسبانيا، وبلجيكا.
الحيطي
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قصة أول تنصل أمريكي
عن وعوده للمغرب

تاريخ  األمريكية  املتحدة  للواليات  إن 
في  املغرب  عن  الدائم  تخليها  من  طويل 
محطات فاصلة، بعد أن تقطع معه أشواطا 
فقد  الكبرى.  املشاريع  بعض  في  طويلة 
اململكة  عن  فيها  تخلت  محطة  أول  كانت 
املغربية هي الحرب العاملية الثانية، عندما 
وكان  بينهما،  مباشر  اتصال  أول  حصل 
في  عقد  الذي  أنفا،  مؤتمر  طريق  عن  ذلك 
البيضاء،  الدار  بمدينة   1943 يناير  شهر 

الحلفاء،  دول  قادة  أهم  فيه  شارك  والــذي 
وهم الرئيس األمريكي  فرانكلني روزفيلت، 
ورئيس وزراء بريطانيا العظمى وينستون 
تــشــرشــل، وعــن فــرنــســا الــحــرة، شــارك 
جيرو،  وهنري  دوغــول  شــارل  الجنراالن 
في حني اعتذر رئيس االتحاد السوفياتي، 
هي  املــفــاجــأة،  وكــانــت  ستالني،  جــوزيــف 
مشاركة جاللة السلطان محمد بن يوسف، 
موالي  األمير  آنــذاك،  العهد  بولي  مرفوقا 

الحسن.
الرئيس  أقام  املؤتمر،  ذلك  هامش  وعلى 
استقبل  ذلك،  وقبل  عشاء،  حفل  األمريكي 
بعدما  تامة،  سرية  في  املغربي  العاهل 
أشــغــال  خـــالل  شخصيته  بــقــوة  أعــجــب 
املؤتمر، أما ما دار خالل االجتماع السري، 
فقد ذكره جورج سبيلمان في كتابه »املغرب 

من الحماية إلى االستقالل«، والذي قال في 
هذا الصدد: ))قبل حفل العشاء الذي أقامه 
روزفيلت، استقبل الرئيس، العاهل املغربي 
بكل  آراءه  عليه  وعــرض  تامة،  سرية  في 
الفرنسية  الحماية  وصف  حيث  صراحة.. 
املغرب  يحصل  أن  ويجب  متجاوز،  كنظام 
على استقالله الكامل في أقرب وقت ممكن 
الحرب، وأن  انتهاء  أبعد اآلجال بعد  وفي 
على  ملساعدته  مستعدة  املتحدة  الواليات 
لعبقرية  نظرا  املشروعة،  تطلعاته  تحقيق 

شعبه وماضيه العريق واملجيد((.
على  كبير  وقع  الكلمات  لهذه  كان  وقد 
السلطان محمد الخامس، الذي كان مطلبه 
األول، خالل هذه املرحلة، هو االستقالل وال 
مسلسل  بدأ  هناك  ومن  غيره،  آخر  شيء 
الوطنية  ــحــركــة  وال الــســلــطــان  مطالبة 

املغربية، باستقالل البالد.
أما أمريكا، التي وعدت املغرب بمساعدته 
فقد  الثانية،  العاملية  الحرب  نهاية  بعد 
تنصلت من وعودها، وبحثت عن مصالحها، 
في  التجارة  امتياز  فرنسا  منحتها  عندما 
فوق  العسكرية  قواعدها  وإقامة  املغرب، 

األراضي املغربية ابتداء من سنة 1952.
املغرب  عن  أمريكا  تخلت  فقد  وهــكــذا.. 
عن  مصالحها  وفضلت  األولــى،  املــرة  في 
مناصرة حق املغرب في استقالله، بل وقع 
بعد سنة من ذلك، حدث مهم لم تحرك فيه 
ساكنا، وهو إقدام فرنسا على نفي السلطان 
الشعب  وترك  يوسف،  بن  محمد  الشرعي 
املغربي والسلطان الشرعي يواجهون قوة 
فرنسا العظمى آنذاك، قبل أن تنتصر اإلرادة 

ويحصل املغرب على استقالله.

هل يجب على المغرب 
الحذر من أمريكا ؟

بــعــد تــاريــخ طـــويــل
 من عدم الوفاء بوعودها

دي  ستيفان  المخضرم،  الدبلوماسي  تعيين  عن  مؤخرا،  المتحدة،  األمم  أعلنت 
 12 نحو  بوليساريو  جبهة  أو  المغرب  رفض  بعد  للصحراء،  خاصا  مبعوثا  ميستورا، 
مرشحا منذ شغور المنصب في ماي 2019، وكان المثير لالنتباه في هذا المستجد، 
األمريكي  الخارجية  وزير  أعلن  حيث  األمريكية،  المتحدة  الواليات  فعل  رد  هو 
أنطوني بلينكن في بيان، أن بالده »ترحب بحرارة« بتعيين دي ميستورا، وقال 
سلمي  مستقبل  تشجيع  أجل  من  جهوده  بحزم  ))سندعم  الخصوص:  بهذا  أيضا 
بدون  سياسية((  عملية  استئناف  أجل  ومن  والمنطقة،  الصحراء  لشعب  ومزدهر 
بالده  باعتراف  والقاضي  ترامب،  دونالد  السابق،  األمريكي  الرئيس  قرار  يذكر  أن 

بسيادة المغرب على كامل صحرائه في شهر دجنبر 2020.
وحسب مسؤول في األمم المتحدة، رفض الكشف عن اسمه، فإن ))واشنطن 
لها مصلحة في اإلبقاء على الغموض، ألن هذا األمر يناسبها، وال يمكنها إلغاء 
قرار ترامب بدون تغيير العالقة التي نشأت مقابل ذلك بين المغرب وإسرائيل، 
المتحدة((، معتبرا أن  وال يمكنها تثبيته، ألن ذلك يتعارض مع قرارات األمم 
))اعتماد سياسة مبهمة يتيح لها الضغط على المغرب(( )المصدر: فرانس 24، 

بتاريخ 7 أكتوبر 2021(.
الرئيس  صعود  منذ  الصحراء،  قضية  من  الغامض  األمريكي  الموقف  هذا  إن 
في  المغرب  ثقة  جدوى  حول  استفهام  عالمات  عدة  يطرح  بايدن،  جو  الجديد 
أمريكا، والدخول في الحلف الجديد الذي تقوده إلى جانب كل من أستراليا 
والحال  فرنسا،  عن  التخلي  مقابل  إفريقيا،  في  وإسرائيل  وبريطانيا 
أنه  على  الدولة،  هذه  وجدت  أن  منذ  قائمة،  األمريكية  السياسة  أن 
ليست هناك صداقة دائمة وإنما هناك مصالح دائمة، ويشهد تاريخ 
العالقات بين المغرب وأمريكا على أن هذه األخيرة كانت تتخلى 
يسعى  لذلك،  ؟  أيضا  المرة  هذه  تفعلها  فهل  دائما..  المغرب  عن 
عن  أمريكا  فيها  تخلت  التاريخ  من  لحظات  إبراز  إلى  الملف  هذا 

المغرب، وعاكست مصالحه بعدما قدمت له وعودا كبيرة.

سعد الحمريأعد الملف: 
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عندما أراد الحسن الثاني 
الهروب من فرنسا واالرتماء 
في أحضان أمريكا فكافأته 

بدعم محاولة انقالبية ضده

أمريكا  تخلي  مسار  في  الثانية  املحطة 
الستينيات  املغرب، كانت خالل مرحلة  عن 
وبداية السبعينيات من القرن املاضي، عندما 
حصل تحول بزاوية قدرها ثالثمائة وستني 
درجة في العالقات املغربية الفرنسية، على 
املهدي  االتــحــادي  الزعيم  اغتيال  خلفية 
في  الــفــرنــســيــة،  األراضــــي  فـــوق  بنبركة 
1965، والذي خلف أزمة حادة بني  أكتوبر 
البلدين استمرت ملا يقارب السبع سنوات، 
املغرب  من  فرنسا سفيرها  سحبت خاللها 
الثاني  الحسن  نظام  إقدام  على  احتجاجا 
ساحة  الفرنسية  األراضــي  استعمال  على 
املعارضني،  واغتيال  الحسابات  لتصفية 
ظل  الثاني،  الحسن  الراحل،  امللك  أن  رغم 
يكرر أنه ال علم له وال دخل له وال معرفة له 
بما حصل، ورفض تسليم الجنرال أوفقير 
املتهم  أنه  اعتبار  على  ملحاكمته  لفرنسا، 

األول في قضية بنبركة.
عمل  املــغــربــي،  الجانب  مــن  فعل  وكــرد 
الحسن الثاني على اتخاذ خطوة، اعتبرت 
الفرنكفونية  من  الخروج  وهي  األمام،  إلى 
بصفة نهائية على جميع األصعدة، واالتجاه 
األنجلوساكسوني،  والفلك  أمريكا  نحو 
ــذي خــلــف اســتــيــاء كبيرا  ــر الـ وهـــو األمـ
ذات  املغربية  النخبة  أوساط  في  وتوجسا 
فقدان  من  تخوفت  التي  الفرنسية،  الثقافة 
مصالحها، وباإلضافة لذلك، ساد قلق كبير 
بني سلطات التفكير الفرنسية التي تخوفت 
من فقدان فرنسا ملصالحها في املغرب بصفة 
نهائية، غير أن األمر املثير، هو أن املغرب، 
صوب  وتوجهه  فرنسا  عــن  تخليه  ــم  رغ
املحاولة  كافأته هذه األخيرة بدعم  أمريكا، 
االنقالبية الثانية على امللك الراحل الحسن 
قادها  والتي   ،1972 16 غشت  يوم  الثاني، 
الجنرال محمد أوفقير، وقد تحدثت العديد 
من الصحف العاملية عن ضلوع أمريكا في 

هذه العملية.  
أمريكا  بأن  علمه  ورغم  املغرب،  أن  غير 
إال  االنقالبية،  املحاولة  في  متورطة  كانت 
أنه لم يعمل على قطع عالقاته معها، بل إن 
مغايرا  كان  به،  قام  دبلوماسي  تحرك  أول 
املغربي،  الخارجية  وزيــر  قام  فقد  تماما، 
ألمريكا  عمل  بزيارة  بنهيمة،  الطيب  أحمد 
في أكتوبر 1972، أي شهرين بعد املحاولة 
الــزيــارة  االنــقــالبــيــة، وحـــاول خــالل تلك 
عندما  األمــريــكــان،  نظرائه  على  الضغط 
املحاولة  في  أمريكا  مشاركة  قضية  كانت 
ورقة  خــالل  من  العهد،  حديثة  االنقالبية 
العسكرية  بالقواعد  تتعلق  ومهمة،  حيوية 
املطالبة  طريق  عن  املغرب،  في  األمريكية 

بإعادة النظر فيها. 
أحــزاب  ــة  ورقـ على  اللعب  ــاول  حـ كما 
إمكانية  إلى  التلميح  خالل  من  املعارضة، 
إشراكهم في الحكم، وهي التي كانت تنادي 
بجالء القواعد األمريكية منذ حصول املغرب 
املغربي  الوزير  أنذر  وقد  االستقالل،  على 
مخاطبيه األمريكيني، بأن الحكومة املغربية 
املعارضة،  فيها  شاركت  إذا  ما  حالة  في 
القواعد  قضية  بخصوص  مواقفها  فــإن 
األمريكية على أرض اململكة، ستتخذ منحى 
الجديدة  الحكومة  ستطالب  حيث  آخــر، 
الوزير  أكد  وقد  األمريكية،  القواعد  بجالء 
الحكومة  أن  العبارة،  وبصريح  املغربي، 
املغربية تود فرصة مبكرة إلعادة النظر في 
مسألة القواعد األمريكية في املغرب برمتها.
القواعد  قضية  إثارة  محاولة  أن  ويبدو 
إلثارة  فقط  محاولة  مجرد  كان  األمريكية، 

بالنسبة  املــغــرب  أهمية  ــى  إل األمــريــكــان 
ألمريكا من الناحية الجيوسياسية، وقد كان 
هذا امللف مجرد مقدمة مللف آخر أكثر أهمية 

بالنسبة للمغرب، وهو قضية الصحراء.
املغربية،  الصحراء  قضية  فبخصوص 
فقد أوضح الطيب بنهيمة، أن اململكة ترى 
بطريقة  املــوضــوع  تــقــارب  ال  إسبانيا  أن 
مطمئنة تماما، وأشار إلى أن املغرب اتفق 
األمم  يدي  بني  القضية  لجعل  إسبانيا  مع 
عن  امتنعت  األخيرة  هذه  أن  غير  املتحدة، 
جميع القرارات الصادرة عن األمم املتحدة. 
إلى  اللقاء،  الوزير خالل نفس  أشار  كما 
والــرأي  السياسي  الشأن  مكونات  كل  أن 
العام باملغرب، بمن فيهم أحزاب املعارضة 
امللك  ويلومون  للغاية،  قلقون  وغيرهم، 
في  انتقادات بشأن سياسته  له  ويوجهون 
معهم  استشارته  عــدم  وكذلك  الصحراء، 
كما شدد  الشأن،  بهذا  القرارات  اتخاذ  في 
الوحدة  يحقق  أن  بإمكانه  امللك  أن  على 
الوطنية بشكل سريع جدا، من خالل تحدي 
وخلق  الصحراء،  قضية  بشأن  إسبانيا 
لكنه  املعارضة،  أحــزاب  طرف  من  التفاف 
األحــداث،  يستبق  أو  يتسرع  أن  يريد  ال 
املقابل،  وفي  القضية،  هذه  على  باالعتماد 
أكد الوزير املغربي، أن الحسن الثاني كان 
مع  األمــر  لتسوية  استعداد  وعلى  يخطط 
إسبانيا عن طريق منحها حق املشاركة في 
فوسفاط الصحراء، بل وحتى إقامة قواعد 
في  مكانتها  حماية  على  تساعد  إسبانية 

جزر الكناري. 
دور  عــن  التغاضي  بنهيمة  ــاول  ح لقد 
مقابل  االنقالبية، وفي  املحاولة  في  أمريكا 
ذلك، إثارة انتباه أمريكا إلى أهمية قضية 
حيث  فيها،  الوضع  وخــطــورة  الصحراء 
املغرب  أن  األمريكان،  للمسئولني  أوضــح 
الليبي  النشاط  إزاء زيادة  بالغ  قلق بشكل 
الليبيون  قدم  إذا  أنه  في الصحراء، مؤكدا 
في  املــوجــودة  الحركات  لبعض  الــســالح 
ــك مــن شــأنــه أن يضر  ــإن ذل الــصــحــراء، ف
وفي  حــرج،  موقف  في  ويجعله  باملغرب، 
ذات السياق، أكد على وجود نشاط للصني 
املنطقة،  السوفياتي في  الشعبية واالتحاد 

إضافة إلى وجود نشاط جزائري. 
الصحراء  في  الوضع  استعراض  وبعد 
طلب  تطرحها،  أصبحت  التي  والتحديات 

تشارك  أن  املتحدة،  الواليات  من  بنهيمة 
في  أمله  عن  معربا  الصحراء،  قضية  في 
بأن  إسبانيا  إقناع  على  املغرب  تساعد  أن 
تتخذ موقفا أكثر مسئولية بشأن القضية، 
غير أن وزير الخارجية األمريكي، أوضح له 
بأن ))الواليات املتحدة ال يمكن أن تشارك 
وال  لها  ناقة  ال  وأنها  القضية،  هــذه  في 
جمل فيها((، وتعلل بأن ))األمر يقف على 
تطور القضية بني إسبانيا واملغرب(( كما 
أكد على أنه سيقول نفس الكالم إلسبانيا، 
وصرح أن بالده لن تقف إلى جانب إسبانيا 
جملة  القضية  مــن  موقفها  وأن  أيــضــا، 

وتفصيال، هو الحياد.
الوزير  قاله  ما  أخذوا  األمريكان  أن  يبدو 
لهم  أكد  عندما  الجد،  محمل  على  املغربي 
في  يعيش  أصبح  الثاني  الحسن  امللك  أن 
عدم  جــراء  املعارضة،  ضغط  وتحت  عزلة 
فبعد  الــصــحــراء،  قضية  فــي  استشارتهم 
بها  قــام  التي  الــزيــارة  من  من شهرين  أقــل 
أي  أمريكا،  إلــى  املغربي  الخارجية  وزيــر 
روجــرز،  ويليام  رفع   ،1973 سنة  مطلع  في 
 -  1969 )يناير  األمريكي  الخارجية  وزيــر 
األمريكي  للرئيس  مذكرة   )1973 شتنبر 
الثاني  ))الحسن  أن  فيها  جاء  نيكسون، 
منذ املحاولة االنقالبية التي وقعت ضده 
وقع  على  يعيش  وهــو   ،1972 غشت  في 
األمر  والخارجية،  الداخلية  التهديدات 
اهتمام  يتطلبا  مشكالن  عنه  نتج  الــذي 
األولى  فاملشكلة  أساسية.  بصفة  أمريكا 
الثاني سار يخشى  الحسن  أن  في  تكمن 
شكوك  ولــه  فيه،  الثقة  فقدت  أمريكا  أن 
االنقالبية  املحاولة  في  متورطة  أنها  في 
في  فتتمثل  الثانية  املشكلة  أما  الثانية، 
إطفاء  بــدافــع  الثاني،  الحسن  أن  كــون 
النظر  إعادة  طلب  فإنه  الداخلي،  الغليان 

في الوجود األمريكي باملغرب((.
وشددت هذه املذكرة على ضرورة إرسال 
روبرت  أبدى  حيث  للملك،  خاص  مبعوث 
الثاني  الحسن  يعرف  الذي  )وهو  مورفي 
املغرب(  في  األمريكي  اإلنـــزال  ــام  أي منذ 
تأكيد  لنقل  امللك  إلى  للذهاب  استعداده 
املذكرة  أكدت  وقد  له،  دعمها  على  أمريكا 
على ضرورة إرسال املبعوث إلى امللك في 

أي  السنة،  نفس  من  يناير  منتصف 
بعد عشرة أيام من تاريخ رفع املذكرة.

لقد حاول بنهيمة 
التغاضي عن دور 

أمريكا في المحاولة 
االنقالبية، وفي 
مقابل ذلك، إثارة 

انتباه أمريكا إلى 
أهمية قضية الصحراء 
وخطورة الوضع فيها، 

حيث أوضح للمسئولين 
األمريكان، أن المغرب 

قلق بشكل بالغ إزاء 
زيادة النشاط الليبي 
في الصحراء، مؤكدا 
أنه إذا قدم الليبيون 

السالح لبعض 
الحركات الموجودة 
في الصحراء، فإن 

ذلك من شأنه أن يضر 
بالمغرب، ويجعله في 

موقف حرج، وفي 
ذات السياق، أكد على 

وجود نشاط للصين 
الشعبية واالتحاد 

السوفياتي في 
المنطقة، إضافة إلى 

وجود نشاط جزائري.

محمد الخامس مرفوقا بولي العهد موالي الحسن في مؤتمر أنفا )1943( بحضور دوغول وتشرشل وروزفلت
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للمغرب  رسمية  غير  بزيارة  مورفي  قام 
 ،1973 يناير  و29   28 يومي  وذلــك  فعال، 
وكان هدفه هو جس نبض الحسن الثاني 
ومعرفة موقفه من أمريكا، خاصة وأن العالم 
املحاولة  في  تورطها  عن  يتحدث  كان  كله 
االنقالبية في غشت 1972، غير أن رد فعل 
امللك كان مفاجئا تماما، فقد أكد أنه ال يشك 
أبدا في دور أمريكا في املحاولة االنقالبية، 
مورفي  أشار  فقد  اللقاء،  هذا  وبخصوص 
إلى أنه كان حبيا، وكان ينتظر من امللك أن 
وزير  فعل  كما  معه  الصحراء  قضية  يثير 
خارجيته في واشنطن، غير أنه لم يثر هذه 
يتطرق  لم  ملــاذا  نعلم  وال  باملرة،  القضية 
يعلق  ولم  املوضوع،  لهذا  الثاني  الحسن 
االنقالبية  املحاولة  في  أمريكا  دور  على 

التي وقعت ضده.  

قبل اعتراف ترامب بمغربية الصحراء.. 

هكذا حاول أوباما دعم 
االنفصال في الصحراء المغربية

منذ حادثة دعم أمريكا للمحاولة االنقالبية 
على الحسن الثاني بقيادة الجنرال أوفقير، 
وظل  قوية،  هــزات  البلدين  بني  تحدث  لم 
دولة  ألقوى  الحليف  بمثابة  يعتبر  املغرب 
البلدين  بني  العالقات  أن  غير  العالم،  في 
خالل  الــتــاريــخ  فــي  أيامها  أســوأ  عاشت 
بــاراك  األمريكي  للرئيس  الثانية  الوالية 
هيالري  تقديم  منذ  وبالضبط  ــا،  ــام أوب
الخارجية  وزارة  من  استقالتها  كلينتون 
في  مكانها  كيري  جون  وتعيني  األمريكية 
التوتر  2013، ومن مظاهر هذا  بداية سنة 
الرئيسية،  أسبابه  ومن  بل  العالقات،  في 
األسلوب الذي تعاملت به الواليات املتحدة 
مع قضية املغرب األولى، قضية الصحراء، 
عمق  أظهر  ومــا  املــذكــورة،  املرحلة  خــالل 
مع  املغرب  استعملها  التي  النبرة  األزمــة، 
من  امتعاضه  عن  عبرت  والتي  واشنطن، 
ازدواجية الخطاب األمريكي في تعامله مع 

اململكة.
كلينتون  هيالري  تقديم  بعد  فمباشرة 
الــخــارجــيــة  رأس  عــلــى  ــن  م اســتــقــالــتــهــا 
هذه  تخفيه  كــانــت  مــا  ظهر  األمــريــكــيــة، 
على  عملت  حيث  املــغــرب،  تجاه  األخــيــرة 
األمــم  بعثة  تمكن  قــانــون  مــســودة  إعـــداد 
املتحدة في الصحراء املغربية، من التحقيق 
أدى  ما  وهو  اإلنسان،  حقوق  احترام  في 
حليفه  من  حــازم  ملوقف  املغرب  تبني  إلى 
األمريكي وإعالن التعبئة العامة في اململكة، 
ــارت هــذه املــبــادرة هــزة مدوية في  وقــد أث
امللكي،  القصر  ))استدعى  حيث  املغرب، 
في  السياسية  القوى  جميع  عاجل،  بشكل 
اجتماع تم فيه تكرار التأكيد على اإلجماع 

الوطني(( حسب بيان بهذا الخصوص.
االتصال  وزيــر  الخلفي،  مصطفى  وقــال 
املغربية  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق 
العاملية:  األنباء  وكــاالت  بممثلي  لقاء  في 
))إننا نعرب عن رفضنا القاطع لهذا النوع 
من املبادرات الجزئية واألحادية الجانب(( 
الوطنية  بالسيادة  ))مــس  أنها  معتبرا 

للمملكة املغربية((.
امللكي  املستشار  بــرئــاســة  وفــد  ــدأ  وبـ
الفاسي  الطيب  السابق،  الخارجية  ووزير 
العاملية، من  العواصم  الفهري، جولة على 
بينها موسكو، بيد أن هذه التصريحات لم 
تمنع اإلدارة األمريكية من اقتراح مشروع 
 ،2013 أبريل  في شهر  األمن،  قرار ملجلس 
األمم  بعثة  صالحيات  توسيع  إلى  يدعو 
مراقبة  لتشمل  الــصــحــراء  فــي  املــتــحــدة 
التي  الجهود  وبفضل  اإلنــســان،  حقوق 

أمريكا  تراجعت  آنـــذاك،  املغرب  بها  قــام 
أثارها  التي  الزوبعة  وبعد  مقترحها،  عن 
استعمال  إلى  أمريكا  عادت  املشروع،  ذلك 
عن  فيها  تعبر  التي  نفسها  التصريحات 
وتم  وواقعيته،  املغربي  املخطط  مصداقية 
التأكيد على ذلك في البيان الختامي للقاء 
القمة الذي أجراه امللك محمد السادس مع 

الرئيس أوباما في شهر نونبر 2013.
ولم تكد تنطفئ نار األزمة التي أشعلتها 
حتى   ،2013 سنة  املــغــرب  مــع  واشنطن 
 ،2016 سنة  جديدة  أزمــة  نيران  استعرت 
وكان  اإلنسان،  حقوق  ملف  بسبب  ودائما 
البلدين،  بــني  صــدامــا  شكل  مــا  ــم  أه مــن 
الخارجية  وزارة  أصــدرتــه  الــذي  التقرير 
 ،2016 األمــريــكــيــة والــصــادر فــي أبــريــل 
بالدنا،  في  اإلنسان  حقوق  أوضــاع  حول 
عن  التقرير  تحدث  حيث  بشدة،  وانتقدها 
))استخدام مجموعة من أساليب التعذيب 
االعترافات  النــتــزاع  األمــن  قــوات  يد  على 
تحقيقات  وجــود  لعدم  إضافة  بالجرائم، 
بالتعذيب((،  املتهمني  لألفراد  ومحاكمات 
املغربية  السجون  ))أوضاع  أن  اعتبر  كما 
وأن  الدولية،  للمعايير  تخضع  وال  سيئة، 
الحكومة املغربية تستخدم بعض القوانني 
املستقلة  اإلنسان  حقوق  منظمات  لتقييد 

والصحافة ووسائل اإلعالم((.
أيضا  املــرة  هــذه  اختارت  الرباط  أن  إال 
 ،2013 التي استعملتها سنة  املقاربة  نفس 
التقرير،  هــذا  على  وقــوي  قاسي  رد  وهــو 
األمريكي  السفير  الرباط  استدعت  حيث 
باملغرب، للتعبير عن احتجاجها على خلفية 
األمريكية،  الخارجية  نشرته  الذي  التقرير 
في  بالغا  الداخلية  وزارة  أصـــدرت  كما 
))مضمون  أن  خالله  من  أكــدت  املوضوع، 
في  الــصــادر  تقرير الخارجية األمريكية، 
حقيقي،  بشكل  افترائي   ،2016 أبريل   13

ــن تــقــريــب املــعــلــومــة إلــى  حــيــث انــتــقــل م
التقييم  ومــن  وتفصيال،  جملة  اختالقها 

املغلوط إلى الكذب املوصوف((. 
لم  املغربية  الحكومة  أن  البالغ  وسجل 
األمريكية منذ  السلطات  انتباه  تثير  تفتأ 
الخارجية  تقرير  افتقار  سنوات، إلى  عدة 
للدقة،  اإلنــســان  حــقــوق  حــول  األمريكية 
وإلى طابعه املنحاز والبعيد عن الحقائق، 
مبرزا أن ))املصادر الحصرية املستخدمة، 
يكفي،  بما  موثوقة  غير  كانت  مــا  غالبا 
ومعادية سياسيا، فضال عن كون املعلومات 
املتضمنة غير دقيقة، والتقييمات ال أساس 
لها من الصحة، واالستنتاجات كانت عامة 
فيها  مبالغا  جاءت  واإلسقاطات  ومتسرعة 
هذه  والحالة  معزولة((،  حاالت  على  بناء 
من  الواثق  املغرب  ))فــإن  البالغ،  يضيف 
تطور نموذجه املجتمعي الذي تمت بلورته 
ويجري تفعيله من قبل املغاربة ومن أجلهم، 
والذي ال يقبل تلقي دروس من أي كان، لم 
يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من 

املؤاخذة املعللة واملوضوعية((.
لم يكتف املغرب بهذا الرد فقط، بل شارك 
بالرياض  املغربية  الخليجية  القمة  في 
وألقى   ،2016 أبــريــل   20 ــاء  ــع األرب ــوم  ي
اعتبر  خالله  خطابا  السادس  محمد  امللك 
اعتالئه  منذ  اإلطالق  على  له  أقوى خطاب 
الوضع  ))إن  فــيــه:  ــاء  ج ومــمــا  ــعــرش،  ال
في  الفاضح  الخلط  ظل  في  خاصة  خطير، 
التعبير  بني  الخطاب  وازدواجية  املواقف، 
الطعن  عن الصداقة والتحالف، ومحاوالت 
أمام  إننا  منا؟  يريدون  فماذا  الخلف..  من 
الجماعي،  بأمننا  املس  مؤامرات تستهدف 
فاألمر واضح وال يحتاج إلى تحليل.. إنهم 
التي  بلداننا،  من  تبقى  بما  املس  يريدون 
استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها، 

وعلى استمرار أنظمتها السياسية((.

وأضاف الجالس على العرش العلوي في 
نفس الخطاب، في إشارة إلى أمريكا: ))إن 
املس  تستهدف  التي  العدوانية  املخططات 
فبعد  تتوقف.  ولن  متواصلة  باستقرارنا، 
تمزيق وتدمير عدد من دول املشرق العربي، 
وآخرها  غــربــه،  تستهدف  الــيــوم  هــي  هــا 
املناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية 
لبلدكم الثاني املغرب((، وتابع امللك خطابه 
فخصوم  جــديــدا،  ليس  ــذا  ))وهـ بالقول: 
املباشرة  الوسائل،  كل  يستعملون  املغرب 
املكشوفة،  مناوراتهم  في  املباشرة،  وغير 
نزع  إمــا  الــظــروف،  حسب  يحاولون  فهم 
الشرعية عن تواجد املغرب في صحرائه، أو 
تعزيز خيار االستقالل وأطروحة االنفصال، 
أو إضعاف مبادرة الحكم الذاتي التي يشهد 
ومصداقيتها،  بجديتها  الدولي  املجتمع 
شهر  أصبح  املؤامرات،  في  التمادي  ومع 
مجلس  اجتماعات  يصادف  الــذي  أبريل، 
ترفع  فزاعة  الصحراء،  قضية  حول  األمن 
عليه  الضغط  ملحاولة  وأداة  املغرب،  أمام 

أحيانا، والبتزازه أحيانا أخرى((.
وهكذا دخل املغرب في قطيعة مع الواليات 
املتحدة األمريكية، خالل ما تبقى من والية 
باراك أوباما، ولم يتغير الحال إال مع مجيء 
أواخــر  بني  من  كــان  الــذي  ترامب،  دونالد 
أمريكا  اعتراف  عليها،  وقع  التي  القرارات 
بمغربية الصحراء مقابل تطبيع املغرب مع 
الرئيس  عهد  على  املوقف  أن  إال  إسرائيل، 
فهل  الغموض..  بعض  يكتسيه  الجديد، 
بالغموض،  األمريكي مطبوعا  املوقف  يظل 
في محاولة للضغط على املغرب، أم ستكون 
ــرى، خــاصــة فــي ظل  ــورات أخــ ــط هــنــاك ت
الحديث عن تحالف يضم أمريكا وبريطانيا 
وإسرائيل إلى جانب املغرب، والحديث عن 
قرب اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء ؟

املستقبل وحده كفيل باستجالء الحقيقة. 

مباشرة بعد تقديم هيالري كلينتون استقالتها من على رأس الخارجية األمريكية، 
ظهر ما كانت تخفيه هذه األخيرة تجاه المغرب، حيث عملت على إعداد مسودة 

قانون تمكن بعثة األمم المتحدة في الصحراء المغربية، من التحقيق في احترام 
حقوق اإلنسان، وهو ما أدى إلى تبني المغرب لموقف حازم من حليفه األمريكي 

وإعالن التعبئة العامة في المملكة

الحسن الثاني في زيارة ألمريكا

ملف  األسبوع
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كواليس  صحراوية

العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

إسرائيلية  شركة 
تنقب عن النفط 

في الصحراء

الداخلة. األسبوع 

جــذب  نــقــطــة  ــة  ــل ــداخ ال منطقة  أضــحــت 
والغاز  النفط  عن  للتنقيب  شركة  أكبر  لدى 
التي   ،»Ratio Petroleum« بإسرائيل 
املكتب  مــن  األخــضــر  الــضــوء  فقط  تنتظر 
ــادن  ــع ــورات وامل ــارب ــدروك ــي ــه ــل الــوطــنــي ل
الشركة  تمنح  اتفاقية  توقيع  بعد  املغربي، 
الدراسة  في  الحصري  الحق  اإلسرائيلية 
في  الطبيعي  والغاز  النفط  عن  والتنقيب 
طول  على   ،»Atlantique Dakhla« كتلة 
املياه  وتشمل  األطــلــســي،  املحيط  ســاحــل 
الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر، وتبلغ 
ألف   129 من  أكثر  للبلوك،  اإلجمالية  املساحة 

كيلومتر مربع.
فقط  تبقت  فقد  إعالمية،  مــصــادر  ــق  ووف
ــر الــطــاقــة واملـــعـــادن، لــدخــول  مــوافــقــة وزيـ
بعدها شركة  وستبدأ  التنفيذ،  حيز  االتفاقية 
»Ratio« في القيام بأنشطة الدراسة والبحث 
في هذه الكتلة ملدة سنة واحدة قابلة للتمديد، 
التنقيب  إجراء  في  الحق  االتفاقية  وتمنحها 
سنوات   8 ملــدة  الطبيعي  والغاز  النفط  عن 

قابلة للتمديد لسنتني إضافيتني.

رفض جدول أعمال غرفة الصناعة التقليدية

عبد اهلل جداد. العيون

كيفما  مساعدات  أي  البوليساريو  تترك  لم 
كان نوعها إال ونهبتها أو هربتها إلى شبكاتها 
في الخارج، لبيعها، ولم يسلم القطاع الصحي 
من جرائم قيادة املرتزقة التي ال تمتلك وازعا 
ال دينيا وال إنسانيا وال أخالقيا، حيث كشف 
»تاريخ  أن  »فورساتني«،  ملنتدى   تقرير سري 
والتجهيزات  املعدات  باختفاء  حافل  الجبهة 
إلى  الطبية املقدمة للمحتجزين قبل أن تصل 

املخيمات«.

وصول  »بمجرد  أنه   املصدر،  نفس  وقال 
املساعدات والتقاط الصور لها، تتبخر وكأنها 
لم تكن قط موجودة«، مضيفا:  »لكن أن يصل 
ولم  جلل  فاألمر  وسرقتها،  األدوية  إلى  األمر 
يصبر الناس عليه طويال، خاصة مع املعاناة 
التي يقاسونها، فعلى سبيل املثال ال الحصر، 
أيام  منذ  تتفاقم  السمارة،  مخيم  بمستشفى 

أزمة نقص األدوية لدرجة انعدامها«.
»رغــم إطــالق عدة  أنــه   وأوضــح املنتدى، 
نداءات، إال أنها لم تجد آذانا صاغية «، مشيرا 
إلى أنه تواصل مع طبيب مداوم باملستشفى 
نفسه، وأكد أن  »النقص الحاصل في األدوية 
كارثي وينذر بوقوع ما ال تحمد عقباه«، مبررا 
أن األمر لم يعد يقتصر على النقص فقط، بل 
ما  نجد  ال  »أننا  لدرجة   التام،  الغياب  على 

داخل  من  علينا  تفد  التي  الحاالت  به  نواجه 
املخيمات  وأكثر  أكبر  من  يعتبر  الذي  املخيم 

كثافة سكانية«، حسب الطبيب.
نقله   مــا  ــق  وف نفسه،  الطبيب  وتــابــع 
وليدة  ليست  ــة  »األزمـ أن  »فــورســاتــني«، 
هذه  بلغت  أن  يسبق  لــم  لكن  اللحظة، 
الرئيسي  »السبب  أن  مؤكدا  املستويات«، 
هو وجود عصابة من األطر بوزارة الصحة 
تشتغل ضمن لوبي تقوده قيادات معروفة 
األخضر  وتبيع  املــجــاالت  كل  في  تنشط 
واليابس، وتستحوذ على املساعدات الغذائية 
والعينية والتجهيزات، وتقوم جهات معلومة 
بسرقتها من املخازن ونقلها إلى مستودعات 
خاصة بهدف تمريرها الحقا لبعض األسواق 

اإلفريقية«.

سرقة المساعدات الطبية تخلق 
أزمة صحية في البوليساريو

الداخلة. األسبوع 

في أقل من شهر على تجديد انتخابه، أعلن الخطاط ينجا، رئيس املجلس 
الجهوي للداخلة وادي الذهب، خالل انعقاد دورة استثنائية، عن خريطة 

الساكنة،  مع  املجلس  تعهدات  بكل  الوفاء  تستوجب  أنها  وقال  الطريق 
مما يقتضي الشروع مباشرة في العمل املشترك مع كافة مكونات 

املجلس خدمة للصالح العام.
التي  ــى  األول بعد  االستثنائية  ــدورة  ال أن  الخطاط  وأبــرز 
خصصت للمصادقة على النظام الداخلي، والثانية املخصصة 
النقطة  على  املصادقة  إرجاء  تم  فيما  املجلس،  لجن  لتشكيل 
الثالثة املخصصة للدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية 
شراكة لـ»إحداث مجموعة الجماعات الترابية وادي الذهب 

الدراسة  وكذلك  الجهة،  والي  من  اقتراح  على  بناء  املقبلة،  الدورة  إلى  للبيئة«، 
والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروعي: »منتزه 

بحري« و»منتزه متعدد التخصصات« بمدينة الداخلة.
والنقطة الثالثة، الدراسة والتصويت على ملحق رقم 1 التفاقية الشراكة املتعلقة 
بتمويل وتنفيذ برنامج التنمية املندمجة لجهة الداخلة وادي الذهب محور 
على  والتصويت  والدراسة  االجتماعي،  واالقتصاد  التقليدية  الصناعة 
جهة  مجلس  بني  والتعاون  للشراكة  الخاصة  لالتفاقية   2 رقم  ملحق 
الداخلة وادي الذهب وجامعة األخوين بإفران، من أجل التمويل والدعم 
العلمي،  والبحث  الخبرة  وتقديم  والتأطير  التكوين  ميدان  في 
والدراسة والتصويت على مشروع ميزانية 2022، وأخيرا إعادة 
النقط  وهي  الدولي،  والتعاون  والثقافة  االتصال  لجنة  تشكيل 
الخميس  يوم  املنعقدة  دورته  في  املجلس  بموافقة  التي حظيت 
21 أكتوبر 2021 في تشكيلته الجديدة املتميزة بالتفاهم ووضع 
اليد في اليد من أجل خدمة مصالح ساكنة جهة الداخلة وادي 

الذهب بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة.

