
الضائعة الحقيقة 
الرجل الذي أخفى 

جثة بنبركة 28 ملف العدد
قصة أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر 

والمغرب كـما أراده الحسـن الـثاني 6

تسبب رفض شريحة عريضة من المواطنين إلجبارية  جواز  التلقيح، في ظهور  احتجاجات  مقلقة  تسببت مع بداية عمل الحكومة، في اعتقال 
عدة مواطنين رافضين لـ»إجبارية التلقيح«، كما رفعت شعارات قوية ضد حكومة عزيز أخنوش، رغم أنها الزالت في بدايتها  ولم يتم حتى 
استكمال تركيبتها، ما يعني خطورة الملفات التي تنتظرها.. األمهات المحتجات، قلن: »متقيسوش اوالدنا«، في إشارة إلى فرض التلقيح 

على التالميذ، وأغلبية المحتجين في عدة مدن، على رأسها  الدار البيضاء، رفعوا شعار: »ال للحكرة« و»حرية، كرامة، 
عدالة اجتماعية«، والسبب هو »حقنة اللقاح« المؤدية للحصول على »جواز التلقيح«.

التفاصيل في ركن »بين السطور«
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 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

ــذي  ال بلخير،  ــاروق  ــ ف اجلــنــرال  يــشــرف 
املفتش  ليصبح  »الــكــركــرات«  معركة  أهلته 
اجلنرال  عوض  امللكية  املسلحة  للقوات  العام 
ملناورات  األخيرة  اللمسات  وضع  على  الوراق، 
 ،2022 لسنة  اجلــديــدة  اإلفــريــقــي«  »األســـد 
واجليش  امللكي  اجليش  بني  بشراكة  جتري  والتي 
مباشر  بشكل  أشــرف  الــوراق  أن  ومعلوم  األمريكي، 
التي   ،2021 لسنة  اإلفريقي«  »األسد  مناورات  على 
تعترف  بــشــعــارات  اجلنوبية  املنطقة  يف  أجــريــت 

مبغربية الصحراء. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري
عودة بن كيران تصطدم 

باستقالة كاذبة إلخوان العثماني  14 كيف تدخل الملوك العلويون تحت األضواء
للدفاع عن الجزائر وحماية اليهود 3
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الطلبة

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

25 كواليس األخباركواليس األخبار

هل هي بداية األزمة عمليا ؟»في مواجهة المجهول« 

عمال صاحب 
الجاللة يتجهون 

بة للكـتــا

روسيا تعرقل 
مشروع قرار حول 

الصـحــراء 
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

الوزيرة التي 
لـها  يكتبـون 

الرباط. األسبوع 

أدلت  الذي  التصريح  تسبب 
وزيرة  العلوي،  فتاح  نادية  به 
ــذي  ــة، والـ ــي ــال ــصــاد وامل ــت االق
هــاجــمــت فــيــه حـــزب الــعــدالــة 
ــت فــيــه: »إن  ــال والــتــنــمــيــة وق
في  تحققت  الــتــي  ــازات  ــج اإلن
السنوات العشر املاضية، كانت 
والطموحات،  االنتظارات  دون 
بالنمو  املــتــعــلــقــة  واألرقــــــام 
البطالة  ومــعــدل  االقــتــصــادي 
في  )تــســبــب(  ــك«،  ــ ذل تكشف 
االنــتــقــادات،  حلبة  إلــى  جرها 
لــيــقــول زمــيــلــهــا الــســابــق في 
الرباح:  العزيز  عبد  الحكومة 
ما  تلت  الجديدة  الوزيرة  »إن 

كتب لها ال غير«.
يكتب  من  الرباح  يحدد  ولم 
هذه  »إن  ــال:  ق لكنه  للوزيرة، 
تلو  السقطة  تراكم  الحكومة 
»الغريب  أن  األخرى«، موضحا 
ــذي  هــو أن حـــزب األحــــرار ال
كان  الــوزيــرة،  هــذه  له  تنتمي 
السابقة  الحكومة  في  شريكا 

إلــــــــــى جــــانــــب 
حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية، وأن 
تــصــريــحــهــا 
غير  خــرجــة 

الئقة«.

بقلــم               الطيب العلوي

ماذا عن الحقن
 األخــــرى.. ؟

مجال  خبراء  فيه  يضاعف  الذي  الوقت  في 
التشجيع  قصد  التواصلية  أساليبهم  الصحة 
ذلك،  مع  باملوازاة  تختلف  اللقاح،  استعمال  على 
توجهات الناس حول الحقن، بني مؤيد ومعارض: 
والعلماء،  العلم  في  الثقة  إلى  يستند  من  فهناك 
من باحثني وأطباء وهيئات تمريضية، وهناك من 
يترّيث أو اقتنع)...( بعدم أخذ اللقاح، لسبب أو 
آلخر، وكلهم استمدوا قناعتهم، بال شك، من مقاطع 
للشكوك..  واملثيرة  بها،  توّصلوا  التي  الفيديو 

حيث يزداد الشك كلما زاد عدد الحقن)...(.
 فإذا جاءتنا السيدة نبيلة منيب اليوم، تسعى 
حتى  أو  لــرمــز،  التحّول  إلــى  الــوســائــل،  بشتى 
االحتجاجية املتواصلة  فالوقفات  زعــامــة)...(، 
بفرض التطعيم  الحكومي  للقرار  والــرافــضــة 
البالد  في  للتنقل  كشرط  »كورونا«  فيروس  ضد 
عليها  بد  ال  وغيرها،  العاّمة  املؤسسات  ودخول 
وعلى كل الهاتفني بـ»صامدون صامدون.. للجواز 
الحقوق  وعار..  عيب  »هذا  واملرّددين  رافضون«، 
الصائحات  املحتجات  ــات  ــه واألم خــطــر«،  فــي 
»متقيسوش اوالدنا«، في إشارة إلى فرض التلقيح 
ليس  االختالف  هذا  أن  يعلموا  أن  التالميذ،  على 
التاريخ جعل  أن  إلى حد  األمس،  وال  اليوم  وليد 
ثورية  األفكار  أكثر  من  واحدة  اللقاح  نظرية  من 
الثامن  القرن  بحر  ففي  العرب..  كما  الغرب  لدى 
عشر مثال، سبق أن أدلى الفقيه الحنبلي، الشيخ 
»حمد ابن معّمر النجدي«، بفتوى مكّرهة في نوع 
من التطعيم التقليدي ضد مرض الجذري، والذي 
ما  وسط  نجد،  منطقة  في  الناس  يستعمله  كان 
أصبحت تسمى اليوم باململكة العربية السعودية، 
فيه  تحركت  الــذي  الــوقــت  فــي  هــذا  ــد حصل  وق
بريطانيا ضد  شوارع  شتى  في  عارمة  مظاهرات 
الحديث)...(  شكله  في  التطعيم  نفس  ممارسة 
حدث  املسيحيون:  الدين  رجــال  قاومه  أن  بعد 
مكانني  في  واحــد،  وقت  واحــدة،  قضية  مشترك، 
بأزيد  اآلخــر  عن  الواحد  فيهما  يبعد  مختلفني، 
ال  فيه  يعرف  لم  زمــان  وفــي  كلومتر،   6000 من 
املؤيد وال املعارض)...(، ال الهاتف وال التلفاز وال 

»الواتساب« أو »اليوتيوب«.
فبعد مرور أزيد من 200 عام على لقاح الجذري، 
ما  مــع  ــوازاة  ــامل وب النجدي،  حمد  فتوى  وعلى 
يقع  ما  ومع  والقريب)...(،  البعيد  باألمس  وقع 
التلقيح  جواز  رفض  موجات  سببته  وما  اليوم، 
السي  حكومة  ضد  قوية  بشعارات  املصحوبة 
عزيز، رغم أنها ال زالت في بدايتها، ولم يتم حتى 
الكثيرون،  فّسره  تأرجح  تركيبتها)...(،  استكمال 
كل  رغم  والتي  تنتظرها،  التي  امللفات  بخطورة 
الرافضني  املواطنني  اعتقال  يمنعها من  لم  شيء، 
األعمال  ــى  أول من  كــواحــدة  التلقيح،  إلجبارية 
في وجه  العالق،  ليبقى سؤالي  واإلنجازات)...(، 
الثالثني  وإلى  العينني،  وماء  هلل  وبنعبد  منيب 
»اإللكترونية«  العريضة  على  املوقعني  من  ألفا 
املطالبة بالتراجع عن فرض اإلدالء بجواز التلقيح 
اســمــه)...(،  كان  كيفما  أو  الصحي،  الجواز  أو 
لديهم  املوجة،  وراء هذه  الكثير ممن هم  دام  وما 
أود  صحية)...(،  هي  مما  أكثر  سياسية  نوايا 
فقط التقاط آرائهم وما يرونه صائبا حول الحقن 
جديد،  متحور  أو  طفرة  كــل  ــت  دام مــا  املقبلة، 
جميعا  علينا  سيستلزم  حقنة)...(  له  ستكون 
الفيروس،  طفرات  ضد  واحد،  وقت  وفي  تلقيها، 
مجال  وكل  والفكرية،  واالقتصادية،  السياسية، 
هشاشة  من  معاناته  وزادت  »كــورونــا«  ضربته 

ليست هي األخرى وليدة اليوم، وال األمس...

 إسرائيل تلغي تحذيرات السفر إلى المغرب 

الرباط. األسبوع

الكيان  ــي  ف الــقــومــي  ــن  األمـ هيئة  أعــلــنــت 
اإلسرائيلي، عن إلغاء تحذير السفر إلى املغرب، 

الذي كان ساري املفعول منذ أكثر من عقد.

»القرار  القومي، أن  وأوضحت هيئة األمن 
جاء في ضوء تقييم األوضاع، الذي أشار إلى 
انخفاض مستوى التهديد في املغرب«، لكنها 
املشددة  اليقظة  ممارسة  بمواصلة  نصحت 

أثناء التواجد هناك.
وكان املغرب قد أعلن عن استئناف العالقات 
 ،2000 العام  في  توقفت  أن  بعد  البلدين،  بني 
بعد إغالق مكتب االتصال اإلسرائيلي بالرباط.

وتعليقصورة

ألول مرة، تخرج االحتجاجات ضد تدبير وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون اإلفريقي، 
أحد  أمام  حاشدة  وقفة  خالل  من  العلن،  إلى  بوريطة،  ناصر  رأسها  على  يوجد  التي 
املغاربة  ملف  تدبير  يف  بالتماطل  احلكومة  احملتجون  فيها  اتهم  أيــام،  قبل  مقراتها، 

العالقني واحملتجزين يف ليبيا يف ظروف الإنسانية.

يطة  احتجاج ضد بور

»في مواجهة المجهول« 

عمال صاحب الجاللة يتجهون للكتابة
الرباط. األسبوع

الداخلية،  وزارة  أبناء  عــادة  من  ليس 
وعمال صاحب الجاللة، الذين كانت لهم في 
وقت من األوقات صالحيات تفوق صالحيات 
في  وهــم  أنفسهم،  عن  الكتابة  الحكومة، 
والجرائد،  الصحافة  عن  يبتعدون  الغالب 
هي  ــام،  األيـ هــذه  السائدة  »املــوضــة«  لكن 
من  والنموذج  للكتابة،  منهم  عــدد  لجوء 
السابق،  للوالي  صدر  الذي  األخير  الكتاب 

عنوان:  تحت  الصادر  السكروحي،  عالل 
»في مواجهة املجهول«.

املدير  الوالي  السكروحي،  عالل 
التجهيز  لصندوق  السابق  العام 
السابق  العام  واملدير  الجماعي 
هو  املحلية،  الجماعات  ملديرية 

في  جاء  الريف،  منطقة  ابن 
ــه: »لــقــد  ــاب ــت ــالف ك غـ

مختلفة  حياة  عشت 
ــاة شخص  حــي عــن 
منحدر من الهوامش 
املــغــربــيــة، وعــرفــت 
أنه ال يمكن تفسير 
اعتمادا  شــيء  كل 

واالجتماعية..  الجغرافية  املحددات  على 
وتعلمت، خالل طفولتي، أن أتسلق الهضاب 
أصطاد  وأن  البحيرات،  فــي  أسبح  وأن 
املفاجئة  لــلــقــاءات  أتــأهــب  وأن  الــحــجــل، 
أعد  لم  أنني  غير  الضارية،  بالحيوانات 
املقارنة  ومواجهة  دواري،  ملغادرة  نفسي 
غالبية  أن  فهمت  فارقته،  حني  واملنافسة.. 
حياتها،  بداية  في  تواجهها،  الجبل  سكان 
عدة معوقات، ومنذ ذلك الحني، كان كل سفر 
الجبال،  تسلق  بمثابة  الــدوار  عن  بعيدا 
فتارة أحس بالذهول، وتارة أخرى يعتريني 
األشخاص  على  يتوقف  كان  الكل  الخوف.. 

الذين ألتقيهم والسياق الذي أتحرك فيه«.
هامش  »على  يقول:  الكاتب  نفس 
صياح  وسمعت  رأيـــت  الــطــريــق، 
خلف  يــتــحــصــلــون  أشـــخـــاص 
الـــهـــويـــاتـــي، ويـــتـــغـــذون 
ــرضــي  ــضــحــاء امل ــاالســت ب
لقد  بــالــظــلــم،  والــشــعــور 
ــم ال  ــهـ ــونـ فـــاجـــأنـــي كـ
ــال إال  ــ ــدأ لـــهـــم بـ ــهـ يـ
ــاق الــتــوتــر  ــي فـــي س
ــات.. وخالل  واألزم
ــرة،  ــذه املــســي ــ ه
كذلك  أدهشتني 
ــة  ــاف ــق قـــــوة ث
وفن  الصمت 

اإلنصات، رغم أنه كان يتوجب علينا جميعا 
أصبحت  ولهذا  والاليقني،  الشكوك  تدبير 
تتقيد  ال  بيئة  فــي  املــســؤولــيــة،  مــمــارســة 
وتصبح  عزلة  في  الفرد  تضع  باملعايير، 

مصدرا لغياب الثقة واإلزعاج«.
اإلشــارة..  من  تخلو  ال  السكروحي،  لغة 
اليوم  أتأمل  »حــني  فيها:  يقول  واإلشـــارة 
يصعب  كان  كم  أدرك  فإنني  رأسي،  مسقط 
تشويه  نهاية  ال  مــا  ــى  إل نعمد  أن  علينا 
وتحريف الواقع، مع العلم أن األفق العام من 

شأنه أن يقوينا جميعا ملواجهة املجهول«. السكروحي

العلوي



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

بهيجة سيمو تتحدث عن زمن السالطين 

تحت
األضواء

كيف تدخل الملوك العلويون 
للدفاع عن الجزائر وحماية 

اليهود في األزمات  
التاريخ  أن  تعتبر  التي  سيمو،  بهيجة 
طبقا  قــدمــت  الــحــاضــر،  لفهم  جيد  مفتاح 
الذين  املغاربة  السالطني  نماذج  من  متنوعا 
تميزت مواقفهم باإلنسانية في »زمن الحروب 
املواقف  فهم  يمكن  ))ال  حيث  والنزاعات«، 
العلويني  ــوك  ــل وامل للسالطني  اإلنــســانــيــة 
في  بالتمعن  إال  والحروب،  النزاعات  خالل 
خصوصية الحكم باملغرب، وإبراز املرتكزات 
التي تنهض عليها نظم الدولة، والقيم التي 

تعتمدها منذ العصر الوسيط إلى اليوم((.
الــدكــتــورة  تــطــرقــت  ــقــاء،  ــل ال ذات  خـــالل 
املغاربة  اختار  وكيف  األسس،  لهذه  سيمو، 
املالكي  املذهب  املغربية،  الدولة  بداية  منذ 
))تميز  كيف  مبينة  للدولة،  رسميا  مذهبا 
هذا املذهب بسعة أصوله وشمولية قواعده، 
املتغيرات  استيعاب  على  القدرة  منحه  مما 
وضبط املستجدات.. فقد مزج املذهب املالكي 
في أصوله بني ما هو نقلي وما هو شرعي، 
للوسطية  أساسيا  مرتكزا  املذهب  هذا  فكان 
شــعــارات  مــن  وشــعــارا  بــاملــغــرب،  الدينية 
الدينية  املذهبية  الوحدة  عن  تعبر  الدولة، 
من  مكونا  وتــعــد  الــحــضــاريــة،  واألصــالــة 
مميزاتها  بكل  املغربية  الشخصية  مكونات 
))العقيدة  أن  بينت  ثــم  وخصائصها((، 
األشعرية والتصوف السني، الركيزة الثانية، 
كيف كانت تدعو لضرورة تصافي القلوب بني 
والعناد  التباغض  ونبذ  وغيرهم،  املسلمني 
ورسوله((،  هلل  في  املتحابني  بسنن  واألخذ 
املؤمنني  إمـــارة  عند  األســتــاذة  وقفت  كما 
عليها  يقوم  التي  الجوهرية  الركائز  كإحدى 
من  قائمة  باعتبارها  املــغــرب،  فــي  الحكم 
الناحية الرمزية والوظيفية على البيعة التي 

تعد ركنها األساس. 

عندما ساند السلطان 
موالي عبد الرحمان األمير 

عبد القادر الجزائري 

اللقاء، تحدثت بهيجة سيمو،  خالل ذات 
الرحمان،  عبد  مــوالي  السلطان  زمــن  عن 
فاصلة  تعتبر  الفترة  ))هـــذه  أن  لتقول 
وتميزت  املغربي،  املعاصر  التاريخ  فــي 
بمجموعة من األحداث.. فبعد فك األسطول 
املــغــربــي وتــعــريــة الــشــواطــئ، تــم قصف 
سنة  العرائش  ملرسى  النمساوي  األسطول 
أقل  تكن  لــم  ثانية  ــة  أزم حلت  ثــم   ،1829
فرنسا  احتالل  وهي  سابقتها،  عن  خطورة 
حتمت  والتي   ،1830 سنة  الجزائر  لجارته 
على املغرب التدخل لنصرة الجزائر والدفاع 
الشرقية وعن استقالله، وكذلك  عن حدوده 

سنة  تلمسان  أهل  بيعة  تفرضه  كانت  ملا 
الرحمان  عبد  مــوالي  السلطان  على   1831
لنصرة  وكانت  واملــؤازرة،  الدفاع  من واجب 
في  تجلت  وسياسية  دينية  معاني  الجزائر 
املتتالية،  والتدخالت  العديدة  املساهمات 
املقاومة،  وتموين  واألسلحة  املؤن  كإرسال 
وتأمني  الالجئني،  الجزائريني  واستقبال 
عبورهم وتحضير السكن واملؤن إلقامتهم((.
امللكية  الوثائق  مديرية  مديرة  وأضافت 
سلطانه،  وبواسطة  املغرب  ))مــن  قائلة: 
يحصل  الجزائري  القادر  عبد  األمير  كان 
مدافع  من  الضروري،  العتاد  على  بالفعل 
لجوء  أن  كما  وسيوف،  وحــراب  وبنادق 

للمغرب،  الجزائري  القادر  عبد  األمير 
في  التدخل  ذريعة  للفرنسيني  منح 
سبب  مما  حدوده،  واختراق  شؤونه 
للمغرب في اصطدام عسكري مباشر 
مــع فــرنــســا فــي مــعــركــة »إيــســلــي« 
بهزيمة  انتهت  والتي   ،1844 سنة 

ــي وكــانــت  ــغــرب الــجــيــش امل
ــخ  ــاري ــت ــي ال ــة فـ ــاصــل ف

العسكري، وقد استغلت 
فــرنــســا هـــذا الــحــدث 
املغرب  على  لتفرض 
»لال مغنية«  اتفاقية 
لرسم الحدود، وهي 
اتفاقية تفرض على 
املـــغـــرب حــــدودا 
غـــيـــر واضـــحـــة 
غير  أســاس  على 
قانوني، مما أتاح 

التوسع  لفرنسا 
على  النفوذ  وبسط 

حـــســـاب الـــوحـــدة 
حسب  ــة((،  ــي ــراب ــت ال

نفس املصدر.

حماية السلطان موالي 
عبد الحفيظ لرعاياه اليهود

ومن املفاتيح التاريخية، تطرقت املتحدثة 
نفسها، التي شدت انتباه مفكرين ومسؤولني 
يمكن  ال  التي  اإلنسانية  املواقف  إلى  كبار، 
عبد  مــوالي  السلطان  حماية  في  تجاوزها 
الحفيظ لرعاياه اليهود إبان ثورة فاس سنة 
1911، ))ففي سياق النزاع املغربي الفرنسي، 
اندلعت ثورة فاس التي كانت ضد اإلصالح 
املغرب،  على  املفروض  الفرنسي  العسكري 
قصره  أبواب  فتح  إلى  سارع  السلطان  لكن 

لحماية رعاياه من اليهود((.

موقف السلطان سيدي
 محمد بن يوسف واستهجانه 

فيشي«  لـ»نظام 

هزيمة  أعقاب  ))في  سيمو:  بهيجة  تحكي 
للسيطرة  وخــضــوعــهــا   1940 ســنــة  فــرنــســا 
املستعمرات  كسائر  املغرب  أصبح  النازية، 
لنظام  خاضعا  إفريقيا،  شمال  في  الفرنسية 
املغرب  يهود  على  فرض  الذي  فيشي«،  »حكم 
وحتى   1940 أكتوبر  شهر  بني  ما  الفترة  في 
1941، بعض قوانني التفرقة  شهر غشت 
والعنصرية، وحاولت الدعاية األملانية 
الشعب  وتفريق  القالقل  إثارة  عبثا 
ومسلميه.  يــهــوديــه  بــني  املــغــربــي 
وهــذه  املظلم،  العالم  هــذا  ظــل  فــي 
الوحشية التي لم يجد فيها اليهودي 
نجاة  كانت  يحميه،  مكانا  وال  مأوى 
يهود املغرب من قبضة النازية 
سيدي  السلطان  يــد  على 
الــذي  يــوســف،  بــن  محمد 
ــوي،  ــض بــإيــمــان قـ ــ رف
قرار  أي  على  املصادقة 
يميز بني رعاياه اليهود 
معتبرا  واملــســلــمــني، 
أنهم جزء ال يتجزأ من 
متساوين  املــغــاربــة، 
ــوق مــع  ــقـ ــحـ ــي الـ ــ ف
املغرب،  أبناء  سائر 
يسمح  لــم  ثمة  ــن  وم
بــاملــس بــأرواحــهــم أو 

بممتلكاتهم((.
ــدد،  ــصــ ــ ــذا ال ــ ــ فــــي ه
ــي  ــت ــول الـــبـــاحـــثـــة ال ــقـ تـ

الحديث  فيها  يتم  مرة  كل  في  األضواء  تسرق 
من  العلوية،  الــدولــة  وتــاريــخ  السالطني،  عن 
الدعاية  أنواع  كافة  دحض  على  قدرتها  خالل 
التخريبية)..(، أن املغاربة اليهود ـ املقيمني في 
أرض الوطن أو في مختلف أنحاء املعمور ـ ال 
ملواقف  امتنانهم  عن  للتعبير  الفرصة  يفوتون 
جاللته الشجاعة املنطلقة من قيم عريقة مبنية 
له  املغفور  ))أظهر  كما  واملواطنة،  الدين  على 
إنسانيا  تعاطفا  الخامس،  محمد  امللك  جاللة 
مرارا  بتصريحه  عززه  املغرب  يهود  مع  كريما 
وتكرارا أمام وجهاء الطائفة اليهودية باملغرب، 
متساوين  مواطنني  بالده  يهود  في  يرى  بأنه 
لن  وأنه  املغرب،  أبناء  سائر  مع  الحقوق  في 
ولهذا  ممتلكاتهم،  أو  بأرواحهم  باملس  يسمح 
كان من الطبيعي أن يرى فيه يهود املغرب رائدا 
أنصار  من  ونصيرا  والخير،  املحبة  رواد  من 

الحق والعدل في العالم((.

حضور المغرب في مناطق 
النزاع دفاع عن اإلنسانية بين 

محمد الخامس والحسن الثاني 
والملك محمد السادس 

تتحدث  أن  دون  ليمر  الــلــقــاء  يــكــن  ــم  ل
الــقــوات  تــجــريــدات  عــن  سيمو،  ــاذة  ــت األس
عن  دفاعا  النزاع  بمناطق  امللكية  املسلحة 
الدولية  للقوانني  واحــتــرامــا  اإلنــســانــيــة 
على  املغرب  ))فمنذ حصول  السالم،  وحفظ 
القوات  وتأسيس   ،1956 سنة  استقالله 
عهد  ومنذ  وطنية،  مؤسسة  كــأول  املسلحة 
بعهد  ــرورا  مـ الخامس  محمد  لــه  املغفور 
إلى  هلل،  رحمه  الثاني  الحسن  امللك  جاللة 
السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  عهد 
في  جهدا  املغرب  يأل  لم  وأيــده،  هلل  نصره 
إرسال تجريدات عسكرية إلى بلدان مختلفة 
الشرعية  عن  والدفاع  السالم  حفظ  أجل  من 
متعددة،  إنسانية  مساعدات  وتقديم  الدولية 
إلى  عسكرية  تجريدات  املغرب  أرسل  وهكذا 
1960، وإلى الصومال  الكونغو سنة  كل من 
سنة  والهرسك  البوسنة  وإلى   ،1992 سنة 
 ،1999 سنة  كوسوفو  إقليم  إلى  ثم   ،1996
 ،2001 سنة  الديمقراطية  الكونغو  ــى  وإل
ديفوار  والكوت   ،2004 سنة  هايتي  وإلــى 
سنة 2004، وإفريقيا الوسطى سنة 2013.. 
وهكذا يمكن اعتبار العمليات التي تقوم بها 
الوطن،  أرض  امللكية خارج  املسلحة  القوات 
ــى  األول بــالــدرجــة  ترمي  إنسانية  عمليات 
من  والتخفيف  والــســالم  ــن  األم إقـــرار  إلــى 
انعكاسات الحروب على األفراد والجماعات، 

وهي فرصة لترسيخ القيم املوروثة((.  

كـواليـس  األخبــار

بعيدا عن النقاشات 
محتويات  وعن  »الفايسبوكية«، 

يع على شبكات  االستهالك السر
اللجنة  األنترنيت)..(، نظمت 

الوطنية للقانون الدولي اإلنساني، 
على مدى يومين )27 و28 أكتوبر 

2021(، ندوة كبرى في موضوع 
»أحكام القانون الدولي اإلنساني 

في اإلسالم«، بمشاركة باحثين 
كبار، من بينهم الدكتورة بهيجة 

ية الوثائق  سيمو، مديرة مدير
الملكية، والتي تدخلت بموضوع 
تحت عنوان: »نماذج من المواقف 

والملوك  للسالطين  اإلنسانية 
العلويين خالل النزاعات والحروب«.

الرباط. األسبوع

سيمو بهيجة 

تقول الباحثة بهيجة سيمو التي تسرق 
األضواء في كل مرة يتم فيها الحديث 

يخ الدولة العلوية،  عن السالطين، وتار
من خالل قدرتها على دحض كافة أنواع 

يبية)..(، أن المغاربة  الدعاية التخر
اليهود ـ المقيمين في أرض الوطن أو 

في مختلف أنحاء المعمور ـ ال يفوتون 
الفرصة للتعبير عن امتنانهم لمواقف 

جاللته الشجاعة المنطلقة من قيم 
يقة مبنية على الدين والمواطنة عر



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

ولي العهد األمير موالي الحسن، 
شارك بالرسم بعد أن كان الرسم 

مادة أساسية في التعليم.

العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

لشكر يهاجم أغلبية 
أخنوش ويتهمها 
باالستقواء على 

المعارضة 
الرباط. األسبوع

  

لحزب  األول  الكاتب  لشكر،  إدريــس  انتقد 
االتحاد االشتراكي، أحزاب األغلبية الحكومية، 
واتهمها بـ»التغول واالستقواء على املعارضة 

البرملانية«.
صحفية،  تــصــريــحــات  ــي  ف لشكر  ــح  وأوضــ
ومحاربة  مواجهة  في  ظل  »االتحاد  أن  مؤخرا، 
التغول والتصدي للقطبية والهيمنة منذ ما يزيد 
عن عشر سنوات، حينما تصدر العدالة والتنمية 
الحكومية  »األغلبية  أن  وقال   ،»2011 انتخابات 
وتكريس  الواقع  األمر  سياسة  فرض  إلى  سعت 
املؤسسات   كل   على   القسرية   الهيمنة  من   نوع  
االستقواء  ة  مرحل من  انتقلنا  بحيث   ، تخبة املن
باألعداد إلى مرحلة التغّول والهيمنة على الحياة 

السياسية«.
اليوم  املتواجدة  األحــزاب  أن  لشكر،  وأضاف 
فيما  مختلفة  كــانــت  الــتــي  هــي  األغــلــبــيــة،  فــي 
خالل  النظر  وجــهــات  وفــي  املــواقــف  ــي  ف بينها 
املغربي  الناخب  يتوقع  ولم  النتخابية،  ا الحملة 
العام،  الشأن  التي ستدبر  هي  ألحزاب  ا هذه  أن 
ملختلف  ومجاال  مؤسسة  يعد  البرملان  « أن  ذلك 
التعبيرات، ويجب فسح املجال للحرية والتعبير 
داخله«، متأسفا لـ»اعتماد قواعد قلصت من هذه 
التعبيرات مع أن ممثلي األمة يجب أن يتمتعوا 
كان  لو  حتى  والتعبير،  الحرية  من  ف  كا بقدر 
هناك فردا واحدا ممثال في البرملان«، يقول الكاتب 

قبل  االشتراكي،  التحاد  ل األول 
أن يشير إلى أن »عدم تواجد 

االتحاد في الحكومة، يرجع 
إلى أن الحزب اختار شعار 
منطلق  من  أوال،  الوطن 
إيــمــانــه بــخــدمــة الــوطــن 
من أي موقع كان«، مؤكدا 
استعداده لخدمة البالد، 
أو  األغلبية  ي  ف كان  سواء 

في املعارضة، أو من خالل 
املجتمع.

رئيس النيابة العامة يدعو لترشيد االعتقال االحتياطي

كـواليـس  األخبــار

الرباط. األسبوع
  

ــن  ــسـ ــحـ قــــــــال الـ
الــــداكــــي، رئــيــس 
ــنــيــابــة الــعــامــة  ال
ــل الــعــام  ــي ــوك وال
ــة  ــم لـــــــدى مــحــك
أن  ــض،  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
االعتقال  نسبة 
االحـــتـــيـــاطـــي 
بشكل  ارتفعت 
لتصل  ملحوظ 
شتنبر  نــهــايــة  فـــي 
إلى  املنصرم، 
حـــوالـــي 
في   45

املائة.