جهة الداخلة تعقد دورة استثنائية للوفاء بالوعود االنتخابية

ياضة في خدمة  الر
الداخلة السياحة بجهة 

الداخلة. األسبوع

الفترة  في  الداخلة،  مدينة  تحتضن 
القادم،  دجنبر  و9   5 بني  ما  املمتدة 
الــقــارات  ــأس  ك مــن  الثانية  النسخة 
التي   ،)PADEL( ــبــادل  ال لرياضة 
األندية  من  مجموعة  مشاركة  ستعرف 

العاملية.
ــول مــلــف املــغــرب إثــر  ــب ــد تــم ق وقـ
البادل  لرياضة  الداخلة  نادي  مشاركة 
ــور، فــي كــأس  ــ ــاث وذكـ ــ بــفــريــقــني: إن
أوروبا لألندية بمدينة مالقا اإلسبانية 
وفرنسا  البرتغال  من  كل  جانب  إلــى 
وموناكو  وفنلندا  والدنمارك  وإيطاليا 
إسبانيا  ــى  إل بــاإلضــافــة  والــســنــغــال، 

الدولة املحتضنة لهذه البطولة.
وقال محمد سالم الزيغم، رئيس نادي 
الداخلة للبادل، أن مجلس جهة الداخلة 
تربطه  شراكة  اتفاقية  خالل  من  شجع 
السنوية  الدورات  تنظيم  النادي،  بهذا 
الكأس  تنظيم  وشجع  و2021،   2020
الدولية لرياضة البادل بمدينة الداخلة.

مسابقة  تنظيم  أن  الــزيــغــم،  وأكــد 
كأس القارات لرياضة البادل بالداخلة، 
ــى الـــتـــرويـــج الــســيــاحــي  ــ يـــهـــدف إل
والرياضي لجهة الداخلة وادي الذهب 

خاصة، واملغرب عامة. 

الداخلة. األسبوع 

سيداتي  التجمعي  فاز  أن  بعد 
الصناعة  غــرفــة  بــرئــاســة  شــكــاف 

وادي  الــداخــلــة  لجهة  التقليدية 
الـــذهـــب، بــتــحــالــف مــع الــحــركــة 
وعضوين  أعضاء  بثالثة  الشعبية 
بدون انتماء في مقابل حصد حزب 
والذين  أعضاء،  خمسة  االستقالل 
لـــم يــلــتــحــق بــعــضــهــم بــاجــتــمــاع 
جلسة  وعرفت  الرئيس  انتخاب 
املنتخبني  ــجــاج  احــت انــتــخــابــه 

منعهم  بعد  ــزان«  ــي »امل حــزب  عــن 
حسب  الجلسة،  قاعة  ــوج  ول مــن 
وجد  اإلعــالم،  لوسائل  تصريحهم 
ورطة  في  نفسه  املنتخب  الرئيس 
نقط  لجميع  األغلبية  رفــض  بعد 
رفع  إلى  دفعه  مما  األعمال،  جدول 
مفتوحة  وتركها  الــدورة،  أشغال 
ملـــدة 15 يــومــا إلـــى حــني إعـــداد 

ــي يحظى  داخــل ــون  ــان ق مــشــروع 
بتصويت أغلبية األعضاء.

وعرفت أشغال الجمعية العامة، 
نــقــاشــا بــني أعــضــاء املــعــارضــة 
ــيــس الــغــرفــة حـــول الــقــانــون  ورئ
مشروع  وكــذا  للغرفة،  الــداخــلــي 
إلى  بــاإلضــافــة   ،2021 ميزانية 

نقطة تشكيل اللجان التقنية.

اإلسكندرية األمريكية   تحتفي بالمغرب

األسبوع 

األمــريــكــيــة«  املــغــربــيــة  »الــشــبــكــة  ستحتفل 
مدينة  في  للمغرب  الجنوبية  باملنطقة   )MAN(
)وليست  األمريكية  فيرجينيا  بوالية  اإلسكندرية 
اإلسكندرية املصرية(، يوم 5 نونبر املقبل، تزامنا 
شعار:  تحت  وذلك  الخضراء،  املسيرة  وحدث 
»I-ON Morocco: مستقبل الجنوب وإفريقيا«.
باملدن  األمريكيني  تعريف  إلى  يهدف  الحدث 
رجال  بني  التبادل  فرص  خلق  وكذلك  املغربية، 
األعمال األمريكيني ونظرائهم املغاربة، مع تشجيع 
الحجم،  واملتوسطة  الصغيرة  املغربية  الشركات 

على توسيع أعمالها في السوق األمريكية.
ملدينتي  الترويج  على  العام، سيركز  هذا  حدث 
املغرب  في جنوب  الساحليتني،  والداخلة  العيون 
وكذا جميع مناطق املغرب، ألن الجهات الجنوبية 
العديد  األخيرة،  السنوات  في  اجتذبت  للمملكة 
هيئات  افتتاح  وشهدت  األجانب،  املستثمرين  من 

دبلوماسية دولية مختلفة.
»الشبكة  رئيس  الحجام،  محمد  وصــف  وقــد 
بأنه  الحدث،  هذا   ،)MAN( األمريكية«  املغربية 
نافذة يمكن لألمريكيني من خاللها إلقاء نظرة على 
تاريخ املغرب وتراثه الثقافي وتقدمه االقتصادي.

تنظم  التي  األولى  املرة  ليست  فهذه  لإلشارة، 
فيها »MAN« مثل هذا الحدث، فقد احتفلت ألول 
مرة بـ»يوم املغرب« سنة 2019 بواشنطن، احتفاًء 

بالثقافة الغنية واملتنوعة للمملكة املغربية.

واألمريكيون  املغاربة  احتفل  املناسبة،  وبهذه 
أن  بعد   ،2019 يوليوز   22 في  املغرب«  بـ»يوم 
أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر عن ذلك اليوم 

بأنه »يوم املغرب«.
كما احتل جنوب املغرب مكانة بارزة في الحدث 
الشبكة،  لهذه  العام  نفس  في  أقيم  الذي  الثاني، 
زاكـــورة،  مدينة  على  الــضــوء  تسليط  تــم  حيث 
درعــة  منطقة  فــي  تقع  الــتــي  الصغيرة  املدينة 
تافياللت، كوجهة ثقافية وبيئية وسياحية للزوار 

األمريكيني.
فيرجينيا،  بــواليــة  اإلسكندرية  مدينة  عمدة 
بالغ  ــر  أم »هـــذا  أن  صــرح  ويــلــســون،  جوستني 
مدن  أقــدم  إحــدى  هي  اإلسكندرية  ألن  األهمية، 
رائع  مكان  وهي  مغربي،   10000 وتضم  أمريكا، 

لريادة األعمال والسياحة«.

الخطاط
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الـــرأي

العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

حول  األمــن  ملجلس  جديد  قــرار  إصــدار  سيتم  قليلة،  أيــام  بعد 
اإلدارة  ستعرضها  التي  مسودته  مناقشة  بعد  ــك  وذل الــصــحــراء، 
األمريكية على املجلس للنقاش والتصويت، وهو القرار الذي يأتي في 

إطار عدة متغيرات، نذكر البعض منها:
األمريكية،  املتحدة  الــواليــات  سُتعدها  التي  الــقــرار  مسودة   )1
ستكون األولى التي تقوم بإعدادها اإلدارة األمريكية الجديدة في ظل 
مناسبة  سيكون  بحيث  الصحراء،  بمغربية  املعترف  األمريكي  املوقف 
للتعبير بشكل جلي وواضح أن هذا املوقف الداعم للمغرب الذي جاء 
والواليات  وإسرائيل  املغرب  وقعه  الــذي  الثالثي  اإلعــالن  إطــار  في 
بمغربية  أمريكي  اعــتــراف  إلــى  أفضى  ــالن  إع األمريكية،  املتحدة 
إدارة  ستقوم  التي  فاملسودة  وعليه،  الجنوبية،  الصحراوية  األقاليم 
بايدن بتوقيعها، ستكون تعبيرا عن هذا اإلعالن، وعن حجم الشراكة 
أيضا  وستكون  املتحدة،  والواليات  املغرب  تجمع  التي  السياسية 
الرئاسي  اإلعالن  رافق  الذي  الجدل  كل  في  النهائي  للحسم  مناسبة 
األمريكي، ومناسبة للتأكيد على وجهة نظر اإلدارة األمريكية للمخرج 

من هذا النزاع الذي لن يكون سوى من خالل الحكم الذاتي.
يدفع  أن  ويجب  املنطقة،  تعيشها  أوضاع  ظل  في  يأتي  القرار   )2
املغرب أعضاء املجلس لالنتباه إليها، ألخذها بعني االعتبار واملجلس 
يناقش مشروع القرار والتصويت عليه، خاصة وأنه سيتم في الجلسة 
ذاتها، اإلعالن عن دعم تعيني ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا في 
الصحراء، والعمل الذي سيقوم به ملحاولة إحياء العملية السياسية، 
رغم الصعوبات الجدية التي فرضها الواقع الجديد املرتبط باملواقف 
العدائية واملستفزة التي أعلنتها الدولة الجزائرية تجاه املغرب، وهو 
واقع سيجعل مهمة دي ميستورا صعبة جدا، ألن الطرف الذي ُينتظر 
دبلوماسية  مواقف  يتخذ  امللف،  لحلحلة  بإيجابية  ينخرط  أن  منه 
لحل  الوصول  لعرقلة  التصعيد  في  الرغبة  غير  لها  سند  أي  تجد  ال 

سياسي متوافق بشأنه على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي.
املتحدة  الــواليــات  ستعرضه  ــذي  ال الــقــرار  مــشــروع  مناقشة   )3
بالدعم  التذكير  إلعــادة  مناسبة  سيكون  األمــن،  بمجلس  األمريكية 
األممي للعمل الذي يقوم به املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، من خالل 
بالنهوض وحماية  الجنوبية  األقاليم الصحراوية  الجهوية في  لجانه 
حقوق اإلنسان باملنطقة، وهو عمل يحتاج لدعم مجلس األمن إلغالق 
األخير  املتحدة  لألمم  العام  األمني  تقرير  يكون  قد  محتمل  نقاش  أي 
لحالة  االستناد  يمكن  ال  وأنه  خاصة  الباب،  هذا  في  فتحه  حاول  قد 
رفض  التي  وهي  عامة،  كحالة  وتقديمها  خيا  بسلطانة  تتعلق  فردية 
الفكر،  لحرية  »ساخاروف«  لجائزة  ترشيحها  قبول  األوروبي  البرملان 
وهو الرفض الناتج عن وعي البرملان األوروبي بكون ما تقوم به هذه 
السيدة ال يدخل في مجال النضال الحقوقي، وال السياسي، باملقابل، 
تندوف  مخيمات  في  الحقوقي  الوضع  بطرح  مطالب  األمــن  مجلس 
خاصة منه استغالل األطفال في أعمال مسلحة وتجنيدهم قسرا، وهي 
كلها ممارسات ترفضها األمم املتحدة وتتعارض مع االتفاقيات الدولية 

لحماية حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
امليداني،  الوضع  تطورات  ملناقشة  يتجه  وهو  األمــن  مجلس   )4
اإلرهابية،  بالتنظيمات  البوليساريو  ارتباطات  بطرح  مطالبا  سيكون 
خاصة في شمال مالي، وما األحداث األخيرة التي تعرض لها السائقون 
الترابط  لهذا  الواضحة  التجليات  هذه  من  لواحدة  بمالي،  املغاربة 
العضوي بني ميليشيات الجبهة والحركات اإلرهابية، مع ما أصبحت 
تشكله مخيمات تندوف في ظل تزايد حجم اليأس واإلحباط من أرض 
الترابط  هذا  املخيمات،  شباب  الستقطاب  التنظيمات  لهذه  خصبة 
مسؤولية  األمن  مجلس  على  ويطرح  ككل  املنطقة  يهدد  اليوم  أصبح 
ضمان األمن والسلم في املنطقة وعدم االستخفاف بمثل هذه الوقائع 
واألحداث التي راح ضحيتها مدنيون وأبرياء من سائقي الشاحنات، 
وميليشياته  البوليساريو  تنظيم  يريد  كان  التي  الخطة  نفس  وهي 
املغربي  األمني  التحرك  دقة  سرعة  بفضل  لكن  بالكركرات،  تنفيذها 
والسائقني،  العربات  املركبات،  تحرك  تأمني  ومعها  املنطقة  تأمني  تم 
اإلرهابية،  التنظيمات  مع  بتنسيق  امليليشياتية  العناصر  لتنتقل هذه 

إلى القيام بأعمال قرصنة في شمال مالي العتراض السائقني.
5( مجلس األمن وهو يتجه الستصدار قراره، فهو ينطلق من التراكم 
السياسي الذي أقرته قراراته السابقة الصادرة منذ سنة 2007، وصوال 
شهدت  قــرارات  وهي  املاضي،  أكتوبر  في  الصادر   2548 رقم  للقرار 
لحل  ُيفضي  قد  الذي  السياسي  الحل  مع  التعاطي  في  نوعيا  تطورا 
هذا النزاع، بحيث تم إقبار طرح استفتاء تقرير املصير وتم تعويضه 
لفكرة  الديمقراطية  السياسية  التعبيرات  من  كواحد  الذاتي  بالحكم 
تقرير املصير، وارتباط الحل ككل بتطور الوضع امليداني، خاصة منه 
نوعية  وثورة  قفزة  تشهد  التي  الجنوبية  الصحراوية  األقاليم  داخل 
في  املحليتني  وبالديمقراطية  بالتنمية  املرتبطة  املجاالت  مختلف  في 
على  أكــدوا  الذين  الدوليني،  املراقبني  أنظار  محط  كانت  انتخابات 
املؤسسات  في  ليس  ملمثليهم  الناخبني  اختيار  حرية  وعلى  نزاهتها 
باعتبارهم  السياسي  املسار  في  اليوم  ممثلوهم  هم  بل  املنتخبة، 
فمجلس  لذلك،  الشرعيني،  وممثليهم  املحلية،  مصالحهم  عن  معبرين 
األمن وهو يتجه لإلعالن عن دعم سياسي لستيفان دي ميستورا، فإنه 
سيكون داعما لعملية سياسية تجعل من الحكم الذاتي املخرج الوحيد 

إلنهاء هذا النزاع املفتعل حول الصحراء.
تحصني  أجل  من  تتحرك  دبلوماسيته  أن  أكيد  املغرب  الختام،  في 
ألي  تفاديا  يتم  أن  يجب  تحرك  وهو  حققها،  التي  املكاسب  مختلف 
للحكم  الداعم  األممي  املسار  نفس  في  لالستمرار  وضمانا  مفاجأة، 
بترجمة  مطالبة  ستكون  التي  األمريكية  لــإلدارة  وامتحان  الذاتي، 
ستعرضه  الذي  قرارها  مسودة  في  الصحراء  ملغربية  الداعم  موقفها 

على مجلس األمن.

مجلس األمن 
المقبل والصحراء

نافذة للرأي

البعمري نوفل 

كان املغرب عام 1980 أغنى خمس مرات من الصني، وقد وصل 
متوسط الدخل السنوي للفرد املغربي إلى 1075 دوالر، فيما لم يكن 
195 دوالر، وكان املغرب متقدما  دخل الفرد الصيني يتجاوز سنويا 
 ،1970 عام  إال  به  تلحق  ولم  بعيدة  بأشواط  الجنوبية  كوريا  على 
وتجاوزته بكثير.. لتصبح أحد التنانني اآلسيوية الكبرى في العالم 
اليوم.. كيف حصل هذا في النصف الثاني من القرن العشرين فقط؟ 

كيف أهدرنا فرص التقدم؟ وهل ال زال بإمكاننا تدارك األمر؟
»ملاذا تقدم الغرب وتخلف املسلمون؟« سؤاال محوريا  ظل سؤال: 
منذ بداية النهضة العربية في نهاية القرن 19، بل إن جل اجتهادات 
املفكرين العرب واملسلمني منذ هذا الزمن حتى اليوم، تمحورت حول 
هذا السؤال اإلشكالي الذي صاغه شكيب أرسالن بصيغة استنكارية 
في كتاب له يحمل نفس العنوان، وظل مختلف النهضويني يقدمون 
إجابات متباينة يوجد في خلفيتها هذا السؤال الذي اعتبر إشكاليا.. 
لنحول السؤال في اتجاه سياق موضوعنا اليوم: ملاذا تقدمت الصني 

التي كانت حتى الستينيات  املثال ال الحصر، وهي  الجنوبية على سبيل  وكوريا 
دون ما كان عليه املغرب اقتصاديا واجتماعيا؟

األمم مثلها، يطلق  تاريخ  لم يعرف  اقتصادية  نقلة  الجنوبية  لقد حققت كوريا 
عليها معجزة نهر »الهان«.. ففي سنة 2018، بلغ معدل دخل الفرد السنوي أكثر من 
33 ألف دوالر، نحو 90 دوالرا في اليوم، أي أن دخل الفرد تضاعف 450 مرة، وأعلن 

البنك املركزي في كوريا الجنوبية في نهاية عام 2019، أن متوسط الدخل الفردي 
في كوريا الجنوبية تجاوز 31.000 دوالر أمريكي.. وهكذا أصبحت كوريا الجنوبية 
واحدة من أغنى دول العالم، وأكثرها تقدما وأحد أكبر عمالقة التكنولوجيا اليوم، 
فيما ال يتجاوز متوسط الدخل الفردي السنوي للمغربي إجماال حوالي 21.5 ألف 
درهم )ما يقارب 2400 دوالر(، وفق آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أي 
 1793 يتعدى  ال  الوطني،  الصعيد  على  الفرد  حسب  الشهري  الدخل  متوسط  أن 

درهما، ومراتب تقدمه جد متدنية في سلم التنمية والتقدم.
فيما أصبحت الصني تتصدر اليوم العالم كقوة منافسة ألعظم دولة، ومرشحة 
مع تداعيات جائحة »كوفيد 19« على الجغرافية السياسية، أن تنزع عن الواليات 
بلغ  فقد  األقــل..  على  معها  تتقاسمها  أو  العالم  قيادة  مشعل  األمريكية  املتحدة 
الناتج املحلي اإلجمالي الصيني لعام 2019، حوالي 99086.5 مليار يوان، أي ما 
يعادل تقريبا 100 تريليون يوان، ليحتل بذلك املرتبة الثانية عامليا، بزيادة سنوية 
حيث  أمريكي،  دوالر   10276 للفرد  اإلجمالي  املحلي  الناتج  ويصل   ،%  6.1 تبلغ 

تجاوز 10 آالف دوالر أمريكي للمرة األولى.
بلغ متوسط معدل   ،2005 فابتداء من عام  املختصة،  الدولية  التقارير  وحسب 
عام  من  وبداية   ،%  31.9 العاملي  االقتصادي  النمو  في  السنوية  الصني  مساهمة 
2011، حافظت الصني على نسبة مساهمة تتجاوز 30 %، وأصبحت أكبر مساهم 

في النمو االقتصادي العاملي ملدة 14 سنة متتالية، وبني عامي 2007 و2019، زاد 
حجم الناتج القومي للصني من 3.5 ترليون دوالر إلى أكثر من 14 ترليون دوالر، 
الصيني،  االقتصاد  حجم  في  الزيادة  هذه  مع  وتزامن  أضعاف،  أربعة  نحو  أي 
 715 343 إلى  تطور تقني ملحوظ نتج عنه تضاعف الصادرات عالية التقنية من 
مليار دوالر.. كيف حدث هذا؟ كيف تجاوزت الصني وكوريا الجنوبية، املغرب الذي 
كان أحسن حاال منهما حتى السبعينيات بالنسبة لكوريا الجنوبية والثمانينيات 

للمغرب؟ بالنسبة 
له ما  لم يعد  الغرب  اليوم، ألن  لنا  تقدم دول شرق آسيا نموذجا 
يقدمه للعالم من دروس، بعد أن اعتمد في جزء كبير من تطوره على 
اقتصادها  عجلة  وربط  خيراتها  واستنزاف  الجنوب  دول  استعمار 
النموذج  يشكل  حني  في  االستقالل،  بعد  حتى  مصالحه  يخدم  بما 
الشرق آسيوي، نموذجا ناجحا لتطور مماثل لنا اعتمد في جزء كبير 
في  الدولة  أبناء  وعقول  املجتمع  إمكانيات  وعلى  اإلرادة  على  منه 

املقام األول قبل التمدد واالنتشار في العالم.
الجيد بشكل  التعليم  الصني، تسارع مستويات  تقدم  فمن أسباب 
هائل، حيث يتوقع بنك »ستاندارد تشارترد«، أن تكون 27 في املائة 
من القوة العاملة في الصني تحظى بتعليم جامعي بحلول عام 2030، 
وهو معدل يتجاوز ما يوجد لدى جل الدول األوروبية ويساوي وضع 
أملانيا اليوم، ثم بعد ذلك، رفع الدعم املخصص للبحث العلمي الذي 
وصل إلى رقم خيالي، لذلك قفزت مرتبة الصني في »جدول االبتكارات 
العاملي«، والذي يضم 126 دولة، من املرتبة 29 سنة 2015 إلى املرتبة 
نهاية  في  رتب  أكثر من عشر  اليوم مرشحة ألن تختزل  2018، وهي  17 في سنة 
بينج،  دينج شياو  الصيني  الزعيم  كان  ما  فوق  الصينيون  لقد حقق  العام..  هذا 
يصبح  أن  إلى  دعا  حني  املاضي،  القرن  من  السبعينيات  منتصف  في  به  يحلم 
للصني ألف باحث موهوب، لقد أتت سياسته بإرسال مئات البعثات للدراسة في 
قادة  الصينيون  الباحثون  هم  وها  أكلها،  واألوروبية  األمريكية  الجامعات  أكبر 
االبتكارات العاملية، لم تعق شيوعية الحزب الصيني من بناء اقتصاد منفتح، رغم 
بثقافة  املصحوبة  الليبرالية  تمنحه  ما  أقوى  من  يمتح  فهو  فيه،  الدولة  مركزية 

شرقية عريقة من إمكانات لبناء اإلنسان واالقتصاد..
هنا تتمثل أكبر أعطاب املغرب، برغم وجود اإلرادة السياسية في تحقيق إقالع 
اقتصادي ووجود كفاءات مغربية جيدة التكوين، لكن أغلبية املجتمع مفصولة عن 
مسارات التنمية وغير مساهمة فيها وكأنها تعني بلدا آخر، كما أن هناك خلال في 
عدم انعكاس كل برامج التنمية على تغيير الوضع االجتماعي للمواطنني، ما عدا 
تخلف التعليم وانهيار منظومته التي تبدو كما لو أنها مصابة بالدوخة الكبرى.. 
في  اعتمدت  فقد  فقيرة،  دولة  كانت  التي  الجنوبية  كوريا  تجربة  استقرأنا  وإذا 
التوعية،  وبرامج  الديمغرافي  النمو  خفض  إلى  باإلضافة  بعدين:  على  نهضتها 
العلمي،  والبحث  والكفاءة  الجودة  التعليم وتحفيز  ترقية  اهتماماتها على  انصبت 
االنتقالية،  املرحلة  في  الصغرى  والورشات  املصانع  بتشجيع  البداية  في  وانطلقت 
فكانت الخطة االقتصادية الكورية ذات مردودية كبرى، مكنت املصانع الصغرى من 
تتجه  بدأت  وبعدها  العالم،  اكتسحت  التي  الخفيفة  الصناعة  من  صادراتها  رفع 
نحو الصناعات الثقيلة التي حازت فيها الريادة في مجال السيارات والتكنولوجيا 
الدقيقة، وهنا يبرز عطب آخر لدينا، يكمن في بعض املشاريع اإلمبراطورية املؤجلة 
املردودية.. ألم يكن من الالزم التوجه نحو مشاريع أقل فرعونية وسريعة االنعكاس 
على توسيع الثروة واستفادة الناس منها لتحسني وضعهم االجتماعي، وتشجيعهم 

على االنخراط بحماس في مختلف املشاريع املفتوحة؟
وفي مقال بعنوان »الغد سيصبح افتراضيا«، أوضح املفكر الفرنسي ألكسندر 
لوران، أن »املغرب لديه ملك مستنير تحيط به نخب كفؤة من التكنوقراط، ولكن ذلك 
ال يكفي ملواكبة وتيرة آسيا التي تستثمر بكثافة في األبحاث واالبتكار والتعليم، 

والذكاء االصطناعي«، وهذا أكبر عطب لتخلفنا.

لماذا نجحت الصين وكوريا الجنوبية وفشلنا نحن ؟

يز  عبد العز
كوكاس

إن المتتبع للشأن املغربي سيالحظ، 
استكمال  بصدد  وهو  املغرب  أن  محالة،  ال 
العاملية  التحوالت  واجه  الترابية،  وحدته 
الــبــاردة  الــحــرب  ــان  إب مــن مــعــارك طاحنة 
جدار  انهيار  غداة  محدودة  مناوشات  إلى 
التي  املناوشات  نوعية  هي  فما  بــرلــني.. 

يتعرض لها املغرب في اآلونة األخيرة؟
تستهدف  الــتــي  املــنــاوشــات  أهــم  مــن 
والقضائية  القانونية  الــحــرب  املــغــرب، 
املمنهجة من قبل خصوم الوحدة الترابية، 
في  التشكيك  بــاألســاس  تستهدف  والتي 
من  الدولي  املنتظم  أمام  املغرب  مصداقية 
شركائه  ــراج  إح ــرى،  أخ جهة  ومــن  جهة، 
تتعارض  أحكام  باستصدار  األوروبــيــني، 

أن  رغم  االستراتيجيني،  لشركائه  الحيوية  واملصالح 
االقتصادي  الجانب  على  لها  تأثير  ال  األحكام  هذه 
ونقل ضغط  السياسي،  الجانب  على  بتأثيرها  قياسا 
مؤسسات وحكومات االتحاد األوروبي على الشركات 
األوروبية التي تمارس أنشطتها باألقاليم الصحراوية 
إليها  إشــارات  وتوجيه  املغربية،  الحكومة  قبل  من 
الشأن  هو  كما  الدولية  الشرعية  تعمل خارج  بكونها 
االتحاد  محكمة  عن  الصادر  األخير  للحكم  بالنسبة 
شتنبر   29 األربعاء  يوم  باللوكسمبورغ،  األوروبــي 
التجاريتني  االتفاقيتني  بإلغاء  والقاضي  املنصرم، 
املوقعتني بني الرباط وبروكسيل واملتعلقتني بالتجارة 
األوروبية  املحكمة  استندت  حيث  البحري،  والصيد 
الصحراوي«  »الشعب  موافقة  أن  إلــى  حكمها  في 
االعتبار  بعني  تؤخذ  لم  متضررا،  ثالثا  طرفا  بصفته 

عند التوقيع.
املحكمة  ملنحى  ــداد  ــت ام هــو  املـــذكـــور،  فــالــقــرار 
األوروبية التي سبق لها في العاشر من دجنبر 2015، 
أن أصدرت غرفتها الثامنة حكما بإلغاء القرار املؤرخ 
على  االتــفــاق  بــإقــرار  واملتعلق   2012 ــارس  م  8 فــي 
واململكة  األوروبي  االتحاد  بني  الرسائل  تبادل  شكل 
املواد  ميدان  في  املتبادل  التحرير  موضوع  املغربية، 
الصيد،  ومـــواد  ــاك،  واألســم التحويلية،  الفالحية 
واستبدال البروتوكوالت 1 و2 و3 وملحقاتها، وتعديل 
بني  لشراكة  أسس  الذي  متوسطي،   - األورو  االتفاق 
املجموعة األوروبية وأعضائها من جهة، واملغرب من 

جهة أخرى.

طعن  رفــض  تم  وإن  الــذي  القرار  هــذا 
البوليساريو فيه، فإنه اعتبر أن االتفاقية 
التجاري  التبادل  واتفاقية  السياسية 
الزراعي والبحري بني املغرب وبني االتحاد 
األوروبي، ال تنطبقان على الصحراء، أي 
أن العدالة األوروبية استبعدت الصحراء 
للمرتزقة  وأهـــدت  االتــفــاق  مــن  املغربية 
إطارا قانونيا يمكنهم من التشويش على 
االستراتيجيني،  بشركائه  املغرب  عالقات 
أكثر  بل  األوروبية،  الدول  مقدمتهم  وفي 
للمحكمة  املــذكــور  املنحى  فــإن  ــك،  ذل من 
الجزائريون،  الحكام  اعتبره  األوروبــيــة 
رمطان  خارجيتهم،  وزيـــر  لــســان  على 
لعمامرة، مرحلة جديدة من الصراع الذي 
سينتقل ال محالة إلى ردهات هيئة األمم املتحدة، وهو 
الجزائريني  الحكام  انخراط  بوضوح  يكشف  تصريح 

في هذه الحرب القضائية املعلنة على املغرب.
فقد  فيه،  املغرب طرفا  يكن  لم  وإن  األخير،  فالقرار 
منح املرتزقة هدية غير متوقعة للطعن في كل اتفاقية 
من  أمر  وهو  الجنوبية،  األقاليم  تشمل  قد  مستقبلية 
ويدفع  املغربية،  السياسية  باملصالح  اإلضرار  شأنه 
الدعاوى  في  املغرب  يتدخل  لم  ملــاذا  التساؤل:  إلى 
القرارات  أن  والحال  األوروبية  املحكمة  أمام  الرائجة 
الفصل  مقتضيات  أن  علما  بسيادته،  تمس  الصادرة 
لكل  تسمح  األوروبية،  العدل  محكمة  قانون  من   42

شخص طبيعي أو معنوي وفي إطار الشروط املحددة 
النزاع  في  ثالث  كطرف  بالتدخل  املسطرة،  قانون  في 
متى  استدعائه،  عــدم  رغــم  املحكمة  أمــام  املــعــروض 

تعرضت مصالحه للضرر؟
عدم  في  حساباتها  املغربية  للحكومة  تكون  قد 
األوروبية  املحاكم  أمام  املثارة  الدعاوى  في  التدخل 
الجانب  مــع  أبرمتها  الــتــي  باالتفاقيات  املتعلقة 
شأن  هو  الطعن  أمر  أن  بالتالي،  وتعتبر  ــي  األوروب
أوروبي، وأن ما يمكن أن يثيره املغرب أمام املحكمة 
يمكن أن يثيره الجانب األوروبي، إال أن وقع القرارات 
على املغرب من الناحية السياسية، ال يوحي بذلك، بل 
النظر في هذا املنحى في ظل وجود  إنه يحتم إعادة 
ميثاق  من   263 الفصل  وكــذا  املــذكــور،   42 الفصل 
عمل االتحاد األوروبي الذي يمنح املحكمة األوروبية 
قبيل  من  والتصرفات،  األعمال  من  العديد  مراقبة 

ومنظمات  الهيئات  أعمال  البرملانية وشرعية  األعمال 
االتحاد التي من شأنها إنتاج أثر قانوني تجاه الغير، 
االختصاص  بعدم  املتعلقة  الطعون  في  النظر  وكذا 
ــاءة  وإس واملــعــاهــدات  املوضوعية  القواعد  ــرق  وخ
طبيعيون  أشخاص  بها  يقوم  التي  السلطة  استعمال 
أو معنويون ضد تصرفات هذه الهيئات أو املنظمات، 

والتي من شأنها أن تنتج أثرا قانونيا تجاههم.
يسمح  ما  النصوص  من  هناك  إن  القول:  ومجمل 
يصولون  الترابية  الوحدة  لخصوم  املجال  ترك  بعدم 
بالضرورة  وليس  الساحة  فــي  وحــدهــم  ويجولون 
يمكن  بل  بذلك،  بنفسها  املغربية  الحكومة  تقوم  أن 
لبعض  يتصدى  أن  معنوي  أو  طبيعي  شخص  لكل 
قانونيا  أثــرا  تنتج  أن  شأنها  من  التي  التصرفات 
بكون  قضاءها  املحكمة  عللت  وقد  ال  فكيف  تجاهه، 
في  املغرب  مع  التفاوض  يمكنه  ال  األوروبــي  االتحاد 
للخطر  املنطقة  ــوارد  م تعرض  أن  شأنها  من  أمــور 
العدالة  أن  أي  الصحراوي«؟  »الشعب  موافقة  دون 
طرفا  بصفتها  البوليساريو  موافقة  تطلب  األوروبية 
األقاليم  بشأن  االتفاقيات  توقيع  عند  متضررا  ثالثا 

الصحراوية!
املمنهجة  القضائية  املعركة  معالم  اتضحت  أن  بعد 
املغربي  الجانب  تدخل  يستدعي  ما  فإن  املغرب،  ضد 
بشأن  األوروبية  املحكمة  أمام  الرائجة  الدعاوى  في 
إثبات صرف  شرط  قبوله  سبق  أوروبــا،  مع  اتفاقياته 
والذي   - هزالته  من  بالرغم   - املادي  العائد  من  نسبة 
األقــالــيــم  تنمية  عــلــى  األوروبـــــي  االتــحــاد  يــدفــعــه 
حريا  كـــان  وقـــد  ساكنتها،  لــصــالــح  الــصــحــراويــة 
بالجانب املغربي أال يقبل بالشرط املذكور املقترح من 
الجانب األوروبي الذي جعل ضمنيا حيازته لألقاليم 
إال، وهو  ليس  اإلدارة  الصحراوية حيازة على سبيل 
التضحية  بإمكانه  كان  بل  سيادته،  بشرعية  مساس 
التي  األسباب  بني  من  كانت  والتي  ككل  باالتفاقية 
جبهة  فتح  من  فلكهم،  في  يسير  ومن  املرتزقة  مكنت 
الوحدة  لخصوم  بالنسبة  النتائج  مضمونة  قضائية 

الترابية ال تحتاج لحنكة قانونية إلدراكها.
الشريك  على  كثيرا  يــعــول  أال  املــغــرب  على  إذن، 
املسترجعة،  أقاليمه  على  سيادته  فرض  في  األوروبــي 
فقد أثبتت التجربة أن االتحاد األوروبي يكيل بمكيالني.

المناورات القضائية األوروبية ضد المغرب

حسن مزوزي *

* من هيئة المحامين بالقنيطرة



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

للنقـاش
11 العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

المواطنة والعدالة االجتماعية 
وضرورة اإلصالح السياسي

ــا أحـــوج املــجــتــمــعــات اإلنــســانــيــة  م
تضع  الــتــي  القيمة  هـــذه  إلـــى  ــوم  ــي ال
على  وشرائحه  املجتمع  مكونات  جميع 
منطلق  من  الكل  وتعامل  املساواة،  قدم 
الثقافي  التوجه  ال  والعدالة  املواطنة 
يرد  أن  ذلك  شأن  فمن  واإليديولوجي، 
االعتبار ملختلف الشرائح في املجتمعات 

كيفما كان نوعها. 
لقد أدرك الكثيرون، مؤسسات وأفرادا، 
ال  املواطنة،  ملسألة  القصوى  األهمية 
االجتماعي  النكوص  ــن  زم فــي  سيما 
والتردي األخالقي والطغيان السياسي، 
والبدائل  الحلول  يلتمسون  فــراحــوا 
صارت  التي  الجوهرية  القيمة  هذه  في 
التربوية  النوادي  مختلف  حديث  اليوم 

واالجتماعية والسياسية واإلعالمية.
ــوم نـــوع من  ــي لــقــد أصــبــح هــنــاك ال
مسألة  ليست  املواطنة  أن  على  اإلجماع 
فطرية، وإنما تكتسب بالتعليم والتربية، 
املــؤســســات  ــن  م الــكــثــيــر  عملت  ــذلــك  ل
ــال  ــا، عــلــى إدخـ الــبــيــداغــوجــيــة عــاملــي
التعليمية،  البرامج  في  املواطنة  مسألة 

ألهميتها في حياة األفراد واملجتمعات.
مواطن  لبناء  أداة  هي  املواطنة  إن 
العيش بسالم، وبروح  قادر على  صالح 
على  البشر،  من  غيره  مع  التسامح  من 
شكل  أي  دون  التامة  املــســاواة  أســاس 
االرتقاء  وبالتالي،  التمييز،  أشكال  من 
املواطنة  تشكل  إذ  اإلنسان،  بإنسانية 
فقط  ليس  صلبا  أساسا  املعنى،  بهذا 
لبناء الدول واملجتمعات الحديثة، وإنما 
أيضا إلدارة العالقات الدولية املعاصرة 
وبعيدا  واإلنصاف،  العدل  لقواعد  وفقا 
عن توازنات القوى وطموحات الهيمنة.

متعددة  ــعــاد  أب املــواطــنــة  وملــفــهــوم 
بعد  تــام:  تناسق  في  وتترابط  تتكامل 
العالقة  تنظيم  يتطلب  قانوني  سياسي 
إلى  استنادا  واملحكومني  الحكام  بني 
الفرد  بني مصالح  يوازن  اجتماعي  عقد 
اجتماعي  اقتصادي  وبعد  واملجتمع، 
املالية  ــحــاجــات  ال ــاع  إشــب يــســتــهــدف 
توفير  على  ويحرص  للبشر  األساسية 
لهم  يحفظ  نحو  على  منها  الالزم  الحد 
يعنى  حضاري،  ثقافي  وبعد  آدميتهم، 
بالجوانب الروحية والنفسية واملعنوية 
ــى أســـاس  ــراد والــجــمــاعــات عــل ــأفـ لـ
الثقافية  الهويات  خصوصية  احترام 
والحضارية، ويرفض محاوالت التنميط 

واالستيعاب واالستبعاد والتهميش.
السليمة،  املواطنة  مجتمعات  ولبناء 
والجماعات  األفراد  تمتع  ضمان  يتعني 
بحد أدنى من الحقوق املدنية والسياسية 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  والــحــقــوق 

وفقا  والحضارية،  الثقافية  والحقوق 
املواثيق  فــي  عليه  منصوص  هــو  ملــا 
اإلعالن  في  خاصة  الدولية،  واملعاهدات 
عن  الــصــادر  اإلنــســان  لحقوق  العاملي 
سنة  اإلنسان  لحقوق  العامة  الجمعية 
غياب  في  املواطنة  تستقيم  وال   ،1948
واملحكومني  الحكام  بني  العالقة  انتظام 
وفق عقد اجتماعي يحدد حقوق الطرفني 
العالقة  تلك  سياق  وفي  وواجباتهما، 
الحاكم  يستمد  أن  يتعني  التعاقدية، 
معبر  املــواطــنــني  إرادة  مــن  شرعيته 
قيود،  أو  عوائق  تحدها  ال  بحرية  عنها 
أمنهم  حماية  عن  مسؤوال  يكون  وأن 
املعيشية  أحوالهم  وتحسني  وسالمتهم 
ملا  وفقا  شؤونهم  وإدارة  والخدماتية، 

تقضي به قواعد العدل واإلنصاف.
ــات واملــواثــيــق  ــد نــصــت اإلعـــالنـ وقـ
من  جملة  على  الــدولــيــة  واملــعــاهــدات 
ال  التي  واملدنية،  السياسية  الحقوق 
توفير  دون  املواطنة  مفهوم  يستقيم 

الحد األدنى منها، أهمها: 
ــة  ــحــري وال ــاة  ــي ــح ال فـــي  الــحــق   )1
التعرض  ــدم  وعـ الــبــدنــيــة،  والــســالمــة 
لالسترقاق أو االستعباد أو التعذيب أو 
وحشية  أو  قاسية  ومعامالت  لعقوبات 
للقبض  أو  اإلنسانية،  الكرامة  من  تحط 

أو النفي التعسفي.
محاكم  أمــام  التقاضي  في  الحق   )2
بحرمة  التمتع  وفــي  ومستقلة،  نزيهة 
الحياة  واحترام  وخصوصيته،  املسكن 
املساس  وعـــدم  األســريــة،  الشخصية 

بالشرف أو السمعة.
3( الحق في الحصول على جنسية 
والتنقل بحرية، واختيار محل اإلقامة، 

وكذلك اللجوء هربا من أي اضطهاد.
4( الحق في التملك وحرية التفكير، 
وممارسة الشعائر الدينية، واالنضمام 
مدنية  وجماعات  سياسية  أحزاب  إلى 
شؤون  إدارة  في  واملشاركة  سلمية، 

البالد وتقلد الوظائف العامة.
وتجدر اإلشارة إلى أن املادة 21 من 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، نصت 
))إرادة  أن  على  الثالثة،  فقرتها  في 

الحكم،  سلطة  مــصــدر  هــي  الــشــعــب 
بانتخابات  اإلرادة  هــذه  عــن  ويعبر 
ــاس  ــة تــجــرى عــلــى أس ــ نــزيــهــة دوري
املساواة  قدم  وعلى  السري،  االقتراع 
بني الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل 

يضمن حرية التصويت((.