موضوع  أن  العامة،  النيابة  رئيس  وأوضح 
ضمن  بــاألولــويــة  حظي  االحتياطي  االعتقال 
السياسة الجنائية، إال أن أداء الفاعلني في حقل 
العدالة الجنائية ال زال يثير الكثير من االنتقاد.
التي  السلبية  األثـــار  أن  الــداكــي،  وأضـــاف 
تدبير  على   »19 »كوفيد  وبــاء  انتشار  أفرزها 
انعكست  االحــتــيــاطــيــني،  املعتقلني  جلسات 
املاضية،  السنوات  نتائج  على  ملحوظ  بشكل 
الحكم  قضاة  جميعا،  منا  يقتضي  الــذي  األمــر 
والتحقيق والنيابة العامة، أن نضاعف الجهود، 
عند  االعتقال  إلــى  اللجوء  ترشيد  عبر  ســواء 
تحريك املتابعات، أو من خالل الرفع من نجاعة 

األداء عند البت في قضايا املعتقلني.
يعتبر  االحتياطي  االعتقال  ترشيد  أن  وأكد 
الجنائية،  السياسة  تنفيذ  في  مركزيا  محورا 
واللقاءات  االجتماعات  في  دائما  مكانه  ويجد 
أن  اعتبار  على  الجنائية،  بالعدالة  تعنى  التي 
االعتقال االحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه 
األساسية التي كرستها املواثيق الدولية والكتب 
أنه  كما  الحرية،  في  الحق  وهو  أال  السماوية، 

يشكل مرآة حقيقية ملدى احترام قواعد وشروط 
املحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة.

»تحريك  وشدد رئيس النيابة العامة على أن 
الدعوى العمومية في حالة اعتقال، يجب إعماله 
في األحوال االستثنائية التي تكون فيها حقوق 
بها بشكل صــارخ من  املــســاس  تــم  قــد  أخــرى 
املبررات  توفر  ضــرورة  مع  فيه،  املشتبه  طرف 
من  و74  و73   47 املواد  في  املحددة  القانونية 
في  تتمثل  والتي  الجنائية،  املسطرة  قانون 
وانعدام  الجرمي  الفعل  وخطورة  التلبس  حالة 
على  قوية  ــل  دالئ وتــوفــر  الحضور،  ضمانات 
هذه  تأثير  ومدى  للجريمة،  به  املشتبه  ارتكاب 
األخيرة على حقوق الغير أو على النظام واألمن 
وحسن  النجاعة  »قواعد  أن  وأوضــح  الــعــام«، 
ملختلف  دوريني  وتقييما  تتبعا  تقتضي  األداء، 
في  االعتقال  قــرارات  وتأتي  املتخذة،  القرارات 
مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي 2000 معتقل 
ما  املتابعة،  عدم  أو  بالبراءة  قضاياهم  تنتهي 
يطرح تساؤالت عن جدوى االعتقال في مثل هذه 

الحاالت«.
الداكي

لشكر

في

المدرسة  المولوية

الرباط. األسبوع
  

واالشتراكية  التقدم  فريق  تقدم 
قانون  بمقترح  ــواب،  ــن ال بمجلس 
املتعلق  ــرســوم  امل بتغيير  يــوصــي 
أجل  من  وذلــك  الصحية،  بالطوارئ 
الحكومية  املراسيم  على  االستناد 
أو  املناشير  قبيل  من  سواها،  دون 
البالغات أو أي آليات أخرى، والتي 
ال تجد لها سندا دستوريا في اتخاذ 
ــرارات كــمــا هــو الــشــأن  ــقـ بــعــض الـ

بالنسبة لفرض جواز التلقيح.

ــي  ــاب ــي ــن ــق ال ــريـ ــفـ وأوضـــــــح الـ
القرار  هذا  »اتخاذ  أن  لـ»الكتاب«، 
بالنظر  املبدئية،  الناحية  من  متفهم 
لــرغــبــة الــســلــطــات الــعــمــومــيــة في 
املناعة  وتحقيق  الــوبــاء  محاصرة 
الجماعية والعودة التدريجية للحياة 
دون  يحول  ال  ذلــك  لكن  الطبيعية، 
تمنع  التي  الدستور  بأحكام  التقيد 
حتى  األشخاص،  تنقل  حرية  تقييد 
التلقيح  جــواز  فــرض  عن  تترتب  ال 
قانونية،  وتــجــاوزات  مسؤوليات 
قد  السلطة،  استعمال  في  والشطط 
الــدولــة  وأجــهــزة  مــؤســســات  تكلف 
ظل  في  خاصة  وقانونيا،  حقوقيا 
بإسناد  املتعلق  الكبير  ــاك  ــب االرت

املؤهلني  لغير  التلقيح  جواز  مراقبة 
قانونا«.

أن  إلــى  االشــتــراكــي  الفريق  وأشــار 
فيها:  جــاء  القانون  من  الثالثة  ــادة  امل
إعالن  فترة  خــالل  الحكومة،  ))تــقــوم 
التدابير  جميع  باتخاذ  الطوارئ،  حالة 
الحالة،  هــذه  تقتضيها  التي  الــالزمــة 
وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل 
تفاقم  دون  للحيلولة  والعاجل  الفوري 
الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع 
األشخاص  لحماية  املتاحة  الوسائل 
التدابير  تحول  وال  سالمتهم،  وضمان 
املتخذة املذكورة، دون ضمان استمرارية 
وتأمني  الحيوية،  العمومية  املــرافــق 

الخدمات التي تقدمها للمرتفقني((.

منع نبيلة منيب من دخول البرلمان

الرباط. األسبوع 
  

ــي  ــراك  اســتــنــكــر حـــزب االشــت
ــد، مــنــع أمــيــنــتــه الــعــامــة  ــوحـ املـ
والبرملانية نبيلة منيب، من دخول 
معتبرا  مهامها،  ألداء  الــبــرملــان 
لصوت  مقصودا  إقصاء  املنع  ذلك 
ــاســي، ويــمــثــل خـــروجـــا عن  ســي
الدستور وانقالبا على مقتضياته.

منيب  »منع  أن  الحزب،  واعتبر 
من دخول البرملان بسبب عدم حملها 
لجواز التلقيح، يعد إقصاء تعسفيا 
ــيــة املــؤســســة  ــا الســتــقــالل ــربـ وضـ
فاقد  ــواز  جـ بــفــرض  التشريعية، 
للنواب  للسماح  كشرط  للشرعية 
الدستورية«،  بواجباتهم  بالقيام 
حالة  استغالل  »خطورة  من  وحذر 
مستقبل  على  الصحية  الــطــوارئ 

ــة وعـــلـــى الــحــقــوق  ــراطــي ــق ــم ــدي ال
منع  عقب  بــالدنــا  فــي  والــحــريــات 
رغم  منيب،  نبيلة  البرملانية  النائبة 
تقديمها لشهادة تحليل PCR تؤكد 

عدم إصابتها بفيروس كوفيد 19«.
»عزمه  املوحد  االشتراكي  وأكد 
القانون  به  يسمح  ما  بكل  القيام 
وإجــراءات  متنوعة  مــبــادرات  من 
األمينة  حــق  لحماية  مــتــعــددة، 
العامة في ممارسة مهامها كنائبة 
ــن حقوق  ع ــاع  ــدفـ والـ بــرملــانــيــة، 
واملواطنني  املــواطــنــات  وحــريــات 
والتصّدي لتهديد حقوقهم العملية 
ــة والــصــحــيــة وحــق  ــيـ ــدراسـ والـ

التجوال والتنقل«.
وطــالــب الــحــزب بــاحــتــرام عدم 
إجبارية التلقيح وعدم التمييز بني 
والعدول  امللقحني،  وغير  امللقحني 
لولوج  التلقيح  جــواز  فــرض  عن 
توفير  على  والحرص  املؤسسات، 

شروط العيش الكريم.

الرباط. األسبوع
  

ــن الــشــبــاب  مــجــمــوعــة مـ
ــيـــاجـــات  ــتـ االحـ ذوي  ــن  ــ م
ــدي الــبــصــر،  ــاق ــخــاصــة، ف ال
ــاء 26  ــالث ــث نــظــمــوا يـــوم ال
أكـــتـــوبـــر الــــجــــاري، وقــفــة 
القطار  محطة  في  احتجاجية 

زميل  مع  تضامنا  بالرباط، 
لهم تعرض العتداء مشني من 
العاملني  املراقبني  أحد  طرف 

بالقطار.
كــانــت  ــة  ــف ــوق ال أن  ــم  ــ ورغ
ال  املحتجني  وعـــدد  سلمية، 
أن  إال  شخصا،   20 يتعدى 
داخــل  حصل  كبيرا  ارتباكا 
عنها  املسؤول  لكون  املحطة، 
انفلت منه زمام األمور، وبقي 

تائها وحالته تثير الشفقة.

فريق برلماني يقترح تعديل قانون الطوارئ

احتجاج فـي محطة القطار بالرباط 

كاف



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
5 العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

كـواليـس  األخبــار

هل هي بداية األزمة عمليا ؟

روسيا تعرقل مشروع قرار حول الصحراء وتـتحفظ
المسـتـديرة الـموائـد  عـلى 

الرباط. األسبوع
  

الواليات  اقترحته  رفضت روسيا مشروع قرار 
أجل  من  األمــن،  مجلس  في  األمريكية  املتحدة 
تمديد عمل بعثة »املينورسو« إلى غاية 31 أكتوبر 
حــوارات  صيغة  على  تعترض  أنها  كما   ،2022
املوائد املستديرة املقترحة في تقرير األمني العام 

لألمم املتحدة بخصوص الصحراء املغربية.
للوكالة  أجنبي  دبلوماسي  مــصــدر  وكــشــف 
مشروع  عرقلت  روسيا  أن  لألنباء،  الفرنسية 
املكلفة بملف الصحراء، في  قانون أعدته أمريكا، 
األمم املتحدة، مؤكدا أن موسكو غير راضية على 

فقرات متعلقة بالعملية السياسية.
بني  خالفات  هناك  أن  املصدر،  نفس  وأضــاف 
روسيا وأمريكا حول النص النهائي، خاصة فيما 
يتعلق بمقترح صالحيات بعثة »املينورسو« وشكل 

املفاوضات حول مستقبل الصحراء املغربية.
العودة  الجزائر  ويأتي موقف روسيا، بعد رفض 
الصحراء  بشأن  املستديرة  املائدة  محادثات  إلــى 
املغربية، بعد تعيني املبعوث األممي الجديد ستيفان 
دي ميستورا، الذي حظي بموافقة املغرب وباإلجماع 

داخل مجلس األمن إلعادة فتح املفاوضات.
وسبق ملجلس األمن أن أكد في مسودة القرار، 
واقعي  سياسي  حل  إلــى  التوصل  ضــرورة  على 
أساس  على  الطرفني  من  ومقبول  ودائــم  وعملي 
البعثة  دور  على  التركيز  ضــرورة  مع  التوافق، 

الدولية في الحفاظ على األمن، وإلزام كل األطراف 
لضمان  املستديرة  املــوائــد  إطــار  في  باالجتماع 

نتيجة ناجعة.
حل  إلــى  للتوصل  الوحيد  اإلطــار  وباعتبارها 
سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه 
ضرورة  على  املجلس  شدد  اإلقليمي،  النزاع  لهذا 
استمرار مسلسل املوائد املستديرة، بمشاركة كل من 
املغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

إلى  األمن  مجلس  أعضاء  دعا  أخرى،  جهة  من 
البوليساريو  فرضتها  التي  القيود  جميع  رفــع 
الكامل  االحترام  على  وأكــدوا  »املينورسو«،  على 
مع  إليها  التوصل  تم  التي  العسكرية  لالتفاقات 

النار،  إطــالق  وقــف  باتفاق  يتعلق  فيما  البعثة 
واالمتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض جهود 

األمم املتحدة في رعاية املفاوضات.
وأشاد أعضاء مجلس األمن بااللتزام املتواصل 
للمغرب باحترام وقف إطالق النار، وكذلك تعاونه 
واليتها  تفعيل  أجل  من  »املينورسو«  مع  الكامل 

ملراقبة وقف إطالق النار.
املتحدة،  لألمم  الــعــام  ــني  األم عبر  أن  وسبق 
اإليطالي  بتعيني  تفاؤله  عن  غوتيريس،  أنطونيو 
خاصا  مبعوثا  ميستورا،  دي  ستيفان  السويدي 
مبعوث  اختيار  في  املنظمة  فشل  بعد  للصحراء، 

جديد منذ سنة 2019.

ما خفي
املاليير  أصحاب  الــوزراء  ظاهرة 
ــى الــنــقــاش  قـــد تــفــرض نــفــســهــا عــل
أن   بعد  األيــام،  مستقبل  في  العمومي 
تتحدث  اإلعالمية  التقارير  أصبحت 
إلــى  ــوا  ــحــول ت ســابــقــني  وزراء  عـــن 
بالخارج،  كبرى  في شركات  مساهمني 
دون أن يعلم أحد الطريقة التي تم بها 
ذلك، كما ال يعلم أحد إن كان في األمر 

تضارب مصالح)..(.

قطاعه  فصل  ــذي  ال لقجع  فــوزي 
سابق،  وقت  في  مديريات«  »عدة  إلى 
وكان حلمه أن يصبح »مدير املديرين«، 
ــرا إلـــى جــانــب  ــ ــ ــح »وزي ــب لــكــنــه أص
أن  مطلعة،  مصادر  تقول  الــوزيــرة«، 
رأيه  فــرض  من  مكنه  بامللفات  إملامه 
القطاعية  امليزانيات  بعض  إعداد  في 
استشاروا  الذين  الــوزراء  بعض  على 
معه، وصاروا يقولون: »هاذشي درناه 

بالتشاور مع لقجع«.

مقطوع  الــحــوار  أن  عمليا  تأكد 
سعد  السابق  الحكومة  رئــيــس  بــني 
الحكومة  ورئيس  العثماني،  الدين 
كيران، حيث  بن  اإلله  عبد  الذي سبقه 
كشف الخالف حول املؤتمر املقبل، أن 
وسطاء،  عبر  إال  يتحدثان  ال  الرجلني 
يساهمون  قد  الوسطاء  أن  ومعلوم 
في رفع درجة الخالفات بدل تهدئتها، 

بغض النظر عن نيتهم)..(.

من مظاهر تحالف األغلبية الهش، 
رغم أنها مكونة من ثالثة أحزاب فقط، 
الفاسي«،  اللوبي  »قائد  هجوم  هي 
الــبــرملــانــي عــبــد الــعــزيــز الــلــبــار، في 
حكومة  على  طويلة،  برملانية  مداخلة 
»تخدم  أنها  بدعوى  أخــنــوش،  عزيز 
أنه  علما  الكبرى«،  اللوبيات  مصالح 
واملــعــاصــرة  ــة  األصــال لــحــزب  ينتمي 

املشارك في هذه الحكومة.

في حكومة »الكفاءات الكندية«، 
املناخ،  وخبراء  الفضاء  خبراء  بني 
ــرة املــرشــحــني  ــي كــمــا جـــاء فـــي س
خيرا  املغاربة  استبشر  لالستوزار، 
ميالني  الخارجية  وزيــرة  بتعيني 
نظرا   ،)Mélanie Joly( جولي 
اشتغلوا  الذين  املغاربة  مع  لعالقاتها 
الــحــكــومــة  ــس  ــي رئ أن  مــعــهــا، عــلــمــا 
ــرودو، شكل  ــ تـ الــكــنــديــة، جــوســتــان 
من  متساويني  فريقني  مــن  حكومته 

الرجال والنساء..

التعليم  وزيـــر  ــه  ب ــام  قـ ــا  م أول 
إحالة  هو  بنموسى،  شكيب  الجديد، 
ملفات ضخمة تتعلق بأكاديمية الرباط، 
يتم  ما  وضمن  العامة،  النيابة  على 
أيام  من  عنه، صفقات ضخمة  الحديث 
املخطط االستعجالي للتعليم، وصفقات 
على  بناء  »كورونا«،  في جائحة  أخرى 

تقارير سابقة للمفتشية العامة.

نبيلة  املعفية  الوزيرة  اسم  ظهر 
ــي الــجــريــدة  ــن جــديــد ف الــرمــيــلــي، م
وزيــرة  باعتبارها  ليس  الــرســمــيــة، 
ــرة  وزي باعتبارها  ولــكــن  مستقيلة، 
السؤال  ليطرح  االختصاصات،  كاملة 
األيام  تلك  عن  الخطأ،  هذا  بمناسبة 
خطأ  أي  فيها  يتسلل  يكن  لــم  التي 
انتهى  والذي  الرسمي،  املنشور  لهذا 
بانتهاء أيام الخبير والفقيه القانوني، 
من  سبقوه  والذين  الضحاك،  إدريــس 

نفس العيار)..(.

مضيان يطالب بالمساواة 
بين األطباء واألساتذة 

الجامعيـين 

الرباط. األسبوع
  

طالب رئيس الفريق االستقاللي بمجلس 
النواب، نور الدين مضيان، الحكومة، برفع 
رواتب األطباء لتسويتها مع أجور األساتذة 
بقائهم  لضمان  تحفيزية  كآلية  الجامعيني، 

باملغرب.
قانون  مناقشة  خالل  مضيان،  وأوضــح 
األســتــاذ  أن  الـــنـــواب،  بمجلس  املــالــيــة 
الجامعي يحصل على راتب قدره ما بني 13 
و15 ألف درهم، ويشتغل عشر ساعات في 
األسبوع، بينما راتب الطبيب 7500 درهم 
تحفيز  هدفه  املطلب  هذا  بأن  وقــال  فقط، 
إعــادة  عبر  الطبيني  واملساعدين  األطباء 
ليل  يشتغلون  لكونهم  رواتبهم،  في  النظر 
نهار في ظروف يعرفها الجميع، متسائال: 
وبلجيكا  وكندا  لفرنسا  أطباء  نكون  هل 
وأملانيا، بينما 70 باملائة من العالم القروي 

بدون طبيب؟
التوظيفات  في  النظر  إعــادة  إلى  ودعــا 
الطب  طلبة  مع  عقود  إبرام  عبر  الجهوية، 
لالشتغال  الجهة  نفس  في  يدرسون  الذين 

فيها ملدة معينة.

أطباء يطالبون بمنع تلقيح األطفال

تناقضات حكومية في قانون المالية

الرباط. األسبوع
  

األطــبــاء  مــن  مجموعة  راســـل 
والصيادلة، وزير الصحة وأعضاء 
والجمعية  الــعــلــمــيــة،  الــلــجــنــة 
والجمعية  األطفال،  لطب  املغربية 
املغربية ألمراض األطفال املعدية، 
القاصرين،  تلقيح  إيقاف  من أجل 
واحترام حرية االختيار في تلقي 
وإلغاء  للبالغني  بالنسبة  اللقاح 

جواز اللقاح.
واألطباء  الصحة  مهنيو  وقال 
في رسالتهم: »إن إجبارية التلقيح 
يتعلق  ــر  األمـ ألن  لــهــا،  مــبــرر  ال 
الوفيات  نسبة  تتجاوز  ال  بمرض 
هذه  أن  كما  باملائة،   1 ذروتــه  في 

غالبيتها  فــي  تتعلق  الــوفــيــات 
تعاني  التي  والحاالت  باملسنني 
من أمراض مصاحبة، إضافة إلى 
الخاصة  املرض  فسيولوجية  أن 
مفهومة  أصبحت   ،19 بكوفيد 
أكثر، لهذا، فال مبرر بأي حال من 
ساكنة  تلقيح  إلجبارية  األحــوال، 

سليمة تتمتع بكامل الصحة«.
األطفال  أن  املهنيون،  وأضاف 
نادرا ما يصابون باملرض وتكون 
إال  مميتة  وغير  طفيفة،  إصابتهم 
ال  مما  استثنائية،  جد  في حاالت 
مؤكدين  تلقيحهم،  نهائيا  يبرر 
في  للتلقيح  جانبية  أثــار  ظهور 
حاالت  منها  املغرب،  وفي  العالم 
وفيات في صفوف بعض األطفال 

بعد التلقيح.
»فعالية  أن  هــــؤالء،  وأوضــــح 
االختبار  تزال في طور  ال  اللقاحات 

أن  حيث  الساعة،  لحد  تثبت  ولــم 
في  يستمر  امللقح،  غير  كما  امللقح 
للمرض  والتعرض  الفيروس  نشر 
املميتة،  وحتى  الخطيرة  بأشكاله 
يوفر  التلقيح  جواز  فإن  وبالتالي، 
أمانا وهميا ويشكل خطرا ألنه يدفع 
تدابير  احترام  عدم  إلى  املواطنني 

الحماية الفردية والجماعية«.
إلــى  الــصــحــة  مهنيو  ــار  وأشــ
 »19 »كوفيد  مرض  عالج  إمكانية 
الكلوروكني  مثل  األدويــة،  ببعض 
ــرة، وأيــضــا  ــك ــب ــه امل فــي مــراحــل
فعاليته  أظهر  الذي  باإليفرمكتني 
في الوقاية والعالج من »كورونا«، 
ــات فــعــالــيــة عقار  ــب وقـــد »تـــم إث
الــواقــع،  أرض  على  إيفرمكتني 
براديش  أوتار  منطقة  في  السيما 
في الهند، التي يبلغ عدد سكانها 

200 مليون نسمة«.

الرباط. األسبوع
  

مجلس  فــي  االشــتــراكــي  الــفــريــق  رئــيــس  اعتبر 
النواب، عبد الرحيم شهيد، أن مشروع املالية الذي 
لالنتظارات  بالنظر  لآلمال،  مخيب  الحكومة،  قدمته 

قدمتها  التي  والوعود  للمواطنني،  املتعددة 
الحكومة.

محتشم  املشروع  »هذا  أن  شهيد  وأضاف 
االقتصاد  في  رجة  إحــداث  على  قــادر  وغير 
واملجتمع بالشكل الذي يطمئن على مواجهة 

بشكل  البالد  تنتظر  التي  التحديات 
استباقي«، وأن »قانون املالية لسنة 
الذي  اإلطار  2022، ال يخرج عن 
السابقة  الحكومة  معامله  حددت 
وقدمته بمناسبة تقديم حصيلة 
مبرزا   ،»2021 ميزانية  تنفيذ 

وملسات  التجديد  طابع  إضفاء  محاولة  »رغــم  أنه 
الفريق الحكومي الجديد، إال أن استعراض الحصيلة 

كان غير موفقا ومفتقدا لإلخراج املناسب«.
وأكد رئيس الفريق االشتراكي، أن هناك تناقضا 
التحاليل،  إليه  انتهت  وما  الحكومة  في تصريحات 
يتعلق  فيما  خــاصــة  للظرفية،  بها  قــامــت  الــتــي 
بالفرضيات التي بني عليها مشروع القانون املالي، 
ونسبة النمو، وأسعار الغاز، بالنظر إلى السياق 
ذلك  عن  يترتب  وما  املشروع  فيه  جاء  الذي 
من إغالق للحدود بني الفينة واألخرى في 
األسعار  وارتفاع  والبضائع  السلع  وجه 

في السوق الدولية.
واستغرب نفس املصدر من تقرير وزيرة 
االقتصاد واملالية، الذي انتقدت من 
خالل  الحكومي  التدبير  خالله 
مع  املــاضــيــة،  ســنــوات  العشر 
العلم أن حزبها كان مشاركا في 
وأشرف  السابقة،  الحكومات 

على قطاعات حيوية فيها.

مضيان

شهيد
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ملف  األسبوع

إرهاصات عودة العالقات المغربية 
الجزائرية خالل سنة 1988

مرحلة  الجزائرية  املغربية  العالقات  دخلت 
إعالن  خلفية  على   ،1976 مارس   7 منذ  قطيعة 
فوق  الصحراوية«  »الجمهورية  قيام  الجزائر 
واستمرت   ،1976 مـــارس   27 ــوم  ي أراضــيــهــا 
 ،1988 سنة  إلى  سنة   12 البلدين  بني  القطيعة 
عندما نجحت الوساطات العربية في فتح قنوات 
السائد  االعتقاد  وظــل  البلدين،  بــني  الــحــوار 
الجزائر  مع  عالقاته  قطع  عن  أعلن  املغرب  أن 
البوليساريو  لجبهة  األخيرة  هذه  دعم  بسبب 
الصحراوية«  العربية  »الجمهورية  قيام  وإعالن 
الثاني  الحسن  أن  غير  الجزائري،  التراب  فوق 
جريدة  معه  أجرته  حوار  في  االعتقاد  هذا  فند 
»لوموند«، يوم 4 غشت 1988، عندما أعلن بصفة 
رسمية عن استئناف العالقات بني البلدين، حيث 
صرح قائال: ))يتعني الرجوع إلى الوراء بعض 
الشيء، فالكل يعتقد أن املغرب قد قطع العالقات 
بتلك  الــجــزائــر  اعــتــراف  بسبب  الــجــزائــر  مــع 

الذين  من  لست  إنني  الصحراوية،  الجمهورية 
األمــور  وينسون  الثانوية  بــاألمــور  يتشبثون 
هذا  في  أقطع  أن  علي  كان  أنه  فلو  الرئيسية، 
الشأن، لكنت قطعت لدى ظهور بوليساريو الذي 

ظهر قبل »الجمهورية الصحراوية«((.
التصريح:  نفس  الراحل ضمن  امللك  وأضاف 
)).. وإنني أطلب من كل قراء جريدة »لوموند«، 
ينسوا  أن  جزائريني،  أو  مغاربة  كانوا  ســواء 
مباشرة ما سأقوله -لكن التاريخ هو التاريخ - فقد 
قطعنا ألن خمسة وأربعني ألف مغربي طردوا من 
هناك  كانت  لقد  الإنسانية،  ظروف  في  الجزائر 
بعملية  قصير  وقت  منذ  حملهن  وضعن  نساء 
أفخاذهم  عــظــام  كــانــت  وأشــخــاص  قيصرية، 
داخــل  الــعــالج  أجــهــزة  لهم  وأزيــلــت  مكسورة 
الحدود،  إلى  بهم  رمي  هؤالء  كل  املستشفيات، 
وإنني ال أعرف ما آلت إليه ممتلكاتهم وكرامتهم، 
فقد تم التفريق بني الزوج وزوجته واألخ وأخته، 
خمسة  ــام  أمـ أنفسنا  وجــدنــا  صــبــاح،  وذات 
بالجزائر  يعيشون  كانوا  مغربي  ألف  وأربعني 
منذ عقود، إن لم نقل منذ أجيال، هذا هو السبب 
هو  السبب  وليس  العالقات  نقطع  جعلنا  الذي 

»الجمهورية الصحراوية«((.  
يفهم من هذا، أن عاهل البالد أكد أن استمرار 
عودة  دون  يحول  ال  للبوليساريو  الجزائر  دعم 

أشرنا  كما  أنــه  وبما  البلدين،  بــني  العالقات 
بدأت   ،1988 وبداية سنة   1987 نهاية سنة  منذ 
العالقات  ــادة  إع أجــل  من  العربية  الوساطات 
هذا  وتحت  طبيعتها،  إلى  الجزائرية  املغربية 
الضغط، بدأت الجزائر تحاول القيام بمحاوالت 
أجل  من  املغربية  املبادرات  بها  تقابل  خجولة 
إعادة العالقات، وأطلقت الجزائر دعاية في الدول 
املغرب  العالقات بينها وبني  أن  العربية مفادها 

غير مقطوعة، وأن هناك اتصاالت بني الدولتني.
مباشرة  خــرج  الــثــانــي،  الحسن  املــلــك  لكن 
االدعــاءات  هــذه  ليكذب   ،1988 سنة  بداية  في 
وجريدة  »املصور«  مجلة  مع  أجــراه  حــوار  في 
 ،1988 فبراير   18 يوم  »الجمهورية« املصريتني، 
ذلك أنه عندما طرح عليه سؤال حول التحالفات 
الــســؤال  وكـــان  الــجــديــدة  إفريقيا  شــمــال  فــي 
تبادال  هناك  أن  املالحظ  امللك،  »جاللة  كالتالي: 
في التحالفات على األقل بالنسبة لليبيا، فليبيا 
كانت تربطها باملغرب معاهدة اتحاد وهي اآلن 
مرتبطة  كانت  فحينما  آخر،  اتجاه  في  تتحرك 
املغربي  الــتــراب  وحــدة  عــن  أعلنت  بــاملــغــرب، 
نقرأ  واليوم  البوليساريو،  مع  تعاملها  وأوقفت 
العزيز،  عبد  ومحمد  القذافي  بني  اجتماع  عن 
واجتماع ثالثي ضم القذافي وبن جديد ومحمد 
عودة  هذا  يعتبر  نظركم  في  فهل  العزيز..  عبد 

إلى العنف من جديد، وعودة لوضع املنطقة على 
امللك  فقسم  مــاذا؟«،  أم  أخرى،  مرة  بركان  فوهة 
لليبيا وكان  األول خصصه  إلى قسمني:  جوابه 
لم  إننا  يقال،  الحق  لليبيا،  ))بالنسبة  كالتالي: 
نر منها لحد اآلن أي تغير رغم الخصومة التي 
وقعت بيننا بعد أن قررنا فسخ االتحاد بكيفية 
وحسب  معلوماتنا  حسب  فليبيا،  انــفــراديــة، 
في  الحياد  زالت على  ما  الواقع،  في  ما نالحظ 
االجتماع  في  جرى  ملا  بالنسبة  أما  الباب،  هذا 
الثالثي الذي انعقد، فاللـه أعلم، هل األخبار التي 
تسربت صحيحة أو غير صحيحة، فال يمكنني 
أن أحكم على األمور بناء على أقوال الصحف في 
هذا الباب، وإن كنت أكن كل احترام للصحافة((، 
أما القسم الثاني من الجواب، فخصصه لتطور 
أن  كشف  حيث  الجزائرية،  املغربية  العالقات 
األمور ليست على ما يرام عندما قال: )).. ثم إن 
الشيء الذي يجب أن يلفت النظر إليه - واملسألة 
الجزائريني  إخواننا  أن  هو   - جدا  مهمة  هنا 
يوهمون إخواننا العرب، وباألخص منهم الذين 
بأن  عليها،  يشكرون  محمودة  بوساطة  قاموا 
املذكرات ما زالت جارية بيننا وبينهم وما زال 
االتصال قائما... إلخ، والواقع أن شيئا من هذا لم 
يكن، فاملذاكرة واالتصاالت جامدة اآلن بيننا، وال 

نجد لدى الجانب الجزائري أي جواب 

قصة أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر والمغرب 
كـما أراده الحسـن الـثاني

كيف أجهضت البوليساريو حلم تأسيس مغرب عربي

سعد الحمريأعد الملف: 

ال حديث هذه األيام إال عن أنبوب الغاز الرابط بين المغرب والجزائر وإسبانيا، والذي ينتهي بنهاية أكتوبر الجاري، حيث ال 
يزال الوضع غامضا حول تجديد الجزائر لالتفاقية من عدمها، وقد طرحت عدة سيناريوهات من الممكن أن تحصل ومن الرابح 

ومن الخاسر في حالة عدم تجديد الجزائر لالتفاقية، لذلك يستهدف هذا الملف معالجة الموضوع من الناحية التاريخية، 
وكيف راهنت عليه دول المغرب العربي فور استئناف العالقات المغربية الجزائرية سنة 1988.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
7 العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

ملف  األسبوع

دبلوماسيتهم  ولكن  إيجابية،  بادرة  أي  وال 
- وأقول دبلوماسيتهم- توهم وتحاول أن توهم 
القائمني  وباألخص  واإلسالمية،  العربية  الدول 
زالت  ما  املــذكــرات  بــأن  املحمودة،  بالوساطة 
جارية بيننا وبينهم، وبأن األمور على أحسن ما 

يرام، وهذا مخالف للواقع((.