الصعيد  على 
االقتصادي 

واالجتماعي:

ال تستقيم املواطنة دون توافر حد 
وهو  االجتماعية،  العدالة  من  أدنــى 
ما يقضي بضرورة تصحيح أي خلل 
والتأكد  والسلطة،  الثروة  توزيع  في 
األفــراد  بني  املنافسة  إطــالق  أن  من 
لن  السوق،  آلليات  وفقا  والجماعات، 
يؤدي إلى اهتزاز في موازين العدالة 
أو يفضي إلى تهميش فئات اجتماعية 
الدينية  كاألقليات  واغترابها،  معينة 
ومــحــدودي  الفقراء  أو  والطائفية، 
الدخل، أو املرأة، أو كبار السن، وذوي 
ــد نصت  االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وق
ــات واملــواثــيــق واملــعــاهــدات  ــالن اإلع
الحقوق  ــن  م جملة  عــلــى  ــيــة  ــدول ال
االقتصادية واالجتماعية، وال يستقيم 
مفهوم املواطنة من دون توفير حدها 

األدنى، منها:

الــعــمــل  ــي  فـ ــن  ــواطـ مـ ــل  كـ ــق  1( حـ
على  والحصول  البطالة  من  والحماية 
من  كريمة  حياة  وألسرته  له  يكفل  أجر 

دون تمييز.
بأوقات  والتمتع  الراحة  2( حقه في 

فراغ وإجازة مدفوعة األجر.
نقابات  إلــى  االنضمام  فــي  حقه   )3
والحصول  مصالحه،  عن  تدافع  مهنية 
على ضمان اجتماعي، والتمتع بمستوى 
معيشي يوفر له مسكنا وملبسا وتغذية 

وتعليما ورعاية صحية مالئمة.
البطالة  ضــد  التأمني  فــي  حقه   )4
واملرض والعجز والترمل والشيخوخة، 
قاهرة  لظروف  العيش  وسائل  وفقدان 

أو خارجة عن اإلرادة.
حياة  في  حرة  مشاركة  في  حقه   )5
بالفنون  االســتــمــتــاع  ــي  وف املجتمع، 
ــي الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي  واملــســاهــمــة فـ
حماية  وفــي  نتائجه،  من  واالستفادة 
على  املترتبة  واملادية  األدبية  املصالح 

إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني.

الصعيد  على 
والحضاري: الثقافي 

حماية  دون  من  املواطنة  تستقيم  ال 
والحضارية  الثقافية  الخصوصيات 
اتخاذ  يتطلب  مما  والجماعات،  لأفراد 
الدول  في  خاصة  الالزمة،  اإلجــراءات 
األعراق  متعددة  شعوب  تقطنها  التي 
على  للمحافظة  والطوائف،  واألديـــان 
ــوازن بــني الــهــويــات واالنــتــمــاءات  ــت ال
والحيلولة  القائمة،  والدينية  الثقافية 
دون تحكم جماعة أو طائفة بعينها في 
سائر الجماعات والطوائف، أو السعي 
لفرض الوصاية عليها مستغلة في ذلك 
السياسي  ثقلها  أو  العددية  أغلبيتها 
أو إمكاناتها االقتصادية.. فمن حق كل 
جماعة عرقية أو دينية، وكل طائفة، أن 
الثقافية، وأن  تعبر عن هويتها وذاتها 
تمارس شعائرها وطقوسها الدينية في 

حرية تامة ضمن حدود القانون والنظام 
الجميع  حــقــوق  يحفظ  وبــمــا  ــام  ــع ال
ويمكنهم من ممارسة حق االختالف في 

إطار الحرص على الوحدة. 

الفقر  مكافحة 
والتهميش في صفوف 

المواطنين:

األساسية  الحاجات  إشباع  دون  فمن 
السياسية  املشاركة  تتحول  للمواطنني، 
إلى شعارات بال مضمون، ويسهل تحول 
املهمشة  االجتماعية  والفئات  الفقر  بؤر 
واإلرهــاب  التطرف  لتفريخ  معامل  إلــى 
وحدة  وألن  والخرافات،  الجهل  وشيوع 
ــاء والــفــقــراء  ــي ــني األغــن االســتــقــطــاب ب
السنوات  فــي  خطيرة  لــدرجــة  اتسعت 
السياسات  فيه  تبدو  وقت  في  األخيرة، 
فمن  الخلل،  هــذا  مواجهة  عــن  عــاجــزة 
املجتمع  مؤسسات  تتحرك  أن  الضروري 
األعمال  رجال  منظمات  وخاصة  املدني، 
والجمعيات الخيرية، لسد العجز القائم، 
من خالل حلول مبتكرة، كإنشاء صناديق 
واملؤسسات  االجتماعي  والتكافل  الزكاة 
املختلفة،  وصورها  بأشكالها  التعاونية 
هذه  تولي  أن  واملفيد  الــضــروري  ومــن 
املؤسسات عناية خاصة ملعالجة مشكالت 
داخل  املنتشرة  واملــرض  والجهل  الفقر 
عادة  والتي  بالذات،  املهمشة  الجماعات 
اجتماعية موقوتة،  قنابل  إلى  تتحول  ما 
خصوصا في أوساط األقليات العرقية أو 
الدينية أو الطائفية، وأوساط الجماعات 
الضعيفة التي تحتاج إلى عناية ورعاية 
السن  وكبار  واألطفال  كالنساء  خاصة، 

والشيوخ وذوي االحتياجات الخاصة.
أن ترسيخ  نؤكد على  وإذ  الختام،  في 
مفاهيم املواطنة وحقوق اإلنسان، يتطلب 
جهودا وخططا دولية وإقليمية ومحلية، 
والحكومات  الفعاليات  كافة  فيها  تشارك 
حد  على  املــدنــي،  املجتمع  ومؤسسات 
نفسه،  الــوقــت  فــي  نؤمن  فإننا  ســـواء، 
إصالح  بعملية  يبدأ  التغيير  مفتاح  بأن 
العربية،  البلدان  سياسي شامل في كافة 
الكفيل  وحــده  هو  السياسي  فاإلصالح 
لنشر  الالزمة  املجتمع  طاقات  بتفجير 
منهج التفكير العقالني وثقافة التسامح، 
تعترض  التي  املعوقات  لكل  وللتصدي 
وحقوق  املواطنة  مفاهيم  إرســاء  طريق 
الخارجية  األطماع  فيها  بما  اإلنــســان، 

واالستبداد والفساد والفقر والتهميش.

تشكل المواطنة عامال 
موحدا لمختلف شرائح 

ومكوناته،  المجتمع 
والتي يجعلها محكمة 

والتفاعل  بالتناغم 
والتقارب ال التنافر 

والتشتت والتباعد، ال 
سيما وأن هذه القيمة 
واالجتماعية  األخالقية 
تنطوي على إمكانيات 

هائلة وعجيبة، وإذا ما 
تم استثمارها بشكل 

عقالني ومتوازن، 
سوف تترتب عنها نتائج 
محمودة للشعب واألمة 

والبيئة.

د. عبد الرحيم بن سالمة*

* أستاذ باحث 

لبناء مجتمعات المواطنة السليمة، يتعين ضمان تمتع األفراد 
والجماعات بحد أدنى من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق 

ية، وفقا لما  االقتصادية واالجتماعية والحقوق الثقافية والحضار
هو منصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية



شهادات من

الرواد
شارك الراحل عبد هلل شقرون، بمداخلة في 
األربعينية  الذكرى  إلحياء  التكريمية  الندوة 
لوفاة الفنان الرباطي، فريد بنمبارك، بتاريخ 10 
الخالدة:  الدرر  بهذه  وافتتحها   ،2000 مارس 
))قد ال يكون الواحد منا صادقا مع نفسه إذا 
تشبثه  والحياة  بالدنيا  متشبث  غير  إنه  قال 
أو  وتجارته  وبيته  وعشيرته  وأهله  بأبنائه 
وظيفته أو منصبه أنى كان وكيفما كان، وقد ال 
يصدق الواحد منا مع نفسه إذا ادعى أنه غير 
اللذات ومفرق  مبال تماما بحتمية قدوم هازم 
واآلصال..  بالغدو  فيه  يفكر  ال  أو  الجماعات، 
قال  إذا  الواحد منا نفسه بنفسه  وقد يناقض 
أنه يعاف أي تذكر للموت وال يحتمل أن يردد 

أمامه بيت الشاعر أبي الطيب املتنبي:
نحن بنو املوتى فما بالنا

                  نعاف ما ال بد من شربه(( 
انتهى.

بــنــمــبــارك.. تجربة  »فــريــد  املــصــدر: كــتــاب 
متميزة في املسرح املغربي« الصفحة: 19. 

أمراض صامتة تنخر أجساد الرباطيني، 
وذوي  واحملتاجني  السن  كبار  خصوصا منهم 
ــدود، مــنــهــا مـــرض شــائــع يصيب  ــ الــدخــل احملـ
اإلنسان بعد سن الستني، ويشل حركة األكتاف 
ويــعــرقــل املـــشـــي ويــتــطــلــب نــفــقــات تــصــل إلــى 
الضغط  مرض  ينافسه  لعالجه..  درهــم  ألف 
ــكـــري،  الــــدمــــوي لــلــعــيــون والــــشــــرايــــني، والـــسـ
البلدية  الصحية  املكاتب  تقوم  أن  واملفروض 
بــواجــب إرشـــاد مــن يهمهم األمــر إلــى النجاة 
من هذه األمراض، ومساعدتهم بالفحوصات 
والتوعية، وهذا واجبها ما دامت لها ميزانية 
خــاصــة بــهــا تستعمل لــلــحــروب ضــد الــفــئــران 

و»سراق الزيت«.

االنتخابات  مناصب  موسم  انتهاء  بعد 
املنتظر،  القفز من حزب آلخر.. من  ورياضة 
بــعــد الــتــصــويــت عــلــى املــيــزانــيــة، احلــســم يف 
جائزة  تتوجها  ببطولة  إمــا  »التنقاز«،  هــذا 
الواقفني  صف  إلــى  العودة  أو  »احملنقزين«، 
الرباطيني،  أجــل  مــن  للنضال  »املــنــاضــلــني« 
خصوصا إذا لم يتم إغراؤهم بأسفار »ريفيون« 
آخر السنة، أو بسيارة من نوع »جابها اهلل«.  

كان على املنتخبني استدعاء كل املدراء 
)صــنــاعــة، جتــارة،  الــــوزارات  ملختلف  احملليني 
صحة، شؤون اجتماعية واقتصادية وتعليمية 
وتدبير  وثقافية  تقليدية  وصناعة  وسياحية 
الــكــهــربــاء واملــــــــاء..(، لـــالطـــالع عــلــى حقيقة 
ــاء،  أوضـــــاع الــربــاطــيــني بــعــد شـــهـــور مـــن الـــوبـ
للتقرير يف اإلجراءات التي ستتخذ يف بداية 

سنة 2022.

طبية  مــواد  ببيع  خاصة  شركة  تقوم 
ــوارب  مــثــل اجلـ األمــــراض،  لبعض  إجــبــاريــة 
نقطتني  يف  للواحدة،  درهــم   400 بـ  الطبية 
األحيان،  بعض  ويف  العاصمة،  كل  يف  للبيع 
يفرض انتظار أكثر من شهر وتتسرب زيادات 
مهولة ال تثير انتباه منتخبينا إال إذا كانت يف 
10 سنتيمات على رغيف حاف  بزيادة  اخلبز 
ضرره أكثر من نفعه، فيرسمون عالمة النصر 
بـ»اخلط األحمر« على انتصار وهمي، يف حني 
الغالء واالحتكار وما خفي أعظم، يذهب  أن 
يهتمون  فمتى  الرباطيني..  عيون  من  النوم 
أقسام  ولهم  لناخبيهم  احلقيقية  باملشاكل 

ومصالح خلدمة الناس؟ 

العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 122021

الرباط  ياحسرة

كل املجالس الجماعية السابقة لم تقم بواجب 
تعزيز الدبلوماسية الرسمية، ببناء دبلوماسية 
جماعة  منتخبي  ــداع  إب من  للشعوب  موازية 
وجوالت  لصوالت  تطرقنا  أن  وسبق  العاصمة، 
استفادوا  املعمور،  أقطار  في  املنتخبني  بعض 
من سياحة راقية على حساب دافعي الضرائب، 
باإلضافة إلى تعويضات سخية، والكل كان على 
علم بسلبية أسفار فصلت لضم املوالني وإجبار 
هي  وها  االمتيازات،  بريع  املحظوظني  خواطر 
بعدما  شجرة  من  »مقطوعة«  اململكة  عاصمة 
الدبلوماسية  إلنقاذ  النجاة  طــوق  في  فرطت 

الرسمية، وإلعطاء قيمة مضافة للنهوض بها.
وكانت لجماعة الرباط كل اإلمكانيات لتتزعم 
من  لجنة  بــإنــشــاء  الشعبية،  الدبلوماسية 
السياسة  في  خبرة  على  يتوفرون  أعضائها 
الكتابة  ويحسنون  العامة،  والعالقات  الدولية 

والقراءة على األقل بلغتني. 
للقيام  مؤهلة  فالرباط  كاألمس،  ليس  واليوم 
التي  إفريقيا،  ماما  حضن  في  طالئعية  بأدوار 
نحن منها وإليها، فعاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا 
إفريقيا،  جــنــوب  ــى  إل املــغــرب  مــن  تختلف  ال 
الشعوب  بدبلوماسية  إال  بلورتها  يمكن  وال 
كالمها  تــزن  دبلوماسية  قيود  مــن  املتحررة 
في  وتخضعها  ذهب  من  بمكاييل  وتحركاتها 

يرى  ال  عما  للكشف  »سكانير«  إلى  مناسبة  كل 
بالعني املجردة.

عاصمة الثقافة اإلفريقية موكول إليها القيام 
بهذا الدور إذا ما وفرت من جماعتها منتخبني 
والعالقات  الشعبية  الدبلوماسية  في  رواد 
بني  التعاون  جسور  بتشييد  تكلفهم  العامة، 
إفريقية،  عاصمة   51 من  وأزيد  اململكة  عاصمة 
هي  منها  عواصم   6 مع  إال  الرباط  ترتبط  ال 
ماالبو،  نواكشوط،  تونس،  القاهرة،  طرابلس، 
طواها  وتوأمة  تآخ  باتفاقيات  وأنتيسيرابي، 

النسيان منذ أزيد من 30 سنة.
صالحيات  لــه  لــوحــده  الجماعي  فاملجلس 
على  بناء  إفريقيا،  على  االنفتاح  في  التقرير 
طلب من أحد أعضائه أو قيامه بمراسلة إدارية، 
أو مراسلة من عاصمة إفريقية معينة، وإذا كان 
فيمكنهم  وأكفاء،  مخضرمون  منتخبون  هناك 
إحياء صحوة الرباط التي اهتمت بهذا الجانب 
وحققت  الثمانينات،  سنوات  في  الدبلوماسي 
وتذويب  الشعوب  مصير  تقرير  في  نتائج  به 
والتجاري  الثقافي  التبادل  وتنشيط  الخالفات 

بني مختلف البلدان.
أم  للشعوب،  دبلوماسية حقيقية  تنطلق  فهل 
من  و»الشوبينغ«  االستجمام  أسفار  ستستمر 

أموال الرباطيني ؟   

أسـرار»ماما إفريقيا« ودبلوماسية الشعوب بين عواصم بلدانها
العاصمة

مجالس 
جديدة بنكهة 

الماضي ؟

أعالم  الرباط

صورة للسياسي النبيل، 
األستاذ أحمد عصمان أطال 

اهلل عمره، وتعود لسنة 1995 
عندما قام بتدشين املقر 

املركزي لجمعية »كنوز البحر«، 
وتضم كافة تجار األسماك 

يف العاصمة، وتالها تأسيس 
جمعية كل من الجزارين 

والخضارين واملواد الغذائية.
نتذكر سي أحمد وندعو له 

بالصحة وطول العمر.

الرباطيين األولوية لصحة 

التعـاضـديات  ضــرورة مراجـعـة خـدمـات 
والتأمين على األمراض

كل مجالس العاصمة ظاهريا مقيدة ببرامج 
وأهــــداف األحــــزاب الــتــي تنتسب إلــيــهــا، وواقــعــيــا ال 
أو  مجلس،  عــن  مجلسا  متيز  حزبية  ملسة  ألي  أثــر 
مقاطعة عن أخرى، ال يف التسيير وال يف التجهيز، 

وال يف التعامل مع الرباطيني.
ــتـــي  ــيـــســـة مـــجـــلـــس اجلـــمـــاعـــة والـ فـــبـــاســـتـــثـــنـــاء رئـ
فمعظم  ــرة،  ــ مـ اجلــمــاعــيــة ألول  الــتــجــربــة  تـــخـــوض 
املجالس،  يف  نوابا  حياتهم  نصف  قضوا  مرؤوسيها 
واختصاصاتها  ومشاكلها  »دروســهــا«  حفظوا  حتى 
نقطة  أي  إلى  للوصول  السريعة  والطرق  وعيوبها، 
لــهــم فــيــهــا مــبــتــغــاهــم، وبــذلــك فــهــم ال يــصــنــفــون يف 
خــانــة »الــبــوجــاديــني«، بــل بـــ»امْلــَعــْلــِمــني«، وكـــان عليهم 
بـ»تامعلميت«  االفتخار  احلالي،  االنتداب  بداية  مع 
مــن خـــالل قــيــمــة إضــافــيــة لــلــعــمــل اجلــمــاعــي، ال أن 
الصف  يف  باالصطفاف  وجتاربهم  أنفسهم  يقزموا 
وكأنهم »بوجاديون« ينتظرون الدرس األول يف مادة 
بــنــوه منذ عقود،  الــذيــن  وهــم  صــالحــيــات مجلسهم 
فرق  ال  امليزانية  تــقــاريــر  إلــى  إمــعــان  بكل  وينصتون 

بينهم وبني الذين يخلطونها مع »امليزيرية«.
منهم مسيرو  وكــان  اجلماعي  العمل  رواد  ونتذكر 
زعماء سياسيني،  وجلهم   ،1977 الرباط سنة  بلدية 
املــعــارضــة،  1983 يف  انــتــخــابــات  وعــنــدمــا صــنــفــتــهــم 
لــم يــســتــقــووا عــلــى األغــلــبــيــة اجلـــديـــدة، الــتــي كانت 
كلها بــدون جتــارب، بل ســاعــدوا زمــالءهــم املنتخبني 
اجلدد، وبينوا لهم املساطر التخاذها بوصلة طريق 
الــتــدبــيــر اجلــمــاعــي، فــكــانــوا يــحــضــرون كــل الــلــجــان 
ويساهمون بتدخالت واقتراحات وحترير التوصيات 
والــــــقــــــرارات.. كـــانـــوا مــتــطــوعــني مـــن أجــــل الـــربـــاط 
 10 منهم  ترقى  أن  غرابة  فال  وسياستها..  وإنسانها 

منتخبني لقيادة أهم الوزارات. 
تــلــكــم كــانــت مــدرســة رجـــال الـــدولـــة الــتــي لــم تعد 
تــنــجــب - كــمــا كــانــت - خـــدام املــمــلــكــة، والــدلــيــل أنــه 
أصابها العقم منذ حوالي عقدين، وأصبحت مقاعد 

املقاطعات واجلماعة كافية لطموحات املنتخبني.
فارفعوا من مستوى متثيلية جماعة العاصمة كما 
تهافتكم  عليكم  يسجل  التاريخ  جتعلوا  وال  كــانــت، 
على االمتيازات فقط، وال حتولوا مجالسنا إلى ما 

يشبه األرشيف باخلالدين. 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

ــحــاق  ــواب إل ــصـ ــر بـ ــق الـــكـــل ي
ــوزارة  ــ الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة ب
الصحة وخدماتها، ومنها الجانب 
وتــداوال  واهتماما  شيوعا  األكثر 
الصحية  التغطية  الرباطيني:  بني 
من  الكثير  وهناك  األمـــراض،  عن 
أي  يحميهم  وال  »عــارون«  املرضى 
وتطورت  تجددت  أسقام  من  غطاء 
ــاد هلل،  ــب ــع ــا لــتــفــتــك ب ــه ــت ســالل
يسترهم  وال  عــراة  شبه  ــرون  وآخ
أو  تعاضدية  فــي  انــخــراط  ســوى 
جد  بيروقراطية  سجني  ظل  تأمني 
بالحاضر  لها  عالقة  وال  متجاوزة 
»البالية«  الــعــادات  على  وثــورتــه 
الــذكــيــة،  األنــظــمــة  محتها  الــتــي 
إال فــي مــجــال الــتــعــاضــد الــعــام، 
على  عامة  تعاضدية  عليه  وتسهر 
األمــراض  ببعض  خاصة  األوراق 
ليست  وكأنها  العالجات  وبعض 
نسبة  السترداد  عامة،  بتعاضدية 
بمساطيرها  محدودة  نفقات  من 
اإلجــراء  هذا  منخرطيها..  لفائدة 
التعاضديات  تعتمده  نعتقد  ال 
ــرق  ــش ــة فـــي الـــغـــرب وال املــمــاثــل

يتمتع  والتي  إفريقيا،  دول  وباقي 
حقيقي  ــعــاضــد  ــت ب أعـــضـــاؤهـــا 
املؤسسة  وهــي  اللتزاماتها  وفــاء 
للنهوض  الجمعوية  االجتماعية 
اإلدالء  ويكفي  منتسبيها،  بصحة 
إلى  املنخرط  من  االنخراط  ببطاقة 

واملختبرات  والصيدالني  الطبيب 
واملستشفيات  الترويض  ومراكز 
البطاقة  تلك  إن  بل  واملصحات، 
ــض من  ــري تــؤمــن حــتــى تــنــقــل امل
منزله إلى عيادة عبر سيارة أجرة، 
وتضمن االستفادة من أجير للقيام 

ممرض  وحضور  منزلية،  بأعمال 
يحتاج  ــا  م لــتــقــديــم  ــزل  ــن امل إلـــى 
من  غيرها  إلــى  املتعاضد...  إليه 

الخدمات.
الخدمات  هــذه  مــن  نحن  فــأيــن 
ــة واإلنــســانــيــة؟ وملـــاذا  ــاري اإلجــب
حرمنا منها وقد فرض علينا األداء 
أوال ثم انتظار االسترداد بعد مدة.
والحماية  الصحة  وزارة  فعلى 
املشروع  تنزيل  إذن،  االجتماعية، 
امللكي، لالنتقال بهذه التغطية إلى 
وجعل  للمتعاضدين،  واق  غطاء 
إلى  تسيئ  التي  للمضاربات  حد 
واألوصــيــاء  الصحية  منظومتنا 
الوقت  حــان  أنــه  ونعتقد  عليها، 
التعاضديات  خدمات  كل  ملراجعة 
ــى تــصــبــح كــمــثــيــالتــهــا في  حــت
ذلك  كان  ولو  العالم،  بلدان  معظم 
في  معينة  ــادة  ــ زي حــســاب  عــلــى 
الخدمات  هذه  لتأمني  االنخراطات 
»بــريــكــوالج«  فــي  بــدال مــن املضي 
ــام الــــوزارة  ــ ــوم أم ــي ــوع ال ــوض م
التعاضد  ــن  م إلبـــعـــاده  املــعــنــيــة 

املقبل: تعاضد البطاقة الذكية.
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

أسبوعيات كريم إدبهي

املغرب يترشح لتنظيم مونديال »الفوتصال«
جرائد

حتى هذا نظر، ما جاتش باملالعب تقدر جتي بـ»الصال«.

شعرت وكأنني تلقيت الدعوة ألول مرة...
الالعب فجر، بعد عودته للمنتخب الوطني
التي  املكهربة  ــواء  األجـ بعد  »منشط«  شــي  نيت  خاصهم 

املنتخب. يعيشها 

جمع أوملبيك أسفي بعيدا عن الصحافة
الصباح

بحال إيلى عندهم وثائق »واترغيت«

ماذا تريدون مني؟
خاليلوزيتش للمغاربة
نريد منك الكف من عجرفتك ألنك مازلت لم تفز بأي شيء.

سفيان بوفال يثير اجلدل بعد هدفه الرابع
مواقع

السيد كيحس براسو مهمش، بالصتو كاينة...

احلافيظي واجلعدي أبرز الغائبني عن دوري األبطال
المساء

هاذ الشي اللي ربحات الوداد والرجاء مع »السي« عموتة.

الــتــرشــح لرئاسة  أســامــة غــريــب، يعلن عــن نيته  الــســابــق  الــاعــب 
احتاد طنجة

المساء
أواه، منني جاب لفلوس؟!

غريب يترشح لرئاسة احتاد طنجة
مواقع

راه نيت خبر غريب!!

راض عن وضعي احتياطيا
شاكال، مدافع المنتخب الوطني

باراكا عليك، الراحة والسياحة، خلي الخرين يتقاتلوا...

الرئيس األندلسي أنفق 13 مليار سنتيم قبل الرحيل عن الرجاء
األخبار
هذا دار ليهم »ميّسا« الرئيس اجلديد خاصو يعاود من األول...

بعد المرور إلى الدور الفاصل بهدوء )مونديال قطر 2022(

هذا يهم الناخب الوطني خاليلوزيتش

المنتخب المغربي في حاجة ماسة إلى جميع أبنائه
نــجــح املــنــتــخــب الــوطــنــي 
القادم  الــدور  إلى  التأهل  في 
العالم  كــأس  إقصائيات  مــن 
ــي ســتــحــتــضــنــهــا قــطــر  ــتـ الـ
للعالمة  تحقيقه  بعد   ،2022
الــكــامــلــة، وذلـــك بــفــوزه على 
غينيا  ــســودان،  ال منتخبات 
االســتــوائــيــة ذهــابــا وإيــابــا، 
ليحصل  كــونــاكــري،  وغينيا 
له  خــولــت  نــقــطــة   12 ــى  ــل ع
انتظار  في  صدارة مجموعته، 
والــســودان،  غينيا  مباراتي 
في  باملغرب  ستلعبان  اللتان 

الشهر القادم.
وبالرغم  الوطني،  املنتخب 
من هذه االنتصارات، لم يحقق 
ومــازال  يذكر،  شــيء  أي  بعد 
أمامه  وشاقا  طويال  الطريق 
املــغــاربــة،  كــل  حلم  لتحقيق 
السادسة  للمرة  التأهل  وهو 
الفوز  ال  ولــم  املونديال،  إلــى 
التي  لــأمــم  إفريقيا  بــكــأس 
في  الكاميرون  ستحتضنها 

يناير القادم.
األهــداف،  هــذه  كل  لتحقيق 
يجب على كل مكونات املنتخب 
العــبــن وطاقم  مــن  الــوطــنــي، 
يعلنوا  أن  ومسؤولن،  تقني 
على  يشمروا  وأن  التعبئة، 

سواعدهم لتحقيق املراد.
الناخب  عــلــى  يــجــب  لــذلــك 
ــوطــنــي عــلــى الــخــصــوص،  ال
أن  خاليلوزيتش،  البوسني 
وأن  العاجي،  برجه  من  ينزل 

يتعامل مع الجميع بتواضع.
صحيح أنه يتواجد حاليا في 
االنتصارات  بعد  قوة،  موقف 
يعلم  أن  يجب  لكنه  األخيرة، 
جميع  ألن  محظوظا،  كان  أنه 
الفريق  لعبها  التي  املباريات 
أجريت  الــيــوم  لحد  الوطني 
يكون  أن  عليه  لذلك  باملغرب، 

حقق  بــأنــه  يظن  وأال  ــذرا،  حـ
األهداف املرسومة...

بتغيير  نـــنـــاشـــده  لـــذلـــك 
الالعبن،  مع  تعامله  أسلوب 
الخالفات،  يطوي صفحة  وأن 
التصريحات  عــن  يكف  وأن 
ال  ــه  أن بذريعة  االســتــفــزازيــة 
ال  أنـــه  أو  التعبير،  يحسن 

يقصد اإلساءة ألي أحد.
وبحسرة،  ــظ،  الح الجميع 
بعض  مــع  املتكررة  خالفاته 
بعض  حــتــى  أو  ــن،  ــب ــالع ال
السيد  نطالب  لذا  املسؤولن، 
ــة املــلــكــيــة  ــع ــام ــج رئـــيـــس ال
فــوزي  الــقــدم،  لكرة  املغربية 
لــقــجــع، بــالــتــدخــل وكــعــادتــه، 
لــتــصــفــيــة األجـــــــواء داخـــل 
سريع  حل  وإيجاد  املنتخب، 
ــودة بـــعـــض الــالعــبــن  ــ ــع ــ ل
املغضوب عليهم من طرف هذا 
صانع  رأسهم  وعلى  ــدرب،  امل
زياش،  حكيم  شيلسي،  ألعاب 
الذي بإمكانه أن يعطي الشيء 
في  وخاصة  للمنتخب،  الكثير 

الظرف الحالي.
وبتعنته  الوطني،  الناخب 
املبالغ فيه، أراد بقوة أن يجعل 
من القادم الجديد عمران لوزا 
أو إلياس شاعر، خلفا لزياش، 
لكن هذين الالعبن ال يمكنهما 
يتوفر  الــذي  زيــاش،  تعويض 
طويلة وشخصية  تجربة  على 

مثيرة داخل أرضية امللعب.
طرده  الذي  مــزراوي  نصير 
خاليلوزيتش،  البوسني  كذلك 
أحد  مع  عــادي  خــالف  بسبب 
نتوفر  ال  ــعــة،  األمــت حــامــلــي 
على  صــراحــة،  وبكل  حاليا، 

العب في مستواه.
البوسني  املــدرب  كــان  فــإذا 
حكيمي  ــرف  ــ أشـ ــي  فـ ــد  ــج ي
فهذا  لــلــمــزراوي،  خلف  خير 

وسط  في  كذلك  يلعب  األخير 
عطاءاته  الحظنا  وقد  امليدان، 
بداية  منذ  الكبير  ومستواه 
هذا املوسم مع فريقه أجاكس 
ال  سيغادره  الذي  أمستردام، 
املوسم،  هذا  نهاية  في  محالة 
لتي  الكثيرة  الــعــروض  بعد 
تتقاطر عليه من أقوى األندية 
ميالن،  ــا،  ــروم ك ــة،  ــيـ األوروبـ
أرسنال، وأتلتيكو مدريد، هذا 
الــعــروض  عــن  الحديث  دون 
أمــن  يقدمها  الــتــي  الــقــويــة 
الجديد  فــريــقــه  ــع  م ــث  حــاري

أوملبيك مارسيليا.
ــاب، نلح  ــبـ ــذه األسـ لــكــل هـ
املعروف  الجامعة  رئيس  على 
ولخبرته  الوحايل«،  بـ»فكاك 
الكبيرة في امليدان، ألنه وبلغة 
يتدخل  أن  »كــوايــري«،  الكرة 
بسرعة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
أصبح  الوطني  املنتخب  ألن 
في  مضى،  وقت  أي  من  أكثر 
حاجة ماسة إلى كل أبنائه من 

داخل وخارج الوطن.
وقد أعذر من أنذر.

يب العاجل نتمنى أن نرى هذه الصورة واقعية في القر

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

الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  َواْدُخلِي 

احلــاجــة  اهلل،  عــفــو  إلـــى  انتقلت 
فـــاطـــمـــة الــــــوعــــــدودي، بـــعـــد وعــكــة 

صحية لم متهلها طويا.
يتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
جـــمـــعـــيـــة  رئـــــيـــــس  رؤوف  ــيــــد  ــعــ ســ
ــة«، وكـــل أعــضــاء  ــوداديــ »الــعــائــلــة الــ
واملــواســاة  الــتــعــازي  بــأحــر  مكتبها، 
إلى السيد حكيم أعويلي، الرئيس 
ــوداد الــريــاضــي  ــ الــســابــق لــفــريــق الـ
فرع املاكمة، ونائب رئيس جمعية 
»الــعــائــلــة الــــوداديــــة«، ولــكــل أفـــراد 
عائلته وأصدقائه، طالبني من اهلل 
عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح 
ــا الــصــبــر  جــنــاتــه، وأن يــلــهــم ذويـــهـ

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

قف
المغرب وراء سوء أرضية ملعب تشاكر

حينما يصل اإلعالم الجزائري إلى الهذيان
الذي  الكبير  االنتصار  من  بالرغم 
منتخب  على  الجزائر  منتخب  حققه 
برسم   ،)1-6( املــتــواضــع  النيجر 
إقصائيات كأس العالم 2022، انتقد 
الجزائري،  املنتخب  أفــراد  جميع 
مصطفى  مللعب  الــرديــئــة  الــحــالــة 

تشاكر بمدينة لبليدة.
أكد  محرز،  رياض  الفريق،  عميد 
ال  امللعب  هــذا  أن  بــلــده،  لصحافة 
كل  ففي  القدم،  كرة  ملباريات  يصلح 
نواجه  الجزائر  إلى  نأتي  مناسبة 
لم  املسؤولون  بينما  املشكل،  نفس 

يقوموا بأي شيء يذكر.
زميله العب ليون الفرنسي، إسالم 
السليماني، سار على نفس املنوال، 
الجزائرية  املــالعــب  جــل  أن  وأكـــد 
العبون  يأتي  أن  العيب  ومن  سيئة، 
ليلعبوا  ــا  ــ أوروبـ ــن  م مــحــتــرفــون 
لكل  اتهامه  موجها  »مــقــابــر«،  فــي 

املسؤولن املتقاعسن.
جمال بلماضي، مدرب الفريق، هو 
حيث  الكبير،  غضبه  عن  عبر  اآلخر 
توجد  أال  والعار  العيب  من  إنه  قال 
كرة  للعب  صالحة  مــالعــب  ببلده 
للتحجج  داعي  فال  وأضاف:  القدم، 
بعامل الحرارة أو األوضاع املناخية، 
ألن بلدا كقطر التي لعب ودرب فيها، 
ولكن   ،60 إلى  الحرارة  درجة  تصل 

املالعب تبقى في حالة جيدة.
ومن  السلبية،  الشهادات  هذه  كل 
ومدرب  معروفن،  جزائرين  العبن 

الكروية  الساحة  داخــل  مكانته  له 
كمال  املــدعــو  تقنع  لــم  اإلفــريــقــيــة، 
إحــدى  فــي  يشتغل  ــذي  الـ مــهــوي، 
الــجــزائــريــة،  العسكرية  الــقــنــوات 
سبب  هو  املغرب  بــأن  رأى  والــذي 
ملعب  »شوهة«  أو  املتردية  الحلة 

تشاكر.
ترى ما عالقة املغرب بهذا امللعب 
الرديء أو بجميع املالعب املتالشية 

التي تعود إلى القرون الوسطى؟
ــات« قـــال بــأن  ــران ــاب ــك ــادم »ال خـ
املغرب يمول »الكاف«، وأن املغاربة 
ببطولة  الجزائر  فوز  يهضموا  لم 

إفريقيا.
شخص  ومــن  منطقي،  غير  كــالم 
بليد وحقير، لم يهضم هو وأسياده 
ــن تقدم  ــغــرب م ــا وصـــل إلــيــه امل م

وازدهار في جميع امليادين.
ــإذا تــحــدث عــن فـــوز الــجــزائــر  فـ
فاملغرب  ــر،  األخــي إفريقيا  بــكــأس 
املغرب  وأن  لهم،  املهنئن  أول  كان 
قبل  البطولة  بهذه  فاز  أن  له  سبق 

الجزائرين بـ 14 سنة.
من   1976 سنة  بها  فــاز  املــغــرب 
قلب أديس أبابا اإلثيوبية والجزائر 
كــأول  تأهل  واملــغــرب   ،1990 سنة 
لنهائيات  ومسلم  إفريقي  عربي  بلد 
بمكسيكو،   1970 سنة  العالم  كأس 

واآلخرين حتى سنة 1986... 
ففي الوقت الذي يشيد فيه املغرب 
ــي جميع  ف الــريــاضــيــة  ــات  ــب ــرك امل
الرياضية  واملراكز  اململكة،  أنحاء 
محمد  )مركب  مستوى  أعلى  على 
السادس لكرة القدم نموذجا(، وفي 

اململكة  فيه  أصبحت  الــذي  الوقت 
مفتوحا  ــرا  ــق وم ــزارا  ــ م املــغــربــيــة 
الذين  األفــارقــة،  ــاء  األشــق لجميع 
الرياضية  بــاملــنــجــزات  يــشــيــدون 
التي  العصرية  التحتية  والبنيات 
الــجــارة  ــرى  ن ــا،  بــالدن بها  تتمتع 
وتسارع  أبناءها  تحارب  الشرقية 
الفاشلة،  الحربية  املعدات  القتناء 
يقف  األعـــزل  الــجــزائــري  والشعب 
الخبز  ــن  ع للبحث  طــوابــيــر  ــي  ف
العيش  وسائل  وأبسط  والبطاطس 

الكريم.
بغازكم  وقــهــرا  جــوعــا  تــمــوتــون 
العجزة  وجنراالتكم  و»بترولكم«، 
والرفاهية،  الترف  حياة  يعيشون 
التي ال  الصالونات، وحكومتكم  في 
عن  عاجزة  تقف  قوة،  وال  لها  حول 
توفير ملعب بسيط ملنتخبكم العنيد 

يخوض فيه مبارياته الرسمية.
ــة مـــن انــتــقــدوا  ــارب ــغ فــلــيــس امل
الالعبن  بل  وسياستكم،  مالعبكم 
يتحسرون  الذين  هم  الجزائرين 
ضخمة  مــالعــب  مــن  رأوا  مــا  على 
زاروا  حينما  ريــاضــيــة  ومــنــشــآت 
املغرب مؤخرا، ووقفوا عن كثب على 
والرياضية  االقتصادية  النهضة 

التي يتمتع بها مغرب األبطال.
بغيظكم  ــون  ــوت ــم ت فــلــنــتــركــكــم 
ضحكت  أمة  »يا  وجهلكم،  وحقدهم 
الطيب  ــو  )أبـ ــم«  ــ األم جهلها  مــن 

املتنبي(.