البيان الرسمي الستئناف
 العالقات بين البلدين

لقد أعطى هذا التصريح نفسا جديدا للعالقات 
بني البلدين، حيث تسارعت األحداث إلى االنفراج، 
وعندما جاء شهر رمضان، تكثفت االتصاالت بني 
بزيارة  توجت  والجزائريني،  املغاربة  املسؤولني 
رضى  وأحمد  البصري  إدريــس  من  كل  بها  قام 
 1408 رمــضــان   28 يــوم  الجزائر  إلــى  جــديــرة، 
املوافق لـ 15 ماي 1988، أعلن بعدها بيوم واحد، 
استئناف  عن  رمضان،  شهر  من  يوم  آخر  وهو 
وصــدر  البلدين،  بــني  الدبلوماسية  العالقات 
ليوم  املــوافــق   1988 مــاي   16 يــوم  رسمي  بيان 
حول  والجزائر،  الرباط  من  كل  في  رمضان   29
البلدين،  بني  الدبلوماسية  العالقات  استئناف 
السياسي  الــحــوار  ــار  إط ــي  ))ف كالتالي:  جــاء 
مغربي  وفــد  زار  والجزائر،  املغرب  بني  القائم 
يتألف من السيدين أحمد رضى جديرة وإدريس 
البصري الجزائر، في 28 رمضان 1408 املوافق 
املندرجة  الزيارة  هذه  وخالل   ،1988 مايو   15 لـ 
بصفة خاصة  جــرت  التي  االتــصــاالت  إطــار  في 
الشقيقني،  البلدين  بني  األخيرة  األسابيع  خالل 
السيد  فخامة  قبل  من  املغربي  الوفد  استقبل 
الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية، األمني العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني، وأجرى محادثات سياسية مع 
الشريف  محمد  السادة  من  يتألف  جزائري  وفد 
والعربي  اإلبراهيمي  الطالب  وأحمد  مساعدية، 

بلخير، والهادي الخضيري.
وعلى إثر هذه املحادثات، فإن الطرفني: استنادا 
إلى وحدة املصير التي تجمع الشعبني الشقيقني 
إقامة  على  عزمهما  وإلــى  والجزائري،  املغربي 
وحسن  السلم  على  ترتكز  بينهما  دائمة  عالقة 
املساهمة  في  منهما  ورغبة  والتعاون،  الجوار 
الفعالة في اإلسراع ببناء املغرب العربي الكبير، 
على  تحدوهما  التي  الصادقة  لإلرادة  وتجسيما 
امللتفة  العربية  الصفوف  تقوية  في  اإلســهــام 
وذلك  املقدسة،  الفلسطيني  الشعب  قضية  حول 
بتعزيز االنتفاضة الشجاعة في األراضي املحتلة 
بجميع الوسائل وتكثيف العمل العربي الجماعي 
حقوقه  على  الفلسطيني  الشعب  يحصل  حتى 

الوطنية ومن جملتها حقه في إقامة دولته 
األراضــي  جميع  وتحرير  أرضــه  على 
العربية املحتلة وضمنها مدينة القدس 
وحدة  لتعزيز  منها  وسعيا  الشريف، 
وتحرير  وتنمية  اإلفريقية  ــقــارة  ال
منهما  واهتماما  إفريقيا،  شعوب 

بالعمل إلنجاح الجهود الدولية املبذولة 
املساعي  مسلسل  بتنفيذ  لــإلســراع 

إيجاد  إلــى  الرامية  الحميدة 
حل عادل ونهائي لنزاع 

الغربية  الصحراء 
تنظيم  عن طريق 

اســـتـــفـــتـــاء 
ــر  ــ ــري ــ ــق ــ ت

املصير 

ــون  ــكـ يـ
ســـلـــيـــمـــا 

ويجري  وحــرا 
ودون  تــام  بصدق 

ــدا  ــي ــأك وت إكــــــراه،  أي 
ــان  ــريـ ــسـ ــا لـ ــمـ ــهـ ــنـ مـ
املعاهدات واالتفاقيات 
حكومة  ــني  ب املــبــرمــة 

الجزائرية  الجمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة 
تعاليم  من  واستلهاما  الشعبية،  الديمقراطية 
إعــادة  قــررا  املــبــارك،  اإلســالم في شهر رمضان 
السفراء  مستوى  على  الدبلوماسية  العالقات 
الجزائرية  والجمهورية  املغربية  اململكة  بني 
 29 اليوم  هذا  من  ابتداء  الشعبية،  الديمقراطية 

رمضان 1408 املوافق لـ 16 مايو 1988((.

عندما عين الملك طبيبه الخاص 
سفيرا في الجزائر وعينت الجزائر 
الرجل الذي تمناه الحسن الثاني 

سفيرا بالمغرب
 

بني  العالقات  إعــادة  خطوات  ذلك  بعد  بدأت 
من  قصير  وقت  فبعد  كبيرة،  بسرعة  الدولتني 
البلدان السفراء، فقد عني  البيان، تبادل  صدور 
امللك الحسن الثاني أول سفير للمغرب بالجزائر 
وكان   ،1988 ماي   30 يوم  العالقات  عودة  بعد 
سفيره هو الدكتور عبد اللطيف بريش، وعندما 
سلمه أوراق اعتماده خاطبه بالتالي: ))أوال، إنه 
العربي،  املغرب  دول  عالقات  في  تاريخي  يوم 
السفراء،  كباقي  سفيرا  أعــني  ال  إنــي  وثانيا، 
ألنه  صديق  واحــد  آن  في  هو  سفيرا  أعــني  بل 
طبيبي، والصالت التي بيني وبينه هي صالت 
بشرية مبنية على نوع من القرب الخاص، كان 
آخر، ولكن  ميدان  أختار سفيرا من  أن  يمكنني 
ما  إلظهار  عليك  اختياري  وقع  شيء،  كل  وقبل 
لنا من رغبة وطيدة في إبراز حسن نية املغرب 
أن  في  األكيدة  ورغبتنا  املستويات،  على جميع 
نطوي املراحل حتى نتمكن من أن ننسى، سواء 
عند  أو  هنا  سواء  الصغيرة،  أجيالنا  أو  نحن 
أسس  على  املستقبل  لنبني  وقع،  ما  جيراننا، 
في  يكونا  لم  والضغينة  الحقد  ألن  إيجابية، 
أي وقت من األوقات، وال في مكان من األماكن، 
التي  والسليمة  الصحيحة  والقاعدة  األرضية 

ينبني عليها املستقبل((.
لها  سفير  تعيني  فــي  الــجــزائــر  تتأخر  ــم  ول
عبد  يونيو،  فاتح  يــوم  عينت  حيث  باملغرب، 
الحميد مهري، وخالل استقباله، أكد امللك الحسن 
الثاني أنه كان يتمنى أن يكون ذلك الرجل السفير 
الجزائري باملغرب، على اعتبار العالقة الخاصة 

التي جمعت بينهما منذ وقت طويل.

هكذا رأى الملك الحسن الثاني 
أن وصول الغاز الجزائري إلى إسبانيا 

سيعطيها وزنا داخل أوروبا
  

املغرب  بني  العالقات  عــودة  وبعد  مباشرة، 
املغرب  صرح  لبناء  االستعداد  بدأ  والجزائر، 
العربي، ودخل البلدان بطريقة مباشرة في بحث 
املغرب  عبر  يمر  غاز  أنابيب  خط  إقامة  جدوى 
إسبانيا،  طريق  عن  بــأوروبــا  البلدين  ويربط 
املوضوع،  هذا  عن  الحديث  تم  مرة  أول  فكان 
هو يوم 11 غشت 1988، خالل لقاء 
الثاني  الحسن  للملك  صحفي 
في  جــزائــري  وفــد صحفي  مع 
الصخيرات، عندما طرح عليه 
محمد  الــجــزائــري  الصحفي 
جــريــدة  عــن  عــامــر  سعيد 
أفريكان«  »ريفوليسيون 
»نعلم  التالي:  السؤال 
مفاوضات  هــنــاك  أن 
وهناك  حاليا،  تجري 
تدرس  ثنائية  لجان 
ــاريـــع،  بــعــض املـــشـ
أن  أيـــضـــا  ونـــعـــلـــم 
من  سارة  هناك سوابق 
والــوفــاق  اإلخـــاء  معاهدة  خــالل 
من  مكنت  وتونس  الجزائر  بني 
بني  الحدودية  املناطق  تنمية 
مثال  أن  تـــرون  أال  الــبــلــديــن.. 
التنمية الجهوية هذا قد يشكل 
للعالقات  بالنسبة  نموذجا 
أي  وفي  املغربية؟  الجزائرية 
قطاعات؟ وما هي األسبقيات 

التي على التعاون الجزائري املغربي أن يأخذها 
تحدث  ))حينما  امللك:  فأجاب  االعتبار؟«  بعني 
ارتأيت  والطاقية،  الفالحية  املشاكل  عن  زميلكم 
بني  يتم  أن  يمكن  الــذي  التعاون  إلى  أشير  أال 
املغرب والجزائر في املستقبل في مجال الطاقة، 
وإال كنت قد ظهرت بمظهر االنتهازي، وفضلت أن 
ومن  املوضوع،  هذا  عن  بالحديث  أنتم  تبادروا 
باب اللياقة، ال أستطيع ذلك رغم أنكم قد تقولون 
أي  هناك  تكون  أال  املستقبل  فــي  ينبغي  ــه  أن
مجاملة بني املغاربة والجزائريني، ومن املؤكد أنه 
في هذا امليدان، هناك أشياء كثيرة يتعني القيام 
بها، سواء فيما يخص خط أنابيب الغاز أو حديد 
املجال  هذا  في  الدراسات  وصلت  وقد  تندوف، 
إلى مستوى جد متقدم، لكنها توقفت خالل سنة 
و1973   1965 عامي  بني  أنه  غير   ،1974-1973
تمت دراسة هذه امللفات بكل ما يلزم من الجدية، 
تعليمات  أعطى  الشاذلي،  الرئيس  أن  وأعلم 
تطبيع  وقبل  طويل  وقت  قبل  وواضحة  صارمة 
امللفات  هذه  في  التفريط  بعدم  بيننا،  العالقات 
الجزائرية،  املغربية  باملجموعة  بها  واالحتفاظ 
استمرارا  واعتبرناه  صدورنا  ذلــك  أثلج  وقــد 

للسير الدءوب على نهج املغرب العربي.
ويكفي في رأيي تحيني هذه امللفات، وخاصة 
فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز، بحيث أنه إذا ما 
سيصبح  إسبانيا،  إلى  الغاز  إيصال  من  تمكنا 
حينذاك للجزائر وزن خاص ومتميز في أوروبا 
يمكنها من نوع من االستقاللية إزاء غاز االتحاد 
تتنفس  أوروبــا  سيجعل  ما  وهذا  السوفياتي، 
عبر  الخط  يمر  أن  ينبغي  ذلك،  ولتحقيق  أكثر، 

التراب املغربي وجبل طارق.
واملساعدة  للتكامل  مثاال  هــذا  أن  وأعتقد 
الحدودية  للمناطق  بالنسبة  ليس  التنمية  على 
على  فقط  ــك  ذل ــى  إل النظر  يجب  وال  فحسب، 
الصعيد األفقي، بل يمكن أن ينطبق ذلك عموديا، 
ألننا في املغرب بعبور خط أنابيب الغاز لترابنا 
نحو أوروبا، يمكننا االستفادة من املشروع في 
الشمال والجنوب، وسيكون األمر كذلك بالنسبة 
الشغل  فرص  يوفر  مما  جبيالت،  كــارة  لحديد 
الحديدية،  للسكك  وخط  ميناء  إنشاء  ويتطلب 
وأعتقد أن امللفات، ولـله الحمد، متوفرة، فهناك 
وتبعث  وواقعية  وطموحة  جــدا  مهمة  ملفات 
تحيينها  على  نعمل  أن  اآلن  وعلينا  الحماس، 

وتنفيذها((.            
هذا  على  ــال  اآلمـ يعقد  ــان  ك الــكــل  أن  ــدا  ب
استقبال  فخالل  املغاربي،  البناء  في  املشروع 
اللجنة  أشغال  في  املشاركة  الوفود  أعضاء 
ألقى  العربي،  املغرب  لدول  والجمركية  املالية 
))وبهذه  امللك فيهم كلمة، ومن جملة ما قال: 
املناسبة، أود أن أرفع إلى إخواننا في املغرب 
ليبيا وتونس وموريتانيا، بشرى  العربي من 
الجزائرية،  الحكومة  وبني  بيننا  وقع  اتفاق 
ــى على مخطط  األولـ ــرف  األحـ بــوضــع  وذلـــك 
وهيكل املؤسسة املشتركة املغربية الجزائرية 
التي ستسهر على مد قنوات الغاز من الجزائر 
إلى أوروبا عبر املغرب، وهذا العمل ال يتطلب 
بل  واملغرب،  الجزائر  من  اإلدارة  حسن  فقط 
بعدما  ألنــه  كلهم،  اإلخــوان  مساندة  يتطلب 
يصل الغاز إلى أوروبا، سيقال الغاز املغاربي 
أو كما عبر عنه »لوغاز مغربان«، وقد سهرت 
أن  على  واملغربية  الجزائرية  الوفود  من  كل 
فيما  مــذكــورا  املغاربي  النفط  دائــمــا  يكون 
تكون  أن  وأملنا  عليه،  وفيما سنوقع  وقعناه 
التي  القنوات  لكل  األولــى  اللبنة  هي  هــذه 
واقتصاديا،  وسياسيا  ثقافيا  بيننا  سنمدها 

وقبل كل شيء بشريا((. 
بها  عمل  التي  القصوى  السرعة  مرت  وهكذا 
فقد  مقدمات،  ودون  التطبيق،  إلــى  الجانبان 
اللجنة  أشغال  محضر  توقيع  حفل  امللك  ترأس 
»املغرب  الغاز  أنابيب  بتنفيذ  املتعلقة  املختلطة 
املشترك  البيان  في  وجــاء  أوروبـــا«،   - العربي 
املــغــربــي الــجــزائــري مــا يــلــي: ))عــقــد السيد 
بلقاسم نبي، وزير الطاقة والصناعة الكيماوية 
الــجــزائــريــة  للجمهورية  والــبــتــروكــيــمــاويــة 
الديمقراطية الشعبية، والسيد محمد فتاح، وزير 
الجمعة  يوم  املغربية،  للمملكة  واملعادن  الطاقة 
واملعادن  الطاقة  وزارة  بمقر   ،1988 شتنبر   16
بالرباط، جلسة عمل بحضور مساعديهما وسفير 

الجزائر باملغرب السيد عبد الحميد مهري.
ولقد كان هذا االجتماع الذي خصص أساسا 
مناسبة  الطبيعي،  الغاز  مجال  في  للتعاون 
لدراسة النتائج األولية ألشغال اللجنة املختلطة 

»املغرب  الغاز  أنابيب  مشروع خط  حول 
العربي - أوروبا«، وقد كلفت هذه اللجنة  إدريس البصري  و رضى جديرة، قاما بزيارة  للجزائر يوم 15 ماي 1988

كان االجتماع 
الذي خصص أساسا 
للتعاون في مجال 

الغاز الطبيعي، 
مناسبة لدراسة 
النتائج األولية 
ألشغال اللجنة 

المختلطة حول 
مشروع خط أنابيب 

الغاز »المغرب 
العربي - أوروبا«، 
وقد كلفت هذه 

اللجنة التي 
أرسيت بوجدة في 

5 يوليوز 1988، 
من قبل الوزيرين، 

بإعداد تقويم 
أولي لإلمكانيات 
المتاحة لمشروع 
خط ألنابيب الغاز 

»المغرب العربي - 
أوروبا« لضخ الغاز 

الطبيعي الجزائري 
في اتجاه أوروبا 
الغربية وتموين 
السوق المغربية.
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ملف  األسبوع

من   ،1988 يوليوز   5 في  بوجدة  أرسيت  التي 
قبل الوزيرين، بإعداد تقويم أولي لإلمكانيات 
»املغرب  الغاز  ألنابيب  خط  ملشروع  املتاحة 
الطبيعي  الــغــاز  لضخ  أوروبــــا«   - الــعــربــي 
وتموين  الغربية  أوروبا  اتجاه  في  الجزائري 

السوق املغربية.
املحصلة  النتائج  بارتياح،  الوزيران  وسجل 
في هذه املرحلة من أشغال اللجنة والتي اعتبرت 
ولهذا  املشروع،  هذا  دراســة  ملواصلة  مشجعة 
أجل  من  للجنة،  توجيهاتهما  أعطيا  الغرض، 

توضيح مهامها.
االجتماع،  هــذا  خــال  أيضا  ــران  ــوزي ال ــام  وق
في  البلدين  بني  التعاون  إمكانات  باستعراض 
ارتياحهما  عن  الطرفان  وأعــرب  الطاقة،  مجال 
وجــددا  محادثاتهما  ســاد  ــذي  ال األخــوي  للجو 
عزمهما األكيد على اإلسراع بإنجاز هذا املشروع 
العربي، عما  املغرب  أقطار  التعاون بني  وتعزيز 
بالتوجيهات التي رسمها قائدا البلدين الشقيقني.
عقدت  التي  العمل  جلسات  مختلف  وبعد 
بينهما، وقع الوزيران بحضور صاحب الجالة 
للنتائج  الثاني، املحضر املتضمن  امللك الحسن 
املحصلة، وكذا املراحل التي تم قطعها واملراحل 
إحــداث  العاجل  القريب  في  وسيتم  املتبقية، 
شركة مختلطة جزائرية - مغربية لتنفيذ مشروع 
أوروبــا«،   - العربي  »املغرب  الغاز  أنابيب  خط 
وستقوم بعملية املتابعة، لجنة برئاسة الوزيرين 

املسؤولني عن الطاقة باملغرب والجزائر((.
 

مراحل إنجاز المشروع

تنفيذ  اتــجــاه  فــي  والــجــزائــر  املــغــرب  مضى 
الطرفان  وقع  حيث  الغاز،  أنبوب  إنجاز  اتفاق 
بإنشاء شركة  يتعلق  بروتوكول  على  فاس،  في 
املغرب  الغاز  أنبوب  لدراسة  مغربية  جزائرية 
هذا  ومر   ،1989 فبراير   8 يوم  وأوروبا  العربي 
البروتوكول إلى مرحلة التنفيذ، حيث صدر في 
الجريدة الرسمية عدد 4075 بتاريخ 16 جمادى 
ظهير   ،1990 دجنبر   5 لـ  املوافق   1411 األولــى 
شريف رقم 1.90.40 صادر في ربيع الثاني 1411 
بتنفيذ  والقاضي   ،1990 أكتوبر   29 لـ  املوافق 
حيث  من  باملوافقة  املتعلق   38.90 رقم  القانون 
متعلق  اتفاق  بروتوكول  تصديق  على  املبدأ 
أنبوب  لدراسة  مغربية  جزائرية  شركة  بإنشاء 
بفاس  موقع  وأوروبا  العربي  املغرب  بني  الغاز 

في فاتح رجب 1409 املوافق لـ 8 فبراير 1989.
ثم كان على املغرب أن يتفق مع إسبانيا على 
في  فصدر  أراضيها،  عبر  الطبيعي  الغاز  مرور 
7 جمادى  بتاريخ   4179 الرسمية عدد  الجريدة 
ظهير   ،1992 دجنبر   2 لـ  املوافق   1413 الثانية 
جمادى   27 في  صــادر   1.92.172 رقــم  شريف 
بنشر محضر   ،)1992 نونبر   23(  1413 األولى 
اإلسباني،  والــوزيــر  املغربي  الــوزيــر  اجتماع 
أبريل   30 بالطاقة، واملحرر بمدريد في  املكلفني 
الجزائري  الطبيعي  الغاز  عبور  شأن  في   1991

باملغرب وتوجيهه صوب أوروبا. 
املغربية شراكات  الحكومة  أبرمت  وبعد ذلك، 
هذا  تنفيذ  أجل  من  والعام  الخاص  القطاع  مع 
املشروع، حيث صدر في الجريدة الرسمية عدد 
4199 بتاريخ 29 شوال 1413 املوافق لـ 21 أبريل 
1993، مرسوم رقم 2.92.997 صادر في 16 شوال 
1993، يوافق بموجبه  أبريل   8 لـ  املوافق   1413
على االتفاقية املبرمة بالرباط في 16 محرم 1413 
املوافق لـ 17 يوليوز 1992، بني حكومة اململكة 
املغربية وشركة »ENAGAS« والشركة الوطنية 
إقامة  شأن  في   ،»SNPP« النفطية  للمنتجات 
املغاربي  الغاز  أنبوب  واستغال  واستخدام 
الغاز  لعبور  به  امللحقة  واملنشآت  األوروبـــي 
اإلضافة  على  به  يوافق  كما  باملغرب،  الطبيعي 

والرسائل املتبادلة امللحقة باالتفاقية املذكورة.
وصدر ضمن نفس العدد، مرسوم رقم 2.92.998 
أبريل   8 لـ  املــوافــق   1413 شــوال   16 في  صــادر 
الوطنية  للشركة  بالترخيص  والقاضي   ،1993
في  باملساهمة    »SNPP« النفطية  للمنتجات 
أنبوب  إنجاز  إلى  الهادفة  الشركات  مال  رأس 
باستغاله  والقيام  األوروبـــي  املغاربي  الغاز 
املادة  على  ))بناء  فيه:  جاء  والتجاري،  التقني 
في  بموجبه  املــأذون   39.89 رقم  القانون  من   8
الخاص  الــقــطــاع  ــى  إل عــامــة  منشآت  تحويل 
 1.90.01 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بتاريخ 15 رمضان 1410 املوافق لـ 11 أبريل 1990، 
وبعد االطاع على االتفاقية املبرمة بالرباط في 16 
محرم 1413 املوافق لـ 17 يوليوز 1992، وباإلضافة 
والرسائل امللحقة بها املتبادلة بني حكومة اململكة 
الوطنية  »ENAGAS« والشركة  املغربية وشركة 
واستخدام  إقامة  شــأن  في  النفطية  للمنتجات 
واســتــغــال أنــبــوب الــغــاز املــغــاربــي األوروبـــي 
واملنشآت امللحقة به لعبور الغاز الطبيعي باملغرب 
بتاريخ   2.92.997 رقم  باملرسوم  عليها  واملوافق 

16 شوال 1413 املوافق لـ 8 أبريل 1993.
بيان األسباب:

إليها  املــشــار  االتــفــاقــيــة  شـــروط  مــن  تبني 
أعاه، أن عمليات إنجاز أنبوب الغاز املغاربي 
األوروبي واستغاله التقني والتجاري لتوجيه 
التقني  واستغاله  األوروبــي  املغاربي  الغاز 
الجزائري  الطبيعي  الغاز  لتوجيه  والتجاري 
إنشاء  تستلزم  أوروبـــا،  صــوب  املــغــرب  عبر 
القانون  عليها  شركات مساهمة خاصة يسري 
املغربي، وتطبيقا لشروط االتفاقية اآلنفة الذكر، 
النفطية  للمنتجات  الوطنية  الشركة  تتولى 
باعتبارها  الدولة  لحساب  العمل   ،»SNPP«
ــبــوب الــغــاز  الــقــائــمــة بــإنــجــاز واســتــغــال أن
املغاربي األوروبي في إطار الشراكة مع شركة 
»ENAGAS«  اإلسبانية، وفي مرحلة الحقة مع 

شركات أوروبية أخرى. 
للمنتجات  الوطنية  الشركة  يكون على  وبهذا، 
رأسمال ست  في  تساهم  أن   ،»SNPP« النفطية 
شركات تتولى بالتتابع تحقيق األغراض التالية:

البري  الجزء  إنجاز  أعمال  على  اإلشــراف   -
من األنبوب.

- اإلشراف على أعمال إنجاز الجزء البحري 
وتعهده  إصاحه  عمليات  وإنجاز  األنبوب  من 

واستغاله. 
العالي  الضغط  ذات  الغاز  شبكة  دراســة   -
من  انطاقا  وتطويرها  وإنجازها  واملتوسط 

األنبوب.
باالستثمارات  النهوض  إمكانية  دراســة   -
من  انطاقا  وتطويرها  وإنجازها  الخارجية 

األنبوب.
العالي  الضغط  ذات  الغاز  شبكة  دراســة   -

من  انطاقا  وتطويرها  وإنجازها  واملتوسط 
األنبوب.

باالستثمارات  النهوض  إمكانات  دراســة   -
الخارجية وإنجازها في ميدان الهيدروكاربورات.
ــي مــجــاالت خــزن  ــدراســات ف ــال - الــقــيــام ب

الهيدروكاربورات ونقلها وتوزيعها.   
والصناعة،  التجارة  ــر  وزي مــن  وبــاقــتــراح 

وتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص 
رسم ما يلي: 

الوطنية  للشركة  يــرخــص  األولـــى:  ــادة  املـ
رأسمال  في  باملساهمة  النفطية،  للمنتجات 
القانون  عليها  يسري  خاصة  شركات  ــع  أرب
أنبوب  واستغال  إنجاز  إلى  وتهدف  املغربي 
الغاز املغاربي األوروبي، وإلى تطوير استخدام 
الغاز الطبيعي باملغرب، وفي رأسمال شركتني 
القانون  عليهما  يــســري  خاصتني  أخــريــني 
باالستثمارات  النهوض  إلى  تهدفان  املغربي، 
وإلى  الهيدروكاربورات،  ميدان  في  الخارجية 
تطوير الــدراســات في هــذا املــيــدان، وذلــك في 

حدود ال تتجاوز:
التي  الشركة  رأســمــال  من  املائة  في   30  -
تتولى اإلشراف على أعمال إقامة الجزء البري 

من األنبوب.
التي  الشركة  رأســمــال  من  املائة  في   30  -
الجزء  إقــامــة  أعــمــال  على  ــراف  اإلشــ تتولى 
عمليات إصاحه  وإنجاز  األنبوب  من  البحري 

وتعهده واستغاله.
- 50 في املائة من أسمال الشركة التي تتولى 
وإنجاز  األنبوب  من  البري  الجزء  استغال 
أنه  على  الــعــادي،  وتعهده  إصاحه  عمليات 
النفطية،  للمنتجات  الوطنية  للشركة  يجوز 
بعد مضي السنة الخامسة على تاريخ الشروع 
في استخدام املنشأة، أن ترفع مساهمتها إلى 

نسبة 100 في املائة من الرأسمال املذكور.
التي  الشركة  رأسمال  من  املائة  في   50  -
تتولى دراسة شبكة الغاز ذات الضغط العالي 
من  انطاقا  وتطويرها  وإنجازها  واملتوسط 

األنبوب.
التي  الشركة  رأســمــال  من  املائة  في   20  -
باالستثمارات  النهوض  إمكانات  دراسة  تتولى 

الخارجية وإنجازها في ميدان الهيدروكاربورات.
- 33 في املائة من رأسمال الشركة التي تقوم 
بالدراسات في مجاالت خزن الهيدروكاربورات 

ونقلها وتوزيعها((.
وهكذا، فقد بدأ العمل في املشروع في 1 نونبر 
1996، وتم التنفيذ في 9 نونبر 1996، وافتتح 
وافتتح   ،1996 دجنبر   9 في  اإلسباني  القسم 
وفي   ،1997 فبراير   27 في  البرتغالي  القسم 
واملغرب  وقعت الجزائر   ،2011 يوليوز  نهاية 
بنحو  للثانية  األولــى  بتزويد  تقضي  اتفاقية 
640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا 
بالعاصمة  االتفاقية  ووقع  سنوات،  عشر  ملدة 
نور  »سوناطراك«،  شركة  رئيس  الجزائرية، 
املغربي  املكتب  ــيــس  شــرواطــي، ورئ ــديــن  ال

للكهرباء، علي الفاسي الفهري.
إعــام  وســائــل  تــداولــت   ،2018 سنة  وخــال 
جزائرية، أخبارا عن احتمال إيقاف أنبوب الغاز 
الرابط بني املغرب والجزائر وإسبانيا، واملعروف 
 ،»Pedro Duran Farell pipeline« باسم 
الطاقة  ــر  وزي وخــرج   ،2021 عــام  غضون  في 
هذه  لتفنيد  قيطوني،  مصطفى  الــجــزائــري، 
الخطوة، مؤكدا أن املغرب سيمدد عقد استيراده 
خط  امتاك  من  سيتمكن  بل  الجزائري،  الغاز 

األنابيب الرابط بني الجزائر وأوروبا.
اإلشاعة،  هذه  انتشار  في  أسهم  ما  وأكثر 
الجزائر  امتاك  الجزائري،  املسؤول  حسب 
أنبوب غاز آخر يطلق عليه »ميد غاز«، يربطها 
مباشرة بالقارة األوروبية دون املرور باألراضي 
املغربية، بطاقة تقدر بـ 8 مايير متر مكعب من 

الغاز املُسال.
ووزيــر  الجزائري  الطاقة  وزيــر  لقاء  وكــان 
الطاقة واملعادن املغربي في أكتوبر 2018، خال 
أشغال املؤتمر العربي للطاقة بمدينة مراكش، 
فرصة لدحض الشائعات، وتأكيد التعاون بني 
والكهرباء  الطاقة  مجال  في  والجزائر  املغرب 
رغم كل الصراعات بني البلدين الجارين بسبب 

قضية الصحراء املغربية.
أما اليوم، فإنه ال حديث إال عن إيقاف الجزائر 
األنبوب  عبر  الطبيعي  بالغاز  إسبانيا  إمــداد 

املار من التراب املغربي.