 البوق الرديء كمال مهوي الملحق الصحفي
 في »قشلة« الجنراالت العجزة ودميتهم المدللة...
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العميد  ــة  ــرئ ــب ت ــمــت  ت ــوم،  ــيـ الـ
بأسالك  إلــحــاقــه  وأعــيــد  جــلــمــاد، 
الزال  الزعيمي  لكن  الوطني،  األمن 
بعد  السجن،  في  مصيره  يواجه 
أما  واملؤبد،  باإلعدام،  عليه  الحكم 
شعو،  سعيد  السابق،  البرملاني 
فإنه  امللف،  هــذا  ألغاز  أحــد  وهــو 
الزال هاربا من العدالة، بعد تحوله 
في  االستثمار  يــريــد  مــواطــن  مــن 
تطالب  مجموعة  زعيم  إلى  الريف، 

في  وتسببت  الريف«،  بـ»انفصال 
أزمة غير مسبوقة بهذه املناطق..

وألن املناسبة شرط، فإن الحديث 
عن »براءة جلماد« الذي صمد مثل 
الجلمود في مواجهة حكم قضائي 
طويل، تخللته عقوبة سجنية، تأكد 
الــقــضــاء أنــهــا ظــاملــة دامـــت ثالث 
عن  الحديث  يمكن  ال  فإنه  سنوات، 
عن  الحديث  دون  الكومسير  هــذا 
تركيب  ــادة  وإع الحيثيات،  بعض 

إعالميا  املعروف  امللف،  سيناريو 
كان  حيث  الزعيمي«،  »شبكة  باسم 
قدرت  متهمني،  عدة  ضمن  جلماد 
شخصا،   38 بـ  عددهم  الصحافة 
عصابة  »تكوين  تهم  لهم  وجهت 
واالحتجاز  واالختطاف  إجرامية، 
بالعنف، واإليذاء العمد، واستعمال 
ــوت،  ــى املـ الــتــعــذيــب املــفــضــي إلـ
وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة 
والتهريب  ــشــاء،  واالرت ــاء  واإلرشـ

فيها،  واالتجار  للمخدرات  الدولي 
والخيانة  واملشاركة  التبليغ  وعدم 
الزوجية والشراء غير املشروع كل 
حسب املنسوب إليه«، فيما وجهت 
لجلماد تهمة »النية في االرتشاء«.

بريء  »املتهم  أن  القاعدة  وتقول 
العميد  لكن  إدانته«،  تثبت  أن  إلى 
جلماد ظل متهما ولم تثبت براءته، 

طرف  مــن  إنــصــافــه  يتم  ولــم 
بعد  إال  الوطني،  األمن  إدارة 

إخباريتحليل 

جلماد من السجن إلى العودة ألسالك األمن الوطني 

المظلوم الكـومسير 
الذي أنصفه الحموشي

قــصــة 

نجح عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لألمن الوطني والمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، في عملية رفع أسهمه ببورصة 
المسؤولين الكبار، بعد أن تداولت الصحافة خبرا غير متوقع، خالل األيام األخيرة، يؤكد أن المديرية العامة لألمن الوطني قررت إعادة 

إدماج عميد األمن اإلقليمي، محمد جلماد، في صفوفها، بإرجاعه إلى العمل بعد 11 سنة من اعتقاله على خلفية متابعة قضائية.
إن الطابع »االحتفالي« الذي تمت به صياغة هذا الخبر، مع إهمال كثير من التفاصيل، بحكم مرور الوقت، يجد سنده في كون العميد 

جلماد، عنوانا إلحدى صفحات الظلم في مسار أكبر قضية لتجارة المخدرات والقتل، وتصفية الحسابات، حيث أن العميد جلماد لم يكن 
ليدخل السجن بعد مسار مهني حافل، لوال ارتباط اسمه بتفكيك شبكة لتجارة المخدرات يوجد على رأسها نجيب الزعيمي وسعيد 

شعو، صاحب مبادرة انفصال الريف)..(.
إعداد : سعيد الريحاني

عبد اللطيف الحموشي إلى جانب وزير الداخلية لفتيت
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ــل، حــيــث لم  مــســار قــضــائــي طــوي
تسع  بعد  إال  األولية  البراءة  ينل 
عليه  القبض  إلــقــاء  مــن  ســنــوات 
إلى  أن يصل  قبل  االرتشاء،  بتهمة 
قبل  النهائية«  »الــبــراءة  مستوى 
الحجز  من  سنوات  ))بعد  ــام..  أي
عائلته،  وممتلكات  ممتلكاته  على 
في  يشرع  لم  الرجل  أن  تصوروا 
البحث عن براءته إال بعد أن قضى 
عقوبته السجنية املتمثلة في ثالث 
سنوات سجنا، كلها داخل السجن، 
كان  الــذيــن  املجرمني  جــانــب  ــى  إل
بحثا  عليهم،  القبض  يلقي  من  هو 
أن  وتصوروا  العدالة،  تحقيق  عن 
من  تهنئة  على  الذي حصل  الرجل 
لألمن  السابق  العام  املدير  طــرف 
ينوه  اضريس،  الشرقي  الوطني، 
جلماد  به  قــام  ــذي  ال بــالــدور  فيها 
لتفكيك أكبر شبكة لتجارة املخدرات 
بالشمال، والحجز على كمية مهولة 
ــي حــي عــاريــض  ــن املـــخـــدرات ف م
تحول  قد  نفسه  سيجد  بالناظور، 

الثانية،  القناة  به  أشادت  بطل  من 
إلى متهم في نفس امللف((.

ارتبط  قــد  جلماد  اســم  ــان  و))كـ
 ،2006 ســنــة  ســابــق،  ــت  وقـ فــي 
»اإلرهابيني«،  محاربة  في  بنجاحه 
وراء  يقف  ــذي  ال الكومسير  فهو 
املــهــدي«،  ــصــار  »أن خلية  تفكيك 
الجيش  اختراق  بمحاولة  املتهمة 
الخلية  وهــي   ،2006 سنة  امللكي 
التخلي  إلــى  املــغــرب  دفعت  التي 
اإلجــبــاري،  التجنيد  سياسة  عــن 
ال  وربما  مؤخرا،  إليه  العودة  قبل 
يعرف كثير من املواطنني، أن محمد 
جلماد كان مرشحا، بفضل ضرباته 
كبير)..(،  أمني  ملنصب  املتوالية، 
حول  عليه  القبض  إلقاء  أن  غير 
حياته رأسا على عقب، بعد أن قيل 
لتلقي  مبيتة  نية  صاحب  كان  أنه 
رشوة كبيرة من البرملاني السابق، 
إذا نجح  ما  سعيد شعو، في حالة 
الورطة  من  الزعيمي  تخليص  في 
أمر  افتضاح  عقب  فيها  دخل  التي 

الشبكة، حسب ما نشرته الصحف، 
ــت،  ــوق ــدت فـــي نــفــس ال ــ ــي أك ــت ال
أن جــلــمــاد قــام بــاقــتــحــام مــزرعــة 
 7488 واحتجز  الزعيمي  نجيب 
انــظــروا  الــحــشــيــش)..(،  مــن  كلغ 
تحليل  ــصــدر:  )امل الــتــنــاقــض..(( 
إخباري سابق/ األسبوع الصحفي 

/ عدد 14 مايو 2019(.
لم تسنح الفرصة، وربما لن تسنح، 
الصحافة،  عن  بالحديث  للزعيمي 
أرشيف  بقي هو  ما  مستقبال، وكل 
التي  الصحفية  املقاالت  من  كبير 
تتحدث عن هذه القضية، ومسارها 
ــك، حــيــث كــان  ــشــائ الــقــضــائــي ال
ورقة  يشهرون  وشركاؤه  الزعيمي 
املوجهة  التهم  مواجهة  في  اإلنكار 
إليهم، كما يمكن العثور في سابقة 
للمديرية  بالغات  على  نوعها،  من 
عن  تتحدث  الوطني،  لألمن  العامة 
مواصلة الزعيمي لنشاطه من داخل 
املركزي  للمكتب  فقد سبق  السجن، 
لألبحاث القضائية، التابع للمديرية 

أن  الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة 
مفادها  بمعلومة  توصل  أنــه  أكــد 
الزعيمي،  نجيب  ))املــســمــى  أن 
من  سجنية  عقوبة  يقضي  الــذي 
الدولي  والتهريب  االتــجــار  أجــل 
سبق  مع  العمد  والقتل  للمخدرات 
ــرار والــتــرصــد واالخــتــطــاف  اإلصــ
واالحــتــجــاز والــتــعــذيــب، مــا زال 
داخل  من  اإلجرامي  نشاطه  يزاول 
املكتب  وأوضـــح  السجن،  أســـوار 
ــة املــغــرب  ــال ــي بـــالغ نــشــرتــه وك ف
ذلك،  إثر  على  أنه  لألنباء،  العربي 
انتقل فريق بحث تابع للمكتب إلى 
ملكية  في  مــازالــت  التي  الضيعة 
والكائنة  الزعيمي،  نجيب  املسمى 
الناظور،  إقليم  أركــمــان  بجماعة 
بأبحاث  الــقــيــام  وبــعــد  ــه  أن حيث 
اكــتــشــاف وحجز  ــم  ت وتــحــريــات، 
 1830( البنزين  مــن  هــامــة  كمية 
لتر(، وأربع سيارات بترقيم مزور، 
مــزورة،  أجنبية  معدنية  وصفائح 
مما  بحرية،  مرسى  إلى  باإلضافة 
شبكته  يدير  ــازال  م أنــه  على  يــدل 
تهريب  في  املتخصصة  اإلجرامية 

وشك  على  وأنـــه  املــخــدرات، 
العمليات  بـــإحـــدى  ــام  ــي ــق ال

الكومسير جلماد

كان اسم جلماد قد ارتبط في وقت سابق، سنة 2006، بنجاحه في محاربة 
»اإلرهابيين«، فهو الكومسير الذي يقف وراء تفكيك خلية »أنصار 

المهدي«، المتهمة بمحاولة اختراق الجيش الملكي سنة 2006، وهي 
الخلية التي دفعت المغرب إلى التخلي عن سياسة التجنيد اإلجباري، قبل 

العودة إليه مؤخرا، وربما ال يعرف كثير من المواطنين، أن محمد جلماد 
كان مرشحا، بفضل ضرباته المتوالية، لمنصب أمني كبير، أقله المدير العام 

لألمن الوطني)..(

العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

تحليل  إخباري

جلماد عاد إىل عمله، 
والزعيمي ال زال يف 

سجنه، لكن ذلك ال مينع 
من احلديث عن تعقد هذا 

امللف الشائك، خاصة 
وأن واحدا من املتهمني 

الرئيسيني يف القضية، 
وهو سعيد شعو، الزال 

هاربا خارج املغرب، وسبق 
للسلطات املغربية أن 

طالبت بتسليمه لوال أن 
السلطات الهولندية ال 

ميكن أن تسمح بذلك)..(، 
ذلك أن شعو انتقل من 

الدفاع عن »مشروع احلكم 
الذاتي يف الصحراء« كما 

تشهد بذلك فرتة انتمائه 
حلزب »العهد« الذي كان 

يقوده جنيب الوزاين )رئيس 
بلدية احلسيمة حاليا(، إىل 

أشهر شخصية تطالب 
بانفصال الريف
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تحليل  إخباري

)املصدر:  ضيعته((  من  انطالقا 
بالغ األمن الوطني املنشور في عدة 

مقاالت خالل شهر أبريل 2016(.
جلماد عاد إلى عمله، والزعيمي ال 
زال في سجنه، لكن ذلك ال يمنع من 
الحديث عن تعقد هذا امللف الشائك، 
املتهمني  مــن  واحـــدا  وأن  خاصة 

الرئيسيني في القضية، وهو سعيد 
املغرب،  خــارج  هاربا  الزال  شعو، 
ــق لــلــســلــطــات املــغــربــيــة أن  وســب
السلطات  أن  لوال  بتسليمه  طالبت 

تسمح  أن  يــمــكــن  ال  الــهــولــنــديــة 
من  انتقل  شعو  أن  ذلك  بذلك)..(، 
الذاتي  الحكم  »مشروع  عن  الدفاع 
بذلك  تشهد  كما  الــصــحــراء«  فــي 
الذي  »العهد«  لحزب  انتمائه  فترة 
)رئيس  الوزاني  نجيب  يقوده  كان 
بلدية الحسيمة حاليا(، إلى أشهر 

الريف،  بانفصال  تطالب  شخصية 
شعو  سعيد  شخصية  كانت  حيث 
قد حجزت مكانها ضمن قصاصات 
»حاملا  باعتباره  الدولية  الصحف 

أنــه  رغــم  جــمــهــوريــة«،  بتأسيس 
عندما دخل إلى املغرب، كان يروج 
وكانت  الــذاتــي)..(،  الحكم  ملقترح 
سبيل  على  الفرنسية،  الصحافة 
اتبع  ))شعو  أن  كتبت  قد  املثال، 
بحيث  ذلــك،  بعد  راديكاليا  نهجا 
»حــركــة   2014 ســنــة  ســيــؤســس 

باستقالل  للمطالبة  شتنبر«،   18
عددا  حوله  من  وسيجمع  الريف، 
املقيمني  الريفيني  النشطاء  مــن 
واعدا  األوروبية،  الــدول  بمختلف 

في  ريفية  »حكومة  بإحداث  إياهم 
تضم  تأسيسية  و»جمعية  املنفى«، 
الشمال  قــبــائــل  مختلف  ممثلي 
هذه  تحقيق  وبهدف  املغربي«((، 
أفريك«،  »جــون  أوردت  ــداف،  األهـ
تلفزيونية  قناة  يمول  ))شعو  أن 
وموقعا  فــي«،  تي.  ــوال  »أن تسمى 
ــقــيــام بــالــدعــايــة  ــل ــا ل ــي ــرون ــت ــك إل
ملشروعه، الذي يهدف إلى مضاعفة 
من  التقرب  عبر  وراءه  الواقفني 
والنشطاء  الصحافيني  مــن  عــدد 
وبعد  أوروبـــا((،  في  الجمعويني 
لـ»سماك  املأساوي  الوفاة  حــادث 
الحسيمة« محسن فكري، داخل آلة 
للنفايات،  بشاحنة  خاصة  ضغط 
ــل شــعــو عــلــى الــخــط،  ــدخ ـــ))ي س
نشطاء  مــن  عــدد  على  باقتراحه 
اللوجستيكي  التمويل  الــحــراك، 
لهذا األخير، وهو ما أكده عدد من 
احتجاجات  خلفية  على  املوقوفني 
التحقيق  جلسات  خالل  الحسيمة 
عن  نفسه  املصدر  يــورد  معهم((، 
يونيو   27 »هــســبــريــس«/  مــوقــع 
نشرت  أخــرى  )تفاصيل   ،2017
ــق مــن »األســبــوع  ــدد ســاب فــي عـ

الصحفي«(.
جلماد،  بـــراءة  عــن  الحديث  إن 
هذا  في  مهامه  ملمارسة  وإعــادتــه 
الوقت بالذات، تم اعتباره من لدن 
احترام  في  قوية  إشارة  املتتبعني، 
املقررات القضائية من لدن اإلدارة 
العامة لألمن الوطني، حيث ))كان 
عشرات  ضمن  حشر  قــد  جلماد 
ــحــاج«  »ال بينهم  ــن  م املــتــهــمــني، 
الزعيمي، وخمسة دركيني، وأربعة 
وقائد  املساعدة،  القوات  رجال  من 
ــدى املــقــاطــعــات بــالــنــاظــور،  إلحــ
وبرملاني سابق، وطبيب، وممرض، 
ورائــد،  بنكي،  وإطــار  وصحافي، 
للقوات  ينتميان  ورئيس  ومقدم 
القوات  من  عناصر  و3  املساعدة، 
املساعدة.. كلهم تم التحقيق معهم 
املــخــدرات،  ــي  ف االتــجــار  بتهمة 
واالختطاف  العمد،  القتل  وجناية 
ــذاء  ــ ــجــاز بــالــعــنــف، واإلي واالحــت
التعذيب  واســتــعــمــال  الــعــمــدي، 
جثة  وإخفاء  املــوت،  إلى  املفضي 
وعــدم  الــجــريــمــة،  معالم  وطــمــس 
والخيانة  ــة،  ــشــارك وامل التبليغ 
املشروع،  غير  والشراء  الزوجية، 
كل حسب املنسوب إليه.. حسب ما 
ذكرته وسائل اإلعالم، واملواقع في 
الخصوص((  على  الريف  منطقة 
»األســبــوع«  فــي  أخــرى  )تفاصيل 

عدد 30 أبريل 2016(.
قضية  عــن  الــســتــار  ــدال  إســ إن 
ــاد، وحـــصـــول الــحــمــوشــي  ــم ــل ج
هذا  بإعادة  شعبي«  »تنويه  على 
عمله،  إلــى  املظلوم«  »الكومسير 
سيمكن من االستفادة من الخبرات 
األمــنــي  ــار  ــ اإلط لــهــذا  الجامعية 
في  اسمه  ارتبط  الــذي  )جلماد(، 
محاربة  في  بنجاحه  سابق،  وقت 
الرجل  أن  واألكــيــد  »اإلرهــابــيــني«، 
الذي حصل على براءته اليوم، كان 
فضل  لو  املاليير  تحصيل  بإمكانه 
وهو  الوطني،  األمن  رسالة  خيانة 

األمر الذي لم يحصل مع جلماد.

الــريف كيــف تســبب مشــروع انفــصال 
في تعقيد قضـية شبكـة الزعيـمي 

سعيد شعو وفي اإلطار صورة نجيب الزعيمي

كانت شخصية سعيد شعو قد حجزت مكانها ضمن قصاصات الصحف الدولية باعتباره 
»حالما بتأسيس جمهورية«، رغم أنه عندما دخل إلى المغرب، كان يروج لمقترح 
الحكم الذاتي)..(، وكانت الصحافة الفرنسية، على سبيل المثال، قد كتبت أن 

))شعو اتبع نهجا راديكاليا بعد ذلك، بحيث سيؤسس سنة 2014 »حركة 18 شتنبر«، 
للمطالبة باستقالل الريف، وسيجمع من حوله عددا من النشطاء الريفيين المقيمين 

بمختلف الدول األوروبية، واعدا إياهم بإحداث »حكومة ريفية في المنفى«، 
و»جمعية تأسيسية تضم ممثلي مختلف قبائل الشمال المغربي«((



مسألة التطبيق والحريات

أن  غــالــي،  عزيز  الحقوقي  قــال 
قرار الحكومة فرض »جواز اللقاح« 
العامة  األماكن  في  املواطنني  على 
واملــطــاعــم،  واملــقــاهــي  واإلدارات 
من   6 الــفــصــل  مـــع  يـــتـــعـــارض 
الحرية  على  الذي ينص  الدستور، 
واملساواة بني املواطنني في الحياة 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
واالجتماعية، معتبرا أن عدم فرض 
كان  البداية،  منذ  التلقيح  إلزامية 
فيه نوع من التدرج واالحتيال على 

املواطنني.
غير  الحكومة  قــرار  أن  وأضــاف 
ــح، ألنــهــا فــي الــبــدايــة قالت  واضـ
للمواطنني،  اختياري  التلقيح  أن 
في  اللقاح  جواز  بفرض  قامت  ثم 
هذا  معتبرا  العمومية،  األمــاكــن 
مــع حرية  ــارض  ــع ــت وي تــنــاقــضــا 
االختيار والحقوق، بحيث أنه ليس 
من املقبول حرمان مواطن من حقه 
وتعريض  والتطبيب  العالج  في 
على  يتوفر  ال  ألنه  للخطر،  حياته 

جواز اللقاح.
بحقوق  يمس  الــقــرار  أن  وأكــد 
الرافضني  واملستخدمني  املوظفني 
للتلقيح، متسائال: »ما مصيرهم إذا 
كانت الدولة ستلجأ إلى طردهم؟«، 
للقيام  والنقابات  األحــزاب  داعيا 
املواطنني  عــن  ــاع  ــدف وال بــدورهــا 
يمس  قـــرار  أي  ــن  م وحــمــايــتــهــم 

حقوقهم.
وأشار غالي إلى أن هناك تخبطا 
الجائحة،  بداية  منذ  القرارات  في 
وغيابا للوضوح من قبل الحكومة، 
كشفت  ــات  ــدراسـ الـ وأن  الســيــمــا 

يصابون  امللقحني  األشخاص  أن 
نقل  ويمكنهم  »كورونا«  بفيروس 
في  وتسجل  بل  لغيرهم،  العدوى 
هذا  يجعل  مما  وفيات،  صفوفهم 

الجواز غير ذي جدوى علميا.
من جانبه، صرح رشيد حموني، 
واالشتراكية  التقدم  فريق  رئيس 
بمجلس النواب، أن الحزب يستعد 
الصحة،  وزيــر  على  أسئلة  لطرح 
ــحــات ومــعــطــيــات  ــوضــي ــذ ت ــ ألخ
وتنفيذ  تطبيق  آلــيــة  بخصوص 
قرار فرض جواز اللقاح في األماكن 
الــعــمــومــيــة، مــتــســائــال: هــل رجــل 
األمن الخاص له الحق من الناحية 

القانونية في مراقبة جواز اللقاح.
االحترازية  اإلجــراءات  أن  وأكــد 
جواز  فرض  لكن  مهمة،  واملوازية 
الحريات،  من  يحد  كإجراء،  اللقاح 
التنقل  شــهــادة  مكان  يحل  حيث 
أن  معتبرا  السلطات،  من  املقدمة 
معقدة  املــراقــبــة  تطبيق  مــســألــة 
الحمامات  فــي  خــاصــة  وصــعــبــة، 
والــقــاعــات الــريــاضــيــة واملــحــالت 

التجارية واملقاهي.

جواز اللقاح والدستور

أوضح الحقوقي عزيز إدامني، أن 
فرض الجواز الصحي في املغرب ال 
يمكن أن يكون إال بمقتضى قانون، 
تنظيميا،  قــرارا  أو  بالغا  وليس 
ــائــال: »نــعــيــد نــفــس الــخــروقــات  ق
القانونية التي طالت األيام األولى 
من فرض الحجر الصحي واإلغالق، 
الــطــوارئ  حــالــة  تحويل  يمكن  ال 
الصحية املؤقتة إلى حالة استثناء 
دائمة«، وأضاف أن »قانون طوارئ 

الحق  للحكومة  يعطي  الصحية 
وفق مادته الثالثة، بأن تسن تدابير 
وفق  ولكن  ضــروريــة،  وإجـــراءات 
الدستورية،  واملشروعية  الشرعية 
األحوال  من  حال  بأي  يمكنها  وال 
الــتــدخــل فــي مــجــال الــقــانــون وال 
مس  يمكنه  وال  الدستور«،  تعطيل 

الفصل 71 من الدستور.
مرسوم  املغرب وضع  »إن  وقال: 
ألن  الطوارئ،  حالة  لتنظيم  قانون 
بعد  ومن  عطلة،  في  كان  البرملان 
ــى قانون  ــذا املــرســوم إل تــحــول ه
وفق الفصل 81 من الدستور، وهذا 
الدستور  يمكنه مخالفة  ال  القانون 
وال القوانني التنظيمية، ألنه قانون 
أن  عادي، يعني ال يمكن بمقتضاه 
نمس بمجال التشريع«، مؤكدا على 
مفروض  اللقاح  جــواز  تنظيم  أن 
الحقوق  يحمي  بقانون  يتم  أن 

والحريات.
الرحيم  عبد  اعتبر  جهته،  من 
السياسية،  العلوم  أستاذ  العالم، 
اللقاح  جــواز  إجبارية  فــرض  أن 
يطرح  العمومية،  األماكن  لولوج 
أوكل  حيث  األسئلة،  من  العديد 
مهمة التأكد من حمل جواز التلقيح 
للمسؤولني عن الفضاءات الخاصة 
تطرح  وهنا  العمومية،  واملرافق 
املشكلة، فهل من حق عامل الحمام 
مرتادي  من  يطلب  أن  )الكّسال(، 
الحمام جواز التلقيح؟ وكيف يمكن 
أن  من  يتأكد  أن  مثال  كلية  لعميد 
يحملون  طالب  ألــف   50 حــوالــي 
يوميا؟  مستمر  بشكل  ــجــواز  ال
مواطنا  أن  ــو  ل سيحدث  ومـــاذا 
رفض اإلدالء بجواز التلقيح لنادل 
ويدخل  بالقوة  يمنعه  هل  مقهى، 
تدخل  يوجب  عنف  عمل  في  معه 
السلطة وما يستدعيه ذلك من كثرة 

النزاعات واملشاكل؟
من  التأكد  مسألة  أن  وأوضــح 
جوازات  وفحص  املواطنني  هوية 
صحتها،  من  والتأكد  تلقيحهم، 
املخالفني،  على  العقوبات  وفرض 
السلطة  عــمــل  صــمــيــم  مـــن  هـــو 
العمومية بشكل حصري، وال يمكن 
لألغيار،  املهمة  هــذه  تفوض  أن 
املحاكم  إليه  استندت  مــا  وهــذا 
أحكامها  أصـــدرت  ملــا  املــغــربــيــة، 
متسائال  »الصابو«،  شركات  ضد 
املوظفني  مــن  العديد  مصير  عــن 
ــاء،  ــذة، أطــب ــاتـ الــعــمــومــيــني )أسـ
قضاة...(، الذين ليس لديهم اقتناع 
بضرورة التلقيح، هل يعتبر منعهم 
من ولوج إداراتهم تغيبا غير مبرر 
عن العمل، أم سيدخل منعهم ضمن 
منع  يجوز  وهل  القاهرة؟  الظروف 
عمله  من  العموميني  املوظفني  أحد 
يتم  ثم  التلقيح  ألنه ال يحمل جواز 
طرده من عمله بسبب ال دخل له فيه، 
أو بسبب حرصه على صحته مثال؟

تمييز بين المواطنين

املواطنني  مــن  شريحة  هــنــاك 
التلقيح  ــون  ــض ــرف ي املـــغـــاربـــة 
لــديــهــم مــخــاوف  ــبـــاري، أو  اإلجـ
مــن الــلــقــاحــات، بــاإلضــافــة إلــى 
ــراض  أم مــن  تعاني  أخـــرى  فئة 
أخذ  مــن  تمنعها  حساسية  أو 
أو تعرضت ملضاعفات  اللقاحات، 
أو  األولــى  الجرعة  جــراء  صحية 
معينة  لفترة  تحتاج  أو  الثانية، 
قرار  يشكل  حيث  التطعيم،  ألخذ 
مسا  الــجــواز  بــفــرض  الحكومة 
والعمل  التنقل  ــي  ف بحقوقها 

وارتياد األماكن العمومية.
ــحــاد املــغــاربــة  وقـــد اعــتــبــر ات
الــرافــضــني لــلــقــاح فـــي مــواقــع 
ــي، أن  ــاعـ ــمـ ــتـ ــل االجـ ــواصـ ــتـ الـ
األماكن  في  اللقاح  جواز  »فرض 
والـــفـــضـــاءات الــعــمــومــيــة، هو 
العواقب،  محسوبة  غير  مغامرة 
ــرض هذا  مــحــذرا مــن خــطــورة ف
املواطنني  عــالقــة  على  ــجــواز  ال
وعلى  العمومية  بــفــضــاءاتــهــم 

السلم االجتماعي«.
ــح االتــحــاد الـــذي يضم  وأوضـ
وموظفني  وأســاتــذة  طبية  أطــرا 
األساسية  »الحريات  أن  وطلبة، 
ألي  موضوعا  تكون  أن  يمكن  ال 
أي  وبـــأن  كـــان،  كيفما  ابـــتـــزاز 
مرتفقيها  على  تضغط  مؤسسة 
إنما  الــجــواز،  هــذا  فــرض  بغاية 
السياق  خارج  ممارستها  تندرج 
»الجواز  أن  معتبرا  القانوني«، 
من  املواطنني  بني  التفرقة  يكرس 
منطقي  أو  أخالقي  سند  أي  دون 

أو علمي«. 
وانتقد االتحاد »اإلصرار الكبير 
بهذه  املــســتــهــدفــني  عــلــى حــشــد 
الحق  من  حرمانهم  مع  اللقاحات 
الصريح في االختيار«، داعيا كافة 
والنقابية،  الحقوقية  املؤسسات 
يتعلق  فيما  موقفها  إبـــراز  إلــى 
لهذه  الرافضني  ــراد  األفـ بحرية 
مختلف  ممارسة  فــي  اللقاحات 
عن  والتخلي  اليومية،  أنشطتهم 

هذه »الوثيقة الغير أخالقية«.
األوروبــيــة  ــدول  ال من  فالعديد 
مــثــل بــريــطــانــيــا والـــدانـــمـــارك 
عن  تخلت  والنرويج،  والسويد 
األماكن  في  اللقاح  جواز  اعتماد 
العمومية والنوادي الليلية، ألنها 

اعتبرته تمييزا بني املواطنني. 

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

  مع الحدث
17 العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

قررت الحكومة اعتماد جواز اللقاح من خالل بالغ غير موقع، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك 
عبر  واألقاليم  العماالت  بين  بالتنقل  لألشخاص  للسماح  الجواز  اعتماد  تشمل  التدابير،  من  مجموعة  اتخاذ  خالل  من 
وسائل النقل الخاصة والعمومية، أو السفر إلى الخارج، وضرورة إدالء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي اإلدارات، 
بجواز اللقاح لولوج اإلدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، واإلدالء به لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية 

والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحالت التجارية والقاعات الرياضية والحمامات.
بفرض  الجديدة،  الحكومة  لقرار  المطلق  رفضهم  عن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  المواطنين  من  العديد  وعبر 
جواز اللقاح في األماكن العمومية مثل المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية والحمامات، وحرمان الناس من ولوج 
اإلدارات العمومية والمستشفيات العمومية والجامعات وسائر المؤسسات، والحصول على الوثائق اإلدارية والسفر 
دستور  عليها  نص  التي  والوطنية  المدنية  الحقوق  مع  يتنافى  القرار  أن  معتبرين  أغراضهم،  وقضاء  المدن  بين 

المملكة لسنة 2011.

هل يتعارض فرض جواز اللقاح
 في األمــاكن العــامة مــع الدســتور ؟

إعداد. خالد الغازي

اعتبر اتحاد المغاربة 
الرافضين للقاح في 

مواقع التواصل 
االجتماعي، أن »فرض 

جواز اللقاح في 
األماكن والفضاءات 

العمومية، هو مغامرة 
غير محسوبة العواقب، 
محذرا من خطورة فرض 
هذا الجواز على عالقة 

المواطنين بفضاءاتهم 
العمومية وعلى السلم 

االجتماعي«
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كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  

ويدور

تهافـت على الكـنوز فـي بوزرقطـون في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــن املـــواطـــنـــن،  اســتــغــرب الـــعـــديـــد مــ
قــيــام اجلــمــاعــة الــتــرابــيــة لــتــطــوان بترقيع 
بطريقة عشوائية  وتزفيتها  الشوارع  بعض 
ــشــــروط اإلصـــــــاح والــتــهــيــئــة  ال تــخــضــع لــ
املــجــال، من أجــل بنية  املعمول بها يف هــذا 
حتــتــيــة قـــويـــة ومــتــمــاســكــة، لــكــن اجلــمــاعــة 
لتستمر  الــعــشــوائــيــة  الــتــرقــيــعــات  فــضــلــت 
معاناة املواطنن مع هذه احلفر واألرصفة 
ــام الـــــــذي يـــجـــمـــع مـــيـــاه  ــ ــرخــ ــ ــورة والــ ــســ ــكــ املــ
العشوائية  الترقيعات  هــذه  فهل  األمــطــار، 
هـــي احلـــلـــول إلنـــشـــاء بــنــيــة حتــتــيــة قــويــة، 
تــتــعــرض  تــــطــــوان  ــة  ــنـ مـــديـ وأن  ــا  خـــصـــوصـ

للفيضان يف كل زخات مطرية ؟ 

بسبب  بــشــفــشــاون،  مــواطــن  اعتقل 
احتجاجه على أخذ عداد الكهرباء اخلاص 
إلى  به  دفع  إنــذار، مما  دون سابق  مبنزله 
أجل  مــن  والــكــهــربــاء  املـــاء  ملكتب  الــتــوجــه 
مبدير  والــلــقــاء  املــوضــوع  عــن  االستفسار 
املكتب، لكنه منع من ذلك، ليحول املوضوع 
املكتب  أمـــام  اعتصام  عبر  احتجاج  ــى  إل
شفشاون،  فــرع  والكهرباء  للماء  الوطني 
ومت  األمــن،  رجال  إثرها  على  تدخل  حيث 
سحب هاتفه النقال واصطحابه إلى مركز 
كما متت  بعد،  فيما  ليطلق سراحه  األمن، 

إعادة العداد الكهربائي إلى منزله. 

يب املقبرة اإلسامية يخرج سكان  تخر
حي الشرف وحي بنكيران ومغوغة وباصا 
طورو وغيرها من أحياء طنجة، لاحتجاج 
بسبب قيام إحدى الشركات التابعة للشركة 
املــفــوض لــهــا تــدبــيــر قــطــاع املـــاء والــكــهــربــاء 
بــاملــديــنــة، بــبــنــاء أســــوار عــشــوائــيــة مــن أجــل 
ــي تــابــعــة  ــ بـــنـــاء مــضــخــة لــلــمــيــاه عــلــى أراضــ
األتربة  برمي  الشركة  قامت  كما  للمقبرة، 
على القبور، مما يجعلها مهددة باالجنراف 

يف حالة هطول األمطار.

املواطنني  من  العشرات  استنكر 
الجماعة  قــيــام  الــشــمــال،  بجهة 
إعدام  بعملية  لشفشاون،  الترابية 
جماعي للكالب الضالة أو املشردة 
العديد  حسب  وحشية،  بطريقة 
ذلك،  عاينوا  الذين  املواطنني،  من 
ضربها  عبر  الكالب  قتل  تم  حيث 
وتــكــســيــر رؤوســـهـــا بــالــعــصــي 
صور  انتشرت  وقــد  والــحــجــارة، 
على  ــع  واس بشكل  الــكــالب  لهذه 
رغم  االجتماعي  التواصل  مواقع 
بشاعتها، مما خلف استياء عميقا 
وصفت  الــتــي  الطريقة  ــذه  ه مــن 

بها  أعدمت  التي  بـ»الالأخالقية« 
الجماعة املذكورة الكالب الضالة.

خطوة  أول  هي  هذه  كانت  وقد 
في  الجماعي  املجلس  بها  يقوم 
الوقت  في  برنامجه،  تنزيل  بداية 
املنطقة  ساكنة  فيه  تنتظر  الــذي 
من املجلس املنتخب القيام بزيارة 
ــاع  أوض على  لــلــوقــوف  ميدانية 
املدينة  أحــيــاء  وتفقد  الــســكــان، 
غياب  مــن  منه  تعاني  مــا  ملعرفة 
العمومية  واإلنارة  التحتية  البنية 
من  وغــيــرهــا  والــنــقــل،  والنظافة 
امللفات التي تؤرق ساكنة املنطقة، 

اختار  الجماعي  املجلس  أن  إال 
ــشــع الــطــرق لــتــدشــني واليــتــه  أب
الــجــديــدة، بــإعــدام الــكــالب، األمــر 
الجمعيات  من  العديد  أخرج  الذي 
املهتمة  مــنــهــا  ــال،  ــشــم ال بــجــهــة 
بالحيوانات، عن صمتها، ووصفت 

األمر بـ»مجزرة ضد الكالب«.
ــد من  ــدي ــع ــة ال ــاول ــح ورغــــم م
الجماعة  موظفي  ثني  املواطنني 
الــصــادر  ــرار  ــق ال هــذا  تنفيذ  عــن 
دون  لكن  الــجــمــاعــة،  رئــاســة  عــن 
ــرض املــجــلــس  ــ ــا ع ــم ــدوى، م ــ ــ ج
في  االنتقادات  من  للعديد  الجديد 

السلطات  فيه  تسمح  الذي  الوقت 
للدفاع  جمعيات  بتأسيس  املعنية 
قال  حيث  بالحيوانات،  واالهتمام 
املجال:  هــذا  في  النشطاء  بعض 
الجماعة،  على  املفروض  من  »كان 
وعلى رأسها مكتب حفظ الصحة، 
هذه  بحقن  بديل،  حل  إلى  اللجوء 
الكالب ضد داء السعار ومعالجتها 
كما  بها  واالعتناء  الطفيليات  من 
هو معمول به في العديد من الدول 
عوض نهج أسلوب القتل الهمجي 
أقدمت  التي  بالطريقة  خصوصا 

عليها جماعة شفشاون«. 