قادة  » اتحاد المغرب العربي«

كان لقاء وزير الطاقة الجزائري ووزير الطاقة والمعادن المغربي في أكتوبر 2018، خالل 
أشغال المؤتمر العربي للطاقة بمدينة مراكش، فرصة لدحض الشائعات، وتأكيد التعاون 
بين المغرب والجزائر في مجال الطاقة والكهرباء رغم كل الصراعات بين البلدين الجارين 

بسبب قضية الصحراء المغربية.
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كواليس  صحراوية

العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

سفراء الدول العربية 
بالمبعوث  يرحبون 

دي ميستورا
العيون. األسبوع 

العربية  اإلمارات  دول  من  الدبلوماسيون  سلط 
واململكة  السعودية  العربية  واململكة  املتحدة 
األردنية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، 
أحــرزه  ــذي  ال للتقدم  بلدانهم  دعــم  على  الضوء 
املغرب على أرض الواقع، ال سيما في مجال تعزيز 
للجهود  وكذلك  والديمقراطية،  اإلنسان  حقوق 
االقتصادية  التنمية  لتحقيق  املبذولة  الكبيرة 
بلدانهم  للمملكة، وأعلنوا دعم  الجنوبية  باألقاليم 
للتوصل  كأساس  الذاتي  للحكم  املغربية  للمبادرة 
وتوافقي  ودائـــم  وعملي  واقــعــي  سياسي  لحل 
املبادرة  أن  وأوضحوا  املغربية،  الصحراء  لقضية 
نهائي  مخرج  إيجاد  من  أيضا  ستمكن  املغربية 

للوضع اإلنساني في مخيمات تندوف.
بتعيني  العربية،  الـــدول  ممثلو  رحــب  كما 
املبعوث الشخصي الجديد لألمني العام للصحراء 
بقوة  ويحثون  مستورا،  دي  ستيفان  املغربية، 
العملية  استئناف  على  الجديد  األممي  املبعوث 
حسبما  الصيغة،  بنفس  سلفه،  أطلقها  التي 
الصادرين  و2548،   2494 القرارين  في  جــاء 
التي  القرارات  أساس  وعلى  األمن،  مجلس  عن 
منذ  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  تبناها 

عام 2007 إلى غاية تنفيذها.
اإلمارات  وهي  عربية،  دول  ثالثة  أن  ومعلوم 
لها  قنصليات  افتتحت  قد  والبحرين،  واألردن 
ووزيــر  خارجياتها  وزراء  بحضور  بالعيون 
خارجية املغرب، في خطوة حقيقية تعزز مكانة 
األخوة والصداقة والتعاون بينها وبني املغرب، 
اململكة  من  وتاريخي  شجاع  قــرار  انتظار  في 
الدول  وباقي  قطر،  ودولــة  السعودية  العربية 
العربية التي تؤيد املغرب في وحدته الترابية. 

المهنية االستقالليون يكتسحون اإلطارات 

عبد اهلل جداد. الداخلة

توقيف  عن  وتسمع  إال  يــوم  يمر  يكاد  ال 
للهجرة  املرشحني  مــن  متفرقة  مجموعات 
العيون  جهات  من  اتخذوا  الذين  السرية، 
الذهب  وادي  والداخلة  الحمراء  الساقية 
يفكرون  للذين  جذب  نقطة  وادنــون،  وكلميم 
األرقــام  تشير  حيث  أوروبـــا،  »فـــردوس«  في 

إلى خطورة الوضع، بعد توقيف حوالي 262 
املهربني،  من  وعدد  السرية  للهجرة  مرشحا 
نفذتها  عمليات  عدة  من خالل  األسبوع،  هذا 
املصالح األمنية ضد شبكات االتجار بالبشر، 
والتي مكنت من حجز مبالغ مالية وتجهيزات 

ومعدات مالحية، بينهم منظمني. 
الهجرة،  تنامي  على  يشجع  قــد  ومــمــا 
دولتي  بحدود  وارتباطها  الصحراء  شساعة 
ــر، وقــربــهــا مــن جــزر  ــجــزائ مــوريــتــانــيــا وال
الكناري، وهو ما يضاعف مجهودات القوات 
التي  املــســاعــدة،  والــقــوات  ــدرك  والـ األمنية 
تتمركز على طول أزيد من 800 كلم كلها على 

الساحل األطلسي، ويدعو في الحقيقة وزارة 
بشرية  بموارد  أطقمها  تعزيز  إلى  الداخلية، 
وظيفة  تجعل  ال  فترات  حسب  عملها  يتجدد 
عن  فضال  جحيم،  بمثابة  السواحل  مراقبي 

تجهيزات املراقبة تحت الضوئية.
الوالئية  املصلحة  مــن  عناصر  وكــانــت 
اعتقلت،  قــد  بالعيون،  القضائية  للشرطة 
نظرائهم  مع  بتنسيق  املاضي،  الخميس  يوم 
بأنه  يوصف  أحدهم  أشخاص  ثالثة  بكلميم، 
املنظم الرئيسي، ينشطون في تنظيم الهجرة 
السرية نحو جزر الكناري، كما حجزت ثالثة 

زوارق ومحركني ومبلغا كبيرا من املال.

شبكات الهجرة 
السرية تكثف 

أنشطتها 
في األقاليم 

الجنوبية

كلميم. األسبوع

ميارة  النعمة  رئــاســة  بعد 
مــن حــزب االســتــقــالل، ملجلس 
الحسني  ظــفــر  املــســتــشــاريــن، 
ــحــزب  ــس ال ــف ــن ن ــوي مـ ــي ــل ع
التجارة  غرف  جامعة  برئاسة 
وهو  والــخــدمــات،  والصناعة 
كلميم  ــة  جــه غـــرفـــة  رئـــيـــس 

في  ســاعــده  ــد  وقـ ــون،  ــ ن واد 
ابن  منح  ــذي  ال التوافق  ذلــك 
التصويت  األقاليم الصحراوية 
االنتدابية  للفترة  بــاإلجــمــاع 
2027، وذلك خالل جمع   /2021
الجامعة  عقدته  استثنائي  عام 

يوم اإلثنني املنصرم بالرباط.
وقـــد تــمــت املــصــادقــة على 
تولي خليل ولد الرشيد، رئيس 
العيون  بجهة  التجارة  غرفة 
منصب  ــراء،  ــحــم ال الــســاقــيــة 
رئيس  بوسيف،  املقرر، وجمال 

الداخلة  لجهة  التجارة  غرفة 
ألمــني  نــائــبــا  الـــذهـــب،  وادي 
الحفيظ  عبد  تولى  فيما  املال، 
الجرودي، رئيس غرفة التجارة 
نائب  منصب  الــشــرق،  بجهة 
بركاني،  للرئيس، وحسان  أول 
رئيس غرفة التجارة لجهة الدار 
وحسن  ثانيا،  نائبا  البيضاء، 
التجارة  غرفة  رئيس  صاخي، 
القنيطرة،  سال  الرباط  بجهة 
نائبا ثالثا، وتم انتخاب محمد 
لجهة  الغرفة  رئيس  األنصاري 

للمال،  أمينا  تافياللت،  درعــة 
وخـــالـــد املـــنـــصـــوري، رئــيــس 
مالل  بني  لجهة  التجارة  غرفة 

خنيفرة، نائبا للمقرر.
ــت املـــصـــادقـــة عــلــى  ــمـ وتـ
التعديالت في النظام األساسي 
للنظام  للجامعة قصد مطابقته 
ــرف، ومــنــهــا  ــغ ــل األســـاســـي ل
عدد  تقليص  الخصوص  على 
ثمانية  إلـــى  املــكــتــب  أعــضــاء 
االنتدابية  الفترة  مدة  وتحديد 

في ست سنوات.

دي ميستورا

عندما قال رئيس الوزراء الفخري للكونغو:
 االتحاد اإلفريقي أخطأ بقبول عضوية البوليساريو

باديبانغا

العيون. األسبوع

رئيس  قاله  ما  البوليساريو  جبهة  تستسغ  لم 
الوزراء الفخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، 
أن  من  كينشاسا  في  مؤخرا،  باديبانغا،  سامي 
البداية  منذ  خطئا  ارتــكــب  اإلفريقي  »االتــحــاد 
الذي  الكيان  البوليساريو،  بعضوية  قبل  عندما 
باديبانغا  ــاف  وأضـ ــة«،  ــدول ال ملقومات  يفتقد 
مكتب  نظمها  ــدوة  ن في  مشاركته  هامش  على 
بالعاصمة    )BM Patners( العامة الشؤون 
في  اإلفريقي  »االتحاد  شعار:  تحت  الكونغولية، 
فشل  من  االنتقال  كيفية  الصحراء:  قضية  ضوء 
»ال  إفريقيا«:  إلى تسوية نهائية تخدم  ديناميكي 

هذا  في وجود  إفريقي  يمكن تصور مستقبل 
الكيان«.

أن  اإلطـــار،  هــذا  في  املتحدث  وأوضــح 
»املفاوضات الحقيقية يجب أن تتم بني 

هذا  مع  وليس  والجزائر،  املغرب 
الكيان املفتقد ملقومات الدولة«.
التصريحات  هذه  وخلفت 
مــتــبــايــنــة،  أفـــعـــال  ردود 

ــوزراء  ال رئيس  إشــادة  زادتها 
بـ»النجاح  السابق  الكونغولي 

كما  املغربية  للدبلوماسية  الحقيقي 
فتحت  التي  الدول  عدد  كثرة  من  يتضح 

الداخلة  مدينتي  في  لها  عامة  قنصليات 
األقاليم  سكان  أرى  ال  »اليوم  وقال:  والعيون«، 

مسلسل  من  استبعادهم  من  يشكون  الجنوبية 
التنمية والتطوير الجاري في املغرب، الذي  من 
خالل استقراره االقتصادي، واالحترام والسمعة 

املستوى  على  بها  يتمتع  التي  واملصداقية 
املحرك  دور  لعب  من  سيتمكن  الــدولــي، 
على  قــادرة  محاور  أو  أقطاب  إلرســاء 
التعاون جنوب  ضخ زخم قوي في 

جنوب«.
ولإلشارة، فقد انضمت العديد 
للمغرب،  اإلفريقية  ــدول  ال من 
حول  الواسعة  مشاوراتها  في 
هذه  في  املغربية  الصحراء  قضية 
 60 حوالي  فيها  شارك  التي  الندوة، 
مشاركا و30 متحدثا من خمسة بلدان في 
الغابون،  الكاميرون،  أنغوال،  هي:  املنطقة، 

الكونغو الديمقراطية، وزامبيا.
لدى  السنغال  قال ممثل  وفي سياق متصل، 
القنصلية  »افتتاح  أن  بنيويورك،  املتحدة،  األمم 
املغرب  انفتاح  يجسد  بالداخلة،  للسنغال  العامة 

على منطقة غرب إفريقيا«.

إدارة السجون تطلق قافلة وطنية حول الصحراء

العيون. األسبوع 

استحسنها  خــطــوة  ــي  ف
نزالء مختلف السجون 

ــة، وفـــي  ــيـ ــربـ ــغـ املـ
نظيرها  قــل  ــرأة  جـ
مـــن الــصــحــراوي، 
السياسي  املعتقل 

سابقا، ورجل الداخلية صالح 
قيادة  يتولى  الذي  التامك، 
إلدارة  الــعــامــة  املــنــدوبــيــة 
اإلدمــاج،  ــادة  وإع السجون 
الوطنية  »القافلة  استطاعت 
املغربية«  الصحراء  حول 
املــــؤطــــرة تــحــت 
»القضية  شعار: 
انتماء  الوطنية 
واعــــــتــــــزاز«، 
جابت  والــتــي 

ــن شــرقــه إلـــى جــنــوبــه، جعل  ــرب م ــغ امل
لهذه  تقديرهم  عــن  يــعــبــرون  السجناء 
السجن  جنبات  عرفتها  التي  الخطوة 

املحلي بالعيون.
وألول مرة تفتح إدارة السجون أبوابها 
ملناقشة مواضيع وطنية سياسية وحقوقية 
السجنية،  املــؤســســات  نـــزالء  بمشاركة 
أعضاء  فيها  نزل  التي  بالعيون،  وخاصة 
بثقلهم،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة 
جبهة  مــن  العائد  القيادي  وصــف  حيث 
تقوم  مــا  لبيهي،  سالمة  البوليساريو، 

خارج  بـ»العمل  البوليساريو،  جبهة  به 
يتعرضون  »الصحراويني  وأن  السياق«، 
ملختلف أصناف الترهيب والتعذيب«، فيما 
وطالب  بونعاج  سالك  محمد  من  كل  ركز 
على  الحمداني،  وبوبكر  العينني  ماء  بويا 
تعرفه  الــذي  التنموي  الــنــمــوذج  فلسفة 
من  يجعل  أن  على  الــقــادر  وهــو  املنطقة، 
الصحراء املغربية قطب جذب للمستثمرين 
الدعم  سيمنح  مما  الــشــبــاب،  وتشغيل 
اململكة  وجهود  الوطنية  للقضية  الدولي 

املغربية في تنمية األقاليم الجنوبية.

في  املحلي  بالسجن  مــســؤول  ــدد  وش
حول  الوطنية  القافلة  دور  على  العيون، 
نتائج  من  حققته  وما  املغربية  الصحراء 
تجاه  املؤسسة  مــن  وأمــانــة  رســالــة  فــي 
ومقدساته  ثوابته  عن  الدفاع  في  وطنها 
مضيفا  الوطنية،  القضية  رأسها  وعلى 
ــادة  وإعـ للسجون  الــعــامــة  اإلدارة  أن 
مثل  مثلها  أســاســي  شــريــك  اإلدمـــــاج، 
تدافع  التي  الوطنية  املؤسسات  جميع 
الوحدة  رأسها  وعلى  البالد  مقدسات  عن 

الترابية للمملكة املغربية. التامك

ــيـــد مــحــمــد  ــقـــدم الـــسـ ــتـ يـ
إلى  والعرفان  بالشكر  الهروني، 
العزاء  بواجب  قــام  من  جميع 
ميمون  املرحوم  والــده،  وفاة  يف 
القدير  العلي  سائلني  الهروني، 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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الـــرأي

العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

للثقافة  امللكي  »املعهد  حيلة  أن  أحد،  على  يخفى  يعد  لم 
أحد.  على  تنطلي  تعد  لم  األمازيغية  باسم  )إركام(  األمازيغية« 
لغة وحرف وسنة  املغربي يرفض، عن وعي،  الشارع  فقد أصبح 
ارتجال  من  األمازيغية«  »ملف  لـ  تدبيره  في  عاين  ملا  »اإلركــام«، 
ركوب  يستنكر  املغربي  الشارع  أن  كما  ديماغوجي،  وتوظيف 
ممن  وبرملانيني  ــزاب  أح زعماء  طــرف  من  اإلركــامــيــة«  »املــوجــة 
تقاعسوا أو اندفعوا ينطقون عن الهوى في موضوِع األمازيغية، 
سواء خالل عمل اللجان ذات الصلة أو التشريع تحت القبة، أو 

النقاش داخل حزبهم أو التصريح في اإلعالم.
زعيِم  َتفاُعَل  الحظ  قد  املغربي  الشارع  يكون  الوعي،  وبنفس 
حْملِتِه  ِخالل  األمازيغية«  »ملف  في  ِجهِتِه  َبني  مع  »الحَمامة« 
إيمانًا  الُعذَر  له  َيلتمُس  ذلك،  ومع  الحكومة،  ثم  الِحزِب  لقيادِة 
في  ُل  وَيتمهَّ َموقَفه  سُيراِجُع  الجديَد  الحكومة  رئيَس  بأنَّ  منه 
كالَم  أنَّ  إلى  َشريكْيه،  أحُد  ُينبُِّهُه  أْو  َينتِبُه  َرْيثما  وُخطاه  أقواِلِه 
امِلعيارّية« و»الَحْرف  »األمازيغّية  وسي عِن  »اإلركام« واللُّوبي السُّ
األمازيغي« و »الَراية األمازيغّية« و »الَسنة األمازيغية«، هو كالٌم 

ال ُيعَتّد به ِمَن الناحيِة التاريخيِة والِعلمية.
يًا إنشاُء أيِّ »ُصندوق ُلغوي« ِمْن طَرِف الحكومة،  ر ماِدّ وإذا َتيسَّ
لإلنجليزية  َص  ُيخصَّ أْن  اليوِم،  عاَلِم  في  وَعَملّيًا  ِعلِمّيًا  فاألْولى 
أّما  بالِدنا،  في  والتنميِة  بالتعليم  االرتقاِء  أْجــِل  ِمْن  وللترجمة، 
َمنظور  ِمْن  فاألْجدُر  ِمْن ُصندوٍق خاٍصّ باألمازيغية،  ُبدَّ  إذا كان ال 
َف ذلك املاُل العامُّ في تحصنِي التَّعبيراِت  ، أْن ُيوظَّ الشارِع املغربِيّ
املُلَحقني  أِو  املُعيَّنني  املوظفني  بتكويِن  وذلك  املتداَولة،  األمازيغيِة 
ِخدمًة  هناك  استعماِلها  وتشجيِع  املَعِنية،  الــثــالِث  بالجهاِت 
للمواطنني في اإلدارِة والقضاِء والتسييِر واإلعالم، وِحمايًة لها ِمَن 

التعريِب الّزاحِف اليوم وِمَن االندثاِر ُمستقَباًل.
ياِق، َيأُمُل الشارُع املغربي أْن يّتِخَذ وزيُر العدل  وفي ذاِت الِسّ
الجديُد، َموقفًا حازمًا ِمَن الحْيِف اللُّغوي والثقافي الذي ظلَّ ُيعاني 
التابِع  واللُّوبي  »اإلركــام«  يِد  على  واألطلس  الريف  أمازيُغ  ِمنه 
َرُجَل  »الَجرار«، بصفِتِه  ُيعيَد زعيُم  أْن  له، وِمَن املَأموِل بالتحديِد 
التمييز ضّد  تكريس  شأِنه  ِمْن  قائٍم  إجراٍء  أيِّ  في  النظَر  قانون، 
أمازيغيِة الريف واألطلس، وَيحِرَص على َجْعِل »ملف األمازيغية« 
وُروِح  ِلمقتضياِت  بْل  واملُغِرضة،  الضّيقِة  لِلتأويالِت  ال  َيخَضُع 
دِد،  دستور 2011، وعلى أن َتُكوَن ُدستوريُة أِيّ قراٍر قادٍم بهذا الصَّ
َمدُعومًة بِخبرٍة ِعلميٍة )ِلسانّية، تاريخية، أنثروبولوجية... إلخ( 
املَُسلَّماِت  إلى  العادة،  جَرِت  كما  َتستِنَد،  أْن  َبَدل  وُمعلَّلٍة،  َدقيقٍة 

»اإلْركاِمية« وكأنَّها َوْحي ُيوَحى.
ُد ِللحكومِة َطَمعًا  ُج ِلتلك املَسلَّماِت َيتودَّ وإذا جاء اللُّوبي املُرِوّ
وهو  العدل،  وزيــرُ  َل  َيتفضَّ أْن  بأس  فال  الهيَمنة،  ِمَن  َمزيٍد  في 
حٍقّ  ِبأيِّ  َقِبيل:  ِمْن  ُمباِشرٍة  بأْسئلٍة  بُمواَجَهِتِه  املُحنَّك،  املحامي 
يِف،  ُتريدون فْرَض ِلساِن ِجهِتُكم َرسِمّيًا على ِجهتي األطلِس والِرّ
وَشْعبّيًا على اململكِة بأكمِلها بُأكذوبِة »األمازيغية امِلعيارية«؟ بأِيّ 
انبثقْت  لها  جون  ُترِوّ التي  »األمازيغية«  هذه  بأنَّ  َتزُعمون  دليٍل 
شكاًل ومضمونًا عْن عمليِة َمعَيرٍة ِوْفق املناهج واملَساطر الِعلمية 
َتشهد  التي  واآلثاُر  املخطوطاُت  توَجُد  وأين  عاَلِميًا؟  به  املَعموِل 
َمطبِخ  في  ُتصَنع  ولْم  أمازيغية  أَبجدّيٌة  املَعلومة  ُحروَفُكم  بأنَّ 
اية، ِمن أْين أتيُتْم بها وما هي داللُتها َجْنَب الَعلم  »اإلركام«؟ والرَّ
احتفاٍل  ِمن  »ّناْيْر«  بِفكرِة تحريِف  أَتيُتم  أخالٍق  بأيَِّة  ُثمَّ  املغربي؟ 
هذه  بــأنَّ  ِعلمًا  األمازيغية«،  »الَسنة  إلى  عريٍق  سنوٍيّ  ــٍيّ  زراع

األخيرة ال ُوجوَد لها في تاريِخ الَبشرية؟
َيطَرُحها  »اإلركامية«،  باملَُسلَّماِت  املتعِلّقة  األسئلة  هذه  للتذكير، 

الشارُع املغربي ِباْستمراٍر على أتباع »اإلركام«، ولكْن ُدون َجدوى.
َل  ُيعِدّ أْن  إلى  املغربي  الشارُع  َيتطّلُع  املُنَطَلق،  نْفِس  وِمــْن 
َبدا  فقْد  األمازيغية«.  »ملف  ِمْن  ِحزِبه  َموقَف  »امليزان«  زعيُم 
حيُث  تاريخية،  اِلعتباراٍت  ُربَّما  ُمحتارًا،  اآلن  حتى  الِحزُب 
في  »اإلركــام«.  بُمَسلَّماِت  والتَّسليِم  »املَوجة«  بُمساَيرِة  اْكتفى 
ِمْن  للعمل  تاريخية  فرصة  االستقاللي،  القيادِيّ  أمام  الحقيقة، 
َموِقعه الحكومي، على إنصاِف أمازيغ الريف واألطلس واملغاربِة 
بضرورِة  َشريكْيه  بإقناِع  وذلك  األمازيغية«،  »ملف  في  أجمِعني 
َموقٍف  تَبّني  ِمْن ِخالِل  كِة الصحيحِة،  الِسّ امللف على  َوْضِع هذا 
لْجنٍة  وتشكيِل  »اإلركــام«  نشاِط  ِبتجميِد  َيبدُأ  ٍد  ُمَوحَّ ُحكومٍيّ 
منُذ  ُمخَرجاِته  في  ق  ُتحِقّ دولية(   - )مغربية  ُمحاِيدة  ِعلميٍة 

َتأسيِسه قْبل ِعشرين َسنة.
ُد  ُتؤِكّ ِعندما  دمة  بالصَّ سُتصاُب  املَُوقَّرَة  الحكومَة  أنَّ  وَنخاُل 
ُمْخَرجاِت  ُب  ُتكِذّ الحقيقية  األمازيغيَة  بأنَّ  املذكورة  اللجنُة  لها 
َبْدًء بما ُيسّميِه »األمازيغية املعيارية«،  »اإلركام« ُجملًة وتفصياًل، 
التي ليسْت ِسوى ُسوسّية ُمأرَكمة على ِحساِب أمازيغيَّتْي الريف 
َتِتْم  ولْم  لها  أرشيَف  ال  َشفهيٌة،  الحقيقيُة  فاألمازيغيُة  واألطلس، 
ثالث  عْن  عبارٌة  ُقــروٍن،  وُمنذ  املغرب،  في  اليوم  وهي  َمعَيَرُتها. 
التي  وهي  َمعروفٍة،  ِجهاٍت  ثالِث  في  ُتسَتعَمُل  ُمختلفٍة  تعبيرات 
ُع في ُدستور 2011 رصيدًا مشتَركًا لجميع املغاربة،  اْعتبَرها املُشرِّ
وَينتِظُر الّشارُع املغربي ِمَن الحكومة الجديدة، االعتراَف بها أّواًل، 
َيُة والرَّمِزية  واعتباَرها ُمتساويًة فيما َبيَنها ِمْن حيُث القيمُة املادِّ
في  الّدارجة(  العربية  )بَمِعيَِّة  وِفعِلّيًا  رْسمّيًا  واعتماَدها  ثانيًا، 

الجهاِت الناطقِة بها ثالثًا.
أْن  وأخالقيًا،  وقانونيًا  ِعلمّيًا  َيتحتَُّم،  الذي  الواقُع  هو  هذا 
ِمَن  لِعقدْيِن  ًا  حدَّ ِلَيضَع  للحكومة،  ل  املَُشِكّ الثالوُث  َيستحِضَره 
األمازيغية«  لـ»ملف  ملُراَجعٍة شاِملٍة  َتمهيدًا  والتبذير،  عبوية  الَشّ

َتليُق بتاريِخ املغرب وذكاء املغاربة.

ارتجال 
»اإلركــــام« 

نافذة للرأي

العثماني إسماعيل 

 2021 أكتوبر   18 بتاريخ  الصادر  الحكومة  بالغ  أثــار 
السلطات  طرف  من  معتمدة  كوثيقة  التلقيح  جواز  بفرض 
اإلدارات  وولـــوج  املــدن  بــني  األشــخــاص،  لتنقل  الصحية 
واملطاعم  واملقاهي  واملتاجر  الترابية  والجماعات  العمومية 
التدابير  الرياضية في إطار  والفنادق والحمامات والقاعات 
االحترازية الجديدة، )أثار( نقاشا دستوريا وقانونيا جديرا 

باملناقشة والدراسة حول مشروعيته.
املادة  تتيحه  ما  إلى  يستند  البالغ  أن  فيه،  شك  ال  ومما 
الثالثة من املرسوم بقانون املتعلق بحالة الطوارئ الصحية 
والتي تنص على أنه »بالرغم من جميع األحكام التشريعية 
فترة  خالل  الحكومة  تقوم  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية 
الالزمة  التدابير  جميع  باتخاذ  الصحية،  الطوارئ  إعالن 
التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات 
أجل  من  مناشير وبالغات،  بواسطة  أو  إدارية،  أو  تنظيمية 

للمرض  الوبائية  الحالة  تفاقم  دون  للحيلولة  والعاجل  الفوري  التدخل 
وضمان  األشــخــاص  حياة  لحماية  املتاحة  الوسائل  جميع  وتعبئة 

سالمتهم.
املرافق  استمرارية  ضمان  دون  املذكورة  املتخذة  التدابير  تحول  ال 
وبالتالي،  للمرتفقني«  تقدمها  التي  الخدمات  وتأمني  الحيوية  العمومية 
الدراسة،  البالغ موضوع  أن هذا  القانونية،  الناحية  من  القول  يمكن  ال 
ترك  املشرع  دام  ما  أو مرسوم جديد  قانوني  إلى نص  يستند  أن  يجب 
للحكومة حرية وهامش التحرك بالوسائل القانونية التي تختارها دون 
كافة  على  يعلو  الصحية،  الطوارئ  بقانون  املرسوم  ألن  عليها،  معقب 

األحكام التشريعية والتنظيمية األخرى.
دستورية  إشكاليات  يثير  املوضوع  هذا  أن  إلى  اإلشــارة  املهم  ومن 
وجوب  مبدأ  بني  والتناسب  التوازن  بضمان  تتعلق  هامة،  وقانونية 
»كوفيد«،  ضد  التلقيح  خالل  من  والجماعية  الفردية  الصحة  حماية 
األساسية  وبالحقوق  التلقيح  بحرية  يتعلق  أهمية،  يقل  ال  آخر  ومبدأ 
أن  إذ  جسمه،  وسالمة  وحرمة  ضميره  وحرية  كرامته  بحماية  للفرد 
أي  االختياري،  والتلقيح  اإلجباري  التلقيح  بني  املفاضلة  مبناه  التنازع 
)املصالح  الجماعية  الخاصة( والحقوق  )املصالح  الفردية  الحقوق  بني 

الجماعية(.
اليوم،  لحدود  اإلجباري  التلقيح  مسألة  يفرض  ال  القانون  كان  وإذا 
فهل يجوز فرض تدابير إدارية أو تنظيمية تقيد ممارسة بعض الحقوق 
والحريات بضرورة إجراء التلقيح والحصول على جواز التلقيح، كاملنع 
النقل  ووسائل  والخاصة  العامة  املقرات  وولوج  املدن  بني  التنقل  من 

العمومية؟
قد يعتقد البعض أن مثل هذه القيود تشكل انتهاكا ملبدأ حرية التلقيح 
وفرض التوائي وناعم للتلقيح اإلجباري بغير سند من القانون؟ لكن من 
أو  األمرين  بني  تضاد  أي  يشكل  ال  األمر  أن  نعتبر  نظرنا،  وجهة  خالل 
بشكل  القيود  ففرض  شرعيته،  أو  دستوريته  على  غبار  وال  املسألتني، 
نسبي ال بشكل مطلق، ال يعني بتاتا فرض إجبارية التلقيح، بل نوعا من 
املرونة من داخل املبدأين بشكل يمكن من التوازن والتناسب بني الصحة 
كرامته  بحماية  للفرد  األساسية  الحقوق  وضمان  والجماعية،  الفردية 
فكرة  يرفض  الذي  فالشخص  جسمه،  وسالمة  وحرمة  ضميره  وحرية 
التلقيح حماية لشخصه، ال يمكن أن نقبل بأن تصل تلك الحرية للمساس 
يمكن  فال  اآلخرين،  حرية  تبدأ  حينما  تنتهي  فحريته  العامة،  بالصحة 

املخاطرة بصحة جميع املواطنني بدافع أنانيات وحسابات شخصية.
ولقد صاغ نفس الفكرة، أحد الفقهاء الفرنسيني بقوله »أولئك الذين، 

فحوصات،  ألي  الخضوع  فــي  يرغبون  ال  الحرية،  باسم 
سيتمكنون من البقاء في املنزل، ألن األشخاص الذين يعانون 
من حساسية حزام األمان، لهم الحرية في عدم ركوب السيارة، 
وحرية حبس  الحركة  حرية  الستعادة  الحرية  لدينا  ستكون 

أنفسنا باسم الحريات«.
املشرع  أن  الفرنسي،  الدستوري  املجلس  اعتبر  ولهذا 
من  الصحة  لحماية  الدستورية  املتطلبات  ينتهك  لــم 
للمشرع  يمكن  وبالتالي،  التلقيح،  التزامات  فرض  خالل 
الفردية  الصحة  حماية  أجل  من  التطعيم  سياسة  »تحديد 
املتعلقة  األحكام  »تعديل  يمكنه  كما  تماما  والجماعية«، 
العلمية  البيانات  تطور  ملراعاة  هذه  التطعيم  بسياسة 
والطبية والوبائية« )Dec رقم QPC 458-2015 بتاريخ 
على  مستقر  املجلس  هذا  وأن  سيما  ال   ،)2015 مارس   20
إلزامية التلقيح وإجباريته ضد »األمراض الخطيرة واملعدية 
الدولة  أقر مجلس  لم يشتبه في استئصالها«، كما  التي  أو تلك  للغاية، 
الفرنسي أن »هذه األحكام لها تأثير لتقويض مبادئ حرمة وسالمة جسم 
اإلنسان التي يتذرع بها املتقدمون، لكن يتم تنفيذها بهدف ضمان حماية 
املبدأ  تجاهل  عدم  لذلك،  الهدف)...(،  هذا  مع  وتتناسب  الصحة)...(، 
الدستوري املتمثل في الحفاظ على كرامة اإلنسان )وال( حرية الضمير«، 
للقيام بذلك، يأخذ في االعتبار خطورة األمراض وفعالية هذه اللقاحات، 
وضرورة جعلها إلزامية من أجل تحقيق تغطية مرضية لجميع السكان.

وفي هذا اإلطار، اعتبرت محكمة النقض املغربية، أنه »ملا كان التلقيح 
الصحة  حماية  إلى  يهدف  إجباريا،  تلقيحا  الضحية  له  خضع  الــذي 
العامة من األوبئة، وال يطلب من امللقح أو ولي أمره - إذا كان قاصرا - 
القبول طواعية باملخاطر املترتبة عن عملية التلقيح، فإن أساس تعويض 
في  املجتمع  أفراد  بني  التضامن  هو  يكون  العملية،  هذه  من  تضرر  من 
تحمل األخطار االجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه« )قرار 
امللف  في   2013/04/11 بتاريخ  الصادر   236 عدد  النقض تحت  محكمة 

اإلداري عدد 2012/2/4/742(.
املدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من  الرابعة  املادة  إن  القول:  وصفوة 
التي  االستثنائية  الطوارئ  حــاالت  »في  أنه  على  نصت  والسياسية، 
تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف في هذا 
العهد، أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد 
بااللتزامات املترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه 
الدولي  القانون  بمقتضى  عليها  املترتبة  األخرى  لاللتزامات  التدابير 
وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو 

الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي«.
الصحية،  ــطــوارئ  ال بحالة  املتعلق  بــقــانــون  املــرســوم  قيد  ولــقــد 
استمرارية  وضمان  تتنافى  احترازية  تدابير  إصــدار  بعدم  الحكومة، 
للمرتفقني،  تقدمها  التي  الخدمات  وتأمني  الحيوية  العمومية  املرافق 
بل  الحقوق،  يلغي  ال  ألنه  ذلك،  مع  يتعارض  ال  التلقيح  جواز  وفرض 
يقيد االستفادة منها وهو مسألة مشروعة، وتظل إمكانية استفادة غير 
الخاصة  أو  العمومية  للمرافق  يتقدم  من  بتوكيل  منها  واردة  امللحقني 

باسمه ملباشرتها نيابة عنه.
الصعيد  على  أو  دوليا  به  املسموح  اإلطــار  إن  القول  يمكن  وعليه، 
الطوارئ  حالة  خالل  والحريات  الحقوق  ممارسة  في  قانونيا  الوطني 
التلقيح  األخير بفرضها جواز  الحكومة في بالغها  به  تقيدت  الصحية، 
للولوج للمرافق العمومية والخاصة بتقييد الولوج ال منع االستفادة أو 

تعطيل الحقوق املترتبة عن ذلك.

فصل المقال في دستورية فرض جواز التلقيح

الهيني  محمد 

ــي قد  ــت فــضــا عــن املــشــكــالت ال
تــصــاحــب تــطــبــيــق إجــبــاريــة جـــواز 
وشكله  البالغ  مضمون  فإن  التلقيح، 
شأنه  ومن  األسئلة،  من  العديد  يثير 
املكفولة  الحقوق  من  مجموعة  انتهاك 
ــذه بعض  ــ ــلــمــواطــن، وه ل ــا  ــوري دســت
إلى  تسجيلها  أمكن  التي  املالحظات 

حدود اللحظة:
1( من حيث الشكل:

سريان  شــروط  مــن  ــه  أن علمنا  إذا 
نشره  يتم  أن  ما،  إجــراء  أو  ما  قانون 
في  يــكــون  وأن  مـــحـــددة،  بشكليات 
العموم، ال سيما في ما يتعلق  متناول 

الذي  األمر  وهو  الرسمية،  الجريدة  في  بالنشر 
في  ينشر  لم  الذي  التلقيح،  بالغ جواز  عن  غاب 
رئاسة  موقع  على  يوجد  وال  الرسمية،  الجريدة 
عدا  ما  آخر،  رسمي  موقع  أي  في  وال  الحكومة، 
وكالة  موقع  فــي  عنه  إخبارية  قصاصة  نشر 
املغرب العربي لألنباء، التي هي وسيلة إعالمية 
للمشتركني  إال  أخبارها  لجميع  الولوج  تتيح  ال 
إال  البالغ  إلى  الوصول  في  أتوفق  لم  )شخصيا 
هو  ما  أما  الصحفيني،  بأحد  االتصال  خالل  من 
في  قــراءة  عن  عبارة  فهو  الوكالة،  في  منشور 
البالغ وليس البالغ في حد ذاته(، كما أن البالغ 
)على األقل الذي حصلت عليه من أحد الصحفيني 
الذي توصل به عبر رسالة واتساب(، ال يحمل أي 
إشارة  أي  يتضمن  وال  الحكومة،  لرئيس  توقيع 
حــدود  إلــى  ـ  ينشر  ولــم  الحكومة،  شعار  إلــى 
كتابة هذه األسطرـ بأي موقع ملؤسسة دستورية 
للحكومة...(  العامة  األمانة  البرملان،  )الحكومة، 
ولم ينشر في موقع »mapanticorona« الذي 
املرة  هذه  لكنه  الرسمية،  البالغات  نشر  اعتاد 
اكتفى بنشر نفس القصاصة.. فهل يمكن معاقبة 

الناس ومنعهم من خالل بالغات غير 
قصاصات  ــى  إل ــرب  األقـ هــي  موقعة 
أين  قانوني؟  بالغ  إلى  منها  إخبارية 
القانون  لشروط  الحامل  النص  هو 
العمومية  السلطة  إليه  تستند  لكي 
واملــحــاكــم واألفــــراد والــبــاحــثــني في 

مجال القانون؟
2( من حيث املضمون:

ــد »الـــبـــالغ« )الــقــصــاصــة  ــن اســت
ــى قــانــون الــطــوارئ  ــة(، إل ــاري اإلخــب
اتخاذ  للحكومة  يجيز  الذي  الصحية 
وقع  البالغ  لكن  بالغات،  عبر  تدابير 
من  الثانية  الفقرة  مــع  تناقض  فــي 
تحول  ال   ...(( فيها:  جــاء  التي  الثالثة  ــادة  امل
التدابير املذكورة دون ضمان استمرارية املرافق 
التي  الــخــدمــات  وتــأمــني  الحيوية،  العمومية 
نص  قد  البالغ  أن  والحال  للمرتفقني((،  تقدمها 
واملستخدمني  املوظفني  إدالء  ــرورة  ))ضـ على 
ومرتفقي اإلدارات بجواز التلقيح لولوج اإلدارات 
ــخــاصــة...((،  وال عمومية  والشبه  العمومية 
مرفق  ولــوج  من  مواطن  منع  يمكن  أنه  بمعنى 
صحي هو في حاجة ماسة إليه، وقد تترتب عن 
هذا املنع أضرار صحية، ومن ثم سَيُحول البالغ 
يمكن  ال  املرتفق من حق دستوري  استفادة  دون 
أن يسقط حتى بموجب قانون الطوارئ الصحية 
حق  البرملان،  مؤسسة  ولــوج  في  برملاني  )حق 
مواطن في ولوج مستشفى لالستشفاء أو إلجراء 

فحص قدم من أجله من مدينة بعيدة...(.
هوية  من  التأكد  مسألة  فإن  ذلــك،  عن  فضال 
والتأكد  تلقيحهم،  جــوازات  وفحص  املواطنني، 
املخالفني،  على  العقوبات  وفرض  صحتها،  من 
بشكل  العمومية  السلطة  عمل  صميم  من  هي 
حصري، وال يمكن أن ُتفوض هذه املهمة لألغيار، 

املغربية  املحاكم  مثال،  إليه،  استندت  ما  وهذا 
»الصابو«،  شركات  ضد  أحكامها  أصــدرت  ملا 
في  مثال  التدخني  يمنع  الــذي  القانون  فصدور 
األماكن العمومية، لم يلق أي نفاذ ما دام القانون 
لم يأخذ في عني االعتبار الجهة التي توكل إليها 
اإلشــارة  تجدر  كما  تنفيذه،  على  السهر  مهمة 
فرض  »بالغ/قصاصة  أن  إلى  السياق،  هذا  في 
جواز التلقيح« قد يكون في تعارض مع املادة 3 
التي  الصحية،  الطوارئ  حالة  إعالن  قانون  من 
أعاله،  الثانية  املادة  بأحكام  ))عمال  فيها:  جاء 
التدابير...  جميع  العماالت...  وعمال  والة  يتخذ 
األشخاص...  إقامة  على  مؤقتة  قيود  فرض  أو 
أو إغالق املحالت املفتوحة للعموم، أو إقرار أي 
تدبير آخر من تدابير الشرطة اإلدارية((، بمعنى 
السلطات،  عنها  تعلن  التي  التدابير  جميع  أن 
اإلدارية  للشرطة  تنفيذها  مهمة  توكل  أن  يجب 
بمنع  البالغ  لهم  سمح  مدنيني  ملواطنني  وليس 
واملتاجر  العمومية  األماكن  ولوج  من  املرتفقني 

واملحالت الخاصة.
لبالغ  الحكومة  ــدار  إصـ ــدم  ع ــإن  ف عــمــومــا، 
يجب  التي  البالغات  شكليات  فيه  تتوفر  رسمي 
في  وُتنشر  الصحيحة،  بالصيغة  تــصــدر  أن 
فهل  مفهوم،  غير  أمــرا  يبقى  الرسمية،  املواقع 
يفرض  قانونيا  بالغا  الحكومة  أصــدرت  فعال 
بمجرد  يتعلق  األمر  أن  أم  التلقيح،  جواز  حمل 

توصيات تحفيزية للمسؤولني فقط؟
ــام هضم  ــي هـــذا اإلطــــار، أنــنــا أمـ ــم ف ــ واأله
املكفولة  الدستورية  الحقوق  من  لرزمة  الحكومة 
يمنع  أال  وحق  االرتفاق،  حق  وأهمها  للمواطن، 
من أي تصرف إال من قبل جهاز تتوفر فيه صفة 

»سلطة عمومية«... إلخ.

بين الطوارئ الصحية وحقوق اإلنسان

عبد الرحيم العام
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لعبة الجزائر لتصدير األزمة 
الداخلية نحو الخارج

ما  دائما  الدولية، هناك  العالقات  في 
والتي  للدول  الخارجية  السياسة  يميز 
شاملة  هندسة  تمتلك  أن  إلــى  تصبو 
حالة  في  هوامش،  لها  تفتح  بمحددات 
العالقات  في  تصدع  أو  خالف  نشوب 
أجل  األطراف، من  متعددة  أو  الثنائية 
خلق توازن يسمح لها بالقدرة على خلق 
املمكن والخروج من عواصف املتغيرات.
في  دخولها  بعد  التي  الجزائر،  في 
وجدت  بوتفليقة،  نظام  بعد  ما  مرحلة 

داخليا  سياسية،  بوصلة  بدون  نفسها 
حقيقية  ركــائــز  وبــــدون  وخــارجــيــا، 
لها  تسمح  بدائل  ودون  وتجاه  للدولة 
يجد  أمر  واملنقذ،  املمكن  التوازن  بخلق 
ابتكار  على  الــقــدرة  عــدم  فــي  تفسيره 
اإلجماع/ فيه  يكون  مجتمعي  مشروع 
التوافق حول محددات الفكرة املؤسسة 
والتأقلم  لالنصهار  قابلة  تكون  والتي 
هي  والدولية،  الداخلية  املتغيرات  مع 
أحداث عرفتها الجزائر والتي بينت عدم 
للمتطلبات  االستجابة  الدولة على  قدرة 
املفاجئ  التغيير  من  خوفا  الداخلية 
هي  والتي  »مشروعية«  من  يحد  الــذي 

في األصل خالسية.
الحراك  ظهور  وبعد  الصدد،  هذا  في 
الــجــزائــري الـــذي زعـــزع قـــدرة الــدولــة 
لها  تكن  لم  وأنها  املناورة، خاصة  على 
خطط  استئناف  فــي  مسبقة  خــيــارات 
الجزائر  الــســيــاســي، أخــذت  التنويم 
للدول  االحتجاج  تدبير  دروس  ببعض 
مجتهدا  تلميذا  وكانت  أوروبــا،  شرق 
ــار األنــظــمــة  ــكـ ــعــض أفـ ــن ب يـــشـــرب مـ
الكتلة،  ــدادات  ارت تدبير  في  الشمولية 
تصدير  أبجدياتها،  بني  من  تبقى  التي 
املشاكل الداخلية إلى الخارج، عبر خلق 
عدو وهمي تتوفر فيه شروط إسقاطات 
الجزائر  أمام  فكان  الداخلية،  املشاكل 
التغيير  فــإمــا  ــر،  م أحــالهــمــا  ــاران  خــي
ومؤسساتها  للدولة  والعميق  الجذري 
من خالل اجتثاث رواسب ما زالت تسيطر 
على مفاصل الدولة اقتصاديا وسياسيا 
جراحية  عمليات  يتطلب  وهذا  وأمنيا، 
استحضار  ــا  وإمـ الـــدولـــة،  جــســم  فــي 
املــضــادة وخلق  ــورات  ــث ال ــروحــات  أط
»العلبة الصينية« من أجل توجيه الرأي 

العام الجزائري.
ــى،  ــ عــلــى مــســتــوى الــخــطــة األول
النشأة  أخطاء  إصالح  حاولت  التي 
ما  غياب  بــوجــود  أســاســا  املرتبطة 
املؤسسة«  عليه »األسطورة  يصطلح 
بدأت  والتي   ،)Mythe Fondateur(

بمحاكمات رجال أعمال نافذين، ووزراء 
فلم  والثاني،  األول  الصف  من  وأمنيني 
املطلوبة،  النتائج  تعطي  أن  تستطع 
على اعتبار أن مركزية هؤالء في مفاصل 
الدولة وقدرتهم على السيطرة واملناورة، 
فإن  تــم،  ومــن  ومتشعبة،  قوية  كانت 
عند  ــروف  ــع وامل مــديــن  توفيق  رجـــوع 
الصنوبر«  »نــادي  إقامات  في  الخاصة 
خالد  وأيضا  الجزائر«،  بـ»رب  والعامة 
نزار، كانت من بني أهدافه إعادة إحياء 
الدور العملياتي لشبكة مهمة من رجال 
أعضاء   ،»DRS«بـ املعروفة  املخابرات 
خبروا  الجهاز  لهذا  املكونة  الخاليا 
وكبيرة  صغيرة  كل  فيها  مدونة  ملفات 
وهؤالء  الجزائر،  مناطق  مختلف  على 
تبقى لهم أساليب ووسائل عدة إلخضاع 
الكل، بدون استثناء، واحتواء كل فكرة 

تعبر عن رفض الواقع الجزائري.
هامش  وقــلــة  املهمة  صعوبة  أمـــام 
التحرك والتأثير، بدأ تفكير األنا املعقدة 
خالل  من  الداخل  أصــوات  إضعاف  في 

تدويل فكرة املؤامرة الخارجية.
املؤسساتي  التطور  في  فالالثماثلية 
وما  والجزائر  املغرب  بني  واالقتصادي 
املعولم،  املركب  باالقتصاد  ذلك  عالقة 
أروقــة  ــل  داخـ انــهــزامــيــا  مناخا  خلق 
ــي الــجــزائــر،  املــؤســســات الــحــاكــمــة ف
البلدين  ــني  ب املــســافــة  أن  ــبــرت  واعــت
تداركها..  الصعب  من  وأصبح  اتسعت 
في  االستثمار  تــم  ــع،  ــواق ال هــذا  أمــام 
من  املنطقة،  في  جيوسياسية  محددات 
االنفصالية،  لــأوراق  أكثر  دعــم  خــالل 
إلى  البوليساريو  جبهة  دفــع  تم  ومــن 
لها  يتسنى  حتى  أخـــرى  أدوار  لعب 
كان  وقد  جيواستراتيجي..  مناخ  خلق 
معبر  في  االستفزازية  الخطوة  هــدف 
»الكركرات«، هو جر املنطقة إلى الدخول 
تسمح  جيواستراتيجية  اعتبارات  في 
باملرور إلى الخطوة الثانية، خاصة بعد 
الخطط  مسايرة  في  املوريتاني  التحفظ 
في  تتمثل  الجزائري، والتي  واإليقاع 

األوروبي- للتنافس  خلق ساحة جديدة 
الروسي في دولة مالي.

تــحــاول  ــه،  هــات الــشــطــرنــج  لعبة  فــي 
مع  الحوار  إلى  ببماكو  الدفع  الجزائر 
للتضييق  كمدخل  اإلرهابية،  الجماعات 
مجموعة  من  طردها  ال  ولم  فرنسا،  على 
دول الساحل اإلفريقي وجنوب الصحراء، 
سانكرا  توماس  مقتل  قضية  إعــادة  وما 
رئــيــس بــوركــيــنــافــاســو إلــى الــواجــهــة، 
الكوت  دولــة  في  جديد  حــزب  وتأسيس 
غباغبو، حزب  لوران  طرف  من  فوار  دي 
الشعوب اإلفريقية، ليس إال بداية لخطاب 
لها  ستكون  جديدة  وسياسة  املتوقع  من 

تمثالث وأذرع في دول أخرى..
والتحالفات،  للتحركات  قـــراءة  فــي 
قيد  يبقيا  لم  التنفيذ،  ومكان  زمان  فإن 
األملاني  التقرير  فإن  وبالتالي،  السرية، 
توجيه  إلــى  الكبرى  الـــدول  دعــا  ــذي  ال
بــوصــلــة دعــمــهــا واســتــثــمــاراتــهــا إلــى 
يسمى  قــد  مــا  تحقيق  بغية  الــجــزائــر، 
»خطة برلني في محاولة صياغة التوازن 
كان  وإن  حتى  إفــريــقــيــا«،  شــمــال  فــي 
للتأثير  أملانية  دوافع  بأن هناك  واضحا 
االستراتيجية  االختيارات  بعض  على 
لكسب نقط في ملفات جيو - اقتصادية، 
مهندسيها  عند  ويتناغم  يتناسب  فهو 
مع الخطة الثانية املرتبطة باألولى. هذه 
وتقوية  التوتر  خلق  في  تصب  الخطة 
يؤمن  دائما  كان  الذي  نزار،  خالد  رؤية 
الحرب،  خــالل  من  االستقرار  بمنظور 
ــان واضــحــا فــي ســنــوات  ــذا مــا كـ ــ وه
فن  يطبق  وكأنه  الــســوداء«  »العشرية 
الحرب بعناصر غير محددة في القوة مع 
املناورات  في  محدودة  إمكانيات  وجود 
 )Tactical dispositions( التكتيكية

والتي تبقى مكشوفة.
الــقــرارات  فــي هــذا االتــجــاه، جميع 
بقطع  ــرب  ــغـ املـ تـــجـــاه  الـــجـــزائـــريـــة 
السياسية  الدبلوماسية،  الــعــالقــات 
محاولة  مــن  تنهل  كانت  والتجارية، 
إذن،  والترويع«،  »الصدمة  مبدأ  تقليد 

النهج  هــذا  ملقاربة  مستويني  فهناك 
أن  جليا  كـــان  وإن  الــقــديــم-الــجــديــد 
اإلخراج واستراتيجية الفعل، هي أيدي 
من  جزء  تنفيذ  للجزائر  تركت  خارجية 

الخطة..
املغاربية  املنطقة  ــأن  ب يعلم  الــكــل 
تــعــرف تــســارعــا لــأحــداث تــؤثــر على 
فيه  بما  الجيوسياسي  العام  اإلطــار 
الدولي  بالنظام  عالقاته  في  عليه  وما 
يصطلح  مــا  يقبل  ال  والـــذي  الــجــديــد، 
بـ»الدول  بروسكي/رامسفيلد  عند  عليه 
منظور  في  األخــيــرة،  هــذه  املتبخرة«، 
الهامش  النواة/  مهندسي استراتيجية 
بقدرة  مرتبطة  الجديد،  الدولي  للنظام 
ذلك  يتطلب  بما  االنخراط،  على  الدولة 
املؤسسات ومحددات سيادتها  قوة  من 
فــي عالم  ــراط  ــخـ االنـ عــلــى  الــشــامــلــة 
بمحددات اقتصادية جديدة، والشبكات 
تلك  خاصة  الدولية،  للتجارة  الجديدة 
من مصادر  بالقرب  تمر سالسلها  التي 
للنظام  ــؤســس  ت أصــبــحــت  ــة،  ــاق ــط ال
النظام خلق  جيواقتصادي جديد.. هذا 
محكمة  خطة  وفق  تتحرك  دولية  كتال 
موارد  فيها  تستعمل  أجندات  لتنفيذ 
دول أكثر ما تريده هو الحماية، ومن تم، 
الروسي واإليراني في شمال  فالتواجد 
سيزيد  واقعيا  أمــرا  أصبح  إفريقيا، 
للمنطقة،  الجيواستراتيجي  البعد  من 
لصراعات  جديدا  مدخال  يشكل  قد  مما 
فرنسا  يدفع  قد  املعطى،  وهــذا  كبرى، 
املفاوضات،  في  أوراقها  أصبحت  التي 
ــادئ والــهــنــدي أمــام  ــه ــي املــحــيــط ال ف
وبريطانيا،  األمريكية  املتحدة  الواليات 
التحالفات  هندسة  فــي  مــؤثــرة  غير 

النفعية بما يحفظ مصالحها الكبرى.
إلــى  تشبه  ــة  ــي دول لعبة  هــي  إذن، 
حــد كــبــيــر ســيــنــاريــو ســلــســلــة »نــيــت 
 ..»Squad Game« فليكس« الشهيرة
دول  هي  اللعبة،  بخيوط  يمسك  فمن 
لها مصالح غير معلنة ويظهرون  كبرى 
في األول خارج إطار اللعبة، بينما يبقى 
وتتقاتل  تتقابل  كراكيز  فقط  الالعبون 
خطيئة  سببها  كانت  وجودية  أجل  من 

النشأة والتطور..
أن  هــو  املــغــرب  قــدر  ــإن  ف وبالتالي، 
الجديد  للمكان  محاذية  تبقى  جغرافيته 
لهذه اللعبة. هي بداية.. وقدرة املناورة 
من خارج اإلطار العام لجغرافية اللعبة، 
بدون عواطف، هو من سيضمن للمملكة 
كقوة  واستمراريتها  مكانتها  املغربية 

إقليمية فاعلة وليس مفعوال بها.

من خالل قراءة في سيكولوجية 
ما يشبه دولة، ال بد من التأكيد 
على أن الشعب الجزائري الذي 

يعتبر مكونا أساسيا وجزء ال 
يتجزأ من الهوية المغاربية، 

هو أكبر المتضررين من التخبط 
البنيوي لدولة يبدو أنها لم 

تؤسس إال لخدمة مصالح ضيقة 
لنخبة أسستها وادعت شرعية 
ومشروعية هي في األساس 

تحاول بناءها، ليس على خدمة 
شعب، ولكن على كراهية 

اآلخر كريع سياسي، ومن تم، 
فإنه منذ »استقالل« الجزائر 

وتوجهات هذه الدولة ارتكزت 
على عقيدة سياسية وعسكرية 
المغربية،  المملكة  عدائية تجاه 

هي استراتيجية فرضها غياب 
األسطورة المؤسسة ووجود 

عقدة األنا التي تبحث، والزالت، 
عن مشروعية حقيقية قابلة 
للتطور، لكن ما يظهر فشل 

عقيدة البناء »األسطوري« والتي 
أسست على حساب عداء اآلخر، 

هو غياب، أو انعدام، شرعية 
الوجودية التاريخية أو حتى 

الفكرة المؤسسة التي تنهل من 
للدولة، وبالتالي،  التاريخ الجمعي 

في انعدام للدورة التاريخية 
التجديد بفعل  والتي يواكبها 
الزمكاني لألحداث،  االمتثال 
فجميع محاوالت هذا البناء، 

والتي خلقت تراكمات أدت إلى 
إصابة دولة الجزائر ومؤسساتها 

بما يشبه األزمة األنتانية 
)Septic Shock(، باءت بالفشل، 

المسببة  الطفيلية  فالعدوى 
لألزمة لم يتم احتواءها وبقيت 
تنتشر عبر الوقت والمكان حتى 

أصابت الجسم الكلي للدولة 
باختالل عضوي مركب متعدد 

األوجه..

الروداني الشرقاوي 

بين عقدة األنا والبحث عن األسطورة المؤسسة

الالثماثلية في التطور المؤسساتي واالقتصادي بين المغرب والجزائر وما عالقة 
ذلك باالقتصاد المركب المعولم، خلق مناخا انهزاميا داخل أروقة المؤسسات الحاكمة 

في الجزائر، واعتبرت أن المسافة بين البلدين اتسعت وأصبح من الصعب تداركها.. 
أمام هذا الواقع، تم االستثمار في محددات جيوسياسية في المنطقة، من خالل 
يو إلى لعب أدوار أخرى  دعم أكثر لألوراق االنفصالية، ومن تم دفع جبهة البوليسار

حتى يتسنى لها خلق مناخ جيواستراتيجي.. 



شهادات من
الرواد
العزيز  عبد  بن  »محمد  كتاب  في  وردت 
 ،33 ص  والثقافة«  الفكر  رجــل  هلل  بنعبد 
هلل  بنعبد  محمد  املــرحــوم  للرائد  شــهــادة 
والتعليم،  الثقافة  عن   )2009 سنة  )توفي 
))العلم ال يكون نافعا إال إذا كان  حيث قال: 
بقضايا  ومتسقني  مستمرين  والبحث  التعلم 
املجتمع، والعلم عنصر من الثقافة، وال تكتمل 
إذ  بــاألخــاق،  بااللتزام  إال  الثقافة  عناصر 
أساسها  على  التي  القيم  تلك  تعني  الثقافة 
مستقرا  متحضرا  يكون  وبها  املجتمع  يقوم 
آمنا محافظا على توازنه متطورا في حياته.

األمم وضمير  ذاكرة  املعنى،  بهذا  والثقافة 
من  القيم  انعدمت  وإذا  املتوالية،  العصور 
في  له  عبرة  ال  تافها  املتعلم  أصبح  الثقافة، 

املجتمع(( انتهى.
رحم هلل األديب املتمكن وأسكنه فسيح جناته.

جــمــاعــيــة  ــان  ــ جلـ العاصمة  فــي 
بكل املجالس املنتخبة، ومن عناوينها 
تبرز اهتماماتها بكل ما يهم الساكنة، 
وهـــــي مــــجــــرد واجــــهــــة لـــلـــوصـــول إلـــى 
والتلفونات،  والــســيــارات  التعويضات 
ومــــا هـــي إال جلــــان صـــوريـــة ال تــنــفــع 
احلقيقية  اللجان  ألن  أعضاءها،  إال 
يــجــب أن تــنــزل إلـــى املـــيـــدان ومــاقــاة 
ــاع إلـــــى مــعــانــاتــهــم  ــمــ ــتــ ــاس واالســ ــنــ الــ
وطلباتهم واقتراحاتهم بدل االكتفاء 
مــن مكاتب  إنــشــاءات جــاهــزة  بتحرير 

مكيفة.

االستمرار يف جتاهل  من العبث 
ــراء  ــع االتــفــاقــيــات والــشــراكــات وك ري
ــرام تــأمــيــنــات ونــيــابــات  ــ ــرات وإبـ ــق م
واالســـتـــعـــانـــة بـــالـــدراســـات وتـــأديـــة 
املاليير،  الرباطيني  وتكلف  األتعاب، 
وفرض  التغيير  حضور  نريد  لذلك، 
املــجــلــس اجلماعي  بــني هــذا  الــفــرق 
وسابقيه، وفتح مراجعة عامة ودراسة 

شاملة على هذا الهدر املالي. 

حتصى،  ال  اجلــمــاعــة  ممتلكات 
5 طوابق مقفلة منذ  منها عمارة من 
وهي  الــرودانــي،  إبراهيم  بزنقة  عقود 
وأفخم  أكبر  فيها  يشيد  التي  الزنقة 
فندق »بــاالص« يف اململكة، ودون شك 
ــاه بــحــالــتــهــا  ــبـ ــتـ ســتــثــيــر عــمــارتــنــا االنـ
عار  وصمة  حينذاك  وستكون  املزرية، 

على جبني اجلماعة. 

أحضان  يف  نائمة  ماليير  هناك 
متوقعها  من  بالرغم  مهملة  ممتلكات 
القاعات  مثل  استراتيجية،  أماكن  يف 
األول  واملسبح  والرياضية  الثقافية 
تصرف  الكثيرة..  واملالعب  والثاني 
تعويضات  ومتــنــح  عليها  اجلــمــاعــة 
استثمارها  بــدل  ملدرائها  وامتيازات 
هو  هــذا  امليزانية..  مداخيل  لتنمية 

التغيير احلقيقي املنتظر.

العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 122021

الرباط  ياحسرة

من  عامليا  بــرجــا  العاصمة  أطــبــاء  شيد 
أداء  في  الحسنة  والسمعة  املهنية  الكفاءة 
وطنية  كلية  من  تلقوها  التي  الطب  رسالة 
آمــنــوا  فــأكــثــرهــم  مــغــربــيــة،  ومستشفيات 
واعتنقوا مبادئها ممارسة ومعاملة، وزينوها 

بوطنيتهم.
النهج،  هذا  على  األطباء  كل  ليس  صحيح 
ففيهم أقلية ممن ال يخافون هلل وال يحترمون 
مولوا  الذين  يراعون  وال  اإلنسانية،  القيم 
للتجارب  أجــســادهــم  ــوا  ــدم وق ــهــم  دراســات
ستتبخر  ســـوداء  نقطة  وهــي  ــة،  ــدراســي ال
من  الساحقة  األغلبية  دامــت  ما  الوقت،  مع 
عواتقها مسؤولية صحة  على  تحمل  األطباء 
الرباط  لتتبوأ  بنزاهة  وتعمل  الرباطيني، 
بناء  مشروع  وما  إفريقيا،  في  الطب  صدارة 
القارة  في  استشفائي  مركب  وأضخم  أكبر 
السمراء هنا في العاصمة، لخير دليل على ما 

وصلت إليه الرباط في مجال الطب. 
مهنية  خبر  انتشار  وبعد  األيــام،  هذه  ففي 
مبادرة  انطلقت  واســع،  نطاق  على  أطبائنا 
التي  الواجبات  قيمة  خــال  من  إنسانيتهم 
يوما  حدد  من  ومنهم   ،%  50 إلى  خفضوها 
كاما الستقبال وتشخيص أمراض املحتاجني، 
وفيهم من قرر إعفاء كل فقير معروف أو أداء 

50 درهما فقط، وهذه ظاهرة أصبحت تقريبا 
عامة خصوصا في األحياء الشعبية.