تخريب  يتم  والالمباالة،  اإلهمال  بسبب 
املدينة  داخــل  األثــريــة  املعالم  مــن  العديد 
ميزانية  عليها  التي صرفت  بتطوان  العتيقة 
كبيرة من أجل رد االعتبار لهذه املدينة التي 
عانت الويالت في وقت سابق، حيث انهارت 
وطمست  التحتية  بنيتها  ودمــرت  أجزائها 

التاريخية. معاملها 
الخاصة  امللكية  والعناية  االهتمام  وبعد 
للتراث  السادس  محمد  امللك  يوليها  التي 
وتثمني  تأهيل  برنامج  بإطالق  الــالمــادي، 
األلفية  الحواضر  أضحت  العتيقة،  ــدن  امل
بنيوية  مشاريع  إيقاع  على  تعيش  للمملكة، 
عمرانية،  مــنــارات  بجعلها  كفيلة  مهيكلة 
حضرية وسياحية وازنة، تساهم في اقتصاد 
هذه املدن عبر جلب السياح وإنعاش مختلف 
من  نصيب  تطوان  ملدينة  وكــان  القطاعات، 
هذه املبادرة التي ساهمت فيها عدة قطاعات 
وزارية وغير وزارية ومنظمات أجنبية تهتم 
وهذا  عليها،  والحفاظ  التاريخية  باألماكن 
كبير،  بارتياح  تطوان  ساكنة  تلقته  األمــر 
ترميم  أشــغــال  ومــراقــبــة  تتبع  عــدم  أن  إال 
العديد  في  تسبب  العتيقة،  املدينة  وتهيئة 
وإعادة  اإلصالح  في  والغش  الخروقات  من 

الثمن  رخيصة  مواد  باستعمال  وذلك  البناء، 
أدت  وخيمة،  ذلك  عواقب  فكانت  ومغشوشة، 

إلى تشوه ما يتم استصالحه.
تطوان  في  األماكن  معظم  تحولت  وقد  هذا، 
إلى مطارح للنفايات، حيث األزبال متناثرة في 
كل شوارع وأزقة املدينة، كما أنها تترك روائح 
كريهة وبقع على األرض يصعب تنظيفها، مما 
»الحمامة  وبيئة  جمالية  تشويه  في  يساهم 
اإلسالمية  املقبرة  من  والنموذج  البيضاء«، 
التي  املقبرة  هذه  الصورة،  في  ظاهر  هو  كما 
تشكل حلقة وصل بني ساكنة تطوان واملناطق 
وأمكنتها  طياتها  فــي  وتحتضن  ــجــاورة،  امل
علماء وأدباء ومجاهدين وسياسيني لهم بصمة 
الفرنسي  االستعمار  فترة  خالل  النضال  في 
املغربي،  الشمال  على  اإلسبانية  والحماية 
شبه  إلى  األخيرة،  اآلونة  في  تحولت،  أنها  إال 
مزبلة، نتيجة الفوضى والعشوائية التي تطبع 
تدبير قطاع النظافة، حيث ترمى فيها الفضالت 
والقاذورات ومخلفات البناء، في ضرب صارخ 
الجهات  تتدخل  فهل  واملوتى..  القبور  لحرمة 
العتيقة  املدينة  على  الحفاظ  أجل  من  املعنية 
من  انطالقا  اإلسالمية  املقبرة  جانبها  وإلــى 

الجانب الديني قبل التاريخي لهذه املقبرة ؟

تخريـب معـالم أثـرية وتحـويل المقـبرة اإلسالمـية إلى مزبـلة

الصويرة

يل برنامجها االنتخابي  جماعة شفشاون تبدأ بتنز
بإعدام جماعي للكالب الضالة

حفيظ صادق  

  
عن  والتنقيب  البحث  أضحى 
مــن صفائح  والــدفــائــن،  الــكــنــوز 
ذهبية  قــديــمــة  ونـــقـــود  ذهــبــيــة 
ــي ومـــجـــوهـــرات وأحــجــار  وحــل
ــة واســـتـــخـــراجـــهـــا، هي  ــم ــري ك
لبعض  بالنسبة  الشاغل  الشغل 
وبعض  واملنتخبني  املــواطــنــني، 

أعيان إقليم الصويرة.
وقد أصبح البحث عن هذه الكنوز 
حرفة لدى فئة كبيرة من الصويريني، 
وأصبح املنقبون مهووسون بالتنقيب 
وال  مقبرة،  يتركوا  فلم  الكنوز،  عن 
وفتشوا  إال  زاويــــة،  وال  مــســكــنــا، 
وهو  باطنها،  أو  وأركانها  جدرانها 
ما يطلق عليه »املدفونة« تحت أرض 

الصويرة. 
ــاتــت  ــم، ب ــ ــدورهـ ــ الـــفـــقـــراء بـ
التي  الــحــرفــة  ــذه  ه تستهويهم 
الفقر،  من  املنقذ  أنها  يعتقدون 

املكسب  يعتبرونها  واألغــنــيــاء 
الذي ال ينضب، علما أن االنشغال 
أو  دوار  في  ينحصر  ال  بالكنوز 

خبرها،  انتشر  بل  معينة،  قبيلة 
وكثر ممارسوها بمختلف مناطق 
مقدمتها  فــي  الــشــاســع،  اإلقليم 

الشياضمة وحاحا.
على  تهافت  من  يجري  ما  إن 
إلى  يدعو  الكنوز،  عن  التنقيب 

الخوف من أن يطال مجموعة من 
وذخائره  الصويرة،  إقليم  آثــار 
حاجة  ــي  ف الــنــفــيــســة، فــاإلقــلــيــم 
ــاره  ــ إلـــى كـــنـــوزه الــثــمــيــنــة وآث
الغني،  وأرشيفه  ومخطوطاته 
ــذي يــتــطــلــب اتــخــاذ  ــ الـــشـــيء ال
هذه  من  للحد  الكفيلة  اإلجــراءات 
املوجة التي قد تأتي على األخضر 
واليابس، كما ندق ناقوس الخطر 
من أن البعض يستهدف الصهريج 
املوجود بمنطقة موالي بوزرقطون 
آالف  قبل  البرتغاليون  تركه  الذي 
التاريخ  كتب  تذكر  كما  السنني، 
مغاربة  بها  قــام  دراســـات  وعــدة 
استوطنها  املنطقة  أن  وأجانب، 

اليهود وعدة شعوب.
وتطالب فعاليات املجتمع املدني 
موغادور،  أرض  على  والغيورون 
وإرســـال  املنطقة،  آثـــار  بحماية 
لجنة للتقصي في موضوع البحث 

عن الكنوز في جوف الصهريج.
لإلشارة، فقد سرقت عدة دفائن 
العام  حديث  وأصبحت  وخزائن، 

والخاص.
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األســبــق  ــهـــوي  اجلـ ــر  ــديـ املـ عرفت قضية 
للصحة بأكادير، املتابع من أجل تبديد أموال 
تأجيلها  قرار  بعد  عمومية، مستجدات مهمة 
أكتوبر اجلــاري، وقد قضت غرفة   27 إلى يوم 
اجلــنــايــات االبــتــدائــيــة املــخــتــصــة يف اجلــرائــم 
املــالــيــة لــــدى مــحــكــمــة االســتــئــنــاف مبـــراكـــش، 
بــعــد نــظــرهــا يف املــلــف يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي، 
املــديــر  يــتــابــع  الـــدفـــاع، حــيــث  بتأجيله إلعــــداد 
اجلــهــوي للصحة األســبــق بــأكــاديــر، مــن أجــل 
جــنــايــة »تــبــديــد أمــــوال عــامــة مــوضــوعــة حتت 
ــده مبــقــتــضــى وظــيــفــتــه، واملـــشـــاركـــة يف تلقي  يـ
والتزوير يف محررات عمومية  فائدة يف عقد، 
واستعمالها«، كما يتابع ثالثة متهمني آخرين 
مــن أجـــل جــنــايــات »املــشــاركــة يف تــبــديــد أمـــوال 
ــة مـــوضـــوعـــة حتــــت يــــد مـــوظـــف عــمــومــي  ــامـ عـ
مبــقــتــضــى وظــيــفــتــه، وتــلــقــي فـــائـــدة يف عــقــد 
واملـــشـــاركـــة يف ذلــــك، إضـــافـــة إلـــى املــشــاركــة يف 

تزوير محررات عمومية واستعمالها«.

الصفا  بجماعة  »بــوتــوتــا«  اهــتــز دوار 
نفوق  لوقع  مؤخرا،  باها،  أيت  اشتوكة  إقليم 
غامض،  بشكل  املاشية  رؤوس  من  العشرات 
الواقعة  تسببت  فقد  محلية،  مصادر  وحسب 
وكارثة  القطيع  لصاحب  مــاديــة  خــســارة  يف 
ــح  ــروائ ال انــتــشــرت  بــعــدمــا  وصــحــيــة،  بيئية 
جرى  الذي  باملكان  الضالة  والكاب  الكريهة 
التخلص فيه من تلك اجلثث، وقالت املصادر، 
أخبرت  أن  سبق  احمللية  السلطة  مصالح  أن 
املصالح البيطرية املختصة بالواقعة، فانتقلت 
وحدة منها إلى املكان، حيث جرى أخذ عينات 
أفق حتديد سبب  إلجراء حتاليل مخبرية يف 
نفوق تلك األعداد الكبيرة من رؤوس املاشية.

بــأكــاديــر  الــفــرنــســي  املــعــهــد  وقع كل مـــن 
ــر،  ــاديــ ــأكــ ــيــــس« بــ ــوتــ ــيــ ــيـــة أصـــــدقـــــاء »ألــ ــعـ وجـــمـ
اتفاقية شراكة بهدف االرتقاء مبستوى اللغة 
هذه  البحري،   الصيد  مهنيي  لدى  الفرنسية 
اللغة  لتعليم  مكثفا  برنامجا  تضم  االتفاقية 
الــفــرنــســيــة بــشــكــل تــقــنــي ســيــركــز عــلــى الــشــق 
املهني املرتبط مبجال الصيد البحري لفائدة 
ــاء جــمــعــيــة »ألـــيـــوتـــيـــس«، حــســب مــديــرة  أعـــضـ
البرنامج  أن  أضــافــت،  التي  الفرنسي،  املعهد 
75 ســــاعــــة، يــنــقــســم  ــذي تـــســـتـــغـــرق مــــدتــــه  ــ ــ الـ
إلـــى مــرحــلــتــني، حــيــث ســيــتــم تــقــيــيــم مستوى 
سيتم  بينما  األولـــى،  املرحلة  يف  املستفيدين 
الشق  لتلقينهم  الــثــانــيــة  املــرحــلــة  تخصيص 

اللغوي املتعلق مبجال تخصصهم.

أكادير  مدينة  تستقبل  أن  من المرتقب 
نونبر  شهر  من  ابتداء  أوكراني  سائح   4000
من  كا  جمع  اتفاق  بعد  ذلــك  ويأتي  املقبل، 
جهة سوس  ومجلس  ماسة  جهة سوس  والية 
النقل  املتخصصة يف  الشركات  بإحدى  ماسة 
سيستقبل  االتفاق،  هذا  ومبوجب  السياحي، 
أوكرانيا  من  قادمة  4 طائرات  املسيرة  مطار 
استقبال  من  سيمكن  الــذي  األمــر  أسبوعيا، 
شهريا،  أوكــرانــي  سائح   4000 مجموعه  ما 
ومن شأن هذه االتفاقية أن تساهم يف إنعاش 
والنهوض  سوس،  بعاصمة  السياحي  القطاع 
ــذي شــهــده بفعل  ــود الـ ــرك بــأوضــاعــه بــعــد ال
شأنها  من  كما  ــا«،  »كــورون جائحة  تداعيات 
إعادة الفضاءات السياحية باملدينة لاشتغال، 
مداخيل  وحتسني  السياحية  العجلة  وحتريك 

مهنيي القطاع مبدينة االنبعاث.

بــل  فــــقــــط،  ــقـــدون  ــتـ ــنـ يـ ال  المرتفقون 
يــشــكــرون كـــذلـــك، والــشــكــر هــــذه املــــرة تــقــدمــه 
لــرئــيــس مصلحة  املـــدنـــي  املــجــتــمــع  فــعــالــيــات 
كتابة الضبط مبحكمة إنزكان، الذي دأب منذ 
الــديــنــامــيــة اإلصــالحــيــة  إدخـــال  عــلــى  تعيينه، 
التي رفعها املسؤولون بذات احملكمة، وقد خلق 
هذا احلدث ارتياحا يف نفوس اجلميع، والتي 
وهــم  للمرتفقني  املــأمــوريــة  تسهيل  يف  تــصــب 

يستحضرون أن »القضاء يف خدمة املواطن«.

العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

كواليس  جهوية

داء
أص

ســـوسية

سطات
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نورالدين هراوي
  

عملية  ــة  ــي ــداخــل ال وزارة  ــت  ــه أن بــعــدمــا 
تركز هذه  أطوارها ومراحلها،  بكل  االنتخابات 
انتقالية  حركة  عن  اإلفــراج  عملية  على  األيــام 
واســعــة الــنــطــاق فــي صــفــوف نــســاء ورجــال 
السلطة بمختلف الرتب بإقليم سطات، وخاصة 
الذين عمروا طويال وتجاوزوا العمر القانوني، 
بجائحة  خــاصــة  ــاب  ألســب تنقيلهم  ــأخــر  وت
املواكبة  االحترازية  واإلجـــراءات  »كــورونــا«، 
مع  تزامنا  وكذلك  الفيروس،  انتشار  من  للحد 

بسالم،  مــرت  التي  االنتخابية  االستحقاقات 
مختلف  وتشكل  تشكيل  مع  عليها،  وباإلشراف 

املجالس والحكومة.
املنتسبني  املسؤولني  من  العشرات  وينتظر 
نتائج  شديد،  وبقلق  بسطات،  الداخلية  لوزارة 
الذين  التأديبية في حق  االنتقالية  الحركة  هذه 
من  العديد  في  سوداء  تقارير  بشأنهم  أنجزت 
امللفات، كانتشار البناء العشوائي، والتراخيص 
شكايات  بشأنهم  قدمت  أو  القانونية،  غير 
الحجر الصحي،  فترة  بخصوص تجاوزات في 
أو في تدبير بيروقراطي لإلدارة وعرقلة مصالح 
املواطنني، أو تسيير غير مسؤول لنفوذ ترابهم، 
وهلم جرا من التجاوزات واالختالالت املسجلة 
بشأنهم، فيما يترقب البعض اآلخر هذه الحركة، 

الرتبة  في  ترقية  انتظار  في  التفاؤل،  من  بنوع 
تتوفر  الذين  خاصة  واملهام،  املسؤولية  وفي 
للترقي  والــالزمــة  الــضــروريــة  الــشــروط  فيهم 
ــاشــوات وكتاب  ــاء دوائـــر وب مــن قــواد ورؤسـ
التحسيسية  الحمالت  واكبوا  والذين  عامون، 
والتوعوية ملواجهة جائحة »كورونا«، وأشرفوا 
على التطبيق السليم للحجر الصحي بمختلف 
بشأنهم  تسجل  لــم  أو  االحــتــرازيــة،  تدابيره 
شكايات وتظلمات وتجاوزات من طرف السكان 
واملجتمع السطاتي ككل، وقدموا خدمات القرب 
رسمية  تطمينات  وتلقوا  الواسع،  بمفهومها 
الوصية  للوزارة  تابعة  مركزية  لجن  طرف  من 
بخصوص اإلجراءات الجديدة املرتبطة بحركية 

املوظفني.

تخوفات وانتظارات من حركة انتقالية مرتقبة لنساء ورجال السلطة بسطات 

 وادي زم

يق جديد بـ»سويقة  حر
البرج« يخلف غضبا 

لدى الساكنة
األسبوع

 
  

وقـــــع حـــريـــق يف نـــهـــايـــة األســــبــــوع املـــاضـــي، 
بـ»سويقة« حي البرج مبكناس، مما خلف هلعا 
يف صــفــوف املــواطــنــني الــقــاطــنــني بــالــقــرب من 

هذا السوق العشوائي.
ومواد  متالشيات خشبية  وجود  ساهم  وقد 
قــابــلــة لــالشــتــعــال، يف انــتــشــار رقــعــة احلــريــق، 
املواطنني  حيث متت محاصرته بفضل تدخل 

وعناصر الوقاية املدنية.
واعــتــبــر الــســكــان أن تـــواجـــد ســــوق املــتــالشــيــات 
بالقرب من مساكنهم، يهدد اجلميع، خاصة وأنها 
التي يندلع فيها احلريق، مما  املــرة األولــى  ليست 

يسبب قلقا لدى القاطنني قرب »السويقة«.
ولم تعرف أسباب اندالع هذا احلريق الذي 
ــى عــلــى بــعــض احملــــالت وخــلــق خــوفــا ورعــبــا  أتـ
حلماية  جــاؤوا  الذين  والتجار  املواطنني  لدى 

وممتلكاتهم. بضاعتهم 
وتــطــالــب الــســاكــنــة بــإيــجــاد حـــل لــلــســويــقــة 
ــاب املـــتـــالشـــيـــات إلــى  ــحـ الــعــشــوائــيــة ونـــقـــل أصـ
حريق  حصول  لتفادي  وذلــك  أخـــرى،  منطقة 

مرة أخرى قد ينتقل إلى املنازل املجاورة.

مكناس غـرق الدشـيرة في األزبـال الدشيرة الجهادية

إبراهيم فاضل
 

  

تــكــســو األزبــــــال كـــل الـــشـــوارع 
الجهادية  الدشيرة  بمدينة  ــة  واألزق
أمام  وحتى  ملول  أيت  إنزكان  عمالة 
األسواق اليومية واملدارس، بل هناك 

حدائق تحولت إلى مطرح للنفايات.
ــس  ــجــل ــن امل ــ ــو م وعـــلـــق عـــضـ
الرسمية  صفحته  عــلــى  الــحــالــي 
ــوك«، عــلــى الــوضــع  ــســب ــاي ــف ـــ»ال ب
حيث  املدينة،  تعيشه  الذي  الكارثي 
وصفها بمطرح تمالست الذي تفرغ 

فيه جماعات أكادير نفاياتها.
الذي  املدينة  مركز  تدخل  إن  فما 
»تاملرشيت«،  اليومي  سوقها  هو 
وزوار  الساكنة  عليه  تتوافد  والذي 
والسلع،   بالبضائع  واملليء  املدينة 
األزبال  من  هائلة  أكواما  ترى  حتى 
املتراكمة بعضها فوق بعض، وفوق 
ــال،  األزب من  الشاهقة  التالل  هــذه 
الذباب والبعوض  تطير أسراب من 
التي  الكريهة  الــروائــح  عن  ناهيك 
يتكرر  املنظر  وهــذا  ــوف،  األن تزكم 
الدشيرة،  الفن،  عاصمة  أرجــاء  في 
ــرب مــن أســواقــهــا  ــق ــال وخــاصــة ب
اليومية، وفي كل الساحات الفارغة، 
األزبال  تجد  الشوارع  بعض  وكذا 

وأكياس  البناء  مــواد  من  وركــامــا 
واملتجول  وغيرها،  البالستيك،  من 
انعدام  يالحظ  املدينة  شــوارع  في 
للمارة  بدائية يمكن  أي وسيلة ولو 
السكان  أو  فيه بقماماتهم  يلقوا  أن 
هنا  واملسؤولية  املنزلية،  بنفاياتهم 
للمدينة،  املنتخب  املجلس  على  تقع 
الجميع  يطرحها  املنزلية  فالنفايات 
رقيب  وال  حسيب  بال  مكان  كل  في 

التي  الوسائل  أبسط  غياب  ظل  في 
جمع  على  تساعد  أن  شأنها  مــن 
معينة  أماكن  في  السكان  نفايات 
وبشروط صحية حتى يتم نقلها من 

طرف الجهات املختصة.
بلة،  ــطــني  ال ــد  ــزي ي ــا  م أن  كــمــا 
ــخــاال«  ــي أصـــحـــاب الـــعـــربـــات »امل
دور  وهــذا  املدينة  يجوبون  الذين 
السلطات املحلية، التي يجب عليها 

الحمالت  مــن  بمجموعة  الــقــيــام 
أن  الظاهرة ،  إذ  محاربة  أجــل  من 
الخضر  أزبال  بعزل  تقوم  العربات 
الساكنة  طرف  من  امللقاة  والفواكه 
األرض،  على  ملقى   الباقي  تترك  ثم 
 مما يزيد من تعب عمال النظافة في 

ما  املنزلية،  وغالبا  النفايات   جمع 
قادمة  وتكون  ليال  العربات  تتجول 
من مناطق تراست والجرف، أضف 

إلى هذا انتشار الكالب الضالة.
ــرة الــجــهــاديــة  ــدشــي فــمــديــنــة ال
يعقل  فــال  كــارثــيــا،  وضــعــا  تعيش 
انتشار  البلدي  املجلس  يــرى  أن 
األزبال بهذا الشكل دون أي تدخل، 
تدخل  يتطلب  بــات  فــاألمــر  لــذلــك 
لهذه  حد  لوضع  املسؤولة  الجهات 
تلويث  من  تزيد  التي  العشوائية 

هواء املدينة.

سعيد الهوداني
 

  

الفقر  وطــأة  تحت  زم  وادي  مدينة  تئن 
مجرورة  عربات  والفوضى..  والتهميش 
املدينة  وشـــوارع  أزقـــة  تجتاح  ــدواب  ــال ب
بسرعة جنونية من طرف أطفال ومراهقني، 
منهم  حالة طبيعية،  في  ليسوا  معظمهم 
الخضارون، والحمالون، يجوبون الشوارع 
وال  املرور  بإشارات  مبالني  غير  الرئيسية 
لها  تسببوا  التي  والسيارات،  بالشاحنات 
طبعا  يتحملها  خسائر  فــي  مــرة  مــا  غير 

صاحب السيارة.
أمـــا الــعــربــات الــصــغــيــرة، الــتــي يقوم 
ما  أو  األزبــال،  حاويات  بنبش  أصحابها 
وقد  حرج،  وال  فحدث  بـ»امليخاال«،  يسمى 
ملحوظ، وكلما  تزايد  في  عددهم  أصبح 
انتهوا من البحث تركوا األزبال والقاذورات 
مشتتة ومرمية وسط الشوارع واألزقة، مما 
والروائح  الحشرات  انتشار  في  يتسبب 

الكريهة التي تؤذي املارة والساكنة.
مدينة  زم،  وادي  ســاكــنــة  مــعــانــاة  إن 
شبابها،  وخصوصا  حسرة«،  »يا  الشهداء 
انعدام  بسبب  البطالة  واستفحال  حدة  من 

»فراشة«  تفريخ  كرس  الشغل،  لفرص  تام 
جدد من الجنسني، يعرضون سلعهم بشتى 
املقاهي  يجوبون  جائلني  وباعة  الــطــرق، 
ــن الــعــامــة، وهــنــاك من  ــاك واملــطــاعــم واألم
العمومي،  امللك  أماكن  في  سلعته  يعرض 
بل هناك أفواج كبيرة من أطفال ومراهقني، 
النهار  طيلة  يشتغلون  األحذية،  ماسحو 
املــســاء  ــي  ف ويـــعـــودون  خريبكة  بمدينة 

ملدينتهم األصلية وادي زم.
القرب  مالعب  إلى  تفتقر  املقاومة  مدينة 
وإلى مسابح وإلى طرق وإلى مركب ثقافي، 
الهائل  بحكم العدد  أخرى  شباب  دار  وإلى 
والتنموية  والثقافية  التربوية  للجمعيات 
تنشط  التي  والتعاونيات  واالجتماعية 
تخفف  قيمة  استثمارات  باملدينة، وإلى 
وكذا  الشباب،  صفوف  في  البطالة  ظاهرة 
تأهيل وإصالح رمز وذاكرة مدينة وادي زم، 
»البحيرة« التي تركها االستعمار الفرنسي، 

والتي ما تزال مهملة إلى حد الساعة.
واملجلس  الجماعي  املجلس  ينتظر  ما 
مدينة  تجاه  الجهوي  واملجلس  اإلقليمي 
مع  لكن  الــهــني،  بالشيء  ليس  زم،  وادي 
وضغط  وانــخــراط  وعمل  الجهود  تظافر 
الحقوقية،  والجمعيات  واملنظمات  اإلعالم 
املدني، يمكن أن يخفف  وجمعيات املجتمع 

من معاناة ساكنة مدينة الشهداء.
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سكان إنزكان يستنكرون 
استثناء مشعوذ معروف 

من حملة أمنية   

محمد فوزي

  
ــان، اســتــثــنــاء  ــزكـ اســتــنــكــرت ســاكــنــة مــديــنــة إنـ
األمنية  احلملة  مــن  باملدينة،  مــعــروف  مشعوذ 
الــتــي شــنــتــهــا املــصــالــح املــعــنــيــة بــعــمــالــة إنــزكــان 
ــرا، ضـــد مـــن يـــدعـــون قــيــامــهــم  أيـــت مــلــول مـــؤخـ
بالرقية الشرعية واملشعوذين وبائعي املواد التي 

تستعمل يف الشعوذة.
وذكرت الساكنة أن املشعوذ يستقطب مبحله 
السكني بالطابق السفلي، العشرات من النساء 
الــلــواتــي يــلــجــأن لــلــشــعــوذة لتحقيق  والــفــتــيــات 

مآرب خاصة.
ووفقا ملا أوردته مصادر محلية، فإن املشعوذ 
املذكور يعتمد يف استقطاب زبوناته على النساء 
الــلــواتــي يــشــتــغــلــن يف احلــمــامــات أو صــالــونــات 
ــك مــــن أجـــل  ــ ــ ــوالت، وذلـ ــ ــمـ ــ ــابـــل عـ ــقـ احلــــاقــــة مـ

إيهامهن بأنه يستطيع فك كل مشاكلهن)..(.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر نــفــســهــا، أن »املــشــعــوذ كــان 
النساء خلع جزء من  يشترط على ضحاياه من 
مابسهن أو التعري بشكل كامل، بدعوى أن اجلن 
املذكور  »املشعوذ  أن  وأكـــدت  ذلـــك«،  هــو مــن يطلب 
يغدق بسخائه على أعوان السلطة من أجل توفير 
املصالح  تشنها  بــأي حملة  وإشــعــاره  لــه  احلــمــايــة 

املعنية إلخاء املكان يف الوقت املناسب«.

العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

إنزكان

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

فرع  اإلنسان  لحقوق  املغربية  الجمعية  أعلنت 
عن  بوعرفة،  إلقليم  ترابيا  التابعة  تجيت،  بني 
خوضها إضرابا مرفوقا باعتصام من داخل منجم 
قاسية  الجد  بالظروف  تنديدا  »كومبار«،  )زملــو( 
املنجم، وردا عن استغالل  التي يشتغل فيها عمال 
املشروعة من طرف  العمال واإلجهاز على حقوقهم 
وشركات  »كــومــبــار«،  للبريتني  املغربية  الشركة 
ــروك«،  »ســوب »سوكاسيليك«،  املــؤقــتــة  املــنــاولــة 

والشركة املتحدة »العراقي«.
الشركة  فإن  الجمعية،  عن  الصادر  البالغ  ووفق 

األم »كومبار«، تستغل هذه الثروة املعدنية منذ سنة 
1978، ولم تساهم قط بأي عمل تنموي محلي لفائدة 
واالستغالل  النهب  هو  الوحيد  همها  وأن  املنطقة، 
بتواطئ مكشوف مع املندوبية اإلقليمية للشغل، في 

شخص مفتشها، وكذلك وزارة الطاقة واملعادن.
وأضاف املصدر ذاته، أن اللجنة تندد بمصادرة 
وكل  املغربي،  الدستور  يكفله  الذي  اإلضــراب  حق 
للجهات  املسؤولية  تحمل  كما  الدولية،  املواثيق 
إليه األوضاع بهذا املعتصم،  املسؤولة، ملا ستؤول 
وبمسيرة األقدام التي انطلقت من طرف العمال في 

اتجاه املندوبية اإلقليمية للشغل ببوعرفة.
تضامنها  بــإعــالن  بيانها،  اللجنة  وختمت 
املطلق مع النضاالت التي يخوضها الفرع املحلي 
املسؤولة،  الجهات  مطالبة  املنجم،  عمال  لنقابة 
الخروقات  على  للوقوف  تحقيق،  لجنة  بإيفاد 
املنجم،  هــذا  تطال  التي  واالخــتــالالت  املــذكــورة 
وغياب  اإلجبارية،  الصحية  للتغطية  غياب  من 
وسائل السالمة والوقاية، وتواجد شركات وهمية 
العادل  املطلبي  امللف  لتحقيق  ــذا  وك باملنجم، 

واملشروع للعمال. 

من يحرر »حامة فزوان« 
من فوضى احتالل 

الملك العام ؟ 

رغم كل املميزات واملناظر الطبيعية التي تتمتع 
بها »حامة فــزوان«، والشهرة التي حتظى بها داخل 
الوطن وخارجه، إال أن األمر الذي يثير االنتباه، هو 
قبل اجلهات  »احلامة« من  لهذه  الواضح  التهميش 
املعنية، وتدهور البنية التحتية للمنطقة السياحية 

التي تقع فيها.
ــة فــــــزوان«،  ــامـ ـــ»حـ وتـــشـــهـــد املــنــطــقــة الــســيــاحــيــة لـ
حــالــة مــن الــفــوضــى والــتــســيــيــر الــعــشــوائــي للمرافق 
الــتــابــعــة لــهــا، حــيــث يــغــيــب تــنــظــيــم املــلــك الــعــمــومــي 
املارة  الذي يعرقل حركة السير واجلــوالن، كما يهدد 
راكبني وراجلني، باإلضافة إلى مياه الصرف الصحي 
الظاهرة للزوار وسط الطريق، دون أن تتخذ اجلهات 
املعنية أي إجــراء من أجــل احلــد من هــذه الظواهر، 

التي تؤثر على صورة املنطقة كواجهة سياحية.
تشهدها  التي  العشوائية  الوضعية  إلــى  باإلضافة 
ــة«، والــتــي  ــامــ الـــطـــرقـــات الــعــمــومــيــة املـــؤديـــة إلــــى »احلــ
وسط  يحتلون  حيث  املتجولون،  الباعة  فيها  يتسبب 
املسؤولة،  اجلــهــات  مــن  تدخل  الرئيسية دون  الطريق 
مما يفاقم الوضعية املتردية التي خلفها غياب تنظيم 

عملية املرور واجلوالن من لدن السلطات احمللية.
وقـــد عــبــرت ســاكــنــة املــنــطــقــة عـــن امــتــعــاضــهــا من 
غياب تنظيم امللك العمومي، وعدم تدخل السلطات 
املعنية للحد من ظاهرة الفوضى التي تعم طرقاتها 
الرئيسية، كما أفادت تصريحات بعض سكان املنطقة 
فزوان«،  »حامة  أن محيط  بها،  والعاملني  السياحية 
ــم الـــعـــوامـــل يف  يــفــتــقــد لـــإنـــارة الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن أهــ

اإلنعاش االقتصادي للمنطقة، وفق تعبيرهم.
معروفة  البركانية،  فـــزوان«  »حامة  فــإن  لــإشــارة، 
تستقطب  املعدنية،  مبياهها  وخارجه  الوطن  داخل 
داخــل  مــن  العاجية  السياحة  عــن  الباحثني  آالف 
الــتــحــتــيــة  بــنــيــاتــهــا  أن  إال  ومـــــن خــــارجــــه،  ــرب  ــغــ املــ
ومــرافــقــهــا اخلــدمــاتــيــة لـــم تــنــل حــظــهــا مـــن تنمية 
التي  املنطقة  تزال ساكنة  الشرقية، حيث ال  اجلهة 
تـــقـــارب 13 ألـــف أســـــرة، تــفــتــقــد إلـــى أبــســط ظـــروف 

احلياة، من خدمات الصحة والتعليم والتجهيز.

مجلس جماعة وجدة »خارج من الخيمة مايل«

الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان تحتج ضد ممارسات منجم زلمو »كومبار« 

استنكار عملية اجتـثـاث األشجار من قبل لوبيات العقارالقنيطرة

عقد مجلس جماعة وجدة مؤخرا، 
النظام  عــلــى  للمصادقة  جــلــســات 
ــذا انــتــخــاب رؤســاء  ــي، وكـ ــداخــل ال
األمــر  للمجلس،  الــدائــمــة  الــلــجــان 
التي  النمطية  الصورة  عــرى  الــذي 
وستعيشها  املــجــلــس  سيعيشها 
تكرس  ــورة  ص عهدته،  فــي  املدينة 
مبدأ املصلحة الشخصية أوال وليس 
ما  وهو  واملدينة،  الساكنة  مصلحة 
عن  اإلعــالن  بعد  نشطاء  منه  حــذر 

األسماء املرشحة لتكوينه.
وشهد املجلس منذ الوهلة األولى، 
بــدايــة اعــوجــاجــه، وذلــك مــن خالل 
ونــوابــه،  الرئيس  انتخاب  جلسة 
أعلن  حيث  ونائبه،  املجلس  وكاتب 
رئيسه وسط الحضور، أنه ال يعرف 
أسماء النواب، وال يتوفر على الئحة 
ألعضائه، األمر الذي استفز األعضاء 
للشأن  املتتبعني  وكذلك  الحاضرين، 
شأن  من  تقليال  واعتبروه  املحلي، 
إلــى  ــى  ــرق ي املــديــنــة، وال  ســاكــنــة 

تطلعاتهم.
ــصــدد، تــســاءل أحد  ــذا ال ــي ه وف
»ماذا  الجلسة:  أثناء  اإلعالم  ممثلي 
النساء  حـــرم  مجلس  ــن  م ينتظر 
تقلد  وفي  التمثيلية  في  حقهن  من 
الحائط  بعرض  ضــاربــا  املناصب، 
رقم  التنظيمي  القانون  من   17 املادة 
إقحام  وفضل  والدستور،   ،113.14
شخص ال تربطه أي صلة بالتحالف 
الــســيــاســي املــشــكــل لــلــمــجــلــس؟«، 
أغلب  هّم  مجلس  من  تنتظر  و»مــاذا 
شخصية  مصالح  تحقيق  أعضائه 
واالستغناء دون التفكير في مصلحة 

املدينة والساكنة؟«، ماذا وماذا..؟.
مقطع  على  النشطاء،  أحد  وعلق 
املجلس  رئــيــس  فيه  يظهر  فيديو 
ــاء أعــضــائــه،  وهـــو ال يــعــرف أســم
قائال: »ما وقع خالل تشكيل اللجان 
يكرس  ونوابها،  رؤسائها  وانتخاب 
ولعل  واملهزلة،  العبث  صــورة  فعال 
والتدبير«،  بالتسيير  يتعلق  أولها 

هل  املجلس،  يسير  عمن  تساءل  كما 
في  إدارة  أم  ومكتب،  منتخب  رئيس 
األمر  وهــو  الــعــام؟«،  املدير  شخص 
ــذي خــلــق احــتــجــاجــا كــبــيــرا في  الـ

صفوف األعضاء.
تشكيل  جلسة  إذن، خالل  وقع  ما 
االنتخابات،  أفــرزتــه  ومــا  اللجان، 

الجديدة،  الوجوه  بعض  باستثناء 
قدمت  مــاذا  يتساءل:  الجميع  جعل 
القديمة،  خصوصا  الــوجــوه  هــذه 
ست  طيلة  بكلمة  تتفوه  لم  والتي 
سنوات املاضية، وال زالت تجر فوق 
أمام  زالــت  ال  ثقيلة  ملفات  أكتافها 
حاليا؟ الشرطة  وأقــســام   املحاكم 

األسبوع

   

بمدينة  املحيطة  الغابات  تعاني 
القنيطرة من ظاهرة اجتثاث أشجار 
األخــيــرة،  الفترة  فــي  الكاليبتوس 
العقار  لــوبــيــات  بها  تــقــوم  ــتــي  وال
بهدف تحويل هذه املناطق الخضراء 
تجزئات  إلـــى  الــغــابــويــة  والـــثـــروة 
على  كبيرا  مما يشكل خطرا  سكنية، 
البيئة والتوازن الطبيعي في املدينة 
اإليجابي  للدور  نظرا  ككل،  والجهة 
االستقرار  على  الحفاظ  في  للغابات 

البيئي والطبيعي.
فعاليات  دقت  السياق،  هذا  وفي 
بسبب  الــخــطــر،  نــاقــوس  جمعوية 
الوضع الكارثي عبر اقتالع األشجار 
التي تعد ثروة بيئية جمالية للمدينة 
معبرة  الــســنــني،  ــعــشــرات  ل ــعــود  ت
أشــجــار  اجــتــثــاث  مــن  غضبها  عــن 
بجانب  ــواجــدة  ــت امل الــكــالــيــبــتــوس 
مدينة  اتجاه  في  الرئيسية  الطريق 

ــي موقع  ــي تــوجــد ف ــت الـــربـــاط، وال
بثمن  تفويتها  وتــم  استراتيجي 

هزيل.
»أوكــســجــني  جمعية  ــددت  نـ وقـــد 
قطع  بــظــاهــرة  والــصــحــة«،  للبيئة 
الحدائق  فــي  املــتــواجــدة  األشــجــار 
الغابات  في  توجد  والتي  العمومية، 
داعية  بيئية،  وطنية  ثــروة  وتعتبر 
للتدخل والوقوف  الجهات املسؤولة، 

التي  والتجاوزات  الخروقات  على 
والبيئي  الغابوي  املــجــال  فــي  تقع 

القنيطرة. بمدينة 
عملية  مدنية  فعاليات  واستنكرت 
تعد  التي  باملدينة  األشجار  تقطيع 
وتمس  البيئية،  الثروة  على  اعتداء 
تلوث  تعرف  التي  املدينة  بجمالية 
جلدية  أمراضا  يسبب  مما  الهواء، 
معتبرة  املواطنني،  لدى  وحساسية 

تنظيف  في  كبيرا  دورا  لألشجار  أن 
أوكسيد  انبعاث  وتقليل  األوكسجني 
ــون، وتــحــقــيــق الـــتـــوازن في  ــرب ــك ال

الغالف الجوي.
ــت الــفــعــالــيــات املــســؤولــني  ــ ودع
ــس الــبــلــدي، إلـــى حــمــايــة  ــجــل وامل
تفويت  لعمليات  والتصدي  األشجار 
إلى  الغابوية  الساللية  األراضـــي 
مشاريع  بناء  قصد  العقار،  لوبيات 
البيئة  حساب  على  وعقارية  تجارية 
امللك  أعطى  التي  ومشاريع خضراء، 
مناطق  مــن  العديد  فــي  انطالقتها 
البيئي  التوازن  على  للحفاظ  اململكة 

والطبيعي.
وخصوصا  األشجار،  فاستهداف 
بمدينة  املحيطة  الغابوية  املساحات 
القنيطرة وعلى صعيد منطقة الغرب، 
الطبيعة  حــق  ــي  ف جــريــمــة  يعتبر 
األشــجــار  وأن  خــاصــة  ــة،  ــئ ــي ــب وال
املوجودة في غابات املدينة لها تاريخ 
للساكنة  متنفسا  وتعتبر  طــويــل، 
وللزوار والسياح، ملا تتوفر عليه من 
إلى  تفويتها  أن  إذ  طبيعية،  مــوارد 
على  اعتداء  يعد  العقاري،  القطاع 

ثروة وطنية مهمة.

تنامي ظاهرة »الفراشة« واحتالل الملك العمومي يؤرق البيضاويـينالدار البيضاء

 األسبوع

   

تحولت العديد من أحياء العاصمة االقتصادية إلى 
»الفراشة«  ظاهرة  انتشار  بسبب  عشوائية  أسواق 
والترامي على امللك العمومي في الطرقات والشوارع 

وضجيجا  فوضى  خلق  الــذي  الشيء  والساحات، 
بعدما  األحياء،  بهذه  القاطنني  السكان  غضب  وأثار 

أغلقت املمرات والشوارع أمامهم.
تضم  الشعبية  األحياء  من  العديد  أصبحت  فقد 
املتجولون  الباعة  أسواقا عشوائية يستولي عليها 
الجمعوية  الفعاليات  بعض  جعل  مما  و»الفراشة«، 
ورؤساء  واملنتخبني  املدينة  مجلس  بتدخل  تطالب 
العمومي،  امللك  احتالل  فوضى  إلنهاء  املقاطعات، 
االقتصادية  املدينة  وجمالية  بصورة  تمس  التي 

السرقة  مثل  السلبية،  الظواهر  من  مزيدا  وتخلق 
والتسول والتحرش وعرقلة السير.

بإحداث  البيضاء،  في  مدنية  فعاليات  وتطالب 
كل  مستوى  على  القرب  وأسواق  نموذجية  أسواق 
والباعة  »الفراشة«  تنظيم  أجل  أو مقاطعة من  حي 
الجائلني والحد من الفوضى املنتشرة وسط األحياء 
والشوارع الرئيسية، التي حولت بعض األماكن إلى 
تجمعات عشوائية للباعة املتجولني، وناشد السكان 
بدورهم، املنتخبني املمثلني ملناطقهم، من أجل إيجاد 

حلول ناجعة، والتدخل لدى مجلس املدينة ملعالجة 
هذه الظاهرة التي تعاني منها العاصمة االقتصادية 

على مستوى جميع األحياء.
بتزايد  تسمح  العشوائية  ــواق  األسـ فظاهرة 
النفايات  وتراكم  و»الفراشة«،  املجرورة  العربات 
السير  عرقلة  إلى  باإلضافة  واألزقــة،  الشوارع  في 
السائقني  والتسبب في اختناق مروري حول حياة 
احتالل  بسبب  صباح،  كل  جحيم  إلى  البيضاويني 

الطرقات وسد شريان بعض الشوارع املهمة.

كواليس  جهوية
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هيئـات حقوقـية تطـالب بفـتح تحقـيق حول 
األنكولـوجيا مستشـفى 

أسفي

هل يتدخل العامل
لحل مشاكل المواطنين 

مع الوكالة المستقلة ؟
 األسبوع

تشتكي ساكنة أسفي من غالء فواتير املاء والكهرباء 
وتــدنــي اخلــدمــات املــقــدمــة مــن فـــرع الــوكــالــة املستقلة 
لــتــوزيــع املــــاء والـــكـــهـــربـــاء، الـــشـــيء الــــذي دفــــع هــيــئــات 
حــقــوقــيــة وفــعــالــيــات جــمــعــويــة، لــلــدخــول عــلــى اخلــط، 
واملــطــالــبــة بتدخل عــامــل اإلقــلــيــم، لــرفــع الــضــرر الــذي 
تعاني منه الساكنة، بسبب جتاهل املسؤولني للمطالب 

والشكايات، وارتفاع الفواتير وسوء اخلدمات.
يف هذا السياق، استنكر فرع الهيئة الدميقراطية 
املــغــربــيــة حلــقــوق اإلنــســان بــأســفــي، تــدنــي اخلــدمــات 
ــاء  املـــقـــدمـــة مـــن قــبــل الـــوكـــالـــة املــســتــقــلــة لـــتـــوزيـــع املـ
ــنـــة مــــن ســـوء  ــاكـ ــاء، مـــســـجـــال »تــــذمــــر الـــسـ ــربــ ــهــ ــكــ والــ
اخلـــدمـــات املــقــدمــة وغـــالء فــواتــيــر االســتــهــالك، فال 
ردة  تطبع  التي  الوحيدة  السمة  الساعة  حلد  زالــت 
جتاهل  هــي  تعاملها،  وطــريــقــة  املكلفة  اإلدارة  فعل 
واالكتفاء  اآلذان  وصم  والالمباالة  الساكنة  مطالب 

بالوعود الكاذبة«.
بـ»فتح حتقيق يف جل اخلروقات  الهيئة  وطالبت 
التي تعرفها الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء 
حـــق مستهلكي  املــرتــكــبــة يف  اجلـــرميـــة  ويف  بــأســفــي، 
ــاء املــخــصــص لــلــشــرب، ضــمــانــا حلـــق الــســاكــنــة يف  املــ
االســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــة جـــيـــدة وضــمــانــا حلــقــهــم يف 
اإلقــلــيــم واملجلس  داعــيــة عــامــل  والــســالمــة،  الصحة 
واالستهتار  التالعبات  نزيف  لوقف  للوكالة  اإلداري 
باملستهلكني والساكنة، وإيفاد جلنة مختلطة ملراقبة 

مسار توزيع املاء من املنبع إلى املستهلك.

تاونات

مراكش

وهي  أزمــور،  سكان  منها  يعاني  كبيرة  إشكالية 
احملالت التجارية والصناعية املسببة لإلزعاج، والتي 
تتسبب يف الــضــجــيــج والــغــبــار واألوســـــاخ، حــيــث جتد 
قرب  طبية  عــيــادة  أو  جنـــارة  ورشـــة  بجانبها  صيدلية 
مطحنة للدقيق، أو وكالة بنكية قرب ورشة ميكانيك، 
وغــيــرهــا مــن احملـــالت الــتــي أصــبــحــت مــنــتــشــرة يف كل 
ــة بــاملــديــنــة، عــلــمــا أن هــنــاك منطقة  ــ الـــشـــوارع واألزقـ
هذه  إليــواء  أحدثت  »القامرة«  بحي  خاصة  صناعية 
احلرف واحملالت التي تنشط وسط األحياء السكنية.

للتربية  العامة  التعاضدية  منخرطو  يتساءل 
األســنــان  تركيب  خــدمــة  تــوقــف  عــن سبب  الــوطــنــيــة، 
باملصحات التابعة لها، حيث أن املصحة املختصة بطب 
املواطنني  متكني  ترفض  باجلديدة  املتواجدة  األسنان 
املكلف  الصانع  أن  بدعوى  األسنان  تركيب  خدمة  من 
تعيني  انتظار  يف  التقاعد،  على  أحيل  العملية  بهذه 
صانع جديد لإلشراف على هذه العملية إلى أجل غير 
املنخرطني  شعار  هو  واالنتظار  الصبر  ليبقى  مسمى، 

يف ظل تبريرات وأعذار هذه املصحة التي ال تنتهي.

اجلديدة  السياحية  اإلقــامــة  إحـــداث  مت  بعدما 
ملؤسسة  التابع  التخييم  مركز  حتول  مازغان«،  »زفير 
مــحــمــد الـــســـادس لــلــنــهــوض بــاألعــمــال االجــتــمــاعــيــة 
بناية  إلى  بشاطئ احلوزية،  والتكوين  التربية  ألسرة 
ــراب يف كــل مــرافــقــهــا، وتعطلت  مــهــجــورة طــالــهــا اخلــ
ــارة وعــم الــصــدأ يف أبـــواب املــركــز، وكــذلــك الــشــأن  اإلنــ

بالنسبة للحدائق احمليطة بها.

للمدينة  الزائرة  أو  الرسمية  الوفود  مجالسة 

واملجلس البلدي، يتطلب الكفاءة والتوفر على مستوى 
باملجلس،  مستشار  أو  املكتب  عضو  من  عال  ثقايف 
ــراز تــاريــخ املــديــنــة وعــاداتــهــا  لكي يــكــون مــؤهــا إلبـ
وتقاليدها، خاصة وأن الوفود تضم باحثني ومهتمني 
الثقافية  املجاالت  كل  ويف  االجتماع  وعلم  بالتاريخ 
الوفود  فاستقبال  لهذا  والسياحية..  واالجتماعية 
ومجالستهم ليست نزهة وأخذ الصور وعرضها على 
تتطلب  مهمة  هي  بل  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
ومعلومات  مغالطات  تقدم  ال  حتى  والكفاءة  اجلدية 

خاطئة عن تاريخ وتقاليد املدينة.

 األسبوع

   

ــر جــمــاعــة بــنــي ولــيــد يف  ــ تــخــوض ســاكــنــة أحـــد دواويـ
على  احتجاجا  تــامــدة«،  »واد  مبقلع  اعتصاما  تــاونــات، 

جتاهل ملفهم املطلبي.
بعدما  العودة لالعتصام من جديد  الساكنة  وقررت 
مت تعليقه يف الفترة السابقة، بعد التوصل التفاق مع 
بعدم  فوجئوا  حيث  للمقلع،  املستغلة  الشركة  مسؤول 

التزامه مبضامني االتفاق.
وكشفت مصادر أن املقاول تعهد بإصالح الطريق الرابطة 
السلطات، كما  بني اجلــوار ومركز بني وليد، بحضور ممثل 
ــارد«، لكن  ــبــ وعــــد مبـــد قـــنـــوات لــتــصــريــف مـــيـــاه واد »املـــــاء الــ
الــســاكــنــة فــوجــئــت بــتــنــصــل املـــقـــاولـــة، دون احـــتـــرام لــشــروط 

االتفاق وملقتضيات التعهد يف حضرة السلطة احمللية.
وأضافت املصادر، أن الساكنة تعاني من أشغال املقلع 
الذي يوجد على مسافة قصيرة من منازلهم، معتبرة 
عدم التزام املقاول، تنصال من املسؤولية، خاصة يف ظل 
الــوادي،  ومياه  البيئة  على  باحلفاظ  الساكنة  مطالب 

الذي يعتبر املنبع الرئيسي حلقولهم الزراعية.
واستنكرت الساكنة إحداث هذا املقلع الذي يتسبب 
املــوارد  ويستغل  الــفــالحــي،  لنشاطهم  كبيرة  أضـــرار  يف 
مطالبة  للساكنة،  جماعية  ملكية  تعتبر  التي  املائية 

بتدخل اجلهات املسؤولة لرفع الضرر عنهم.

سكان يخوضون اعتصاما
 أمام مقلع لرفع الضرر

 بوطيب الفياللي

   

الظواهر  من  بمجموعة  املدرسي  الدخول  يقترن 
سلبي  هو  ما  ومنها  إيجابي  هو  ما  منها  التي 
لبقية  أو  والتالميذ،  للتلميذات  ســواء  ومــزعــج، 
الظواهر  املارين. ومن هاته  أو  املرافقني  املواطنني 
الذين  النارية،  الدراجات  مغامري  نجد  السلبية، 

بجوار  التالميذ  البهلوانية  بحركاتهم  يزعجون 
إثــارة  في  منهم  رغبة  عامة،  كظاهرة  الثانويات 
االنتباه كمراهقني يسيطر على سلوكهم حب الظهور 
الذي يؤطر أفعالهم وتصرفاتهم، هذا السلوك الذي 
ال بد من ضبطه، سواء من خالل التوجيه العائلي 
مثل  وأن  خصوصا  األمني،  التدخل  خالل  من  أو 
دراجــات  فيها  يستعملون  التي  املــغــامــرات  تلك 
وسالمة  سالمتهم  تهدد  أن  يمكن  مسرعة،  نارية 
اآلخرين، سواء من مرتادي الثانويات ومن يرافقهم 
سياراتهم  يستقلون  الذين  العاديني  املواطنني  أو 
التعليمية،  املؤسسات  تلك  بجوار  ودراجــاتــهــم 

لهذا فاملسؤول األول عن األمن بإنزكان والدشيرة، 
مطالب بتوجيه فرقة الدراجني األمنية قصد ضبط 
هم  الدراجني  شرطة  عناصر  باعتبار  هــؤالء،  مثل 
وفعالية  تحركهم  لسرعة  نظرا  واألجـــدى،  األكفأ 
السنوات  ذلك خالل  في  ناجح  مثال  ولنا  تدخلهم، 
ملول،  بأيت  الدراجني  فرقة  في  يتمثل  املاضية، 
والذين تمكنوا من تأكيد تواجدهم وفعالية تدخلهم 
فهل  ملول..  آليت  الحضرية  الجماعة  تراب  داخل 
يستجيب العميد اإلقليمي ألمن إنزكان لهذا الطلب، 
سيواصلون  النارية  ــدراجــات  ال مغامري  أن  أم 

»غزواتهم« ؟

أكادير

غياب األمن يؤجج غضب المواطنين بأكادير  
 األسبوع

   

بمدينة  مــواطــنــون  يشتكي 
أكـــاديـــر، مـــن تـــوافـــد عـــدد من 
ــون على  ــان ــق ال ــن  ــخــارجــني ع ال
ــتــي تــتــواجــد بحي  الــســاحــة ال
 الـــســـالم، بــشــكــل شــبــه يــومــي،

يوجد  هــؤالء  بني  من  أن  وقالوا 
مختلف  ــن  م مــخــدرات  مــدمــنــو 
يأتون  والذين  العمرية،  الفئات 
للتعاطي  ــســاحــة  ال تــلــك  إلـــى 
الضجيج  وإثـــارة  للممنوعات 
متأخرة  ساعات  حتى  والفوضى 
من الليل أحيانا، مع اإلشارة إلى 
أن حي السالم يعرف العديد من 
املكان  وهــو  األمنية  الــشــوائــب 
ــذي تـــم االعـــتـــداء فــيــه على  ــ ال
الثالثاء  يــوم  صبيحة  الشرطي 

املاضي وسرقة سالحه الوظيفي.
تدخل  أي  غــيــاب  ــام  وأمـ هــذا، 
ملراقبة ما يفعله هؤالء األشخاص 
تحول  فقد  ــورة،  ــذك امل بالساحة 
إلى ساحة تؤوي عددا من  املكان 
الخارجني عن القانون واملشردين 
املجاورة  الساكنة  يحرمون  الذين 
والهدوء،  والسكينة  الراحة  من 
في ظل ارتفاع أصوات ضحكاتهم 

أو مشاداتهم وشجارهم.
تلتمس  ــك،  ــ ذلـ ــى  ــل ع ــاء  ــنـ وبـ

املحلية  السلطات  مــن  الساكنة 
إجالء  أجل  من  التدخل  واألمنية، 
جــمــيــع املــتــعــاطــني لــلــمــخــدرات 
بسلوكات  يــقــومــون  ــن  ــذي ال أو 
الساحة  من  قانونية،  غير  أخرى 

املذكورة.
إلى جانب ذلك، طالب املواطنون 
دوريات  بتفعيل  السلطات،  أيضا 
تعزيز  أجل  من  باملنطقة  املراقبة 
واالستقرار وضمان سالمة  األمن 

املواطنني وراحتهم وسكينتهم.

دراجات نارية متهورة واألمن مطالب بالتدخلإنزكان

أخبارأزمـــــــــــــورشكيب جالل

األسبوع
 

  

العالج  توقف  أن  اعتبرت هيئات حقوقية 
الدم باملركز  في مركز األنكولوجيا وسرطان 
مسؤولية  بمراكش،  الجامعي  االستشفائي 
الطبية  األطــر  توفير  إلى  داعية  تقصيرية، 
واملستلزمات  ــظــروف  ال وتــوفــيــر  الكافية 

واألدوات الضرورية للعمل.
لحقوق  املغربية  الجمعية  ــرع  ف ودعـــا 
اإلنسان، إلى فتح تحقيق حول مسألة تدبير 
األدويــة  خاصة  باملركز،  الخاصة  األدويــة 
الحاملون  املــرضــى  منها  يستفيد  الــتــي 
أيضا  تحقيق  وفتح  »الــرامــيــد«،  لبطاقة 
دون  مدة  منذ  متطورة  أجهزة  اقتناء  حول 
إطار  في  يدخل  الــذي  الشيء  استعمالها، 
على  مؤكدة  الهيئة،  العام، حسب  املال  هدر 
يتعلق  فيما  باملركز  العمل  تفعيل  ضــرورة 
الفحص  بإجراء  وقيامه  اإلنجابية  بالصحة 
للكشف  )ماموغرافيا(  للثدي  اإلشعاعي 
املبكر عن املرض والتكفل بحاالت السرطان 

التي في مراحل مبكرة.
وزيــر  ــى  إل رســالــة  فــي  الجمعية  وأكـــدت 
على ضرورة  االجتماعية،  والحماية  الصحة 
وصيانة  والعالج،  الصحة  في  الحق  ضمان 
لتحويل  داعية  الحياة،  في  الحق  قدسية 

مستعجالت  فتح  عبر  مستشفى  إلى  املركز 
الدم،  ــراض  وأم السرطان  بأمراض  خاصة 
ووحدة للعناية املركزة، معتبرة أن الوضعية 
األنكولوجيا  مركز  يعيشها  التي  الكارثية 
حياة  خطير  بشكل  تمس  الـــدم،  وســرطــان 
للعالج  يخضعون  الذين  باملرض،  املصابني 

باملركز وأيضا األطر الصحية العاملة به.
مركز  في  العالج  أن  الجمعية  وأوضحت 
بالنسبة  أشهر   6 منذ  توقف  األنكولوجيا 
وكذلك  الثدي،  بسرطان  املصابات  للنساء 

 )curiethérapie( توقف العالج املوضعي
استفادة  وعــدم  أشهر،  أربعة  عن  يزيد  ملا 
مرضى السرطان من الترويض الطبي، ومن 
التلطيفية  املعالجة  بمصلحة  االستشفاء 
مرضى  ملواكبة   )Traitement palliatif(
باإلضافة  آالمهم،  من  والتخفيف  السرطان 
إلى  أيضا  مشيرة  املتأخرة،  املواعيد  إلى 
للثدي  اإلشــعــاعــي  الفحص  ــراء  إجـ تــعــذر 
للمندوبية  التابع  للصحة  املرجعي  باملركز 

الوزارية ألزيد من ثالثة أشهر.

كواليس  جهوية



هل من حلول لثقافة احتالل األرصفة والشوارع ؟
ُيِحبُّ  َل  لَلَ  ِإنَّ  ــُدوا  ــَت ــْع َت ))َوَل  قــائــل:  مــن  عــز  قــال 

اْلُمْعَتِديَن(( )سورة البقرة آية 190(.
شيئا  علمني  نبي لل،  يا  ))قلت:  قال:  برزة  أبي  وعن 
أخرجه  املسلمني((  األذى عن طريق  اعزل  قال:  به.  أنتفع 

مسلم وابن ماجة.
إذا كان الطريق من املرافق العامة، فمن واجب كل فرد 
أن يسعى جهده في املحافظة على نظافته وجماليته وعزل 
األذى عنه، ففي الحديث قوله صلى لل عليه وسلم: ))... 
وبذلك  عليه،  متفق  صدقة((  الطريق  عن  األذى  وتميط 
باألرصفة  عليه  يصطلح  ما  أو  املعبدة  الطرق  فجنبات 
للشارع  محاذي  طريق  والرصيف  رصيف،  جمع  وهي   -
أنواعها  بكل  والسيارات  املركبات  فيه  تسير  الذي  العام 
-  تكون مخصصة عادة  للمشاة فقط، ول يجب أن نؤذي 
والحــتــرام  ــود  ال معامالت  نبسط  بل  البعض،  بعضنا 

وتبادل التحية بابتسامة، ويعتبر الرصيف أيضا جزء ومعَلما مهما من 
معالم املدينة أو القرية، وقديما قيل: »إذا أردت أن تعرف مستوى املدينة 
التي تزورها، انظر إلى أرصفتها، وتفحص شكلها، فمن خالل الرصيف 
يمكنك أن تقيس نظام دولة كاملة، ومن خالل الرصيف يمكنك أن تقيس 

ثقافة هذا الشعب أو ذاك«..
نستخلص مما سبق، أن رصيف املشاة هو مساحة مخصصة ملرور 
املارة فقط، وهذه املساحة عادة ما تكون مفصولة عن الطريق املخصص 
وإما  الطريق  عن  رفعها  إما  ويتم  للحوادث،  تفاديا  املركبات  لسير 
واألمان  األمن  األماكن ألجل  لهذه  املركبات  اقتحام  تمنع  وضع حواجز 

والسالمة الطرقية للجميع.
ويتفق رجال القانون فيما يخص األمالك العمومية اليوم، على أنها 
إلنجاز  العمومية  الجماعات  عليها  تعتمد  التي  الوسائل  أهم  تشكل 
إلى  تتعدد  كما  الوطني،  القتصاد  أسس  إلرســاء  أو  العامة  املرافق 
ذات  الترابية، وأمالك  للجماعات  أو  للدولة  أمالك عامة وأخرى خاصة 
طبيعة تاريخية أو دينية كأراضي الحبوس وأراضي الجموع وأراضي 
الجيش، فامللك العام كما يقول أحدهم: »هو مجموع األمالك املخصصة 
املرفق  أو  العموم  طرف  من  املباشر  لالستعمال  إما  العامة،  للمنفعة 
هو   ،20 القرن  بداية  في  املغربي  املشرع  به  أخذ  الذي  واملعيار  العام، 
عام،  ملك  أنه  أي  الخواص،  طرف  من  للتملك  العام  امللك  قابلية  عدم 

أنه مخصص  أي  الجميع،  لستعمال  ملك مخصص  وهو 
للمنفعة العامة وتتولى الدولة تدبيره«، ولكن جل األرصفة 
أصبحت محتلة من قبل بعض املحالت التجارية واملقاهي 
والبائعني املتجولني، بالرغم من كونها ملكا عاما، مما يدفع 
الراجلني إلى السير في الشوارع وسط الطريق املعبدة، أي 
وسط السيارات والشاحنات والحافالت والعربات، وبذلك 
احتالل  من  املزدحمة  املغربية  املدن  كل  في  املارة  يعاني 
العامة  للدهشة لألرصفة والسـاحات  املقاهي بشكل مثير 
في  واكتظاظا  السير  في  عرقلة  يسبب  ما  الشـوارع،  في 
الذين  األبرياء  املشاة  ضحيتها  يذهب  وحوادث  الطرقات 
السيارات  قرب  واملــرور  الطريق  استعمال  على  ُأجبروا 
والدراجات والحافالت املسرعة، وقد صرح أحد الدارسني 
»عندما تستغل األرصفة  املهتمني في هذه القضية بقوله: 
التجارية  املحالت  أصحاب  الباعة  طرف  من  بشع  بشكل 
وغيرهم ممن يفرشون األرض بسلعهم وبضائعهم املتنوعة، يتم التعدي 
الشوارع  أرصفة  أن  الكل،  لدى  املعروف  فمن  العامة،  املمتلكات  على 
عادة من حقوق املارة املكتسبة قانونيا، وإل فبهذا العمل الغير قانوني 
والستغالل الغير مبرر، سيضطر املواطن الراجل إلى استخدام الشارع 
العمل،  الذي به الطريق معبدة خاصة بالسائقني«، وبكل تأكيد، وبهذا 
سيتم ارتكاب املخالفات، مما يشكل خطرا على حياة الناس، وقد يؤدي 
كل هذا إلى إرباك حركة السير واملرور، بل تعطيلها، وربما إلى حوادث 
اتخاذها  الواجب  الناجعة  الحلول  ترى  يا  هي  فما  عقباها..  تحمد  ل 
وطمأنينة  راحة  على  سلبا  تؤثر  التي  املقيتة  الظاهرة  هذه  من  للحد 

املواطنني؟
الوسائل  كل  عبر  التوعية  برامج  من  والتكثيف  اإلكثار  أول  يجب 
األخرى  الوسائل  بكل  وكذا  املتاحة،  والبصرية  السمعية  اإلعالمية، 
والتواصل  التصال  سبل  من  وغيرها  واإللكترونية  الورقية  كالجرائد 
اتخاذ  كما يجب  والتربوية،  اإلدارية  املرافق  وباقي  واملعاهد  كاملدارس 
قانوني  وبشكل  األرصفة  هذه  على  املعتدين  مع  الحاسمة  اإلجــراءات 
صارم ل زبونية فيه ول محسوبية، ويجب في األخير، إيجاد إجراءات 
نتائج  إلى  تؤدي  التي  السير،  أخطار  من  أمان  صمام  لتشكل  مناسبة 
محزنة يدفع ثمنها الكثيرون، لهذا لبد أن تكون هناك عقوبات صارمة 
وباقي  األرصفة  احتالل  لظاهرة  إيجاد حل  ل يصعب  للمخالفني، حتى 

األمالك العمومية.

المنبر  الحر
العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021
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قراءة مبسطة لبعض 
فصول قانون المسطرة 

المدنية

ــدفـــع بــعــدم  ــم الـ ــول ضـ ــار نــقــاش حــ ثـ
إلى  عليه  والجواب  النوعي  الختصاص 
الحكم في  أو  املوضوع،  الفصل في  حني 
يرفع  التي  والجهة  مستقل،  بحكم  الدفع 

إليها الطعن بالستئناف في ذلك الحكم.
مثال  الدعوى،  بقيمة  مرتبط  فهو  القيمي،  الختصاص  أما 
اختصاص قضاء القرب مرتبط بقيمة الدعوى التي ل يتجاوز 
مبلغها 5000 درهم، والفصل 155 من قانون املسطرة املدنية 
واملتعلق بمسطرة األمر باألداء، كان ينص على إمكانية سلوك 
يتجاوز  مالي  مبلغ  تأدية  طلب  كل  في  باألداء  األمر  مسطرة 
بدين  اعتراف  أو  سند  بموجب  األداء  مستحق  درهــم،  ألف 
ووصل  املسطرة  هذه  على  تعديل  دخل  وقد  شــروط،  حسب 

الختصاص املالي إلى 20000 درهم.
ويمكن  العام،  النظام  من  النوعي  الختصاص  أن  إلى  ونشير 
إثارته من طرف األطراف أو تلقائيا من طرف املحكمة وفي أي مرحلة 
من مراحل الدعوى، أما الدفع بعدم الختصاص املحلي، فهو ليس 
من النظام العام، ويجب التمسك به في البداية وقبل كل دفع أو دفاع 
مع بيان املحكمة املختصة وإل سقط الحق في التمسك بذلك الدفع.

يلي:  كما  يجري  املدنية،  املسطرة  قانون  من   16 فالفصل 
أو  النوعي  الختصاص  بعدم  الدفع  األطــراف  على  ))يجب 
في  الدفع  هذا  إثارة  يمكن  ول  دفاع،  أو  دفع  كل  قبل  املكاني 

طور الستئناف إل بالنسبة لألحكام الغيابية.
يجب على من يثير الدفع، أن يبني املحكمة التي ترفع إليها 

القضية وإل كان الطلب غير مقبول((.
هذا الفصل أثير حوله نقاش كبير، ألنه أشار إلى الدفع بعدم 
الختصاص النوعي، وكون ذلك الدفع يقدم قبل مناقشة املوضوع 
يقدم  النوعي  الدفع بعدم الختصاص  وإل رد على صاحبه، ألن 
في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وخرج الفقه من هذه املناقشة 
بأن صياغة ذلك الفصل شابها نوع من الخلط، وأن األمر يتعلق 

بالدفع بعدم الختصاص املحلي أو املكاني.
وفعال، هذا هو التجاه الذي كرسته محكمة النقض، وذلك 
في قرارها عدد 851 الصادر بجميع الغرف بتاريخ 29 نونبر 
في  وجاء   ،2006/3/4/2508 عدد  اإلداري  امللف  في   2010
البت   - الختصاص  بعدم  الدفع   - الدفع  ))مسطرة  قاعدته: 

في الدفع مع حكم تمهيدي.
النوعي بحكم  الدفع بعدم الختصاص  البت في  إن قاعدة 
يتعني  الوجوب،  صبغة  لها  للجوهر،  ضمه  وعــدم  مستقل، 
في  املطعون  املحكمة  مخالفة  األحوال،  جميع  في  بها  التقيد 
قرارها قاعدة عدم جواز ضم الدفع بعدم الختصاص النوعي 
بإجراء  القاضي  التمهيدي  الحكم  إلى  بضمه  املوضوع،  إلى 
عن  استقالل  املذكور  بالدفع  تعلق  ما  استئناف  وعدم  خبرة، 
الحكم البات في املوضوع ل يحول دون إثارة الخرق القانوني 
من طرف املجلس األعلى، لكون القواعد املتعلقة بالختصاص 

النوعي تعتبر من قبيل النظام العام((.

الدفع بعدم االختصاص النوعي والدفع بتنازع 
االختصاص:

النوعي  الختصاص  بعدم  الدفع  بني  الخلط  عدم  ويجب 
والدفع بتنازع الختصاص، ذلك أن التنازع في الختصاص 
صادرين  طعن،  ألي  قابلني  غير  حكمني  بــصــدور  يتحقق 
أطرافهما  اتــحــاد  مــع  مختلفني،  نوعني  مــن  محكمتني  عــن 
قد  كالهما  أو  أحدهما  يكون  وإل  وسببهما  وموضوعهما 
 212 عــدد  النقض  محكمة  ــرار  )ق الدعوى  ملوضوع  تعرض 
عدد  التجاري  امللف  في   2011 فبراير   10 بتاريخ  الصادر 

2010/1/3/347 منشور في مجلة »قضاء محكمة النقض«(.
الفصول  في  عليها  منصوص  الختصاص  تنازع  وأحكام 
تجدر  ومما  املدنية،  املسطرة  قانون  من   302 إلى   300 من 
الدعوى  بنظر  يختص  املستعجل  القضاء  أن  إليه،  اإلشــارة 

املستعجلة أيا كانت قيمتها.

المسطرة المدنية تقيد الدعوى:

املحكمة  أمام  القضائية  املسطرة  أن  هي  العامة،  القاعدة 
البتدائية، تكون كتابية، أي أن الدعوى ترفع للمحكمة بمقال 
مكتوب، لكن املشرع خرج بصفة استثنائية عن هذه القاعدة 
مثال:  منها  القضايا  بعض  في  الشفوية  باملسطرة  وسمح 
11 من قانون قضاء القرب، الذي نص على أن الدعوى  املادة 
ترفع إلى قاضي القرب بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي إلى 

آخر ما جاء في ذلك الفصل.

* من هيئة المحامين بالرباط
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البحث عن الروح الضائعة
هل يمكن اعتبار القرن الثاني عشر ميالدي 
آخر،  مغرب  تشكل  في  جديدة  مرحلة  باملغرب، 

ثقافيا وسياسيا واجتماعيا؟
العناصر  من  مجموعة  الفرضية  هذه  تمتلك 
تطور  من  استجد  مما  انطالقا  تؤكدها،  التي 
حالة  مــن  بــالــخــروج  وذلــك  ملموسني،  وتــحــول 
املشترك  املجال  نفس  ضمن  املتفرقة،  املمالك 
وتوحيد  واملــخــزن  الــدولــة  نظام  إلــى  تاريخيا، 
معلومة،  سياسية  عاصمة  واستحداث  املذهب، 
املدن  من  عدد  في  ثقافية  وحركة  مدنية  ونشوء 
بني  الثقافي  التبادل  أهمية  وترسيخ  املغربية، 
املغرب واملشرق وعدد من الرباطات في كل مكان، 
صدور  وكذلك  واملشرق،  املغرب  كل  صداها  بلغ 
تأليفات في شتى العلوم جوهرها األنا واملجتمع 
عاش  بعدما  وشعورا،  عقال  داخله،  من  املغربي 
في  عنيف  ومتقطع،  بطيء  ذاتي  تحول  لحظات 
كثير من األحيان ولكنه ُمدهش، منذ مرور حانون 
وبعده  األطلسية،  السواحل  على  القرطاجني 
الرومان والوندال والبيزنطيون.. تاريخ كان فيه 
املستقلة  املبادرة  لتلك  فاقدا  األعم،  في  املغرب، 
يستقل  لم  كما  ناضجة،  لرؤية  وربما  دة،  واملوحِّ
ثقافيا لتكون لديه ثقافة ومؤرخني وأدباء يحكون 
في  هامشا  وليس  وشعبا  أرضــا  باعتباره  عنه 

وجود املحتل. 
ميالدي،  عشر  الثاني  القرن  ملرحلة  يكن  ولم 
موروثاتها،  بكل  السابقة  املرحلة  لول  تكون  أن 
التي أنضجتها على مدى أربعة قرون، وربما قبل 
ذلك، بما تراكم بشكل متفرق وبطيء، وقد عرفت 
»الساخنة«  الجدلية  تلك  مع  تتوقف  لم  دينامية 
خصوصية  ســؤال  أو  والديني،  السياسي  بني 
مغلقة  غير  هوية  عن  والبحث  املغربي  املجتمع 
القرن مبكرا  وغير تابعة، حيث دخل املغرب هذا 
وعاصمة  كبيرة  دولــة  وجــود  مع  ونصف  بعقد 
صدى  وأيضا  املغرب،  اسم  من  اسمها  سيصبح 
مد  مما  1086م،  سنة  »الزلقة«  معركة  انتصار 
وهي  كبيرة،  بجرعة  املغربيني  والوعي  الهوية 
أول معركة يسمع فيها املشرق واملغرب ببلد قوي 
يمكن  هــذا،  وُمقابل  الساحر،  بغموضه  وُمهاب 
معركة  في  بهزيمة  القرن  هــذا  لنهاية  التأريخ 
دون  اآلمال  والتي خيبت  1212م،  »العقاب« سنة 

أن تمحو تلك الرهبة الراسخة.
على  صيرورته  ضمن  املغربي  املجتمع  تطور 
الجغرافية  ثم  أول،  األمازيغي  العرق  مستوى 
الغرب،  أقصى  إلــى  ليبيا  من  ثانيا،  الواسعة 
تسميات  وفي  الصحراء،  واحــات  إلى  وجنوبا 
والالتينية  اإلغــريــقــيــة  ــصــادر  امل فــي  ــرت  ــوات ت
والليبو  والنوميد  والكيتول  ــور  امل قبيل:  من 

والكرامانت، ومع الفتح اإلسالمي، 
إلى  والنسابون  املؤرخون  سعى 
الثنائي  التصنيف  نموذج  اختيار 
البربر  بـــأن  ونــشــروا  ــعــربــي،  ال
ويتشكلون  وبـــرانـــس،  بــتــر  ــم  ه
عدد  وكــانــت  وبــطــون،  قبائل  مــن 
في  حاضرة  الفعالة  األنظمة  من 
حياة  ضمن  السكان  شؤون  تدبير 
القبلي،  بالبناء  محكومة  طبيعية 
ومع مجيء اإلسالم، اندمج البربر 
التخلي  دون  الجديد  النظام  في 
بعض  مع  املــوروثــة  ثقافتهم  عن 
املــمــارســات،  بعض  فــي  التعديل 
عسف  فاض  حينما  تمردوا  لكنهم 

النخبة  أن  كما  وانــحــرفــوا،  األمــويــني  الحكام 
الــثــورات،  مــن  الــتــي ستقود عــددا  األمــازيــغــيــة 
الخبرة  املحلي لألمازيغ، ومن  اإلرث  انطلقت من 
العرب  مــع  الحــتــكــاك  مــن  املكتسبة  الــجــديــدة 
ثم  واألندلس،  باملغرب  الفتوحات  في  الفاتحني 
التثاقف السريع مع املذاهب الوافدة واملعارضة، 

من شيعية وخارجية ومعتزلية.
الفتح  مــن  األولــــى  الــخــمــســني ســنــة  ــالل  خـ
اإلسالمي، )منذ دخول عقبة بن نافع في التعيني 
ميسرة  ثورة  غاية  وإلى  681م(  سنة  له  الثاني 
املطغري وتأسيس إمارة بورغواطة ببالد تامسنا 
بني  وسباق  انتظار  مرحلة  كانت  739م،  سنة 
استراتيجيا  تحول  أفــرزت  والتيارات،  املذاهب 
مرتبطا بالصراع العنيف الذي كانت رحاه تدور 

في املشرق وُيسمع صخبها بإفريقيا واملغرب. 
باملغرب  سيتشكل  الجديد،  السياق  هذا  في 
منها  املعطيات،  من  مجموعة  عرف  مغاير  أفق 
والتي  الفيدراليات،  أو  اإلمــارات  من  عدد  وجود 
ل تعني انفصال وإنما استقالل جهويا في إطار 
املغرب  باسم  تحددت  التي  العامة  الجغرافية 
نكور وسجلماسة  إمارة  األقصى، وهكذا تشكلت 
إلى  املُباِدرة  األولى  هي  التي  األدارسة،  دولة  ثم 
توحيد هذه اإلمارات تحت سلطة واحدة، ونفس 
يونس  حكم  منذ  البورغواطيني،  راودت  الفكرة 
وأبي غفير في نهاية القرن التاسع ميالدي، ولم 
تكن شروطها التاريخية قد نضجت أو ربما حال 
الصراع الخارجي والتدخالت املتكررة دون ذلك، 
ولم يتحقق هذا إل مع مجيء الدولة املرابطية في 
القرن الحادي عشر ميالدي، ثم مع املوحدين في 
القرن الثاني عشر، حيث تم تفكيك كافة »املمالك 
الجهات  وتوحيد  الدولة  بناء  بغاية  الجهوية« 

واملذهب.  
املتشابك،  والتراكم  التحولت  هذه  ضوء  في 

ُبعد  ذات  ثقافية  حركة  ستظهر 
في  متمثلة  اجتماعي،  ثــم  ديني 
قريبا  نما  الذي  املغربي  التصوف 
الجديدة  السياسية  التحولت  من 
الصنهاجيني  املرابطني  قيام  مع 
الفقهاء  ثــقــافــة  رّســخــوا  ــن  ــذي ال
املغربي  املجال  تشكيل  وأعـــادوا 
وكذلك صورة  باألندلس،  ربطه  في 
سريع  تطور  في  املغربية،  الدولة 
التي  التوحيد  ــى  إل ــدعــوة  ال مــع 
نهض بها املوحدون، من مصامدة 
الغربي  الكبير  ــس  األطــل جــبــال 
املهدي  بزعامة  الصغير،  واألطلس 
الذي رحل  بن تومرت، هذا األخير 
إلى قرطبة باألندلس ثم إلى املشرق بمصر ومكة 
أربع سنوات،  وناظر خالل  تعلم  والعراق، حيث 
عاد بعدها ليعلن محاربة املرابطني والطعن فيهم 

بموازاة دعوته إلى التوحيد.
مؤسس  تــومــرت،  بن  املهدي  خلفه  ما  ولعل 
كتابة  املجال،  هذا  في  إرث  من  املوحدية،  الدولة 
هذا  مالمح  ويعكس  بالباقي  ُينبئ  وسلوكا، 
املوصولة  الجديدة  والتمثالت  الثقافي  التحول 
إلى  للعبور  املجتمع  وموروثات  العصر  بمعارف 

سلطة فعلية أو رمزية. 
لــصــدى التصوف  ــان  ك كــل هـــذا،  وبـــمـــوازاة 
أثر بارز مع أعالم مشهورين  باملشرق واألندلس 
عشر،  الثاني  إلــى  مــيــالدي  الثامن  الــقــرن  منذ 
الكرخي  ومــعــروف  الــبــصــري  الحسن  ــال:  ــث أم
النون  وذو  والُجنيد  واملحاسبي  والبسطامي 
والقشيري  املكي  طالب  وأبو  والحالج  املصري 
ابن  ثــم  والــســهــروردي،  والجيالني  والــغــزالــي 
املشرق  بني  للتفاعل  بدوره  مهد  ما  وهو  عربي، 
واألندلس واملغرب، والتأسيس للتصوف املغربي 
الذي سيبدع في رسم هوية خاصة مع أعالم من 
وأبي  السارية  شعيب  وأبي  حرزهم  ابن  أمثال: 
يعزى يلنور وأبي مدين الغوث، وعشرات آخرين 
في تلك الفترة، حيث جسد التصوف روح العقيدة 
بشكل ثقافي محلي من خالل ممارسات وطقوس 
تمور  مجتمع  داخل  والسلوك  والفكر  تتصادى 
جزء  كانت  التي  القديمة  املؤثرات  جل  بداخله 
السحر  ذلــك  في  بما  قديما،  املغاربة  حياة  من 
والتنبؤ وعلم الرمل والجفر وكل البقايا القديمة 
املغاربة  كما أسهم إحساس  املتنوعة،  واملؤثرات 
من  وهويتهم،  وجغرافيتهم  حياتهم  في  بتحول 
نمو العمران، وما عرفته الحياة من منحى ثقافي 
وفكرية،  إبداعية  مجالت  في  بالخوض  جديد 

وكذلك على مستوى املجتمع.