االلتفاتات،  هــذه  تشجيع  ينبغي  لــذلــك، 
الضرائب  جدولة  في  االعتبار  بعني  ألخذها 
على األطباء، سواء من وزارة املالية أو مصالح 
االجتماعي  الــدور  ننسى  أن  دون  الجماعة، 
بتقديم  يقومون  الذين  للصيدالنيني،  املهم 
خصوصا  للمرضى،  بثمن  تقدر  ال  خدمات 
والفقراء،  املــحــدود  الــدخــل  ــذوي  ل بالنسبة 
فالكثير يلجأ إليهم لاستشارة لتهدئة أوجاع 
جرح أو أي طارئ صحي في انتظار مراجعة 
»خدمة  بينا  إذا  ســرا  نذيع  ولــن  الطبيب، 
الطلق«، وهي خدمة إنسانية وإغاثة للمريض 

من طرف أصحاب الصيدليات.  
املصاريف  مــن  يــعــانــون  فالصيدالنيون 
الكثيرة والضرائب الكبيرة، حتى أن بعضهم 
املنتخبون  يتحرك  أن  دون  إفــاســه  أشهر 
لدراسة األسباب واملسببات واقتراح الحلول.
نادي  لدخول  تتهيأ  التي  الرباط  هي  هذه 
أبنائنا  بفضل  العاملية،  الطبية  العواصم 
برسالتهم  للنهوض  وتضحياتهم  األكــفــاء 
اإلنسانية.. إنها ثورة إصاحية أبطالها أبناء 
والصيدالنيني،  األطباء  من  وبناتنا  العاصمة 

فشكرا لهم على عملهم النبيل.      

الـطـب اإلفـريـقي  أسـرارالـربـاط عاصمـة 
العاصمة

أرشيف  الرباط

والرباط تستعد لتخليد ذكرى 
املسيرة الخضراء، ندرج صورة 

التقطت أوائل شهور نونبر 
1975، للمهندس بدار اإلذاعة 
والتلفزيون، ملبارك بوربوح، 

من قلب الحدث، الذي 
فاجأ العالم بمهنية اإلعالم 

املغربي.
وقد ترأس الراحل فيما بعد 

لجنة الشباب والرياضة بجماعة 
حسان، وحقق رحمة اهلل عليه، 

مشاريع رياضية كبرى. 

متى يكسر مجلس عمالة العاصمة جدار الصمت ؟

لــلــجــيــل اجلـــديـــد من  ــربـــاط ذراعـــيـــهـــا  الـ تفتح 
ــا اجلـــمـــاعـــيـــني وقـــــد دشــــنــــت يف االنــــتــــداب  ــهــ ــائــ رؤســ
االنــتــخــابــي املــاضــي، انــطــاقــة هـــذا اجلــيــل الـــذي ال 
إلى  بانتمائه  إال  سبقته  التي  األجيال  عن  يختلف 
حــاضــر يــلــزم االنــفــتــاح على مــا حــولــنــا، بــهــدم أســوار 
تكن  فلم  أجمع،  العالم  نبذها  التي  الــعــادات  بعض 
مفاجأة صعود رئيس مهندس من الصحراء الشرقية 
بالصدمة،  اململكة،  عاصمة  يف  العليا  دراساته  تابع 
بقدر ما كان امتحانا على اندماج املجتمع الرباطي 
يف الــعــالــم اجلــديــد، مجتمع تــتــصــدر ربــاطــه إشــعــاع 
الوطنية واإلفريقية، ليتحول هذا اإلشعاع  الثقافة 
أنوار كاشفة لرقي إنسانها بعدما انتخب امرأة  إلى 
أول  لتكون  للجماعة،  رئيسة  احلــالــي  االنــتــداب  يف 
البلدية..  رئاسة  على  الرجال  هيمنة  تفرمل  سيدة 
بطريقة  الرجال  مسار  تغيير  هي  املهمة  كانت  فهل 

ناعمة، أم نضجا ووعيا من الرباطيني؟
وحدها رئيسة اجلماعة متلك عناصر اجلواب بعد 
حني وليس يف الوقت الراهن، فعليها إذن أن تتجاوز 
واحلراس  بالسياج  بناية  ملقر جماعة مجرد  رئاستها 
والـــكـــتـــاب، بــتــبــنــي مــســيــرة صــيــانــة مــخــتــلــف األوراش 
واملشاريع لتحقيق سعادة الرباطيني بإدارة محلية يف 

خدمتهم، مبكاتب مكشوفة لعموم املواطنني..
هذه اإلدارة ينبغي متلك الشجاعة إلعادة ترتيبها، 
وتــنــظــيــمــهــا وجــعــلــهــا أداة إلســعــاد املــرتــفــقــني ولــيــس 
بالتسويف  وإهانتهم  حقوقهم  وتعطيل  البتزازهم 
ــة والــتــعــالــي عــلــى املــمــولــني لــلــجــمــاعــة من  ــراوغــ واملــ

ضرائبهم ورسومهم.
ويبحث عما  يــرعــاهــا  مــن  إلــى  فالعاصمة حتــتــاج 
يزيدها رقيا يف الداخل واخلــارج، هذا اخلارج الذي 
كان لاستجمام والسياحة و«الشوبينغ« على حساب 

الرباطيني، من خال تعويضات سخية.
ــار عــن  ــ ــبـ ــ ــغـ ــ ــة لـــنـــفـــض الـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ ــا حتـ ــمــ كــ
دبلوماسية الشعوب، بالتمهيد لها بزيارات مجاملة 
الوصية،  السلطات  استئذان  بعد  السفراء،  لبعض 
النفقات  وترشيد  الديون  استرجاع  ملف  وبتحريك 

وجلها يف الريع واحملسوبية.
تغرق بني  بناية  رئيسة  للعاصمة ال  نريد حارسة 
اآلالف من املوظفني وتنشغل بالعشرات من األقسام 

واملصالح بدون مردودية، يعلم اهلل يف خدمة من؟
قاطرة  الرباط  لتكون  الفاضلة  بالعاصمة  نحلم 

لباقي مدن اململكة.  

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

رئيسة الجماعة
 أم حارسة 
العاصمة ؟

تكون مجلس عمالة الرباط بناء على القانون 
القانون  ويصنفه   ،113-14 رقــم  التنظيمي 
تتمتع  العام،  للقانون  خاضعة  ترابية  جماعة 
اإلداري  واالستغال  االعتبارية  بالشخصية 
في  عادية  دورات   3 وجوبا  ويعقد  واملــالــي، 
وشتنبر،  ويونيو  يناير  أشهر  خــال  السنة 
وتنفيذ  »وضـــع  اخــتــصــاصــاتــه:  أهـــم  ومـــن 
والهشاشة، وتشخيص  الفقر  من  للحد  برامج 
والسكن  الــصــحــة  مــجــاالت  فــي  الــحــاجــيــات 
والثقافة  الصحة  وحفظ  والوقاية  والتعليم 
ال  يكاد  الــربــاط  مجلس  أن  إال  والــريــاضــة«، 
يذكر بالرغم من هذه االختصاصات الشعبية، 
وذلك الفتقاره إلى املوارد املالية، حيث تستقر 
ميزانيته في 6 مايير يحصل عليها من منحة 
مداخيل الضريبة على القيمة املضافة، وتصب 
90 % منها في نفقات موظفيه، والباقي على 
السيارات..  ومصاريف  املنتخبني  تعويضات 
هذا املجلس الصامت حاليا، كان في ما سبق، 
مشتا إلنتاج الوزراء من بعض رؤسائه وهم 
عبد الكامل الرغاي، عبد الحميد عواد، وسعيد 
بصمة  سجلوا  الذين  الرؤساء  ومن  أولباشا، 
تاريخية في مجال الثقافة، عبد الحق منطرش، 
بابتداعه »مهرجان الرباط« الذي لم يتكرر مع 

األسف.
واليوم، يترأس حزب االستقال هذا املجلس 
املرة األولى،  الثانية بعد تأسيسه، ففي  للمرة 
لم تدم رئاسته سوى سنة واحدة، وال نعلم مدة 
عمل املجلس الحالي وال الجديد الذي سيميزه، 

ثقافية،  مــبــادرات  عبر  صوته  بإسماع  ولــو 
ويمكنه  للتشخيص،  فقط  جعله  فالقانون 
وخلق  مثا،  الثقافي  الجانب  وتنشيط  إحياء 
املقاطعات،  بني  وثقافية  رياضية  مباريات 
الثانويات  وتاميذ  الجامعة  طلبة  وتشجيع 
واملجتهدين  للمبتكرين  بجوائز  ــدارس  واملـ
من  املجلس  زعــزعــة  هــو  املهم  واملــتــفــوقــني.. 
لذلك،  اإلمكانيات  كل  ولــه  الصمت«  »منطقة 
املمنوحة  املنح  مصاريف  ترشيد  مثا  فيمكنه 

وبعض  واملساعدات  والشراكات  لجمعيات 
واملحسوبية  بالريع  املعروفة  التعويضات 
التقرب  في  وتوظيفها  الحزبية،  واالنتمائية 

من الرباطيني.
ثقافية  قاعات  وجود  إلى  باإلشارة  ونختم 
ورياضية فارغة في العاصمة »يا حسرة«، في 
كل من حسان واليوسفية وأكدال، وقد حرمت 
فيها  ينفخ  فهل  سنوات..  منذ  أنشطتها  من 

مجلس العمالة روح الثقافة والرياضة ؟    
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أسبوعيات كريم إدبهي

تعطالت علينا ثالث نقط ومازال ما لقيناها
بنهاشم، مدرب الفتح الرباطي
ساعة  تــبــدل  خــاصــك  راه  تعطلتي،  الــلــي  أنــت 

بأخرى...

ترتيب  يف  اجلزائر  على  يتفوق  املغربي  املنتخب 
»الفيفا«

وكاالت
»الفيفا«  يتهموا  غــادي  العجزة  اجلــنــراالت  ها 

باملؤامرة.

خليفة رئــيــس الــرجــاء جــالــب املـــال مــحــامــي، أم رجــل 
أعمال؟

المنتخب
انت طبعا مع جالب املال..

خلينا شوارع يف الدفاع
امحمد فاخر، مدرب شباب المحمدية

ف »كتسد« كل شي... ياك مَولَّ

جولة سياحية خلصم الرجاء مبراكش
مواقع

ما رابحني ما رابحني، اللهم السياحة والنشاط.

لن أتخلى عن رئاسة الشباب
أيت منا، رئيس شباب المحمدية

راه الشباب اللي دارت ليك »ْسمية«.

أنا فرنسي وهذا هو الفرق بني البطولة الفرنسية 
واألملانية

حاريث، العب أولمبيك مارسيليا
ما بقيتش مغربي؟

الرئيس يعالج مشاكل الكوكب املراكشي بحفل عشاء
األخبار
على  يتعشاو  وغادين  فلوسهم  لـ»الدراري«  عطي 

حسابهم...

رئيس مولودية وجدة يستعد للرحيل عن الفريق
جرائد

باراكا عليه، راه فاز مبقعد برملاني...

أحسست بانهيار مشروع النادي
بوطهير، المشرف العام لنادي الكوكب المراكشي

الفريق راه نهار شحال هاذي قبل ما جتي ليه.

ــار  ــرة، وزكــ ــيــ اســتــقــالــة رئـــيـــس أوملـــبـــيـــك أســـفـــي ادبــ
يعوضه مؤقتا

المساء
أغرقوا  أن  بعد  فــاالســتــقــاالت،  بــداو  هوما  هــا 

أنديتهم بالديون واملشاكل.

»so foot« أو »so stupid« غبية باإلنجليزية

مجلة فرنسية »صفراء« وعنصرية
املهتمني  املغاربة  من  القليل  ربما 
مجلة  يعرفون  العاملية،  القدم  بكرة 
العقدين  خالل  ظهرت  »نكرة«  فرنسية 
جاءت   ،»so foot« تسمى  األخيرين 
لتنافس املجلة الشهيرة ذائعة الصيت 
مجلة  وهي  العالم،  أنحاء  جميع  في 
منذ  تأسست  التي  فوتبول«  »فرانس 
وبالضبط سنة  من سبعني سنة،  أكثر 
اإلعالميني  أكبر  فيها  واشتغل   ،1946
مؤسسة  تعتبر  حيث  الفرنسيني، 
الفرنسيون  يلقبها  عاملية،  إعالمية 
أي   »la bible du football« بــــ

الكتاب املقدس »التوراة« لكرة القدم.
 »so foot« أي  الصفراء،  املجلة  هذه 
فرنسا،  بلدها  في  ذريعا  فشال  فشلت 
ــعــديــد من  ــن مــنــافــســة ال ــزت ع ــج وع
ــشــورات الــريــاضــيــة كـــ»فــرانــس  ــن امل
الجريدة  أو  »أونز«،  ومجلة  فوتبول«، 

اليومية الرياضية »ليكيب«.
فشل هذا املطبوع الرديء، ال يهمنا 
أرادت  لكنها  األشكال،  من  شكل  بأي 
النص،  عن  وتخرج  الحدث،  تخلق  أن 
ضد  جرمان  سان  باريس  مباراة  بعد 
الثالثة  اليبزيغ األملاني، برسم الجولة 
علقت  أوروبا، حيث  أبطال  من عصبة 
على أداء املغربي أشرف حكيمي خالل 
مليئة  عنصرية  بطريقة  املباراة  هذه 
بالحقد والكراهية تجاه املغاربة بشكل 
ال  حني  »املغاربة  كتبت:  حينما  عــام، 
منافسيهم،  طعام  في  السم  يضعون 
في  لــإعــجــاب«،  إثـــارة  أقــل  يظهرون 
في  حكيمي  مستوى  لتواضع  إشــارة 
هذه املباراة، وفي نفس الوقت، لتذكر 

ادعى  الذي  الغيني  املنتخب  بحادث 
قبل  بالتسمم  العبيه  بعض  إصابة 
املغربي  املنتخب  ضد  مباراته  إجراء 
قطر  العالم  كــأس  إقصائيات  برسم 
األســود  فيها  أمــطــر  والــتــي   ،2022

شباك الغينيني بخماسية...
تعليق هاوي من مجلة غبية أبانت 
افتقارها  وعن  املنحط،  مستواها  عن 
ملبادئ األخالق املفروض أن تتوفر في 

كل منبر إعالمي يحترم نفسه.
من  حاليا  يعتبر  حكيمي  أشــرف 
وليست  العالم،  في  املدافعني  أحسن 
يتعرض  التي  األولــى  املــرة  هي  هذه 
بمن  الفرنسيني،  عنصرية  إلى  فيها 
السياسيني  وبعض  اإلعالميني  فيهم 
على  الفاشلني، 

كان  اللذين  واالحترام  الحفاوة  عكس 
يحظى بهما في ريال مدريد اإلسباني، 
وأنتير  األملاني،  دورتموند  وبروسيا 
في  معه  فــاز  ــذي  ال اإليــطــالــي،  ميالن 

املوسم األخير بـ»الكالتشيو«.
والعنصريني،  الحاقدين  هؤالء  على 
ســان  بــاريــس  فــريــق  أن  يعلموا  أن 
إلقناع  جبار  بمجهود  قــام  جيرمان، 
بــه،  نفتخر  الـــذي  املــغــربــي  العــبــنــا 
القميص  بحمل  كــذلــك  هــو  ويفتخر 
في  للعب  بإقناعه  ــام(  )قـ الــوطــنــي، 
حديقة األمراء، حيث واجه العديد من 
تحلم بضمه وعلى  كانت  التي  األندية 
شيلسي  فريق  ــا،  أوروبـ بطل  رأسها 

اإلنجليزي، ومانشستر يونايتد.

املوسم  بداية  ومنذ  أشرف حكيمي، 
تسجيل  من  تمكن  بفرنسا،  الــكــروي 
ــد من  ــدي ــع ــة فـــي ال أهـــــداف حــاســم
العصبة،  البطولة، وفي  في  املباريات، 
بمن  زمالئه،  كل  على  أداء  تفوق  كما 
ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  فيهم 
الفرنسي  وصديقه  نيمار،  والبرازيلي 
كيليان مبابي، فيكفي أن قيمته املالية 
فعلى هؤالء  أورو،  مليون   70 تتجاوز 
أن يــدلــونــا عــلــى العـــب فــرنــســي في 
حكيمي  مستوى  إلى  يصل  بطولتهم، 
والعشرين  الحادية  يتجاوز  لم  وهو 

من عمره.
والصحافة  ويمتع،  يذهل  حكيمي 

الصفراء تنبح.

ياضة الوطنيةهذا الخبر يم جدد للر تكر

ــة املــالــيــة الــخــانــقــة الــتــي ترتبت  ــ فــي عــز األزم
والطبية  التقنية  واألطــر  الالعبني  مطالبة  عنها 
رئيس  فضل  طويلة،  لشهور  العالقة  بمستحقاتهم 
ماربيا  منتجع  إلى  »الهرولة«  طنجة،  اتحاد  فريق 
بمعية  استقالته  قدم  أن  بعد  لالستجمام،  اإلسبانية 

مكتبه املسير الفاشل.
عن  راض  غير  الكبير،  طنجة  اتــحــاد  جمهور 
وطالب  الفريق،  يعيشها  التي  املــزريــة  الوضعية 
وبشكل فوري، بمحاسبة هذا الرئيس ومكتبه، على 
سنوات،   8 منذ  فيها  تسبب  التي  املالية  الفضائح 
ذهبت  أين  ملعرفة  دقيق  مالي  افتحاص  على  وألح 
األموال الطائلة التي تمنح للنادي في كل موسم من 
طرف السلطات املحلية، ومن املستشهرين، والعديد 
تضخ  التي  والتجارية،  الصناعية  املؤسسات  من 

أمواال محترمة في خزينة الفريق.
يرفض  يعقدها،  التي  العامة  الجموعات  كل  ففي 
بطريقة  املالية  التقارير  نشر  طنجة  اتحاد  رئيس 
التي  الكثيرة  التجاوزات  بسبب  وقانونية،  شفافة 
العديد  واستفادة  املالية،  أموره  في  الفريق  يعرفها 

امتيازات  املكتب وخارجه، من  من األشخاص داخل 
واألطر  لالعبني  تمنح  أن  املفروض  من  وتعويضات 

التقنية.
رئيس اتحاد طنجة، وفي بداية كل موسم كروي، 
يلوح باستقالته، من أجل ابتزاز املسؤولني املحليني، 
الذين يسارعون إلى تقديم املساعدات املادية للفريق، 
عن  معه  ومــن  الرئيس  يتراجع  مــا  ســرعــان  حيث 
يقوم  سنوية  عادة  العملية  هذه  لتصبح  االستقالة، 
بها الرئيس، وبدون أن يبذل أي مجهود للبحث عن 
موارد مالية قارة، وبدون أن يستثمر الفوز التاريخي 
لفريق اتحاد طنجة بقيادة ابن الدار، اإلطار الوطني 

إدريس ملرابط، بأول لقب في تاريخ النادي.
في  كبير  وبشكل  بالغ  الحالي،  املسير  املكتب 
الصفقات  مــن  الــعــديــد  ــرام  ــ وإب املــدربــني،  تغيير 
داخل  املغمورين  الالعبني  من  العديد  مع  املشبوهة 
السماسرة  بعض  بمساعدة  وذلك  وخارجه،  الوطن 
كانوا  والذين  الطنجاوي،  الجمهور  لدى  املعروفني 

سببا فيما يعيشه الفريق حاليا.
بما  الجمل  ترك  أبرشان،  الحميد  عبد  الرئيس 

حمل، بعد أن فشل في الحفاظ على منصبه كرئيس 
من  بالعديد  يتمتع  كان  حيث  طنجة،  عمالة  ملجلس 
منح  قد  كان  كما  اللعاب،  تسيل  التي  االمتيازات 
ملدرسة اتحاد طنجة لكرة القدم في فترة واليته مبلغ 
4 ماليني درهم، ال يعرف أحد أين صرفت سوى ذراعه 

اليمني حسن بلخيضر، املكلف بالعديد من املهام...
طنجة  اتــحــاد  فعاليات  جميع  تقف  أن  نتمنى 
التي  أمام هذه الوضعية الصعبة  وقفة رجل واحد، 
يعيشها الفريق، ونحن لنا كل الثقة في أبناء مدينة 
والبحث  الفاسدين،  من  فريقهم  لـ»تحرير«  البوغاز 
الفريق  إلنقاذ  املناسب،  الرئيس  عن  عادل  وبشكل 

قبل فوات األوان.
الحسيمة،  تطوان  فإن والية جهة طنجة  للتذكير، 
اللجنة  الفريق، هذه  للسهر على تسيير  لجنة  كلفت 
22 أكتوبر الجاري، على تعيني  اتفقت يوم الجمعة 
عام  عقد جمع  انتظار  في  لها،  رئيسا  أحكان  محمد 
بشكل  مسير  ومكتب  رئيس  الختيار  استثنائي، 
قانوني، سيخلف مكتب عبد الحميد أبرشان، الغير 

مأسوف على استقالته...

اتحــاد طنجـة في مــهب الــريح 
مــاربــيا يستــريح! فــي  والرئــيس 

على من يضحك الرئيس أبرشان؟

المغربي كمال لحلو يتوج بوسام االستحقاق األولمبي
ــي جــديــد  ــامل اعـــتـــراف ع

بتألق الرياضة الوطنية 
العاملي،  الصعيد  على 
تتويج  ــي  ف يتجلى 
ــب الـــلـــجـــنـــة  ــ ــائـ ــ نـ
الــوطــنــيــة األوملــبــيــة 
املــغــربــيــة، األســتــاذ 

نهاية  في  لحلو،  كمال 
ودعناه،  الذي  األسبوع 

بــوســام االســتــحــقــاق، من 
األوملبية  اللجان  اتحاد  طرف 
يضم  الــذي  )أنــوك(  الوطنية 

في عضويته أكثر من 200 دولة.
ويعتبر كمال لحلو من األعضاء 
الدولي  املنتظم  هذا  في  الفاعلني 
رابطة  رئيس  نائب  فهو  األوملبي، 
الــلــجــان األوملــبــيــة الــوطــنــيــة في 
لجنة  ــيــس  رئ ونــائــب  إفــريــقــيــا، 
يــشــغــل عضوا  كــمــا  ــتــســويــق،  ال

األوملبية  اللجنة  فــي 
ــة، ورابــطــة  ــي ــدول ال

اللجان األوملبية.
تصريحه  وفي 
عــــــقــــــب هــــــذا 
ــد  ــج، أك ــوي ــت ــت ال
ــاذ كــمــال  ــ ــت األســ
ــى  ــلـ ــو عـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ لـ
ــزازه وفــرحــتــه  ــتـ اعـ
الدولي  االعتراف  بهذا 
الجهود  بــعــد  جـــاء  الـــذي 
الجبارة التي بذلها من أجل 
املستوى  على  األوملبياد  خدمة 
بعد  والــدولــي،  والــقــاري  الوطني 
مسيرة نموذجية فاقت نصف قرن 
املسؤول  نفس  ــان  وك الــزمــن،  من 
بشأن  مقترح  تقديم  فكرة  وراء 
في سنة  للرياضة  عاملي  يوم  خلق 
كل  من  أبريل   6 يوم  وهو   ،2011

الدولي  املؤتمر  خالل  وذلك  سنة، 
جنيف  فــي  انعقد  الـــذي  الثاني 
السويسرية، كما كان وراء العديد 

النبيلة،  الرياضية  املبادرات  من 
في  كبير  بشكل  ساهمت  الــتــي 

اإلشعاع األوملبي بشكل عام.

يت« اليونانية كمال لحلو خالل حفل توسيمه بالحمالة الكبرى في مدينة »كر

أشرف حكيمي

وهللا  عيب
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اإلعالمي  الخروج  هــذا  تسبب 
ــيـــران، فــي ضــجــة داخــل  لــن كـ
يؤكد  فــهــو  ــه،  ــارجـ وخـ ــزب  ــح ال
بخالف ما ذهبت إليه عدة مواقع، 
القيادة،  إلى  العودة  في  رغبته 
ارتبط  والتنمية  العدالة  ومجد 
ما  بخالف  كيران،  بن  بشخصية 
ــدة مــواقــع، ومنها  إلــيــه ع ذهــبــت 
قالت  حيث  ودولية،  عربية  مواقع 
أن »بن كيران يمتنع عن الترشح«، 
خــالل  مــن  الــواضــحــة  والحقيقة 

لعقد  املطلق  رفــضــه  هــي  بــالغــه، 
على  بــشــروط  استثنائي  مؤتمر 
األمانة  خالله  مــن  تقوم  املــقــاس، 
العامة السابقة، بقيادة سعد الدين 
مستقبل  في  بالتحكم  العثماني، 

الحزب)..(.
ــران، أكـــد وجــود  ــي ــن ك ــروج ب خـ
العامة  لألمانة  كــاذبــة  »استقالة 
أعلنت  أن  سبق  التي  السابقة«، 
عقب  الحزب  قيادة  من  استقالتها 
ــة،  ــدوي الــخــســارة االنــتــخــابــيــة امل

واحتالل »ذيل الترتيب« إلى جانب 
كانت  فمهما  الصغيرة،  ــزاب  األح
النوع  قرارا من هذا  فإن  املبررات، 
)تحديد أجل سنة في حياة األمانة 
حصوله  يمكن  ال  املقبلة(،  العامة 
التي  العامة  دون إيعاز من األمانة 
قادت  والتي  العثماني،  يترأسها 
الحزب إلى هاوية سياسية، لم تكن 

متوقعة..
السابقة  العامة  األمــانــة  ــورط  ت
طرف  من  مرفوض  قرار  تبرير  في 

أنصار بن كيران، تؤكده تصريحات 
لم  الذي  الــداودي،  لحسن  القيادي 
التنظيم،  داخــل  وزن  أي  لــه  يكن 
إلــى جــانــب الــصــقــور)..(، حيث 
يقول: ))إن هذه الخرجات )يقصد 
خرجة بن كيران وأنصاره( رافضة 
للديمقراطية وتفتقد لألسس املتينة، 
هو  الوطني  املجلس  هل  متسائال: 
إن  وأضــاف:  متآمر؟  عنصر  اآلخر 
غياب  هو  املؤتمر،  تأجيل  سبب 

ــرورة توفر  دعــم الــدولــة وضـ

إخباريتحليل 

عودة بن كيران 
باستقالة  تصطدم 

كاذبة إلخوان العثماني 

ظلم ذوي القربى..

ال يحتاج عبد اإلله بن كيران إال لورقة )بغض النظر عن مصدرها( وقلم حبر جاف، والربط باألنترنيت)..(، ليخلق الحدث 
السياسي في المغرب فما بالك داخل حزبه العدالة والتنمية.. فقد كتب خالل األيام األخيرة، ورقة من أوراقه التواصلية، 

التي اعتاد ترويجها داخل مواقع التواصل االجتماعي، حيث قال: ))بسم هللا الرحمن الرحيم، أنا الموقع أسفله عبد اإلله 
بن كيران، وبعد اطالعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح األمانة العامة المستقيلة، 

بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر االستثنائي 
على هذا المقترح، وبه وجب اإلعالم، والسالم((.

إعداد : سعيد الريحاني

األخوان العدوان: سعد الدين العثماني وعبد اإلله بن كيران 
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سنة  عقد  إذا  أنه  مؤكدا  امليزانية، 
أجل  من  مادية  مــوارد  فال   ،2022
)املصدر: تصريحات  االشتغال..(( 

الداودي ملوقع هسبريس(.
يعقد  أن  يمكن  التي  اإلمكانيات 
نفسها  هي  استثنائي،  مؤتمر  بها 
يعقد  أن  يمكن  التي  اإلمكانيات 
الــداودي  لكن  عــادي،  مؤتمر  بها 
التمويل  ــة  ورق على  اللعب  فضل 
مبرر  وهو  كيران،  بن  مواجهة  في 
املتتبعني،  حسب  منطقي،  غير 
وحسب أعضاء الحزب، فقد كشفت 
في  القيادية  العينني،  مــاء  أمينة 
األحد  يوم  والتنمية،  العدالة  حزب 
املاضي، أن أمورا تجري في حزبها 
من  البعض  وأن  مفهومة«،  »غير 
خنق  على  مصرون  الحزب  »أبناء 

ما تبقى من أنفاس الحزب«.
))إذا  ــني:  ــن ــي ــع ال ــاء  ــ م تـــقـــول 
)بقيادة  املستقيلة  القيادة  كانت 
الرؤية  تلك  كل  تمتلك  العثماني( 
في  عــبــرت عنه  الـــذي  والــحــمــاس 
»تكمل  لم  ملــاذا  الوطني،  املجلس 
ملاذا  عــادي؟  ملؤتمر  وتعد  أجرها« 
ُرفض مقترح تكوين لجنة تحضيرية 

باإلعداد  تتكفل  ومتوازنة  مستقلة 
ملؤتمر عادي في ظرف زمني قصير 
في وقت تستمر فيه القيادة الحالية 
الضرورية  األعــمــال  تصريف  فــي 
دون مباشرة األدوار السياسية؟ ما 
تدبر  زالت  ال  قيادة  استقالة  معنى 
لفرض  وتضغط  بــل  ثقلها،  بكل 

منظورها لتدبير املرحلة املقبلة؟
يكون  قد  االستثنائي،  املؤتمر  إن 
آخر فرصة لحزب العدالة والتنمية، 
إما ملباشرة محاولة اإلنقاذ وتجميع 
شتات املناضالت واملناضلني، وإما 
لدفن حزب حقيقي كان يسمى حزب 
)املــصــدر:  والتنمية..((  العدالة 
ماء  ألمينة  »فايسبوكية«  تدوينة 

العينني(.
بلغة كلها عتاب، تقول أمينة ماء 
))كل أولئك الذين تكفلوا  العينني: 
وكل  داخله،  من  الحزب  بإضعاف 
تصفية  مهمة  أدوا  الذين  أولئك 
تركة نضالية كبيرة، سيخرجون من 
الباب الصغير مهما كانت منافعهم 
على  حققوها  الــتــي  الشخصية 
الجهات  في  البسطاء  نضال  ظهر 
واألقاليم.. أين أولئك الذين صالوا 

يمنحهم  الحزب  كان  يوم  وجالوا 
فسارعوا  ــازات  ــي ــت واالم ــع  ــواق امل
ومقاطعة  واالختفاء  باالنسحاب 
بعد  وهيئاته  الــحــزب  مؤسسات 
تسببوا  التي  الكارثية  النتائج 
وبعضهم  يستقيل،  بعضهم  فيها؟ 
هاجر إلى أحزاب أخرى، وبعضهم 
وبعضهم  يــنــتــظــره،  مــا  ينتظر 
وكيانات  جمعيات  بإنشاء  يبشر 
أو  حزب  لتأسيس  تمهيدا  جديدة 
االنشقاق..  بمنطق  جديدة  أحزاب 
إحراق  على  يصرون  الكثيرين  إن 
أمر  ــو  وه املــغــادرة،  قبل  السفن 
من  الكثير  ويستبطن  مستنكر 
األنــانــيــة وقــلــة الــرجــلــة فــي وقت 
كل  إلى  يحتضر  حزب  فيه  يحتاج 
بناته  مــن  الحسنة  النوايا  ذوي 

وأبنائه املخلصني((.
فقط  ليست  العينني  ماء  أن  يذكر 
»مجموعة  ــرارات  ــ ق ــن   م غاضبة 
كبيرا  ليس  والــفــرق  العثماني«، 
أخنوش«،  »مجموعة  وبني  بينها 
فكالهما يشتركان في تدبير املرحلة 
»املؤامرة  إلى  أدت  التي  السابقة، 
ضــد بــن كــيــران«)..(، أمــا أمينة، 

كيران،  بن  عــودة  أنصار  من  فهي 
ألن »اسمه مرتبط عند جيل بكامله، 
بــاإلشــعــاع الــســيــاســي والــنــجــاح 
ــي، إضــافــة  ــخــاب ــت ــوق االن ــف ــت وال
والحضور  القيادة  كاريزما  إلــى 

إدارة  على  والقدرة  السياسي 
األزمات«، حسب قولها.