يتبع

ذ. عبد الواحد بن مسعود *

حليفي شعيب 

ذ. الحسن العبد



المنبر  الحر
العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

23

    

الصمت  الفرنسية  الــحــكــومــة  لــزمــت 
املغرب  الحدود بني  إعادة ترسيم  بخصوص 
أرسلت  حيث   ،1957 سنة  حتى  والجزائر 
املغربية،  للصحراء  جديدة  إداريــة  منظومة 
واقترحت على املغرب الدخول في مفاوضات 
مع الجزائر لحل مشكلة املستعمرتني )تندوف 
وبشار(، فكان رد امللك محمد الخامس صادما 
الحدود  ملف  ترك  منها  طلب  حيث  لفرنسا، 
عالقا إلى حني تمكني الجزائر من استقاللها، 
وعندها تعقد جلسة األشقاء وإعادة الوضع 
في  تكن  لم  الجزائر  أن  إال  عليه..  كان  كما 
مستوى الثقة وال عالقة األخوة، حيث رفض 

نظامها إعادة املستعمرتني للمغرب.
 فبعدما تم توقيع اتفاقية بتاريخ 6 يوليوز 
الحكومة  ورئــيــس  املــغــرب  ملك  بــني   ،1961
فرحات  الــجــزائــريــة،  للجمهورية  املــؤقــتــة 
بوجود  بمقتضاها  الجزائر  اعترفت  عباس، 
مشكلة حدودية بني البلدين، وتنص االتفاقية 
على ضرورة الدخول في مفاوضات لحل تلك 
ذلك(  )بعد  الجزائر،  استقالل  فور  املشكلة 
أخلف النظام الجزائري وعده، بعدما حصلت 
 ،1962 الدولة الجزائرية على استقاللها عام 
أحمد  للجزائر،  األول  الرئيس  ــادر  ب حيث 
الجزائري،  التراب  وحدة  تأكيد  إلى  بنبلة، 
املغرب،  ملك  سافر   ،1963 مارس   13 بتاريخ 
وذكر  الجزائر،  إلى  الثاني  الحسن  الراحل 
الحكومة  مع  املوقع  باالتفاق  بنبلة  رئيسها 
الحدود  وضعية  بشأن  املؤقتة  الجزائرية 
االستعمار  فيه  تسبب  والــذي  البلدين،  بني 
وصلت  حيث  جــدوى،  بــدون  لكن  الفرنسي، 
مسدود،  نفق  إلى  الطرفني  بني  املفاوضات 

تسبب في اندالع حرب »الرمال«.
حرب »الرمال«، التي يعتبرها البعض أصل 

املغربي  النظامني  بني  العداء 
ستة  دامت  والتي  والجزائري، 
الدولتني،  وكلفت  فقط،  أيــام 
خسائر  والــجــزائــر،  ــرب  ــغ امل
مادية ومالية وبشرية..  باهظة 
العداء  الحقيقة شرارة  في  هي 
النظام  أطلقها  الــتــي  األول 
على  الــجــزائــري  الــعــســكــري 
واهية،  بتبريرات  دولة شقيقة، 
»الــرمــال«  حــرب  أن  والحقيقة 
 ،1963 أكتوبر   8 يوم  اندلعت 
الجيش  قــوات  شنت  أن  بعد 
على  جبانا  هجوما  الجزائري 
املغربية،  بيضا  حاسي  منطقة 
وقتلت عشرة جنود من الجيش 
فكان  باملنطقة،  املرابط  املغربي 
بعث  أن  املغربي،  النظام  رد 
ــى الــرئــيــس  ــي إلـ ــد رســم ــوف ب
الـــجـــزائـــري حــيــنــهــا، أحــمــد 
هذا  على  لالحتجاج  بنبلة، 
املغربي  الــوفــد  لكن  الهجوم، 
واالستهجان،  بالالمباالة  قوبل 
ودخــل  الــحــوار،  بــاب  فأغلق 
حرب  فــي  الشقيقان  الــبــلــدان 
جامعة  بتدخل  انتهت  مجانية 
الدول العربية ومنظمة الوحدة 
اإلفريقي  )االتــحــاد  اإلفريقية 
التفاق  التوصل  وتــم  حاليا(، 
ــوقــف إطـــالق الــنــار  نــهــائــي ل
 ،1964 فــبــرايــر   20 بــتــاريــخ 
الجزائريون  القادة  نسي  وقد 
املغربية  القوات  ساندت  كيف 
انتفاضتهم للمطالبة باستقالل 
الجزائر، ودعمت ثورتهم حتى 

تأديب  وقــررت  فرنسا  غضبت 
املغرب على موقفه.

قـــــــرار تــــراجــــع الـــنـــظـــام 
منطقتي  إعــادة  عن  الجزائري 
جاء  للمغرب،  وبشار  تندوف 
دراسات  أن  النظام  علم  بعدما 
فرنسية  مــيــدانــيــة  وأبـــحـــاث 
نسبة  أن  كشفت  بــاملــنــطــقــة، 
الحديد الخام في املنطقة تصل 
كبيرة،  وبكميات   %  75 إلــى 
إنتاج تندوف من الحديد،  وأن 
باإلضافة إلى إنتاج موريتانيا، 
احتياجات  يغطي  أن  يمكنه 
بالكامل،  ــة  ــي األوروب الــســوق 
ــروة تــعــود بــاألســاس  وهـــي ثـ
ــة  دراس أن  كما  ــغــرب،  امل ــى  إل
خططت  قــد  كانت  للفرنسيني 
املنتوج،  تسويق  لكيفية  حتى 
وقررت حينها نقل الحديد بعد 
ميناء  طريق  عن  استخراجه، 

أكادير املغربي.
ــوع مــطــالــبــة املــغــرب  ــوض م
بــاســتــرجــاع تــنــدوف وبــشــار، 
خالل  دولــي  ملف  ــى  إل تحول 
ــرة الـــحـــرب الـــبـــاردة بني  ــت ف
)حليف  ــتــحــدة  امل ــات  ــواليـ الـ
السوفياتي  واالتحاد  املغرب( 
واستمر  الــجــزائــر(،  )حليف 
حــتــى بــعــد انـــقـــالب هـــواري 
على   1965 عــــام  بـــومـــديـــن 
الرئيس الجزائري أحمد بنبلة، 
وموائد  أبـــواب  امللف  وطــرق 
انتهى  ــد  وق املــتــحــدة..  األمـــم 
التفاوض  بضرورة  امللف  هذا 

الدخول  بخيار  والقبول  املباشر،  الثنائي 
املشترك  باالستغالل  تسمح  مفاوضات  في 
يونيو   15 بتاريخ  وذلــك  الــحــديــد،  ملناجم 
ترسيم  بالتوقيع على معاهدة  انتهت   ،1972
الحدود املغربية الجزائرية، واعتراف املغرب 
إنتاج  في  املشاركة  مقابل  تندوف  بجزائرية 
وتسويق مناجم الحديد، كما دعمت الجزائر 
الرئيس  إن  بل  املغربية،  الصحراء  مغربية 
القمة  مؤتمر  خــالل  صــرح  بومدين  هــواري 
العربية بالرباط، الذي نظم في أكتوبر 1974، 
بأن الجزائر غير معنية بملف الصحراء، وأن 
وموريتانيا،  املغرب  ســوى  تهم  ال  املشكلة 
تحرير  وتؤيد  الدولتني،  مع  الجزائر  وأن 
املغربية،  الــصــحــراء  أراضـــي  مــن  شبر  كــل 
والجنب،  للخيانة  عاد  الجزائري  النظام  لكن 
جبهة  تأسيس  لدعم  اإلعــداد  إلى  عمد  حيث 
دولة  إقامة  بهدف   ،1973 سنة  البوليساريو 
وهمية مستقلة في الصحراء الغربية التابعة 
وهي  »البوليساريو«،  اسم  حملت  للمغرب، 
كلمة حروفها اختصار لعبارة إسبانية تعني 
الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
أعلنت   ،1976 سنة  وفــي  الــذهــب«،  ووادي 
عن  الجزائري،  النظام  ورائها  ومن  الجبهة 
»الجمهورية  عليها:  أطلقوا  مــا  تأسيس 
وشكلت  الديمقراطية«،  الصحراوية  العربية 
وعملت  الجزائريني،  أحضان  بني  حكومتها 
ولوجيستيكيا  وعسكريا  ماليا  دعمها  على 
العسكرية  مناورتها  أطلقت  ثم  وسياسيا، 
لعدة سنوات، إلى أن قام املغرب ببناء جدار 
يمتد  سنوات،   7 بناؤه  استمر  عــازل،  أمني 
املغرب  بــني  الجنوبية  الــحــدود  طــول  على 

والجزائر.

ماذا عن مغربية تندوف وبشار ؟
الجار الجائر الجزائر.. 

حمراوي بوشعيب 
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امللقب  املـــلـــوح،  بــن  قــيــس  عــلــق  بــعــدمــا 
واستنفد  لياله،  عن  النأي  شراك  في  باملجنون، 
التي  البعيدة  الــبــالد  ــى  إل االنــتــقــال  سبل  كــل 
تحتضنها، وتأججت نار اللوعة في قلبه املثخن 
كل  انسدت  وبعدما  والشوق،  الصبابة  بجراح 
السماء،  إلــى  تطلع  وجهه،  في  األرض  أبــواب 
حمام،  اتجاه سرب  في  هناك  أمله  بسهم  فرمى 
فك حبال  إلى  لطيفة  َتمّن  في صيغة  إياه  داعيا 
ليظفر  ْت  َشطَّ التي  الديار  إلى  وحمله  شؤمه، 
بالوصال الذي أوقف حياته عليه، ولم يعد يرى 

للوجود فائدة بدونه وقال:
أِسْرَب الَقطا َهل من ُمعيٍر َجناَحُه

                         لعّلي إلى من َقد َهِويُت أطير
في واقعنا املغربي، علق ماليني املغاربة، ممن 
في  السعيدة،  الحياة  وصال  وبني  بينهم  ِحيَل 
مطبات  في  وسقطوا  والهشاشة،  الفقر  شباك 
املعيشة  ــالء  وغ والبطالة  والتعاقد  التقاعد 
هذا  غمرة  في  شرا،  وهلم  الصحية،  والتعرية 
»حمامة«  أطلت  ِحــْمــُلــُه،  َلــَهــَدُهــْم  ــذي  ال الــواقــع 
بما  وترنمت  االنتخابات،  نافذة  من  األحـــرار 

دغدغ املشاعر، وبعثها من مرقدها..
أال قاتل هلل الحمامة غدوة

                   على الفرع ماذا هيجت حني غنَّت
هو  الــشــعــري،  البيت  ــذا  ه مضمون  وكـــان 
وأصرت  السعيدة،  الحياة  عاكستهم  من  جواب 
رفض  على  مصرة  وجالفة،  بجفاء  التمنع  على 
جعلهم  مما  النهائي،  القطع  بصيغة  الوصال 
أنفسهم  ُمَعزِّين  هامشها،  في  باالرتماء  يرضون 
بقوة  وانتزاعهم  عنها،  ُرْغًما  إليها  بانتمائهم 
البررة  أبنائها  مع  كوكبها  دوران  تقاسم  حقَّ 
املجنون  كما عزَّى  املقيم،  بنعيمها  املُْنَعِم عليهم 
َنْفَسُه باشتراكه وليلى  الوصُل  َتَأبَّى عليه  الذي 
ذلك  معتبرا  والنهار،  الليل  تعاقب  معاينة  في 

وصال في حد ذاته:
َأَليَس الَليُل َيجَمُعني َوَليلى

                              َكفاَك ِبذاَك فيِه َلنا َتداني

َترى َوَضَح الَنهاِر َكما َأراُه
                        َوَيعلوها الَنهاُر َكما َعالني
قيس  شاكلة  على  الهامش،  مغاربة  رضي 
األمــل  فــتــات  مــن  البصيص  بــهــذا  املــجــنــون، 
ليطلبوا  السماء  إلى  يتطلعوا  ولم  اليابس، 
السعادة،  مراتع  إلى  تحملهم  أن  الحمامة  من 
بعيدا  األعالي  في  وسربها  تحلق  كانت  ألنها 
جعلها  االنتخابات  َلــْقــَط  لكن  أنظارهم،  عن 
مما  يتوقف،  لم  بهديل  ظهرانيهم،  بني  تحط 
فراس  أبي  ببيت  عليها  يردوا  أن  إلى  دفعهم 

الحمداني:
َأقوُل َوَقد ناَحت ِبُقربي َحماَمٌة

                    َأيا جاَرتا َهل َتشُعريَن ِبحالي
َتعاَلي َتَري روحًا َلَديَّ َضعيَفًة

ُب باِل ُد في ِجسٍم ُيَعذِّ                              َتَردَّ
بحالهم،  علما  أحيطت  أنها  ِلُتِجيَبهم 
جنة  إلــى  منهم  باملتعاقد  ستطير  وأنها 
ظالل  إلــى  والعجوز  وبالشيخ  الترسيم، 
العمل  شقاء  من  تعفيهما  تقاعدية  منحة 
الذي لم تعد لهما طاقة به، وبالفقير املعوز 
وتغنيه  الكرامة،  له  تحقق  منحة  فيء  إلى 
منطقة  إلــى  وباملريض  الــســؤال،  ذل  عــن 
وباملوظف  واملعاناة،  األلم  املنزوعة  العالج 
االجتماعية  والرفاهية  الترقية  جنان  إلى 

واالقتصادية.
النبإ  هــذا  عن  املتسائلني  مع  نتساءل 
تفي  أن  أيمكن  الوعد:  مآل  وعن  العظيم، 
الحمامة بوعدها، وتخلق من ثمة مصالحة 
تاريخية بني املغربي وواقعه الناشز، تجعله 
يطوي صفحة الجمر والرصاص املعيشية، 
قصيرة  صالحية  ذات  وعود  مجرد  هي  أم 
األمد، تنتهي بانتفاء الَحبِّ املتناثر، لتطير 
األمل  يتامى  وراءهـــا  وتترك  األعــالــي  في 

يرددون بيت جميل بثينة املشهور؟
ما أنِت، والوعَد الذي تعدينني 

                      إاّل كبرق سحابة لم تمطر

هل تفي »الحمامة« بوعودها ؟

الطويليع نورالدين 

يتبع

صحراؤنا ال تباع 
وهذه قمة الوفاء

املغاربة  يحتفل   ،2021 نونبر   6 يوم  ففي  الظفر،  إكليل  إنه  أكيد 
46 شمعة عقب استرجاع الصحراء املغربية بفضل  بذكرى عزيزة، شعلة 
قد استحوذت عليها  1975، والتي كانت إسبانيا  الخضراء سنة  املسيرة 
هلل  عاهدوا  برمتهم  املغاربة  فإن  املسيرة،  لقسم  ووفاء   ،1884 سنة  منذ 
وهذه  تباع،  وال  فصاعدا،  اآلن  من  تستعمر  لن  الصحراء  أن  على  تعالى 
قمة الوفاء واإلخالص، رغم أن الجزائر تحشر نفسها في قضية الصحراء 
املغربية، وتعمل ضد سالم وأمن املنطقة، دون نسيان أن أمريكا لن تتراجع 
الذي  الرئاسي  املرسوم  على  بناء  الصحراء  بمغربية  االعتراف  عن  أبدا 
يعترف  والذي  ترامب،  دونالد  املتحدة،  للواليات  السابق  الرئيس  اتخذه 
املغربية  للمملكة  برمتها  والسيادة  الصحراء  بمغربية  دولته  باسم  فيه 
على صحرائها، ونظرا ملا يشكله هذا االعتراف فضال عن فتح 25 قنصلية 
بمدينتي العيون والداخلة، مما أنزل غضبا على الحكومة الجزائرية، لذا، 
فإن املغرب يعترف بالعرفان الدائم إلى الرئيس األمريكي السابق ترامب، 
الذي دخل تاريخ املغرب من بابه الواسع، مع العلم أنا إسبانيا واملغرب 
دولتان جارتان يجمعهما املحيط األطلسي والبحر األبيض املتوسط، وال 

زالت تخدع املغرب مع نكران الجميل.
لقد عودتنا إسبانيا على عدة مفاجئات بصفقات تجارية مروعة، رغم 
األهلية،  الحروب  معظم  في  حوزتها  عن  للدفاع  الكثير  أنفق  املغرب  أن 
املغرب  وسيادة  بالصحراء  املعترف  األمريكي  الرئاسي  املرسوم  وطبعا 
ال  التي  والدستورية  القانونية  بالحصانة  متمتعا  يعتبر  عليها،  الكاملة 
رجعة فيها سوى في مخيلة أعداء الوحدة الترابية للمغرب وفي طليعتهم 
الجيش  أن  علما  واملغاربة،  للمغرب  اللدود  العدو  الجزائرية،  الحكومة 
حيث  الخصم،  استفزازات  شتى  على  وصــارم  حازم  بشكل  رد  املغربي 
دفعهم  مما  الكركرات،  في  الجزائر،  البوليساريو، صنيعة  مرتزقة  قصف 
إلى التراجع نحو التراب الجزائري، مستسلمني لتحركات جيشنا العتيد.
فمن  الفتنة،  نار  أشعلت  التي  الجزائر  أن  القول،  نافلة  من  ولعله 
نحو  الوضع  تفاقم  قبل  الحريق  إطفاء  االستدراك قصد  عليها  الواجب 
تنعم  أصبحت  الصحراوية  األقاليم  أن  املعلوم  ومن  األفضل،  البديل 
بالتنمية الزاهرة والنهضة في املنطقة، ومن خالجه شك، فعليه بزيارة 
األقاليم الجنوبية ليقف عن كثب على االزدهار، حيث يجب على العالم 

أن يتقبله برحابة صدر وبه العمل.  

علي العلوي

قرار تراجع النظام 
الجزائري عن إعادة 
تندوف  منطقتي 

وبشار للمغرب، جاء 
بعدما علم النظام 

أن دراسات وأبحاث 
فرنسية  ميدانية 

بالمنطقة، كشفت أن 
نسبة الحديد الخام 

في المنطقة تصل إلى 
75 %  وبكميات كبيرة، 

وأن إنتاج تندوف من 
الحديد، باإلضافة إلى 

يتانيا، يمكنه  إنتاج مور
أن يغطي احتياجات 

السوق األوروبية 
بالكامل، وهي ثروة 

تعود باألساس إلى 
المغرب
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تأثير الجانب الديني وغياب التحسيس

فـــة  ثــقــا
باألعضاء  التبرع 

تصطدم بأحكام مسبقة
 لدى المغاربة

غياب ثقافة التبرع باألعضاء

في هذا السياق، تقول الدكتورة 
الجمعية  رئيسة  بورقية،  أمــل 
الكلي،  أمراض  ملحاربة  املغربية 
باألعضاء  التبرع  ثقافة  أن غياب 
في املغرب، هي السبب الرئيسي 
الجراحية  العمليات  قــلــة  فــي 
ال  والتي  اآلن  لحد  أجريت  التي 
للكلي  زرع  عملية   600 تتجاوز 
ــرى خـــال 30  ــ واألعـــضـــاء األخ
املسجلة  ــام  األرق أن  حيث  سنة، 
ــبــرع بــاألعــضــاء  ــت فــي ســجــل ال
أرقام  هي  باملحاكم،  الوفاة  عقب 
 1200 تتجاوز  ال  ومخجلة  قليلة 
التبرع  قلة  وربما سبب  شخص، 
مضيفة  الــشــائــعــات،  فــي  يكمن 
الشائعات  من  العديد  هناك  أن 
ــســاؤالت الــتــي تــؤثــر على  ــت وال
الدينية  الــنــاحــيــة  ــن  م ــاس  ــن ال

والــطــبــيــة والــقــانــونــيــة أيــضــا، 
توضيحات  تقديم  يتطلب  مما 
وأجوبة عن كيفية إجراء العملية 
بجسد  ــعــنــايــة  وال الــجــراحــيــة 
عليه  والحفاظ  املتوفى  املتبرع 

مثل الشخص العادي.
اإلشاعة  إن  بورقية:  وأضافت 
املجتمع  في  كبير  بشكل  تطغى 
حيدو  أو  الكلية  ليه  »حيدو  مثل 
»التبرع  الكبد«،  أو  القلب  ليه 
حــــرام«، »الــبــيــع والـــشـــراء في 
األعضاء«، وهذا ما يجعل الناس 
لتبرير  مغلوط  بشكل  يفكرون 
العمل  هذا  على  لإلقدام  رفضهم 
الدين  بــه  يسمح  الـــذي  النبيل 
العاج  في  يدخل  ألنه  والقانون، 
ويساهم في إنقاذ حياة عدد كبير 
مــن املــرضــى وخــاصــة األطــفــال، 
تقصيرا  هناك  أن  ــى  إل مشيرة 
داخل املجتمع، سواء من القطاع 
عملية  ألن  اإلعامي،  أو  الصحي 
أن  يجب  والتحسيس  التوعية 

بأهمية  مستمر،  بشكل  تــكــون 
الــتــبــرع بــاألعــضــاء وزراعــتــهــا، 
العاملي،  الــيــوم  فــي  فقط  وليس 
اتخاذ  على  الناس  لتحفيز  وذلك 
آخر،  شخص  حياة  إنقاذ  ــرار  ق
السلبية  األفكار  ظل  في  خاصة 

التي تسيطر على عقول الناس.
ضرورة  على  بورقية  وشــددت 
تغيير القانون، من أجل الرفع من 
اعتبار  عبر  وذلك  املتبرعني،  عدد 
بأعضائهم،  متبرعني  املغاربة  كل 
يرفضون،  الــذيــن  ــاص  ــخ واألش
إلعان  للمحكمة  االنتقال  عليهم 
عدم موافقتهم، وإذا لم يتغير هذا 
زراعة،  هناك  تكون  لن  القانون، 
الطب  تشرف  ال  حالة   600 ألن 
موضحة  املغاربة،  وال  املغربي 
لظروف  راجع  الناس  عزوف  أن 
وغياب  والوقت،  والتنقل  العمل 
آليات التواصل مع املواطنني في 
التبرع  على  لتحفيزهم  املحاكم، 

باألعضاء.

ــســة الــجــمــعــيــة  ــي ــدت رئ ــ ــ وأك
الكلي،  أمراض  ملحاربة  املغربية 
ــزاب  ــ واألحـ ــان  ــرمل ــب ال أن  عــلــى 
املسؤولية،  مــن  قسطا  تتحمل 
نشر  في  انخراطها  عــدم  بسبب 
في  واالستمرارية  التبرع  ثقافة 
تعميم ذلك، ووضع برنامج وطني 
واملحاكم  القطاعات  جميع  يشمل 
وتوفير  األخــــرى،  ــدول  ــ ال مــثــل 
واالستقبال  التسهيات  ظــروف 
بالدار  االبتدائية  املحكمة  مثل 
البيضاء، داعية الحكومة ووزارة 
العدل، إلى القيام بتعميم التجربة 
املدن  للناس في  وتوفير املعلومة 
والتشجيع  نقاش  وفتح  األخرى، 
وإدراج  باألعضاء،  التبرع  على 
املوضوع في املقررات التعليمية، 
اإلعام  وفي  الطب،  كليات  وفي 
نقاش  وفتح  العلمية،  واملجالس 
القانون  فــي  خــبــراء  مــع  وطــنــي 

للتحسيس  والطب  والدين 
بأهمية التبرع باألعضاء.

تعتبر عملية زرع األعضاء من أصعب المواضيع التي ال تحظى بنقاش داخل 
المجتمع والهيئات السياسية والحقوقية في المغرب، إذ تتداخل فيها عدة 
عوامل دينية ونفسية واجتماعية وسياسية، تساهم في خلق أفكار خاطئة 
ومعلومات غير صحيحة لدى المواطنين، حول أهمية ثقافة التبرع باألعضاء 
الحاجة  أو في أمس  أمراض مزمنة  آخرين يعانون جراء  إلنقاذ حياة أشخاص 

إلى زرع عضو في أجسادهم، من أجل التعافي من المرض.
عن  الناس  قبل  من  كبيرا  عزوفا  تعرف  التي  الــدول  من  المغرب  والزال 

انتشار  نتيجة  التبرع،  ثقافة  غياب  ظل  في  الوفاة،  بعد  باألعضاء  التبرع 
اإلشاعة التي تروج واالتجار باألعضاء بالبيع والشراء، وذلك لغياب التواصل 
ونشر  األمور  توضيح  في  بدورها  المختصة  الجهات  قيام  وعدم  والحقيقة 

الصحيحة. المعلومة 
مما  المواطنين،  قبل  من  اإلقبال  ضعف  إلى  تشير  المسجلة،  فاألرقام   
يطرح مجموعة من التساؤالت حول األسباب الحقيقية وراء قلة األشخاص 

المتبرعين باألعضاء في سجالت المحاكم.

الرباط. األسبوع

بورقية:

اإلشاعة تطغى بشكل كبير 
في المجتمع مثل »حيدو ليه 

الكلية أو حيدو ليه القلب أو 
الكبد«، »التبرع حرام«، »البيع 
والشراء في األعضاء«، وهذا 

ما يجعل الناس يفكرون بشكل 
مغلوط لتبرير رفضهم لإلقدام 

على هذا العمل النبيل الذي 
يسمح به الدين والقانون

ربورتاج
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العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

الجانب الطبي والديني

ــرى الــبــروفــيــســور أحــمــد  ــ ي
ــيـــس الــجــمــعــيــة  بـــلـــحـــوس، رئـ
زرع  أن  الطبي،  للقانون  املغربية 
يكن  لم  طبي  عالج  هو  األعضاء 
الطبية  العالجات  مثل  يكون  ولن 
الخاصة  مميزاته  له  بل  األخرى، 
عمل  هو  باألعضاء  والتبرع  به، 
إلى  يهدف  واجتماعي  إنساني 
للكثير  الــحــيــاة  فــي  األمـــل  منح 
التبرع  أن  مــؤكــدا  املــرضــى،  مــن 
مجتمعية  حاجة  هو  باألعضاء 
مكونات  على  وجب  لذلك  ملحة، 
في  االنــخــراط  املغربي  املجتمع 
إنقاذ  قصد  النبيلة  العملية  هذه 
مشروعية  وله  األرواح،  من  كثير 
قرآنية  آية  توجد  ال  حيث  دينية 
واحـــدة أو حــديــث نــبــوي واحــد 
هناك  إن  بل  العملية،  هذه  يحرم 
واألحــاديــث  ــات  اآليـ مــن  الكثير 
على  وتحث  تؤيد  التي  النبوية 
الكثير  أن  ــى  إل بــاإلضــافــة  ذلــك، 
املختصة  الفقهية  املجتمعات  من 
باألعضاء  التبرع  عملية  أباحت 
وشجعت الناس على هذه العملية 
)فتوى األزهر سنة 1978، وفتوى 
املجمع الفقهي بمكة سنة 1988(.
بلحوس،  البروفيسور  وأوضح 
أن الــتــبــرع بــاألعــضــاء لــه إطــار 
ــاملــغــرب مــتــمــثــل في  ــي ب ــون ــان ق
املتعلق   98-16 رقـــم  ــقــانــون  ال
واستئصالها  باألعضاء  بالتبرع 
وزراعتها، هذا القانون ينص على 
املجانية  منها  نذكر  مهمة  مبادئ 
للمتبرع  املــســتــنــيــر  والـــرضـــى 
العالجي  والـــهـــدف  ــاألعــضــاء  ب
الحماية  عزز  كما  العملية،  لهذه 
حسم  حيث  للمتبرع،  القانونية 
في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى 

املتاجرة باألعضاء البشرية.
ــس الــجــمــعــيــة  ــيـ ــار رئـ ــ ــ وأشـ
أن  إلى  الطبي،  للقانون  املغربية 
الدين  التبرع باألعضاء مباح في 
بضمانات  ــحــاط  وم اإلســالمــي 
ــكــل مــتــاجــرة  ــيــة درئــــا ل ــانــون ق
ــا  ــة، داعــي ــشــري ــب بـــاألعـــضـــاء ال
في  لالنخراط  املواطنني  جميع 
التبرع  يكون  حتى  العملية  هذه 
ــاء ثــقــافــة ســـائـــدة في  ــض ــاألع ب
املجتمع إلنقاذ الكثير من األرواح.

التبرع إنقاذ لحياة آخرين

يعزى عدم إقبال الشباب والناس 
باألعضاء،  التبرع  عملية  على 
أن  حــيــث  الــصــحــيــة،  للمنظومة 
الذين  األشخاص  من  كبيرة  نسبة 
باألعضاء  الــتــبــرع  فــي  يــرغــبــون 
والذين ال يوافقون، ليست لهم ثقة 
يبرز  مما  الصحية،  املنظومة  في 
عملية  في  كبيرا  نقصا  هناك  أن 
القائمني  قــبــل  ــن  م التحسيس 
داخــل  أو  الصحي  القطاع  على 
أن  يبني  مما  التعليمية،  املنظومة 
مع  مقارنة  ضئيل  املتبرعني  عدد 

عدد املرضى املحتاجني.
الفنان  يؤكد  ــار،  اإلطـ هــذا  فــي 
التبرع  أن موضوع  بهلول،  هشام 
باألعضاء لدى الناس مسألة صعبة 
فهناك  الكثيرين،  قبل  من  التقبل 
من  وهناك  حــرام،  أنها  يقول  من 
له أفكار خاطئة بسبب الشائعات، 
يلقى  ــذي  ال بــالــدم  التبرع  عكس 
حمالت  مثل  املواطنني  من  إقباال 
التبرع التي تعرف مشاركة مكثفة 
قام  أنه  مضيفا  الشباب،  قبل  من 
بهذه الخطوة باملحكمة االبتدائية 
تعرضه  قبل  البيضاء  ــدار  ال في 
ــق صفحة  ــل وأط ســيــر،  لــحــادثــة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
ــاألعــضــاء  ــوان »الـــتـــبـــرع ب ــن ــع ب
لتحسيس  وإخــــــاء«،  ــة  ــواطــن م
بأهمية  واملــواطــنــني  ــاب  ــشــب ال
ثقافة  وزرع  بــاألعــضــاء،  التبرع 

التبرع والتضامن بني املغاربة.
مهمة  خطوة  التبرع  أن  واعتبر 
ــن،  ــاة أشـــخـــاص آخــري تــنــقــذ حــي
اإلجــراءات  بعض  ســوى  وتتطلب 
في  ــدودة  ــع م ــق  ــائ ودق البسيطة 
املحكمة يعبر من خاللها أي شخص 
عن رغبته في التبرع باألعضاء بعد 
املمات، ويوقع على إشهاد ليساعد 
ــه،  ــات أشــخــاصــا آخــريــن بــعــد وف
الجانب  من  التبرع جائز  أن  مبرزا 
الديني ويعد أسمى وأعلى درجات 
اإلنسان  يقدمها  التي  الصدقات، 
يعيش، مصداقا  لكي  آخر  لشخص 
َما  لقوله تعالى: ))َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَنّ
يجب  لهذا  َجِميًعا((،  اَس  الَنّ َأْحَيا 
والقيام  التبرع  شخص  كــل  على 
باملبادرة، ألن التبرع رمز من رموز 
بالدم  املتبرع   واملواطن  املواطنة 

أو بعضو من أعضاء جسمه، يريد 
في  شخصا  وينقذ  لآلخر  الخير 

حالة خطر.
انــخــراط  ــرورة  على ضـ وشـــدد 
ــوات الــعــمــومــيــة ووســائــل  ــن ــق ال
والقيام  املبادرة  هذه  في  اإلعــالم 
وتحفيز  لحث  إشهارية،  بوصالت 
باألعضاء،  التبرع  على  الــنــاس 
هناك  أن  حيث  الكلي،  خصوصا 
اإلمكانية  لديهم  ليست  مرضى 
املادية لالستفادة من عملية الزرع 
التي تعطي فرصة للحياة، مشيرا 
باألعضاء  التبرع  ثقافة  أن  إلــى 
والــنــاس  ــارج  ــخ ال فــي  منتشرة 
التبرع  بعد  بالسعادة  يحسون 

بأعضاء أبنائهم وأقاربهم.
بدورها، أكدت يسرى امليموني، 
ــاشــطــة فــي مــواقــع  مــتــبــرعــة ون
أهمية  على  االجتماعي،  التواصل 
التبرع  عملية  في  الناس  انخراط 
إنقاذ  في  للمساهمة  باألعضاء، 
أشخاص آخرين، منوهة بانخراط 
الشباب واملؤثرين في هذه املبادرة 
ــي تــوعــيــة الــنــاس  ــة ف ــشــارك وامل
باألعضاء،  التبرع  ثقافة  بأهمية 
ولقاءات  حمالت  تنظيم  خالل  من 
االجتماعي  التواصل  مواقع  في 
من  والتحسيس  للتوعية  ودورات 

أجل هذا العمل اإلنساني. 
تــطــورا  هــنــاك  أن  ــت  ــافـ وأضـ
التواصل  مــواقــع  عبر  ونــقــاشــا 
ــني الــشــبــاب  ــ االجـــتـــمـــاعـــي، ب
حول  املــواطــنــني  مــن  ومجموعة 
موضوع التبرع باألعضاء، خاصة 
الجانب  مــن  جــائــز  الــتــبــرع  وأن 
املزيد  يتطلب  ما  وهــذا  الديني، 
بالحمالت  والقيام  التحسيس  من 
على  املواطنني  لتحفيز  التوعوية 
فــي عملية  االنــخــراط واملــشــاركــة 

التبرع باألعضاء.

تعقيدات وضعف الزراعة

رغم أن املغرب من الدول العربية 
التبرع  تقنني  مجال  في  السباقة 
من  البشرية  واألنسجة  باألعضاء 
خالل سن قانون رقم 16-98 الصادر 
بالتبرع  واملــتــعــلــق   ،1999 ســنــة 
باألعضاء البشرية وزرعها، إال أنه 
األعضاء  زراعــة  في  متأخرا  الزال 
في  حــتــى  الــتــبــرع  ضــعــف  بسبب 
بالنسبة  خاصة  األقرباء،  صفوف 
يسجل  لم  إذ  الكلي،  زرع  لعملية 
القلب،  لــزرع  عمليات  ثالث  سوى 
ونحو 20 عملية لزرع الكبد، و500 
عملية لزرع الكلي، 90 باملائة منها 
من  املائة  في  و10  حي،  متبرع  من 

متبرع ميت دماغيا.
جمعوي،  فاعل  العلمي،  ياسني 
الــتــبــرع  ــافــة  ــق ث ــاب  ــي غ أن  يـــرى 
مرتبطة  ــنــاس  ال لــدى  بــاألعــضــاء 
املساطر  منها  أخـــرى،  بمشاكل 
تسهل  ال  التي  والطبية  ــة  اإلداريـ
من  لالستفادة  للمريض  الطريق 
ملف  أن  بحيث  العائلة،  من  متبرع 
عامني  يأخذ  قد  الطبية  اإلجــراءات 
امللف  إلعــداد  أشهر  أو  األقــل  على 
بالكشف  الــقــيــام  يتضمن  ــذي  الـ
ومجموعة  »السكانير«  بواسطة 
باإلضافة  الطبية،  التحاليل  مــن 
والتي  سنة،  إلى  يصل  موعد  إلى 
الوضع الصحي  تفاقم  قد تزيد من 

للمريض.
وأضاف ياسني، الذي يشتغل مع 
هناك  أن  الكلوي،  القصور  مرضى 
أمام  أيضا  معقدة  قانونية  مساطر 
تبرع األب البنه من أجل االستفادة 
من عملية الزرع، حيث يكون الوالد 

وحضور  للمحكمة  بالذهاب  ملزما 
مدة  تستغرق  القاضي  أمام  جلسة 
أن  رغم  املوافقة،  ينال  لكي  زمنية، 
فيها  يوجد  وال  واضــحــة  املسألة 
العائلية،  القرابة  بمنطق  اتجار 
في  أخــرى  إشكالية  وجــود  مؤكدا 
التبرع  لعملية  املــؤطــر  الــقــانــون 
طعن  إمكانية  في  تكمن  باألعضاء، 
بأعضائه  املتبرع  الشخص  أقرباء 
لدى املحكمة، وهي من بني العراقيل 
التي تقف مانعا أمام خطوة التبرع 

باألعضاء وتحتاج إلى تعديل.