صورتان من زمنين: األول زمن سعد الدين العثماني المستقيل بعد نتائج كارثية وصورة من زمن بن كيران الذي قاد الحزب للحصول على المرتبة األولى 
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بن كيران ألصحاب المبررات المالية: 

نظمت مؤتمرا حضره 700 شخص بـ 7 ماليين سنتيم 

12

أمام وضع مفعم 
باجلدل كهذا، كان 

البد أن يعيد بن كريان 
خروجه اإلعالمي، 

ليوضح األمور، وليجيب 
على قيادي مثل حلسن 

الداودي، حيث صرح 
يف خروج مباشر: إذا 

أراد الداودي أن يفعل 
اخلري يف نفسه، عليه 

أن يصمت، وأضاف يف 
شريط بثه مساء يوم 

األربعاء املنصرم، أن له 
عالقة جيدة مع جميع 

أعضاء احلزب باستثناء 
اثنني، مل يذكرهما، 

قائال: »هناك جمموعة 
يف احلزب ال أحتملهم 

وال أحتمل سماعهم..« بلغة كلها عتاب، تقول أمينة ماء العينين: ))كل أولئك الذين تكفلوا بإضعاف الحزب من داخله، وكل 
أولئك الذين أدوا مهمة تصفية تركة نضالية كبيرة، سيخرجون من الباب الصغير مهما كانت منافعهم 

الشخصية التي حققوها على ظهر نضال البسطاء في الجهات واألقاليم.. أين أولئك الذين صالوا 
وجالوا يوم كان الحزب يمنحهم المواقع واالمتيازات فسارعوا باالنسحاب واالختفاء ومقاطعة 

مؤسسات الحزب وهيئاته بعد النتائج الكارثية التي تسببوا فيها؟ بعضهم يستقيل، وبعضهم 
هاجر إلى أحزاب أخرى، وبعضهم ينتظر ما ينتظره، وبعضهم يبشر بإنشاء جمعيات وكيانات جديدة 

تمهيدا لتأسيس حزب أو أحزاب جديدة بمنطق االنشقاق.. إن الكثيرين يصرون على إحراق السفن 
قبل المغادرة، وهو أمر مستنكر ويستبطن الكثير من األنانية وقلة الرجلة في وقت يحتاج فيه حزب 

يحتضر إلى كل ذوي النوايا الحسنة من بناته وأبنائه المخلصين((
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كهذا،  بالجدل  مفعم  وضع  أمــام 
كان البد أن يعيد بن كيران خروجه 
اإلعالمي، ليوضح األمور، وليجيب 
الــداودي،  لحسن  مثل  قيادي  على 
مباشر:  خـــروج  فــي  ــرح  ص حيث 
))إذا أراد الداودي أن يفعل الخير 
في نفسه، عليه أن يصمت، وأضاف 
األربعاء  يوم  مساء  بثه  شريط  في 
مع  جيدة  عالقة  لــه  أن  املنصرم، 
باستثناء  الحزب  أعضاء  جميع 
»هناك  قائال:  يذكرهما،  لم  اثنني، 
أتحملهم  ال  الحزب  في  مجموعة 
وتمسك  ســمــاعــهــم..«  أتحمل  وال 
لقيادة  الترشح  برفضه  كيران  بن 
االستثنائي  مؤتمره  فــي  الــحــزب 
املصادقة  تمت  إذا  السبت،  يــوم 
على انتخاب قيادة لتسيير الحزب 
ملدة عام وليس أربعة أعوام، وقال: 
»أنا غير معني إطالقا بأي ترشيح 
إذا  الحزب،  لقيادة  لي  املؤتمر  من 
قيادة  تتحكم)...(  أن  على  وافقتم 
استقالتها  قــدمــت  الــتــي  الــحــزب 
انتخابها«. املــزمــع  الــقــيــادة   فــي 
أعضاء  مخاطبا  كيران  بن  وزاد 
ورفضتم  تــراجــعــتــم  »إن  ــه:  حــزب
تــحــديــد عــــام لـــقـــيـــادة الــحــزب 
في  معكم  عــضــو  أنـــا  ــدة،  ــجــدي ال
فأنا  وإال  االســتــثــنــائــي،  املــؤتــمــر 
مستمرة،  ستظل  واألخــوة  أخوكم 
ولكنني غير معني بأن ترشحونني 
من  أعتذر  فأنا  فعلتم  وإن  للقيادة، 
اآلن«، وتابع: »حزبنا يجب أن يظل 
إيجابي  عنصر  ونحن  مــوجــودا، 
حاجة  وفي  واملجتمع،  الدولة  في 
جديدة«،  مقاربة  عن  للبحث  لوقت 
نافعني  نكون  أن  »علينا  وأردف: 
تتصورا  ولــن  ولشعبنا،  لدولتنا 
لقيادة  الـــعـــودة  حـــال  ــي  ف أنــنــي 
الحزب، سأعيده للمرتبة األولى في 
)املصدر:  املقبلة«((  االنتخابات 
عن  كيران/  بن  لتصريحات  تفريغ 

موقع »أخبارنا املغربية«(.
الوطني  املــؤتــمــر  تأجيل  ــرار  قـ
وتعويضه  لـ»البيجيدي«،  العادي 
ملـــدة سنة،  اســتــثــنــائــي  بــمــؤتــمــر 
تتم  السابقة،  القيادة  فكرة  وهي 
قرارا صادرا عن  شرعنتها بكونها 
املجلس الوطني للحزب، لكن بعض 
أعضاء املجلس الوطني لم يتقبلوا 
القرار، بمن فيهم نائب رئيس  هذا 
))انتقد  فقد  الــوطــنــي،  املجلس 
القيادي في حزب العدالة والتنمية 
ونائب رئيس مجلسه الوطني، عبد 
أجندة  فرض  الدين،  حامي  العالي 
»البيجيدي«  قــيــادة  على  زمنية 
الجديدة، قائال: إن من شأن تحديد 
ــل ســنــة ملــوعــد مــؤتــمــر حــزب  أجـ
التي  القيادة  يحول  أن  »املصباح« 
إلى  االستثنائي،  املؤتمر  سيفرزها 
للمؤتمر  تحضيرية«  »لجنة  مجرد 

العادي.
واعــتــبــر حـــامـــي الـــديـــن، في 
ــه ال  ــ ــة، أن ــي ــحــات صــحــف ــصــري ت
أن  االستثنائي  للمؤتمر  يمكن 
ويفرض  جــديــدة  قــيــادة  ينتخب 
موضحا  زمــنــيــة،  أجــنــدة  عليها 

وضعية  على  بناء  ينتخبها  أنــه 
األمانة  استقالة  وهي  استثنائية، 
االنتخابات  نتائج  بعد  العامة 
في  القيادي  وأضـــاف  الكارثية. 
الحزب، أن القيادة التي سيفرزها 
أمانة  االستثنائي ستكون  املؤتمر 
ال  الحزب، مسترسال:  إلنقاذ  عامة 
توفير  طبيب  من  نطلب  أن  يمكن 
معتبرا  أسبوع،  ظرف  في  العالج 
جديدة  لقيادة  الحزب  تسليم  أن 
األمــراض  تشخيص  عليها  يحتم 
تحدد  ذلــك  بعد  ثــم  ومعالجتها، 
كانت  إذا  وتابع:  املؤتمر،  موعد 
األمانة العامة املستقيلة ال تتقاسم 
هذا التشخيص، والحزب بالنسبة 
فلتستمر  جيدة،  وضعية  في  لها 
ــعــادي  ال للمؤتمر  ــداد  ــ اإلعـ ــي  ف
استثنائي،  ملؤتمر  حاجة  ــدون  ب
أن  لها  يمكن  استقالتها،  فرغم 

وتعرضها  تحضيرية  لجنة  تشكل 
وتتوجه  الوطني  املجلس  على 
تصريح  )املــصــدر:  لــلــمــؤتــمــر(( 
حــامــي الـــديـــن ملــوقــع »الــعــمــق 

املغربي«/ 25 أكتوبر 2021(.
في  الدائر  الجدل  هذا  في خضم 
العدالة  حــزب  مكونات  صــفــوف 
وهو  كيران،  بن  يقول  والتنمية، 
الشخصية التي يرجع لها الفضل 
الكبير في تقريب الحزب من دوائر 
التسيير بعد أن كان مجرد جماعة 
املــبــررات  يقبل  لــن  أنــه  ــة،  ــوي دع
مثال  وضرب  بالتمويل،  املرتبطة 
سنة  عليه  أشــرف  الــذي  باملؤتمر 
مليون   12 »جــمــع  حيث   ،1996
 5 سنتيم من اإلخوة«، ووفر منها 
الذي  املؤتمر  ماليني سنتيم، وهو 
عرف مشاركة 700 مناضل، حسب 

قوله.

كسر  حــوار  يجري  الــيــوم،  لكن 
ــل حـــزب الــعــدالــة  ــ ــعــظــام داخ ال
أشد  القربى  والتنمية، وظلم ذوي 
مضاضة.. وها هي األمانة العامة 
الــســابــقــة، بــقــيــادة ســعــد الــديــن 
العثماني، رفقة مجموعة أنصارها 
من خصوم بن كيران، قد لجأت إلى 
كافة املبررات ملنع عودة بن كيران، 
كما  بإحراجهم،  كفيلة  عودته  ألن 
أنها كفيلة بتأكيد صواب اختياره 
وفــشــل اخــتــيــاراتــهــم، طــاملــا أن 
وجود  لهم  يكن  لم  منهم  الكثير 
يسير  كــان  الــذي  كيران،  بن  لــوال 
شؤون الحزب والحركة والجريدة، 
بصرامته املعهودة، قبل أن ينتهي 
االمتيازات،  أمام سخاء  كل شيء، 
»الفقراء«  من  الكثير  حولت  التي 
ومساكن  فــيــالت،  أصــحــاب  إلــى 

راقية، ومالبس فاخرة..

حامي الدين: ال يمكن للمؤتمر االستثنائي أن ينتخب 
قيادة جديدة ويفرض عليها أجندته السياسية 

أمينة ماء العينين تهاجم »قلة الرجولة«   في حزب العدالة والتنمية 

ها هي األمانة العامة السابقة، بقيادة سعد الدين العثماني، رفقة 
مجموعة أنصارها من خصوم بن كيران، قد لجأت إلى كافة المبررات لمنع 

عودة بن كيران، ألن عودته كفيلة بإحراجهم، كما أنها كفيلة بتأكيد 
صواب اختياره وفشل اختياراتهم، طالما أن الكثير منهم لم يكن لهم 

وجود لوال بن كيران، الذي كان يسير شؤون الحزب والحركة والجريدة، بصرامته 
المعهودة، قبل أن ينتهي كل شيء، أمام سخاء االمتيازات، التي حولت الكثير 

من »الفقراء« إلى أصحاب فيالت، ومساكن راقية، ومالبس فاخرة..

ماء العينين رفقة حامي الدين



بداية  منذ  التلقيح  مــراكــز  تشهد 
خاصة  كبيرا  ازدحاما  الحكومة،  قرار 
توافد  حيث  األسبوع،  عطلة  نهاية  في 
واألجراء  والطلبة  التالميذ  من  العديد 
ومصانع  املقاوالت  في  واملستخدمني 
استخراج  قصد  اللقاح  ألخذ  النسيج، 
الطبية  األطر  مما جعل  التلقيح،  جواز 
وعمال  كبيرا  ضغطا  تعيش  والصحية 

متواصال استمر إلى الثامنة مساء.
في  استياء  الــقــرار  هــذا  خلف  وقــد 
قرار  بعد  املواطنني،  العديد  صفوف 
دون  التلقيح  ــواز  جـ حــمــل  إلــزامــيــة 
ببعض  لــلــقــيــام  ــفــرصــة  ال إعــطــائــهــم 
التحاليل،  أو  الطبية  اإلجــراءات سواء 
خاصة وأن من بينهم من يعاني أمراضا 
مزمنة وعليه أخذ إرشادات طبيبه قبل 
القرار  وضــع  بحيث  »الجلبة«،  أخــذ 
في  كبيرة  مشاكل  أمام  املواطنني  آالف 
حياتهم، وصعوبة الوصول للتلقيح في 

ظرفية زمنية قصيرة.
هذه اإلشكالية دفعت بعض املواطنني 
مقار  عــن  بعيدة  مــراكــز  ــى  إل للتنقل 
تعرف  مراكز  عن  البحث  أو  سكناهم، 
إقبال قليال، ألجل الحصول على جرعة 
االزدحام  من  للهروب  وذلك  اللقاح،  من 
وسط  املتواجدة  املــراكــز  تعرفه  الــذي 

املدينة.
»باب املريسة«  في مركز التلقيح في 
ملواطنني  طويلة  طوابير  مثال،  بسال، 
ألخذ  ــم  دورهـ ينتظرون  ومــواطــنــات، 
ــم تــوزيــعــهــم بــني أصــحــاب  الــلــقــاح، ت
الجرعة األولى والثانية والثالثة، وذلك 
لتسهيل مهام األطر التمريضية والطبية 
التلقيح داخل  التي تشرف على عملية 
الفضاء الصحي الذي تم تشييده خالل 
األشهر األخيرة لتسريع وتيرة التلقيح.
تعزيزات أمنية متنوعة بمحيط املركز 
من رجال األمن، وأفراد القوات املساعدة 
وأفراد األمن الخاص، يقومون بتقسيم 
لكن  وطوابير،  صفوف  على  الوافدين 
املنظر  على  يخيم  واالزدحــام  االكتظاظ 
املواطنني  تساؤالت  يطرح  مما  العام، 
في  يساهم  املشهد  هــذا  هــل  واملـــارة، 
محاربة »كورونا«، أم سيزيد من انتشار 
السيما  املواطنني،  صفوف  في  املرض 
وأن هناك أشخاصا قد يكونوا حاملني 
ألجل  املركز  إلى  ويحضرون  للفيروس 

التلقيح دون أخذ االحتياطات الالزمة؟
فـــي هـــذا الــســيــاق، صـــرح بعض 
اتخذته  الـــذي  الــقــرار  أن  املــواطــنــني، 
املغاربة،  لدى  ارتباكا  خلق  الحكومة، 
زمنية  مـــدة  أو  الــفــرصــة  يمنح  ولـــم 
لالستعداد وأخذ موعد للتلقيح، خاصة 

وأن املاليني لديهم التزامات، معتبرا أن 
العمومية  بالخدمات  اللقاح  ربط جواز 
هو السبب في خلق هذا االزدحــام في 
املراكز الطبية، في جميع املدن، رافضا 
هذا القرار املفاجئ الذي ليس له منطق 

علمي، حسب تعبيره.
التلقيح  ضد  ليسوا  أنهم  وأضافوا 
وسبق أن أخذوا جرعتني، لكن الطريقة 
التي تم بها تنزيل القرار وفرضه على 
إنذار، غير مفهوم،  الناس بدون سابق 
ويخلق العديد من املشاكل والضغوطات 
على الراغبني في التلقيح، أو الرافضني 
النظر  إعادة  على ضرورة  له، مشددين 
ببعض  للناس  يسمح  حتى  القرار  في 
حسنة  ظروف  في  اللقاح  ألخذ  الوقت 
وفق اإلجراءات الوقائية، حتى ال تنتشر 

العدوى بني الناس بسبب االكتظاظ.

سباق مع الزمن 

ــد مـــن املــواطــنــني  ــدي ــع ويــعــيــش ال
ضــغــوطــات مــن املــحــيــط املــهــنــي في 
العمل، وداخل مراكز اللقاح، ويشتكون 
املراكز  بعض  في  التنظيم  غياب  من 

الصحية، بسبب اعتماد أرقام مختلفة، 
الجرعة  تقول سيدة مسنة جاءت ألخذ 
بضرورة  إخبارها  تم  بعدما  الثالثة 
املتواجد  التلقيح  بمركز  االلــتــحــاق 
أمس،  »يوم  بها:  تقطن  التي  باملقاطعة 
كامل  النهار  وبقيت  الجلبة  جئت ألخذ 
من الصباح حتى املغرب، بال غذاء وبال 
النوبة، حشومة هاذ  دواء ولم تصلني 
رقم  ودابــا  رقم  عطاوني  لبارح  الشي، 
آخر، نبقاو عاودتاني حتى املغرب راه 

عدنا شغالنا وأمورنا«.
ــذ الــجــرعــة  ــاء ألخـ ــر جـ ــن آخـ ــواط م
األولى، قال: »منذ أشهر وأنا متردد عن 
بمرض  إصابتي  بسبب  التلقيح  أخذ 
التلقيح  ــن  م أخــشــى  وكــنــت  ــدي،  جــل
لكن  الطبيب،  أستشير  حتى  وأنتظر 
لألسف، قرار الحكومة لم يراع الظروف 

الصحية التي يعاني منها املئات مثلي 
بسبب الحساسية الجلدية التي أصبت 
بها مؤخرا وال أعرف سببها«، مضيفا: 
»قررت أخذ اللقاح بسبب ظروف عملي 
إلى  السفر واالنتقال  التي تفرض علي 
يتطلب  مما  أخرى،  ومدن  الشمال  مدن 
تم  ــذي  ال التلقيح  جــواز  على  توفري 

فرضه بشكل مفاجئ«.

معاناة الطلبة والتالميذ

الجامعات  طلبة  من  العديد  ووجد 
اعتماد  بعد  املدرجات،  خارج  أنفسهم 
جــواز  عــلــى  الجامعية  املــؤســســات 
الحضورية  الدروس  لحضور  التلقيح 
ــا، الـــشـــيء الـــذي  ــه ــق ــراف وولـــــوج م
حضور  من  الطلبة  من  العديد  حــرم 
تلقى  مــن  منهم  أن  رغــم  حصصهم، 
الجرعة األولى، مما أدى إلى مشادات 
الــخــاص،  األمـــن  حـــراس  مــع  كالمية 
بسبب اعتماد وثيقة جواز اللقاح دون 

مهلة محددة.
وقد زاد هذا املنع من ارتفاع حاالت 
قبل  من  التلقيح  مراكز  في  االكتظاظ 

الطلبة والتالميذ الذين بدورهم فرض 
أن  سبق  بعدما  اللقاح  أخــذ  عليهم 
أن  الوطنية،  التربية  وزارة  صرحت 
وبموافقة  اختياري،  التالميذ  تلقيح 
اآلباء، مما زاد من خلق حالة فوضى 
عارمة في مراكز التلقيح والتي الزالت 
إلى اآلن، بسبب اإلقبال غير  مستمرة 
املسبوق للمواطنني على طلب الجرعة 
األولى والثانية قصد استخراج جواز 

اللقاح.
استنكر  جــامــعــي،  طــالــب  محمد، 
الحكومة  بها  فرضت  التي  الطريقة 
والتالميذ  الطلبة  على  اللقاح  جواز 
صعبة،  ومادية  اجتماعية  ظرفية  في 
الطلبة  مـــن  ــد  ــدي ــع ال وأن  خــاصــة 
يعيشون إكراهات وصعوبات، مضيفا 
من  العديد  سيحرم  الجواز  فرض  أن 

مباشرة  مــن  منعوا  الــذيــن  الطلبة 
الكليات،  وولوج  الحضورية  الدروس 
سواء الذين يعانون من أمراض مزمنة 
أو حساسية، كما أنه جاء في ظرفية 
ضيقة ال تسمح للطلبة باتخاذ القرار 
ــام والــفــوضــى التي  ــ فــي ظــل االزدح

تعرفها مراكز التلقيح.
مدير  أن  األمهات،  إحدى  قالت  وقد 
على  التلقيح  فرض  تعليمية  مؤسسة 
التالميذ ألجل السماح لهم بالحضور 
أبنائها  لتلقيح  دفعها  مما  لألقسام، 
الدخول  من  يتمكنوا  حتى  الثالثة 
اللقاح  جــواز  أن  معتبرة  للمدرسة، 
ومشاكل  أخــرى  ألســر  معاناة  خلق 
خانة  في  وضعهم  ألنــه  للمواطنني، 
تلقيح  أو  التلقيح  أجل  من  االنتظار 
أبنائهم، متسائلة عن الفائدة من هذا 
جرعات  عن  الحديث  ظل  في  اللقاح 

أخرى في األشهر املقبلة.
تفاقمت  والتالميذ  الطلبة  معاناة 
في املكتبات وفضاءات األنترنيت من 
حيث  اللقاح،  جــواز  استخراج  أجل 
عليه  الحصول  إلى  الجميع  يسارع 
بعدما تلقوا الجرعة األولى أو الثانية، 
املـــدارس  ولـــوج  مــن  يتمكنوا  حتى 
اكتظاظا  خــلــق  مــمــا  والــجــامــعــات، 

املخصصة  املحالت  داخل  وازدحاما 
وفوضى  الليل  منتصف  إلــى  لذلك، 

وسباق بني األطفال والشبان.
لطلبة  الوطني  االتــحــاد  واعتبر 
القرار  هذا  أن  له،  بيان  في  املغرب، 
الطالب  فئتي  على  شــديــدا  سيكون 
حرمانهم  سيستمر  الذين  والتالميذ 
من التعليم بعد أن حرمهم التعليم عن 
بعد من مواكبة املحاضرات والدروس 

ملوسمني تعليميني متواليني.

ضغط على األطر الصحية 

تعرف مراكز التلقيح توافد املئات 
واآلالف من املواطنني رغم قلتها في 
ساعات  يجعل  الــذي  الشيء  املــدن، 

الطبية  لــألطــر  بالنسبة  الــعــمــل 
اليوم،  طيلة  صعبة  والتمريضية 
الوافدين،  وكــثــرة  الضغط  بسبب 
إلــى  الــصــبــاح  ــن  م تشتغل  حــيــث 
املساء، بسبب قلة األطر وغياب فرق 

مناوبة.
مصطفى  يقول  السياق،  هذا  في 
للنقابة  الــوطــنــي  الــكــاتــب  جــعــا، 
األطــر  أن  لــلــمــمــرضــني،  املستقلة 
الصحية والتمريضية تعاني ظروف 
منذ  الضغط  بسبب  صعبة،  عمل 
مرحلة  إلى  وصوال  الجائحة  بداية 
التلقيح، حيث أنه قبل فرض إجبارية 
جواز التلقيح، كان هدف الوزارة هو 
والتي  الجماعية  املناعة  تحقيق 
امللقحني  ماليني  تلقيح  تستهدف 
مما  ثالثة،  ثم  وثانية  أولى  بجرعة 
واألطـــر  الــظــروف  تــوفــيــر  يتطلب 

البشرية واملوارد اللوجستيكية.
ــدور قــرار  وأضـــاف أنــه بعد صـ
الظروف  التلقيح،  جــواز  إلزامية 
أيضا  والضغوطات  تــزداد  ســوف 
األطر  الصحية، وخاصة  األطر  على 
أطـــر تقوم  ــاك  ــن الــتــمــريــضــيــة، وه
مسألة  ــي  وه حقنة  ــف  أل بــإعــطــاء 
ساعات  في  الزيادة  بسبب  صعبة 
ظاهرة  عن  نتحدث  ونحن  العمل، 
الصعبة،  العمل  وظــروف  اإلرهــاق 
تعرفه  الــذي  االكتظاظ  إلى  مشيرا 
مراكز التلقيح والتي تخلق إشكالية 
ــكــفــل بــاألطــر  ــت لــوجــســتــيــكــيــة وال
الصحية، سواء من ناحية التنقل أو 
»ظروف صعبة جدا  التغذية، وقال: 
تشتغل فيها األطر التمريضية وهذا 
يؤدي إلى التشنجات واالحتكاك في 
يتضاعف  العمل  ألن  املراكز،  بعض 
كبير  لرقم  ويصل  يومني  ظرف  في 
هي  الثمن  تؤدي  التي  فالفئة  جدا، 
بالتلقيح،  املكلفة  التمريضية  األطر 
تعويضات  بـــدون  تشتغل  والــتــي 
إلى  بــاإلضــافــة  مــنــاوبــة،  فــرق  وال 
وأوضح  الطويلة«،  العمل  ساعات 
فرضت  التي  الوصية  ــوزارة  »ال أن 
التلقيح بهذه السرعة، وبهذا  جواز 
توفير  عليها  كان  الفجائي،  القرار 
لتلقيح  الصحية  والظروف  الوقت 
البشرية  املـــوارد  وتوفير  الــنــاس، 
أن  يــجــب  ال  ــرار  ــق ال الــكــافــيــة، ألن 
يكون بهذه السرعة وبهذه الطريقة، 
سواء بالنسبة للمواطنني أو لألطر 
الصحية«، داعيا الوزارة إلى »توفير 
العمل  وشـــروط  املالئمة  الــظــروف 

لألطر التمريضية«.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

  مع الحدث
17 العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

فوضى فرض جواز التلقيح تقع على رؤوس 
رجال األمن واألطر الطبية

الرباط. األسبوع

مراكز التلقيح تشهد ازدحاما غير مسبوق 

قررت وزارة الصحة تسريع 
وتيرة التلقيح في جميع 

مدن وأقاليم المملكة، بعدما 
أصدرت قرار اعتماد جواز 

اللقاح في مختلف اإلدارات 
والفضاءات العمومية، 

حيث عرفت مختلف مراكز 
التلقيح على الصعيد 

الوطني، اكتظاظا كبيرا 
من قبل المواطنين، الذين 

توافدوا بكثرة من أجل أخذ 
الجرعات الثانية والثالثة، 

ومن بينهم من يأخذ األولى 
بسبب مخاوفه من اللقاح.

جعا: ظروف صعبة جدا تشتغل فيها األطر التمريضية وهذا يؤدي إلى التشنجات 
واالحتكاك في بعض المراكز، ألن العمل يتضاعف في ظرف يومين ويصل لرقم كبير جدا، 
فالفئة التي تؤدي الثمن هي األطر التمريضية المكلفة بالتلقيح، والتي تشتغل بدون 

تعويضات وال فرق مناوبة، باإلضافة إلى ساعات العمل الطويلة



العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 182021

كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  
ويدور

المنتزه الرياضي األمير موالي الحسن يصارع اإلهمال في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

جــمــاعــة  ســـكـــان  مـــن  الـــعـــديـــد  يشتكي 
املـــالـــيـــن الـــتـــابـــعـــة لـــعـــمـــالـــة إقـــلـــيـــم تـــطـــوان، 
ــخـــاص يشتغل  مـــن تــســلــط وجتــبــر أحــــد األشـ
كــعــون ســلــطــة، حــيــث يستمد قــوتــه مــن بعض 
الـــعـــدلـــيـــة بــســبــب  ــق  ــوابـ ــسـ الـ ــخــــاص ذوي  األشــ
الــتــجــارة املــشــبــوهــة يف املــمــنــوعــات، هـــذا األمــر 
بــارز يف استعمال سلطته  إلــى شطط  بــه  دفــع 
عبر  الضعفاء  من  لانتقام  النفوذ  واستغال 
كالشواهد  الدستورية  حقوقهم  من  حرمانهم 
القانون  بخرق  للبعض  يسمح  فيما  اإلداريــة، 
عــبــر الــبــنــاء فـــوق أراضــــي مــتــنــازع عــلــيــهــا دون 
ــون، صـــار  ــ ــعـ ــ تـــرخـــيـــص يف املـــــوضـــــوع، فــــهــــذا الـ
ــنـــاهـــي بـــهـــذه اجلـــمـــاعـــة، بــســبــب  هـــو اآلمـــــر والـ
حتكمه)...(، حسب العديد من سكان املنطقة. 

هذا  ــة،  درامــي وأخـــرى  مــؤملــة  مشاهد 
للتلقيح  املخصصة  املراكز  تعرفه  صارت  ما 
ضد فيروس »كورونا« بجهات الشمال. فبعد 
إجبارية جواز  األخير حول  القرار احلكومي 
صوب  املــواطــنــن  مــن  املــئــات  حــج  التلقيح، 
أن  حيث  التلقيح،  لتلقي  الصحية  املــراكــز 
الوضع  لهذا  مستعدة  تكن  لم  الصحة  وزارة 
عبر تهيئة هذه املراكز وفتح أخرى وجتهيزها 
الطبية  وشــبــه  الــطــبــيــة  ــر  واألطــ ــاملــعــدات  ب
الناجتة  والعشوائية  الفوضى  هــذه  لتفادي 
عن االكتظاظ وبطء تلقيح املواطنن، كما أن 
رجال السلطة لم يعودوا يتفقدون أو يراقبون 
املقاهي  داخل  حمالتهم  بسبب  املراكز  هذه 

واملطاعم واحملالت التجارية الكبرى. 

يعتبر  الـــذي  الــرجــل  قـــرار  إبطال  تم 
تـــطـــوان،  الــســلــطــة مبــديــنــة  ــرم  هــ األول يف 
جتاري  ملركز  بزيارة  املدينة  باشا  قام  حيث 
التلقيح على  ممتاز، من أجل فرض جــواز 
املــتــبــضــعــن، لــلــســمــاح لــهــم بــالــدخــول لهذا 
املــتــجــر، لــكــن وبــعــد مــغــادرتــه لــهــذا املــكــان، 
بــإصــدار تعليماته  املتجر  املــســؤول عــن  قــام 
حلــــراس األمــــن اخلــــاص، لــلــســمــاح جلميع 
هذه  عن  سؤالهم  دون  بالدخول  املواطنن 

الوثيقة التي تقيد حركة املواطنن. 