بلحوس:

زرع األعضاء هو عالج 
طبي لم يكن ولن يكون 

مثل العالجات الطبية 
األخرى، بل له مميزاته 

الخاصة به، والتبرع 
باألعضاء هو عمل إنساني 

واجتماعي يهدف إلى 
منح األمل في الحياة 

للكثير من المرضى، وهو 
حاجة مجتمعية ملحة

بهلول:

موضوع التبرع باألعضاء 
لدى الناس مسألة صعبة 

التقبل من قبل الكثيرين، 
فهناك من يقول أنها حرام، 
وهناك من له أفكار خاطئة 

بسبب الشائعات، عكس 
التبرع بالدم الذي يلقى 

إقباال من المواطنين

العلمي:

غياب ثقافة التبرع 
باألعضاء لدى الناس 

مرتبطة بمشاكل أخرى، 
منها المساطر اإلدارية 

والطبية التي ال تسهل 
الطريق للمريض لالستفادة 

من متبرع من العائلة

تصويب

تــــــســــــربــــــت 
إلـــــــــــــــــى ركـــــــــن 
ــر« يف  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ »تـ
العدد املاضي 
صـــــــــــورة غـــيـــر 
صـــــحـــــيـــــحـــــة 
لــــــــصــــــــاحــــــــب 

املــقــال مــحــمــد أجـــغـــوغ، حــيــث أن 
صـــورتـــه احلــقــيــقــيــة هـــي الــصــورة 
ــودة رفـــقـــة الــتــصــويــب، مع  ــوجــ املــ
ــذا اخلـــطـــأ غير  ــذار عـــن هــ ــتــ االعــ

املقصود.
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  ثقـافة

العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

المقهى الثقافي 
بمشرع بلقصيري يقدم 

التراث الغرباوي
جمعية  تــنــظــم 
»أجـــــيـــــالـــــكـــــم 
للثقافات والفنون 
والتنمية« بمشرع 
بـــلـــقـــصـــيـــري، 
املقاهي  وشبكة 
باملغرب،  الثقافية 
األستاذ  مع  لقاء 
والــــــبــــــاحــــــث 
الكط،  بوسلهام 
حـــول مــوضــوع 
»الــــــــــتــــــــــراث 
ماض  الغرباوي 
نـــســـتـــعـــيـــده، 
نسكنه،  حــاضــر 

يومه  ــك  وذل معا«،  نشيدها  بــزوائــد  ومستقبل 
الساعة  من  ابتداء   2021 أكتوبر   22 الجمعة 
مشرع  بمدينة  الشباب  بمقهى  مساء  السابعة 

بلقصيري.
ويشارك في هذا اللقاء الثقافي، الدكتور محمد 
بنعياد، ويسيره األستاذ سعيد السعدي، في حني 
الجمعوي  الفاعل  من  كل  تنظيمه  على  سيشرف 
التشكيلية  والفنانة  الكناش،  طارق  واملسرحي 
املنور،  محمد  املسرحي  والفنان  هلل،  ظفر  سارة 

واإلعالمي الفنان عادل الدريوش.
ببلقصيري،  الثقافية  التجربة  تعتبر  لإلشارة، 
شبكة  لواء  تحت  املنضوية  املبادرات  أنشط  من 

املقاهي الثقافية.

  

ترافع الجالية عن الصحراء 
المغربية في كتاب

جمال الخط المغربي يسطع في لندن

» Kitab- المكتبة الوطنية تطلق منصة »كتاب

   

ــر  ــوب ــت أك  14 ــوم  ــ يـ انـــطـــلـــق 
ــعــرض  ــي قـــاعـــة ال ــاري، فـ ــ ــج ــ ال
في  بلندن   P21-GALLERY
جمعية  مــع  بشراكة  بريطانيا، 
بمدينة  للتنمية«  »الــســعــادة 
للخط  مشترك  »معرض  خريبكة، 
العربي«، عن بعد، وسيستمر إلى 

غاية يوم 13 نونبر املقبل.
فإن  للمنظمني،  بــالغ  وحسب 
في  تكمن  األنشطة  هــذه  »أهمية 
الثقافة  إشــعــاع  فــي  مساهمتها 
تميز  وإبراز  العالم،  عبر  املغربية 
وأن  وقدمها«،  املغربية  الهوية 
اختيارا  يعتبر  لــنــدن  »اخــتــيــار 

ــاشــى مع  ــم ــت ي ــا  ــي ــج ــي ــرات اســت
السياسة التي ينهجها املغرب في 
اململكتني«،  بني  العالقات  تقوية 
»املــعــرض  أن  إلـــى  بـــاإلضـــافـــة 
ســواء  ــة،  املــائ فــي  مــائــة  مغربي 
املــشــاركــني،  الفنانني  حيث  مــن 
ومحمد  الخربوشي  حميد  وهــم 
خـــروب وعــبــد الــحــق أســرمــوح 
حيث  من  أو  الضعيف،  ومحمد 
في  املستخدمة  املغربية  الخطوط 
اللوحات املعروضة، التي يتجاوز 
بني  ما  فنية  لوحة  أربعني  عددها 
وتركيب  والحروفيات  التشكيل 

النصوص«، يضيف البالغ.

املندوبية  ــدرت  أص
ــاء  ــدم ــق الــســامــيــة ل
املــقــاومــني وأعــضــاء 
جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر، 
يحمل  جديدا  مؤلفا 
ــع  ــراف ــت ــوان: »ال ــنـ عـ
املوازي  الدبلوماسي 
حول  العالم  ملغاربة 
املغربية«،  الصحراء 
املنتدى  مع  بشراكة 
للوسطية  األوروبــي 

ببلجيكا.
ــكــتــاب  ويـــضـــم ال
أكاديمية  إسهامات 

ــة لــبــاحــثــني من  ــ وازن
»تجسيدا  العالم،  ومغاربة  الداخل  مغاربة 

لوحدة املوقف املغربي من مغربية الصحراء، فضال 
امللتزم  العضوي  واملثقف  األكاديمي  دور  أهمية  عن 
عبثا  تــروم  محاولة  لكل  وتصديه  وطنه  بقضايا 

التشويش على مشروع األمة املغربية«.

املغربية،  للمملكة  الوطنية  املكتبة  أطلقت 
تحمل  رقمية  منصة  املــغــرب،  في  مــرة  ألول 
الزوار  تتيح ملختلف   ،)Kitab( »كتاب«  اسم 
الوطنية،  اإلصـــدارات  أحــدث  على  االطــالع 
أو   ،2020 سنة  منذ  نشرها  تم  التي  ســواء 

التي سيتم نشرها قريبا.
تحميل  إمكانية  املنصة  هــذه  تمنح  كما 
الوطنية،  للبيبليوغرافيا  إلكترونية  نسخة 
 1968 باللغتني العربية والفرنسية، منذ سنة 
الزوار  ستمكن  والتي   ،2020 سنة  غاية  إلى 
املغربية،  املنشورات  تاريخ  على  االطالع  من 

من دوريات وكتب وإصدارات وسائطية.
منصة  أن  الــوطــنــيــة،  املــكــتــبــة  وأبــــرزت 
بني  يربط  افتراضيا  فضاء  تعتبر  »كــتــاب« 
الورقي  الكتاب  مجال  في  الفاعلني  مختلف 
ــراء،  وق وكــتــاب  ناشرين  مــن  واإللــكــتــرونــي، 
إصداراتهم  تعريف  من  الناشرين  يمكن  إذ 
والباحثني  الــقــراء  على  ويسهل  وإبــرازهــا، 
ــي املــغــرب،  مــعــرفــة جــديــد ســـوق الــكــتــاب ف
من  كــتــاب  كــل  مضمون  معرفة  وبــالــتــالــي، 
كما  به،  الخاص  الفهرس  على  االطالع  خالل 
تقديم  خــالل  من  املغاربة  بالكتاب  سيعرف 

سيرهم الذاتية.
يندرج  املنصة  هذه  إطالق  أن  وأوضحت 
التي  الرقمنة  دينامية  مواكبة  إطــار  فــي 

استراتيجية  مع  وتماشيا  اململكة،  تشهدها 
املكتبة الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانتها، 
بوصفها واجهة ثقافية رائدة، وطنيا وقاريا، 
تغني  ومعاصرة  نوعية  مشاريع  تبني  عبر 
يتعلق  ما  وخاصة  املغربي،  الثقافي  املشهد 
مهامها  ضمن  يعتبر  الــذي  الكتاب  بمجال 

األساسية.
وأشارت املكتبة الوطنية للمملكة، إلى أنه 

في  تنهجه  الذي  التشاركي  العمل  إطار  في 
في  الفاعلني  إشــارة  رهن  تضع  مشاريعها، 
اإللكتروني  العنوان  والكتاب،  النشر  قطاع 
أجل  من   ،»email protected« التالي: 
الخاصة  واملعلومات  باالقتراحات  التوصل 
الذاتية  بالسير  وأيضا  املنشورة،  بالكتب 
إلى  االنضمام  في  الراغبني  املغاربة  للكتاب 

.»Kitab - مشروع منصة »كتاب

الشعر الحساني في خدمة الوحدة الترابية للمملكة
املظفرة  الــخــضــراء  املــســيــرة  ذكـــرى  بمناسبة 
السادسة واألربعني، تنظم وزارة الثقافة والشباب 
الساقية  ــعــيــون  ال جــهــة  ومــجــلــس  والــريــاضــة 
الساقية  العيون  جهة  والية  مع  بشراكة  الحمراء، 
الحمراء، الدورة الثالثة ملهرجان القصيدة البدوية 
الحسانية، تحت شعار: »الشعر الحساني في خدمة 
أكتوبر   31 إلى   29 من  للمملكة«،  الترابية  الوحدة 
بمدينة  السعد«  »أم  الثقافة  دار  بفضاء  الجاري، 
اإلبداع  على  الضوء  تسليط  بهدف  وذلك  العيون، 
بالدور  واالعــتــراف  وتثمينه،  الحساني  الشعري 
وعلى  الوطنية  القضايا  خدمة  فــي  يلعبه  ــذي  ال
املهرجان،  ــروم  ي كما  الــصــحــراء،  مغربية  رأســهــا 

تشجيع املبدعني الشباب، وتعزيز فرص التواصل 
املساهمة  من  يمكنها  بما  األجيال  مختلف  بني 
أمــام  الــواعــدة  الرحبة  اآلفـــاق  فتح  فــي  الفاعلة 
الحسانية. البدوية  القصيدة  لواء  لحمل   الشباب 
أساتذة  الـــدورة،  هــذه  فعاليات  فــي  وسيشارك 
العيون  أقاليم جهة  باحثون وشعراء من مختلف 
قضايا  في  والتبادل  للنقاش  الحمراء،  الساقية 
تنظيم مجموعة من  إلى  الشعري، إضافة  اإلبداع 
األمسيات الشعرية والندوات التي تسلط الضوء 
وإبــراز  الحساني  الشعري  اإلبــداع  قضايا  على 
دالالته اإلنسانية ومقوماته الفنية والجمالية، مع 

مشاركة فرق موسيقية تراثية حسانية.
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الضائعة الحقيقة 

فوكار.. الوجه الجديد لالستعمار 

الفرنسي في شمال إفريقيا
28

ملف
المدافعون عن العرش المغربي

من الفالحين إلى رجال األعمال 
6

سري

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

ال حديث يف مخيمات »النساء الداعشيات« 

إال  ــراق،  ــع وال بسوريا  التوتر  مناطق  يف 

يف  شرعت  التي  املغربية«  »العناصر  عن 

اإلحصاء وإجراء آخر الترتيبات، إلمكانية 

ترتيب عودتهن إلى املغرب يف وقت قريب.

بخالف  املغرب  أن  مطلعة،  مصادر  وتقول 

بهن،  ُغّرر  اللواتي  النساء  يعاقب  ال  أخرى،  دول 

يف  زميالتهن  من  أفضل  املغربيات  حظ  يجعل  ما 

»داعش« من دول أخرى، حيث تنتظرهن عقوبات 

حبسية قبل استئناف رحلة العودة.

  

تحليل إخباري
محاولة جـر المغرب إلى 

مستنقع اإلرهاب بمالي 
14

تحت األضواء

وهبي يبدأ مشواره بتحطيم معنويات

 الناجحين الكبار باسم حزب األصالة والمعاصرة 
3

£

كل متناقضات 

المرحلة تجتمع في شخص 

عبد اللطيف وهبي.. فقد 

وصل بشكل غامض إلى قيادة حزب 

»التراكتور«، بعد أن هجره زعماؤه 

الكبار(...)، وبعدما تسلم تركة آيلة 

للسقوط، نجح حزبه بشكل غير متوقع في 

احتالل الرتبة الثانية في انتخابات 8 شتنبر، 

ليتحول بين عشية وضحاها، من »حالم« 

بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، إلى 

حليف لحزب التجمع الوطني لألحرار.. ولكل 

مرحلة خطابها، فهو اليوم يقول لعزيز أخنوش: 

»أشكرك أخي الرئيس على ثقتك« وهو 

نفسه الذي كان ينعته بأقبح األوصاف(...)، 

فهل يكون وهبي »لغز المرحلة« قادما بقوة، 

أم أنه ذاهب بحزبه نحو المجهول بعد امتطائه 

قريبا صهوة حصان »الوزارة«، بعد تحالف ثالثة 

أحزاب كبرى، هي االستقالل واألحرار واألصالة 

والمعاصرة، بمرجعياتها المتناقضة ؟

 الوزراء المرشحون£ 

للبقاء في حكومة 
أخنوش

انتخابات على إيقاع 

التهديد

5

17

كواليس

مع الحدث

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

WAHBI

2

تفاصيل  أخرى  داخل  العدد

سري

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

19
65

ي المغرب منذ  
م 1 ف

ة رق
األسبوعي

ض املناطق 
ت األمنية يف بع

م السلطا
لم يكن أما

ليلة  االنتخابية  السهرة  امتداد  أمام  يار 
خ من 

لتجنب  احلظر«،  »رفــع  إعــالن  إال  ت، 
التصوي

التي  ت 
رارا

الق ن 
إ بل  ني، 

املواطن ع 
م االصطدام 

بار تأخر 
ني االعت

ط، أخذت بع
ن الربا

صدرت م

بار 
ني االعت

ما أخذت بع
ت، ك

ب التصوي
ض مكات

بع

ز الفرز.
ق إلى مراك

ل الصنادي
عملية نق

جتول 
»حظر  ض 

فــر أعلنت  قد  احلكومة  وكانت 

أنحاء  ة 
كاف ليال يف  التاسعة  ة 

الساع ن 
م ابتداء  ليلي« 

التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  الــوطــنــي،  الــتــراب 

االحترازية يف مواجهة وباء »كورونا«.
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ل إخباري
تحلي

ط 
ب الوزراء وسقو

ليلة هرو

التنمية
ب العدالة و

حز

1
4

ت األضواء
تح

ي الذي 
قاب

 الن
ل الزعيم

رحي

ص«
»اللصو

ف الوزراء بـ
وص

3

ضائعة
ال ة 

الحقيق

لثاني 
ن ا

ض الحس
عندما رف

القذافي   ة 
تصفي

2
8

ف العدد
مل

ء  األزمة  
ت إنها

سيناريوها

بانية
اإلس المغربية 

6

ظين
المحظو ة 

حكوم

طين«
»المزلو

 في بلد 

التفاصيل 

ي  ركن
 ف

ن السطور«
»بي

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

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

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

هل فعال تأثر اإلنسان اليوم في عز »كورونا«، بفراغ كان من املمكن أن 
يلطف عليه ما يجري من مآسي، ويخفف عنه روتني هذه الجائحة التي ال يعرف 

أحد أين ومتى تستقر مراكبها؟
بعد كل ما نقرأ ونسمع وما نشاهد.. ولم تمنع الجائحة املسارح من اإلغالق، 
االجتماعية  الحياة  وتحليل  »كورونا«،  آالم  اإلنسان  ملشاركة  البلسم  ذلك  لكانت 
أو  تراجيدياتهم  في  سواء  واملسرحيون،  الكتاب  يقول  ماذا  ترى  املسارح؟  فوق 

الدراما أو الفكاهة في هذه الجائحة؟ 
ولم نسمع إال الفكاهي واملسرحي عبد الخالق فهيد، يحدثنا عن مأساته معها، 
وهو  إضحاكه  في  الفكاهي  هذا  تألق  بعدما  البرنامج  يقطع  أن  مستجوبه  وكاد 

يحكي عن مأساته ومأساة عائلته والفنانني، بواقعية قل مثيلها؟ 
كانوا  الذين مرت سنتان وقبلها  الفنانني  الطبقة من  بهذه  اعتناء  ثم هل من 
كما  أصبحت  بل  كبيرة،  مادية  معاناة  رهيب،  في صمت  الفنانني  كبقية  يعانون 
نسمع ونعيش معهم حياتهم بفعل هذه الجائحة، وحتى قبلها، في حالة يتعفف 
ويرفضون  وجههم،  ملاء  حفظا  الشكوى،  وتجربة  سنا  وصغارهم  كبارهم  معها 

التبرعات التي تشهر بهم وبفنهم؟
ألم يصبح واجبا علينا أن نسأل عن أحوالهم، ونطلب منهم أن يلبوا رغبتنا، 

ونحاول إيجاد حلول لوضعياتهم بطريقة تحفظ كبرياءهم؟ 
ال  فهم  طلبا  وال  يستجدون،  ال  فهم  شكوى  منهم  ننتظر  أن  يجب  ال 
وجسدوه  املسارح  خشبات  على  ذلك  بتمثيل  قاموا  الذين  وهم  يتملقون، 

وصفقت الجماهير ألدائهم؟
أما وهم يصبحون شخصيا في مثل هذه املواقف فيصعب عليهم عيش ذلك، 
لذا فهم يفضلون الرحيل في صمت.. لذلك ال يجب أن نتركهم يرحلون في صمت، 
زمن  في  ورجاله،  نسائه  وفي  الفن  في  فرطنا  جيل  أننا  علينا  التاريخ  فيكتب 

جائحة أو حرب أو أزمة اقتصادية.
الحلفاء يمنعون  أملانيا، كان  الثانية، وفي عز قصف  العاملية  الحرب  ففي عز 
على ربابنة الطائرات قصف منازل الفنانني والرسامني واملسارح واآلثار الفنية، 

فهي ليست ملكا للبالد التي تحاِرب أو تحاَرب، بل هي ملك للبشرية.
لذلك يجب أن نعتبر الفنان ملكا لنا جميعا، وأن نعتني به في زمن عصيب يمر 

به، وأن نحافظ، كل واحد في ميدانه وبإمكانياته، على كرامته قبل فوات األوان.
لقد أخرت جائحة »كورونا« منذ سنة 2018، افتتاح املعلمة الكبيرة التي يمكن 
للمغاربة أن يفتخروا بها، مسرح الدار البيضاء الجديد، الذي دشن سنة 2014، 
طاقتها  قاعة عروض  موقعه:  على  املنشورة  التفاصيل  بهذه  اليوم جاهزا  ولعله 
واملسرحيات  السمفونية  والحفالت  لألوبرا  مالئمة  شخص   1800 االستيعابية 
املوسيقية، قاعة مسرح طاقتها االستيعابية 600 شخص، ومجموعة من املطاعم 
لتبديل  غرف  على  تتوفر  الحرفيني«  »قرية  ثم  لالجتماعات،  وقاعات  واملقاهي 
املدينة  البيضاء،  الــدار  يجعل  أن  هذا  كل  شأن  ومن  التدريب،  وغــرف  املالبس 

الصناعية واإلسمنتية، تتنفس هواء اإلبداع والفنون واملوسيقى واألدب.
طوال  الثقافية  أنشطتنا  في  مسؤوليها  أمام  مرة  ما  غير  به  نادينا  ما  وهو 
عقود من الزمن ونحن ننشط في جمعية قدماء تالميذ الدار البيضاء، التي أسندت 
لي رئاستها الشرفية عدة مرات، والتي حاول رئيسها، البيضاوي األصيل، الحاج 
التهامي بناصر، وابنه العربي، أن يجعل منها منارة التعريف بهذه املدينة، وهي 
جمعية أسست منذ أربعينات القرن املاضي، وكان وال زال من بني أعضائها العديد 
من البيضاويني املثقفني والسياسيني ورجال املال واألعمال والفالحني، ومختلف 

شرائح أبناء هذه املدينة العريقة.
وباقي  املــســرح،  هــذا  افتتاح  عند  تساهم  ســوف  جمعيتنا  أن  شك  وال 
لي  كذلك  أسندت  التي  وثقافات«  »فنون  جمعية  منها  الشقيقة،  الجمعيات 
القمري،  زهير  الدكتور  الفني،  املناضل  يرأسها  والتي  الشرفية،  رئاستها 
واللتني بذلتا وال زالتا تبذالن في صمت، جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على 
أن تتنفس الدار البيضاء هواء الفنون والثقافات النقي عوض التلوث الذي 

يطبع عادة املدن الصناعية الكبرى.
جمعيات  جانب  إلى  أصالتها،  رغم  محدودة  تبقى  الجمعيات  إمكانيات  لكن 
أخرى تحاول بإمكانياتها البسيطة، املحافظة على هذا اإلشعاع الثقافي األصيل.
وإذا كنا ننتظر، واألمل كله معقود على هذه املعلمة التاريخية، النطالقة نهضة 
بعد جائحة  الكبير،  املسرح  في هذا  وأدبية وشعرية  فنية وموسيقية ومسرحية 
»كوفيد 19«، فإننا نطمح لئال يكون هذا الفضاء خشبة عرض فقط، بقدر ما يكون 
التاريخ،  عبر  لها  ملتقى  زال  وال  كان  بلدنا  ألن  العالم،  حضارات  لجميع  ملتقى 
ونأمل أن يكون هذا املسرح قلعة لتصدير أصالتنا وفنوننا وكتاباتنا وأشعارنا، 

وكل إبداعاتنا نحو فضاءات أخرى ال تفصلها عنا إال بعض السويعات.

دور المسرح
 في تخفيف معاناة 
اإلنسان عبر التاريخ 

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات
العدد: 1578 من 22 إلى 28 أكتوبر 2021

ضمن  ملنور،  أسماء  الفنانة  تنافس 
»أفريما«،  اإلفريقية  املوسيقى  مسابقة 
بشمال  نسائي  صوت  أفضل  فئة  في 
الفنانات  من  عدد  جانب  إلى  إفريقيا، 

من الدول املجاورة.
املوسيقى  جوائز  هيئة  أعلنت  وقد 
ــا«، عـــن الئــحــة  ــمـ ــريـ ــة »أفـ ــي ــق ــري اإلف
املرشحني لنيل جوائز الدورة السابعة، 
التي من املقرر تنظيم حفلها الختامي 
يوم 21 نونبر 2021 في مدينة الغوس 

مفوضية  رعــايــة  تحت  النيجيرية، 
االتحاد اإلفريقي.

 22 الجائزة،  على  القائمون  ورشح 
مطربا عربيا للمنافسة على 10 جوائز 
عليها  يتنافس  جائزة   30 أصــل  من 
مطربون من أكثر من 50 دولة إفريقية، 
الفائزين  أسماء  عن  الهيئة  وستعلن 
بعد تدشني التصويت اإللكتروني عبر 
موقعها الرسمي، الختيار فائز في كل 

فئة من فئات الجائزة الثالثني.

المغربية  الفنانة 
أسماء لمنور 
تنافس أكثر 

من 20 فنانا 
عربيا على جائزة 

»أفريما«

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

الله العظيم.  صدق 
ــى  ــ ــغ األســ ــالــ ــبــ ــا بــ ــنـ ــيـ ــلـــقـ تـ
واحلــــزن الــعــمــيــق، نــبــأ وفــاة 
احلاجة حبيبة عمالي، بعد 

مرض لم ميهلها طويال.
وبــهــذه املــنــاســبــة األلــيــمــة، 
ــازي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــأحــ ــ ــدم بــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ نـ
واملــــــــواســــــــاة إلـــــــى صـــديـــقـــنـــا 
ــب،  ــ ــيـ ــ ــن رقـ ــ ــسـ ــ الــــــدكــــــتــــــور حـ
اجلامعي،  والباحث  األستاذ 
ــه حــمــيــد وأخـــتـــه  ــيـ ــى أخـ ــ وإلــ

فاطمة، وإلى جميع أفراد عائلته، طالبني من الباري تعالى 
أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

القفطان المغربي في مهرجان دولي بأوروبا

تنظم شركة »EVENTE NAOUMI« مهرجانا دوليا بعنوان »زفاف 
بكاطالونيا  األولــى،  دورته  وفي  مرة  ألول  الرحال  سيحط  تاريخي«، 
على  املقبلني  العرسان  بني  تجمع  مسابقة  عن  عبارة  وهو  اإلسبانية، 
العربي  للزي  القوي  الحضور  هو  املهرجان،  يميز  ما  لكن  ــزواج،  ال
املغاربة  املصممات  كبار  من  عدد  أكبر  بتواجد  املغربي،  واألمازيغي 
والعرب، وبإشراف لجنة تحكيم تضم كال من حورية العمراني، حنان 

القرشي، نجود جمال غيالن، لبنى بوصوف، فاطمة الزهراء تراري.
حيث  للجميع  الفرصة  إتاحة  أجل  مفتوحة من  املسابقة  والزالــت 
أو  ــزواج  الـ حديثي  ــا  أزواجـ يجمع  للتباري  »كاستينغ«  تتضمن 
و»الكاستينغ«،  املسابقة  هذه  في  املشاركة  أما  االرتباط،  مقبلني على 
من  املشاركني  للعرسان  التقليدي  والزي  اللباس  تقديم  عبر  فستكون 
جميع مدن وجهات اململكة، وكذا اكتشاف مدى قدرة األزواج املشاركني 
الــزوج  بني  زوجية  لحياة  كأساس  املشترك  الجماعي  العمل  على 

والزوجة.
شرف  على  سيكون  الدورة،  بهذه  للعرسان  املستحق  الفوز  أن  كما 
الفنادق  أفخم  بأحد  املغاربي  والغناء  الطرب  نجوم  أملــع  حضور 
 ،2022 يناير  شهر  في  ببرشلونة  الحفالت  قاعات  وأكبر  بكاطالونيا 
وكل  الفائزين  العرسان  شرف  على  يقام  عشاء  حفل  إلى  باإلضافة 

املشاركني وجميع الحاضرين في جو من األصالة واملعاصرة.

والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  دشنت 
الجديد  املــوســم  ــاري،  ــج ال أكــتــوبــر  شهر  فــي 
»شني  الــدولــيــة  ولــإلذاعــة  الوطنية  ــة  ــإلذاع ل
بــإطــالق   ،)CHAINE INTER( أنــتــيــر« 
تطلعات  تالئمان  جديدتني  برامجيتني  شبكتني 
العام  املــرفــق  أهـــداف  وتجسدان  املستمعني، 
والتحليل  بالنقاش  االهتمام  عبر  اإلعــالمــي، 
والقرب،  التفاعلية  مبادئ  وتوطيد  السیاسي، 
والعناية أكثر بصوت الشباب، وترسيخ التنوع 
الثقافي، فضال عن تكريس التفرد في »الدراما« 

اإلذاعية، والتميز في الرياضة.

موسم إذاعي جديد 
لتوطيد االنفتاح  

على الشباب
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املشحون  املــاضــي  ــان  ك إذا 
األمــريــكــيــة  ــرات  ــخــاب امل ملنظمة 
تدخلها  أثبت  قد  إي«  آي.  »سي. 

في كل شؤون الدنيا، كبيرة كانت 
الرابطة  الخيوط  فإن  أو صغيرة، 
بني منظمة املخابرات اإلسرائيلية 
بنبركة،  قضية  وبني  »املوساد«، 
املساهمة  مــن  ــزًء  جـ إال  ليست 
الكبيرة للمنظمة األمريكية، وحتى 
لو لم تكن للحكومة األمريكية أي 
املــهــدي  اخــتــطــاف  ــي  ف مصلحة 
بنبركة، فإنها على أية حال، وكما 
السابقة،  الــفــصــول  فــي  اتــضــح 
العسكري  دعمها  تقديم  ربطت 
الحدود  حرب  أعقاب  في  للمغرب 
بــضــرورة تحقيق  الــجــزائــر،  مــع 
كانت  وربما  الوطني،  التصالح 
علم  على  األمريكية  املــخــابــرات 
املهدي  بني  الجارية  باالتصاالت 
في  املــغــربــي  والسفير  بنبركة 
علي،  ــوالي  ــ م األمــيــر  بـــاريـــس، 
متتبعة  بعيد،  من  تتفرج  فكانت 
لألحداث، وفي اللحظات التي كان 
يدعو  ســوشــون،  الشرطي  فيها 
املهدي بنبركة للركوب في سيارة 
كان  »ليب«،  مقهى  قرب  الشرطة 
األمريكية  لــلــمــخــابــرات  ضــبــاط 
يتتبعون  املــقــهــى  فــي  جــالــســني 
عائلة  محامو  قدم  فقد  األحــداث. 
ــى،  األولـ املــحــاكــمــة  ــي  ف بنبركة 
شهادة مكتوبة في ست صفحات، 
أنيت  الفرنسية  الكاتبة  قدمتها 
للحالة  وصفها  تتضمن  كورنبي، 
الشهادة،  تلك  تقدم  جعلتها  التي 
مقهى  جــالــســة فــي  ــت  ــان ك فــقــد 
جان  األول  كاتبني،  مــع  »لــيــب« 
بوركي،  فرانز  والثاني  هاليي، 
الناشرين  أحــد  ينتظران  كــانــا 
الكاتب  نبه  وبغتة،  األمريكيني، 
هاليي صاحبة الشهادة املكتوبة، 
املسيرين  كــبـــــار  ــد  أحـ أن  إلـــى 
التوجيهية،  لألجهزة  األمريكيني 
وكــان  بجانبهم،  جالسا  يــوجــد 

بــحــذر،  تتكلم  أن  منها  يطلب 
»اليانكي«  هذا  تصنت  من  خوفا 
املــعــروف فــي جــهــاز املــخــابــرات 
فقد  »املاجور«..  باسم  األمريكية 
تتتبع  األمريكية  املخابرات  كانت 
االختطاف،  خطوات  كل  قرب  عن 
في  آخــر  اتجاها  هناك  أن  لــوال 
املخابرات  بأن  يقول  االحتماالت، 
وافر  بنصيب  أسهمت  األمريكية 
تــأكــدت  أن  بــعــد  التصفية،  فــي 
امللك  بــني  االتــصــاالت جــاريــة  أن 
بنبركة،  واملهدي  الثاني  الحسن 
وإســهــام  املــغــرب،  ــى  إل للرجوع 
بنبركة في الحكومة التي اتفق مع 
الدخول  على  علي  موالي  السفير 
فيها، وكان األمريكيـون يرفضون 
املشاغب  هــذا  يكون  أن  مــؤخــرا 
املعادية  الدول  الذي يتزعم حركة 
لتحمل  مؤهال  املتحدة،  للواليات 
املغرب،  في  حكومية  مسؤوليات 
األمــريــكــيــون  عليه  يعلق  ــذي  الـ
كبير اآلمال، لذلك صدرت األوامر 

بتصفيته.
كان  دوغول  الجنرال  أن  ورغم 
ويستصغر  الفرنسية  األنفة  يقدم 
يترك  يكن  ولم  األمريكية،  القوة 
فرصة تمر دون أن يعبر عن تأففه 
من األمريكيني، فإن قضية بنبركة 
دوغول  الجنرال  وجه  مرغت  قد 
اختطف  أرضه  فعلى  التراب،  في 
تم  شرطته  وبــواســطــة  بنبركة، 
انفجرت  يــديــه  وبـــني  اعــتــقــالــه، 
املخابرات  وعــجــزت  الفضيحة، 
ــة  ــدال ــع ــة، وحـــتـــى ال ــســي ــرن ــف ال
األضــواء  تسليط  عن  الفرنسية، 

فأحرى  الحقيقة  على  الكافية 
محاكمة املسؤولني. 

واثقني  األمريكيون  كــان  فقد 
ويدهم  الــوطــيــدة  صالتهم  مــن 
الجهاز  املتمكنة داخل  الطويلة 
الفرنسي، وهي غصة لم يبتلعها 
الجنرال دوغول، الذي اضطر مع 
االعتكاف  إلى  الوضعية،  تقهقر 
من جديد في بيته القروي بعيدا 
برجه  من  أراد  الــذي  الحكم  عن 

وشارك  األمريكي،  الكيان  نسف 
الديغوليون رئيسهم في كراهيته 
كتابهم  ومــضــى  لــألمــريــكــيــني، 
انتقاداتهم  فــي  وصحافيوهم 
أجهـزة  بــني  الــبــّيــن  لــلــتــواطــؤ 
املخابرات الفرنسية واألمريكية، 
األمريكي  الدور  ظروف  محللني 
أحسن  ومن  بنبركة،  قضية  في 
ما  املجال،  هــذا  في  التحليالت 
دافيد  الديغولي،  النائب  كتبه 
في  مــقــاالت  فــي شكل  روســـي، 

خالل  ليتيرير«،  »فيغارو  جريدة 
فيها  توسع   ،1966 أكتوبر  شهر 
في  األمريكي  الــدور  تحليل  في 
التالية:  بالصيغة  بنبركة  قضية 
بنبركة،  املــهــدي  شخص  ))إن 
أكبر  أمريكية  شكوك  محط  هو 
وإن  فــيــه،  املــغــاربــة  تشكك  مــن 
ــاث ليس  ــث ال الـــقـــارات  مــؤمتــر 
يعادل  وال  ــورة،  ــط خ كنظيره 
ــوب اإلفــريــقــيــة  ــع ــش ــر ال ــؤمت م
هذا  يشكل  ــا  وإمنـ اآلســيــويــة، 

مــفــتــوحــة عبر  ــر حــربــا  ــؤمت امل
ــل احلــركــات  إن ك ــم  ث ــم،  ــال ــع ال
الاتينية،  أمريكا  يف  الثورية 
واشـــنـــطـــن،  نـــظـــر  يف  ــر  ــب ــت ــع ت
وسامة  ألمــن  مباشرا  تهديدا 
األمريكية،  املتحدة  الــواليــات 
يكن  فلم  للمغرب،  بالنسبة  أما 
خطرا  يشكل  بنبركة  املــهــدي 
فاالحتاد  املغربي،  النظام  على 
الشعبية،  ــوات  ــق ــل ل ــي  ــن ــوط ال
يف  املشاركة  أجــل  من  حــزب  هو 
ورجوعه  واإلصـــاح،  احلكومة 
قلبا  مطلقا  يعني  ال  للحكم 
واملهدي  املغربية،  للمؤسسات 
بنبركة، بالتأكيد، ليس مكروها 
أكثر من محمد  امللكي  القصر  يف 
يف  بالعفو  متتع  الذي  البصري، 
أبريل، ثم إن املهدي يظهر أقرب 
لــلــحــوار والــتــفــتــح مــن االجتــاه 

اليساري يف حزبه.
إن احلقيقة، هي أنه ال يوجد 
العالم  يف  املهدي  دور  بني  توازن 
يف  ــر  ــوزي ك دوره  وبـــني  الــثــالــث 
التفريق  املغرب، ولكنه لم يقبل 

بني املهمتني((. 
أحــاطــت  ــتــي  ال الـــظـــروف  إن 
ال  بنبركة،  املــهــدي  باختطاف 
تدع مجاال للشك في أن تصفيته 
الفرنسي،  ــراب  ــت ال على  تمت 
فرنسيني،  أمــن  ضباط  يد  على 
فرنسيني،  إرهابيني  بمشاركة 
ــدور اإلســرائــيــلــي أو  ــ ــكــن ال ول
داخال  كان  أنه  ال شك  األمريكي، 
للعملية،  التمهيد  إطـــار  ــي  ف
العنصر  ولكن  عليها،  واملوافقة 
أو  األمريكية  للمشاركة  املؤكد 
عبر  ومؤكد،  ثابت  اإلسرائيلية، 
االعترافات اإلسرائيلية الرسمية 
السابق،  الفصل  في  ذكــرت  كما 
األمريكي،  بالدور  يتعلق  وفيما 
عبر  ــك  وذل ثبوتا،  يقل  ال  فإنه 
واملــدانــني  املتهمني  ــة  ــي ازدواج
بــاخــتــطــاف بــنــبــركــة، ســوشــون 
مع  والئهم وشغلهم  في  ولوبيز، 
األمريكية عبر  املخابرات  منظمة 
املكتب  بورو«،  »ناركوتيك  جهاز 
املكلف بمراقبة املخدرات، والذي 
قد  الفرنسية  الحكومـة  كانت 
والشرطي  لوبيز،  العميل  كلفت 
كملحقني  يعمال  بــأن  سوشون، 
جعل  مما  األمريكي،  الجهاز  مع 
املحكمة  أمـــام  يــصــرح  لــوبــيــز 
بني  منسقا  كنت  ))لقد  بقوله: 
واملصالح  الفرنسية  املخابرات 
يتفرغ  أن  وقبل  األمريكية((، 
لوبيز للتوجه الختطاف بنبركة، 
يخبر  أن  ــل  األق على  عليه  كــان 
يكن  لم  إن  األمريكيني،  رؤســاءه 

طلب اإلذن منهم. 

يتبع

قضية املهدي بنبركة بقيت سّرًا غامضًا رغم انقراض ما يقارب ستة عقود ىلع اختفاء هذا السياسي الكبير،
 ولكن اختطاف بعض املسؤولين املباشرين، أسهم يف إرسال بعض األضواء ىلع جوانب مظلمة، مما كشف عن نوعية أجواء)...( 

القضية التي بقيت ماثلة كالطود، من جيل الستينات إلى اليوم.
والسلسلة التي تنشرها لكم »األسبوع« اليوم وبشكل حصري، ُمستخرجة من أوراق تركها مؤسس جريدتنا الراحل مصطفى العلوي،

 يف خزانته الغنية، وهو الذي عاش ما قبل االختطاف، وعايش ظروفه، وتعايش مع األحداث التي أحاطت به، وجمع ىلع مدى 60 سنة، 
ما يكفي من البيانات والصور، والوثائق واملراجع، وهي األوراق نفسها التي نقدمها لكم وللتاريخ، ضمن حلقات »الحقيقة الضائعة«.

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم

مصطفى العلوي

ملفــات  وأســماء18الحلـقــة

املخابرات الأمريكية وق�ضية بنربكة

رغم أن الجنرال دوغول كان يقدم األنفة الفرنسية ويستصغر القوة األمريكية، ولم 
يكن يترك فرصة تمر دون أن يعبر عن تأففه من األمريكيين، فإن قضية بنبركة 

قد مرغت وجه الجنرال دوغول في التراب، فعلى أرضه اختطف بنبركة، 
وبواسطة شرطته تم اعتقاله، وبين يديه انفجرت الفضيحة، وعجزت 

المخابرات الفرنسية، وحتى العدالة الفرنسية، عن تسليط األضواء 
الكافية على الحقيقة فأحرى محاكمة المسؤولين.

العميل الفرنسي أنطوان لوبيز، أحد المتهمين والمدانين باختطاف بنبركة، 
يكية. والذي كان يعمل كملحق مع المخابرات األمر