بجهة  املواطنني  من  العديد  يتساءل 
املشاريع  من  العديد  مصير  عن  الشمال، 
من  أكثر  منذ  انطالقتها  إعطاء  تم  التي 
خمس سنوات ولم تنجز بعد رغم انتهاء 
هذه  بعض  اختفت  فيما  إنجازها،  مــدة 
املشاريع التي كانت موجودة على الورق 
من  العديد  دفع  مما  للوجود،  تخرج  ولم 
الحظوا  بعدما  التساؤل  إلــى  املواطنني 
املشاريع  هذه  من  البعض  ميزانية  غياب 

عند الحكومة الجديدة.
اختفاء  املواطنني  من  العديد  والحــظ 
املشاريع  من  ملجموعة  األخيرة  امليزانية 
ــعــددة  ــت بــجــهــة الـــشـــمـــال، كــالــكــلــيــة امل
وزان  إقليم  عمالة  من  بكل  االختصاصات 
الذي  األمر  هذا  شفشاون،  إقليم  وعمالة 
خصوصا  الحقوقيني  مــن  العديد  حــرك 
ليتساءلوا عن  التربوي،  بالشأن  املهتمني 
السبب الرئيسي وراء غياب ميزانية هذه 
بعدما  أخنوش  زمن حكومة  في  املشاريع 

كانت مبرمجة في حكومة العثماني.
هي  التي  املشاريع  من  العديد  أن  كما 
عبارة عن مراكز استشفائية كبيرة بكامل 
من  صرفت  والتي  الشمال،  جهة  ــراب  ت
كان  حيث  باهظة،  جــد  ميزانية  أجلها 
أجل  مــن  جــاهــزة  لتكون  عنها  سيفرج 
و2022،   2021 خالل  املواطنني  استقبال 
إال أن هذه املشاريع ال يظهر أنها ستكون 
لبطء  نظرا  املقبلة،  السنة  خالل  منجزة 

األشغال.
بعضها  كان  االستشفائية  املراكز  هذه 
سيتم إتمامه خالل هذه السنة، إال أن ذلك 
املوقف،  سيد  الغموض  ليبقى  يحدث،  لم 
والحماية  الصحة  وزارة  على  يحتم  مما 
في  توضيحي  بالغ  إصــدار  االجتماعية، 
العام،  الــرأي  تنوير  أجل  من  املوضوع، 
وساكنة  املرضى  نفوس  في  األمل  وبعث 
التي  املــشــاريــع  بهذه  املستهدفة  املــدن 

تتعلق بصحة املواطنني. 

ــة وســكــان  ــل ــذ مـــدة طــوي مــن
للقصر  ــة  ــي ــراب ــت ال الــجــمــاعــة 
إقليم  لعمالة  التابعة  الكبير، 
ــعــرائــش، يــعــانــون الــويــالت  ال
الحضري،  النقل  غياب  بسبب 
ــل هــذه املــديــنــة أو  ــواء داخـ سـ
مدينة  بينها وبني  الرابط  النقل 
العديد  يشتكي  حيث  العرائش، 
يقصدون  الذين  املواطنني  من 
للعمل  ســواء  العرائش،  مدينة 
األغــراض،  مختلف  لقضاء  أو 
يستعملون  الذين  الطلبة  وكذلك 
الــدراســة،  قصد  النقل  وسائل 
في  مهول  نقص  من  )يشتكون( 

وسائل النقل.
ــوض  ــف ــلــشــركــة امل وســـبـــق ل
ــطــاع الــنــقــل من  لــهــا تــدبــيــر ق

الكبير،  القصر  جماعة  طــرف 
الحافالت  بتشغيل  قــامــت  أن 
املدينة  ساكنة  تسميه  مــا  أو 
التي  املتحركة«  بـــ»الــبــراريــك 
تمت إعادة صيانتها وصباغتها 
لتمويه الساكنة بكونها حافالت 
ظهرت  ما  سرعان  لكن  جديدة، 
وكذلك  امليكانيكية،  عيوبها 
زال  وال  سبب  الــحــافــالت،  قلة 
يتسبب في أزمة نقل بني القصر 
خصوصا  والــعــرائــش،  الكبير 
ساكنة الضواحي، التي تحولت 
يطاق،  ال  جحيم  إلــى  حياتهم 
خميس  من  بكل  األمــر  ويتعلق 
النكارجة،  ريصانة،  الساحل، 
باقي  مــن  وغيرها  الــعــوامــرة، 
املــتــضــررة مــن غياب  املــنــاطــق 

النقل الحضري.
فيه  يسابق  الذي  الوقت  وفي 
ــن من  ــزم بــعــض املــســؤولــني ال
الجهات  بتنمية  النهوض  أجل 
خدمات  بتحسني  والــعــمــاالت، 
كالنظافة  الحيوية  القطاعات 
نجد  وغيرها،  الحضري  والنقل 
الزالــت  العرائش  إقليم  عمالة 
النقل  وسائل  غياب  من  تعاني 
الضروري  من  الــذي  الحضري 
الجماعتني  لــســكــان  تــوفــيــره 
يضطرون  والذين  املذكورتني، 
ــتــســعــيــرة مــضــاعــفــة  لـــدفـــع ال
لسيارات األجرة من أجل التنقل 

للعمل أو للدراسة.
ــوات  األص مــن  العديد  ــم  ورغ
التي تطالب بتوفير نقل حضري 

واملعايير  الشروط  فيه  تتوفر 
املجال،  هــذا  فــي  بها  املعمول 
الكبير  القصر  مجلسي  أن  إال 
أو  السابقني  ســواء  والعرائش 
اهتمام  أي  يولون  ال  الحاليني، 
ــني مــن أجــل  ــن ــواط ــاة امل ــعــان مل
تعرفها  التي  النقل  ــة  أزم حــل 
الجماعات  ــاقــي  وب الــعــرائــش 

التابعة لها.
ــة عــامــل  ــن ــســاك وتــطــالــب ال
من  العاجل،  بالتدخل  اإلقليم، 
أجل حل معضلة النقل الحضري 
في  ووضــعــه  عليه  واالنــكــبــاب 
فشلت  بعدما  األولويات  الئحة 
من  وذلــك  املنتخبة،  املجالس 
ــة عـــن ســكــان  ــزل ــع أجـــل فـــك ال
البوادي على وجه الخصوص. 

ساكنة القصر الكبير بدون حافالت والطلبة يستغيثون

 مراكش

عزيز الفاطمي
 

  

إذا كانت االهتمامات امللكية تصب 
الالمادي  بالعنصر  النهوض  في 
الشباب،  شريحة  خــاص  وبــوجــه 
وفي هذا االتجاه شرعت الدولة منذ 
القرب  مالعب  تشييد  في  سنوات 
بمختلف املدن والقرى، حيث عرفت 
جماهيريا  إقباال  الفضاءات  هــذه 
ــرف جــمــعــيــات  ــ ــن ط ــحــوظــا مـ ــل م
موضوعنا  ومادام  املدني،  املجتمع 
وجبت  العمومية،  الفضاءات  عن 
التي  اإلشارة إلى الوضعية املزرية 
الرياضي  املــنــتــزه  عليها  أصــبــح 
املتواجد  الحسن،  مــوالي  األمــيــر 
لهذه  وما  بمراكش،  الشباب  بغابة 
تعود  تاريخية،  ــة  دالل مــن  الغابة 
املغربي،  الذهبي  العصر  إلى  بنا 
حيث شارك املغفور له امللك الحسن 
آنـــذاك،  للعهد  ــي  ول وهــو  الثاني 
في  مراكش،  مدينة  شباب  صحبة 
الشجرة  الــزيــتــون،  أشــجــار  غــرس 

أطلق  كبيرة  مساحة  على  املباركة، 
لنعود  الشباب«،  »غابة  اسم  عليها 
الذي  الرياضي  املنتزه  للحديث عن 
 13 يناهز  ما  املالية  تكلفته  بلغت 
بمساهمة  ــم  درهـ و200  مليونا 
البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
درهـــم،  ألـــف  و450  مــاليــني   3 ـــ  ب
 6 بـ  ملراكش  الجماعي  واملجلس 
ووزارة  درهــم،  ألف  و750  ماليني 
ماليني   3 بـــ  والــريــاضــة  الشبيبة 
منذ  املنتزه  هــذا  ظل  حيث  درهــم، 
الفئات  لكل  مفضلة  قبلة  افتتاحه، 
األنشطة  ملزاولة  العاشقة  العمرية 
املصغرة  القدم  كرة  من  الرياضية 
واملشي،  خاص  مدار  عبر  والجري 
ملعبه  أرضية  على  يجرى  كان  كما 
بمناسبة  السنوي  الدوري  الكبير، 
مــوالي  العهد  ولــي  مــيــالد  ــرى  ذكـ
بطولة  ملباريات  باإلضافة  الحسن، 
تحت  املنضوية  الفئات  مختلف 
القدم،  لكرة  الجهوية  العصبة  لواء 
»كورونا«  فيروس  اجتياح  ان  إال 
قانون  نزول  فرض  لبالدنا،  اللعني 
بإغالق  القاضي  الصحية  الطوارئ 
ــضــاءات الــعــمــومــيــة ومــالعــب  ــف ال

الرياضي  املنتزه  فيها  بما  القرب 
لتبدأ مرحلة  األمير موالي الحسن، 
عنها  نتجت  والالمباالة،  اإلهمال 
أركان  بجل  لحقت  مختلفة  أضــرار 
املالعب  أرضية  فيها  بما  املنتزه، 

كانت  التي  الخضراء  واملساحات 
مجموع  مــن  املــائــة  فــي   45 تمثل 
ــســاحــة املــنــتــزه املـــحـــددة في  م
فإن  معلوم،  هو  وكما  هيكتارين، 
أبواب مالعب القرب ال زالت مغلقة 

نجد  حني  في  املواطنني،  وجه  في 
املالعب الرياضية الخاصة تستقبل 
شــروط  ــة  أي أو  قيد  دون  الــزبــنــاء 
غير  الخاصة  الفضاءات  هذه  وكأن 
معنية بالقانون املطبق على غيرها 
سؤال  وهو  عمومية،  فضاءات  من 
موجه إلى والي جهة مراكش آسفي 

عامل عمالة مراكش؟
وبناء على هذا الوضع املرفوض 
من  العاجل  التدخل  يتطلب  الــذي 
مقدمتهم  وفــي  املعنية  الــجــهــات 
التي  املنصوري،  الــزهــراء  فاطمة 
الرسمي  الــوفــد  مقدمة  فــي  كانت 
املنتزه  تدشني  بعملية  قــام  ــذي  ال
الحسن،  مــوالي  األمير  الرياضي 
بصفتها عمدة املدينة خالل واليتها 
عمر  الراحل  للعمدة  خلفا  األولــى 
تأمل  الــخــتــم  ــبــل  وق الــجــازولــي، 
بمالعب  الــنــشــيــطــة  الــجــمــعــيــات 
الجهة،  والي  من  العمومية،  القرب 
هذه  فتح  أجل  من  تعليماته  إعطاء 
الوضع  تحسن  ظل  في  الفضاءات 
ــعــودة  ــي املــشــجــع عــلــى ال ــائ ــوب ال

التدريجية للحياة العادية.

يع بجهة الشمال تبخرت واختفت   وأخرى لم تنجز بعد  مشار

يع على الورق فقط نموذج لمشار
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ــدد مــــن املــــاكــــن »االســـتـــثـــنـــائـــيـــن«  ع
ينبغي إخضاعهم للمساءلة بحكم أن عددا 
جــدا مبحاذاة  كبيرة  عــقــارات  منهم متلكوا 
الطوال وتفنيت  وسيدي  تكاض  شــواطــيء 
اشتوكة  إقليم  مبــاســة  بولفضايل  وســيــدي 
ــلـــي يــــدرك  ــــت بــــاهــــا، والـــــــرأي الــــعــــام احملـ أيـ
جـــيـــدا ســـر هــــذا االخـــتـــيـــار ونــــوع األنــشــطــة 
التي ميارسها هؤالء، حيث تتحول إقامات 

بعضهم إلى أماكن مشبوهة)..(.

الرحل  الــرعــاة  تعاونية  رئيس  أفــاد 
بكلميم، املختار ويسي، أن عددا من الرعاة 
مواشيهم  نفقت  تــزنــيــت  بإقليم  ــرحــل  ال
كبيرة  كــارثــة  يعتبر  الـــذي  األمـــر  مــؤخــرا، 
خطيرا  سببا  أن  وأضاف  لهؤالء،  بالنسبة 
يقف وراء ذلك، مما يستدعي فتح حتقيق 
يف كل من قيادة أكلو ودوار أكادير إدوزدار 
وقــيــادة  إعــبــاســن  ودوار  بونعمان  وقــيــادة 
أربعاء الساحل، التي نفقت فيها العشرات 

من رؤوس األغنام. 

الـــواقـــعـــة  أوكـــنـــز  جـــمـــاعـــة  قاد رئيس 
بــإقــلــيــم اشــتــوكــة أيـــت بـــاهـــا، يـــوم األربـــعـــاء 
املاضي، حملة لتوزيع الكتب املدرسية على 
التاميذ التابعن ترابيا للجماعة والذين 
يتابعون دراستهم بالثانوية التأهيلية بأيت 
وراء هذه  أن  املواطنن  واعتبر بعض  باها، 
توزيع  أن مت  بعد  أهدافا سياسية،  احلملة 
الــكــتــب مبــقــر اجلــمــاعــة ولــيــس يف املؤسسة 
املــســتــهــدف تــامــيــذهــا، وقــالــوا أنــه كــان من 
ــدر بــرئــيــس اجلــمــاعــة تــســلــيــم الــكــتــب  ــ األجـ
أجــل اإلشـــراف  املعنية مــن  املــؤســســة  إلدارة 
عــلــى عملية تــوزيــعــهــا عــلــى الــتــامــيــذ وفــق 
الضوابط املعمول بها، ولفت ذات املواطنن 
إلــى أن عــددا مــن اآلبــاء واألمــهــات حضروا 
إلى مقر اجلماعة من أجل استام الكتب، 
أن  بالتساوي، علما  العملية لم تتم  أن  إال 

احلملة ممولة من ميزانية اجلماعة.

واملطاعم  املقاهي  أربــاب  بعض  قرر 
ــوم اخلــمــيــس املـــاضـــي، عــدم  بــأكــاديــر، يـ
التلقيح«  »جــواز  بإبراز  للزبائن  مطالبتهم 
كما فرضت  الفضاءات  لولوج هذه  كشرط 
أن  معتبرين  العمومية،  السلطات  ــك  ذل
األمــــر يــدخــل يف صــمــيــم اخــتــصــاصــات 
قال  اإلطار،  هذا  العمومية، ويف  السلطات 
أكادير،  مبدينة  مقهى  مسير  اجلليل،  عبد 
يعوضوا  أن  ميكن  ال  املقاهي  »أربـــاب  أن 
العمومية يف عملها، ألن مطالبة  السلطات 
اختصاص  من  هو  التلقيح  بجواز  الزبائن 

السلطات«.

العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

كواليس  جهوية

داء
أص

ســـوسية انتظارات الشباب من المجلس البلدي الجديد بسطات
سطات

مستشار جماعي يقدم 
شكاية ضد برلماني سابق 

األسبوع
 

  

قـــدم مــســتــشــار جــمــاعــي مــن حـــزب التجمع 
بإقليم  فراسن  بني  بجماعة  لألحرار  الوطني 
تـــازة، شكاية إلــى الــقــضــاء ضــد بــرملــانــي سابق، 
يتهمه فيها بطلب شيكات على بياض من كل 

املرشحن لانتخابات احمللية.
بفتح  القضاء  اجلماعي  املستشار  وطــالــب 
ــــذي أصــبــح  حتــقــيــق مـــع الــبــرملــانــي الــســابــق الـ
يـــبـــتـــزه ويــــهــــدده مبـــــلء الـــشـــيـــك مبــبــلــغ كــبــيــر 

وتهديده بإدخاله السجن وحجز ممتلكاته.
أنه  املستشار اجلماعي يف شكايته،  وأوضــح 
بياض،  على  شيكا  به،  املشتكى  البرملاني  سلم 
وهو املمنوع من الترشح لوجود مانع، مضيفا 
يتوفق  لم  لكونه  الشيك  بتسليمه  طالبه  أنــه 
املشتكى  لكن  االنتخابية،  بدائرته  النجاح  يف 

به ميتنع ويهدده بالسجن.
املــســتــشــار اجلــمــاعــي بفتح حتقيق  وطــالــب 
ــائــــي وتــــرتــــيــــب اجلـــــــــــــزاءات الـــقـــانـــونـــيـــة،  قــــضــ
مـــعـــززا شــكــايــتــه بــقــائــمــة مـــن ســبــعــة مرشحن 
لــانــتــخــابــات تــســلــم مــنــهــم الــبــرملــانــي الــســابــق 
ــة إلــــى قــرص  ــافـ شــيــكــات عــلــى بـــيـــاض، بـــاإلضـ

مدمج يحتوي على تسجيل ملكاملة هاتفية.

تازة

نور الدين هراوي
 

  

مواقع  على  السطاتي  الشباب  من  العديد  فتح 
انتظاراتهم  تهم  نقاشات  االجتماعي،  التواصل 
حيث  املدينة،  مجلس  مكتب  تشكل  بعد  مباشرة 
عبر العديد من املواطنني عن أملهم في أن يتمكن 
أوضاعهم  من  العديد  تغيير  من  الجديد  املجلس 
التي أثارت استياءهم وتذمرهم في ظل ما أسموه 
تهافتت  التي  املتعاقبة  املجالس  تدبير«  »ســوء 
تطبيق  بــدل  الــخــاصــة  مصالحها  خــدمــة  على 
برامجها االنتخابية التنظيرية، أو برامج »كوبي 
مما  ورق،  على  حبرا  تظل  ما  غالبا  التي  كولي«، 
وعدم  التنموي  للزمن  كبير  إهــدار  في  يتسبب 
األوراش  من  العديد  في  العامة  املصلحة  خدمة 
حد  على  التنفيذ  موقوفة  تبقى  التي  التنموية 
الشباب  وال  السكان  ال  منها  يستفد  ولم  قولهم، 

على وجه الخصوص. 
»الفايسبوك«،  السياق، وقف شباب  هذا  وفي 
التي  االحتجاجية  الوقفات  من  أو عبر مجموعة 
الشبكة  على  البلدية  بــاب  مــن  مباشرة  نقلت 
من  عــدد  إحـــداث  ضـــرورة  على  العنكبوتية، 
أشغال  بــرامــج  وضــع  بفضل  الشغل  مناصب 
نسبة  وأن  خــاصــة  وكــبــرى،  صــغــرى  عمومية 

تتزايد  وأصبحت  صفوفهم  في  مرتفعة  البطالة 
بنسبة كبيرة، وهذا لن يتأتى ويتحقق إال بإحياء 
كان  خبر  في  أصبحت  التي  الصناعية  املنطقة 
منذ سنوات، من خالل التفكير الحقيقي والجدي 
في التعاطي مع مطالب مشروعة للشباب، بجلب 
تشاركية  مقاربة  خالل  من  استثمارية  أقطاب 

لجمعيات األحياء وشبابها.
النسيج  وبعض  ــرون،  آخـ شباب  طالب  كما 
الجمعوي النشيط، بإحداث »جواز الشباب« الذي 
النقل  وسائل  كل  في  ملموسة  تخفيضات  يخول 

العمومي، عالوة على استفادة الشباب السطاتي 
الجماعة،  تقدمها  التي  الخدمات  مجانية  من 
بني  أعمارهم  املتراوحة  للفئة  بالنسبة  خاصة 
الجمعوية  الناشطة  ذلك  أكدت  كما  و30 سنة،   16
والثقافة  التربية  »جمعية  عن  حاجي  خامسة 
أحبط  »الشباب  أن  مضيفة  والبيئة،  والعلوم 
واالقتصادية  االجتماعية  األوضــاع  بسبب  جدا 
قتلتها  بكثير،  أكبر  طموحاتهم  وأن  الصعبة، 
ويأملون  املعسولة،  االنتخابية  البرامج  أكذوبة 

في تغييرها، بل القضاء عليها«.

القنيطرة.. ذهب الرباح وبقيت المشاكل
القنيطرة

الدار البيضاء

األسبوع
 

  

ــدار  ــون بــمــديــنــة الـ ــواطــن تــظــاهــر م
التلقيح  بفرض جواز  منددين  البيضاء، 
اإلدارات  لــولــوج  بالتطعيم  وإلــزامــهــم 
والتنقل بني املدن، وسط إجراءات أمنية 

مكثفة.
الحكومة  بتراجع  املحتجون  وطالب 
عن قرارها، في ظل وجود حاالت صحية 
اللقاح،  أخــذ  عليهم  يتعذر  ملواطنني 
»التلقيح  قبيل  مــن  شــعــارات  مــردديــن 

اختياري«،  التلقيح  إجــبــاري،  ماشي 
لجواز  ال  »ال  للتلقيح«،  ال  للتلقيح..  »ال 

التلقيح«.
وقال محتجون أن أقرباء لهم يعانون 
التلقيح،  جــراء  من  صحية  مضاعفات 
أن  املــشــاركــات،  إحـــدى  حيث صــرحــت 
والدها تعرض لوعكة صحية منذ أخذه 
الفراش  طريح  وهــو  الثالثة  الجرعة 
مطالبة  الخاصة،  املصحات  إحــدى  في 
بإيقاف التلقيح اإلجباري وجواز اللقاح.
فرض  آخرون  مشاركون  استنكر  كما 
التعليمية  املؤسسات  في  اللقاح  جواز 
واملدارس العمومية، خاصة على األطفال 
الصغار والتالميذ الذين يعاني بعضهم 

من أمراض مثل الحساسية والقلب وفقر 
اللقاح قد  الدم، مؤكدين أن فرض جواز 
الحضورية  الدراسة  من  أبناءهم  يحرم 

مثل أقرانهم.
رافضة  شــعــارات  املحتجون  ورفـــع 
األمــاكــن  ــي  ف التلقيح  جـــواز  ــفــرض  ل
املدن،  بني  والتنقل  واإلدارات  العمومية 
وإرغام املواطنني على التلقيح اإلجباري 
من خالل مضايقتهم في الحياة اليومية.
وشهدت الوقفة تدخال للقوات األمنية 
بعدما  املحتجني،  لتفريق  والعمومية 
أن  معتبرة  الــســاحــة،  فــي  احــتــشــدوا 
من  مرخصة  وغير  قانونية  غير  الوقفة 

قبل عمالة الدار البيضاء أنفا.

رافضو جواز التلقيح يحتجون   ويطالبون الحكومة بالتـراجع عـنه 

 األسبوع
 

  

برئاسة  للقنيطرة،  الجديد  البلدي  املجلس  وجد 
شؤون  تدبير  في  كبيرة  صعوبات  البوعناني،  أنس 
مصالح  تسيير  أجل  من  التوافق،  وتحقيق  املجلس 
الذي  والتشتت  االنقسام  أن  بأريحية، حيث  الجماعة 
عدة  تطبعه  الداخلية،  التيارات  بني  املجلس  يعرفه 

صعوبات.
فقد كشفت عملية انتخاب لجن املجلس، عن خالفات 
داخلية ومصالح خاصة لدى بعض املنتخبني، من أجل 

للتحكم في بعض قطاعات  التفويضات  انتزاع بعض 
الجماعة الحضرية ملدينة القنيطرة، مما يجعل املرحلة 
املعارضة،  أمام  األغلبية  املقبلة صعبة في ظل ضعف 
السيما في ظل تسابق مكونات املجلس وتنافسها على 
بعض املناصب واللجن وتضارب املصالح، وبالتالي، 
تحديات  أمــام  سيكون  الجديد  البلدي  املجلس  فإن 
العديد  تلبية  أجل  من  املقبلة،  السنوات  صعبة خالل 
بها  تطالب  ظلت  التي  واملتطلبات  الحاجيات  من 
إصالح  في  مهمته  جانب  إلى  سنوات،  منذ  الساكنة 
الجماعي  املكتب  خلفها  التي  واملشاكل  االختالالت 
السابق برئاسة عزيز الرباح، الذي اعتبر القنيطريون 
األموال  وحجم  امليزانية  إلى  بالنظر  سيئة  حصيلته 

التي كانت متوفرة له.

الرباحالبوعناني
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منحرفون ينشرون الرعب 
قرب ثانوية »ابن عبدون« 

بخنيفرة
األسبوع

  
تــشــتــكــي الـــعـــديـــد مـــن تــلــمــيــذات الــثــانــويــة 
ــدون« مبــديــنــة خــنــيــفــرة،  ــبـ ــة »ابــــن عـ ــداديــ اإلعــ
مـــن انـــتـــشـــار ظـــاهـــرة الـــتـــحـــرش واملــضــايــقــات 
ومــحــاوالت االعــتــداء عليهن مــن قــبــل بعض 
ينتظرون خروجهن  الذين  املنحرفني  الشبان 
مــــن املـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة لـــالـــتـــحـــاق مبــقــر 
الداخلية املتواجدة على مقربة من الثانوية.

ــة »ابــــن عــبــدون«  وتــعــانــي تــلــمــيــذات إعـــداديـ
وثانوية »أجدير« من إشكالية التوقيت خاصة 
يف املساء، حيث يتزامن خروجهن من املؤسسة 
إلــى  بــاإلضــافــة  الــغــروب،  وقــت  التعليمية مــع 
ــلــــني وبــعــد  خـــلـــو املــنــطــقــة مــــن املـــــــارة والــــراجــ
يجعلهن  مما  السكنية،  املناطق  عن  املؤسسة 
عرضة للمضايقات والتحرش من قبل بعض 

األشخاص. 
ــاء وأمــهــات  ويـــســـود قــلــق لـــدى جــمــعــيــات آبــ
التلميذات من الوضع الذي بات مييز محيط 
املؤسسات التعليمية، مما دفع األولياء لطرق 
بـــاب املــديــريــة اإلقــلــيــمــيــة لــلــتــربــيــة الــوطــنــيــة، 
قصد الــتــواصــل مــع املــصــالــح األمــنــيــة للقيام 
بــــدوريــــات تــتــصــدى لــظــاهــرة الــتــحــرش الــتــي 

تهدد سامة التلميذات بهذه املنطقة.

العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

خنيفرة

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

اعتماد  عن  املغربية  الحكومة  إعــان  منذ 
الصحية  السلطات  طرف  من  التلقيح  جــواز 
استنادا  العمومية،  للمرافق  الولوج  أجل  من 
حالة  بتدبير  املتعلقة  القانونية  للمقتضيات 
التلقيح  مراكز  شهدت  الصحية،  الــطــوارئ 
مسبوق  غير  اكتظاظا  وضواحيها،  بالناظور 
من لدن الساكنة منذ انطاقة الحملة الوطنية 

للتلقيح.
خصصته  الـــذي  التلقيح  مــركــز  وعـــرف 
الشبيبة  بمقر  املواطنني  لفائدة  السلطات 

املواطنني  لدن  من  كبيرا  تهافتا  والرياضة، 
وال  التلقيح،  جرعات  تلقي  في  يرغبون  الذين 
ــى،  األول الجرعة  بعد  يتلقوا  لم  ممن  سيما 
الجرعة  تلقي  فــي  الــراغــبــني  ــى  إل بــاإلضــافــة 
التلقيح  جواز  على  الحصول  أجل  من  الثالثة 

املحني.
نفسه،  املشهد  الجماعات  باقي  تعيش  كما 
وبني  والــعــروي  وأزغنغان،  سلوان،  خاصة 
الــذيــن  امللقحني  عــدد  ــارب  قـ حــيــث  ــصــار،  ان
األيــام  األولـــى خــال  الجرعة  مــن  اســتــفــادوا 

ملقح   1000 حوالي  التلقيح،  لعملية  األولــى 
الصغرى  الجماعات  ناهيك عن  مدينة،  كل  في 

التابعة لإلقليم.
وقت  في  أعلنت  قد  الحكومة  أن  إلى  يشار 
لألشخاص  ستسمح  التدابير  هذه  أن  سابق، 
وسائل  عبر  واألقاليم،  العماالت  بني  بالتنقل 
اإلدالء  شريطة  العمومية،  أو  الخاصة،  النقل 
إلى  للسفر  كوثيقة  واعتماده  التلقيح،  بجواز 
الخارج وإلغاء رخصة التنقل املسلمة من طرف 

السلطات املحلية املختصة في هذا الشأن.

مدينة  ــوارع  شــ فــي  انــتــشــرت 
وجـــــدة، فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة، 
إلى شوارع  ظواهر سلبية تسيء 
ــة، حــيــث رصــدت  ــي ــف مــديــنــة األل
التواصل  مواقع  نشطاء  كاميرات 
االجتماعي، الكاب والحمير وهي 
تتجول بحرية في شوارع املدينة، 
مما أثار قلق الساكنة، معبرين عن 
املحلية،  السلطات  من  استيائهم 
هذه  تــجــاه  صامتة  بقيت  الــتــي 
»وجدة  حملة  بإطاق  الظواهر، 

التي ال نريد«.
املضادة  الحملة  هــذه  وجــاءت 
على  ضــدا  املــديــنــة،  ساكنة  مــن 
شعار »وجدة زيانت«، الذي رفعته 
تعبيرا  السياسية  األطراف  بعض 
منهم على أن املدينة تغير وجهها 
نحو األفضل، لتدل ظاهرة انتشار 
بل  الشوارع،  في  الضالة  الكاب 
تناقض  على  الشوارع،  أهم  وفي 

تام لكل ما تم الترويج له سابقا.
مدينة  شــــوارع  تــعــانــي  كــمــا 
اإلنارة  شبكة  ضعف  من  األلفية، 
الجماعة  تخبط  نتيجة  العمومية، 
من  منعتها  مالية خانقة  أزمة  في 
يجعل  مما  القطاع،  هذا  تطوير 
الفينة  بني  تغرق  األحياء  بعض 
واألخـــرى فــي ظــام دامــس، بل 
وحتى بعض الشوارع الرئيسية 
اهتراء  مــن  تعاني  املدينة  فــي 

هذه الشبكة. 
عدد  تساءل  الصدد،  هذا  وفي 
يمنع  ــذي  الـ ــا  م املتتبعني:  مــن 
القيام  ــن  م املــحــلــيــة  الــســلــطــات 
على  للحفاظ  الصيانة  بأشغال 
مجاالتها العامة؟ وما الذي منعها 
من التوجه نحو التعاطي بمقاربة 
الضالة  الكاب  جديدة مع ظاهرة 

بدل »إعدامها« بالرصاص؟
كانت  وجــدة  أن  بالذكر،  جدير 

بخطى  تسير  ســابــق،  ــت  وق فــي 
لــتــغــيــيــر وجــهــهــا نحو  ــة  ــت ــاب ث
التهيئة  عمليات  بفعل  األفضل، 
عقد  قبل  تمت  الــتــي  الحضرية 
بعض  أن  إال  تقريبا،  الزمن  من 

لسابق  عــادت  العامة  الفضاءات 
ــدم  وع اإلهــمــال  بسبب  عــهــدهــا 
الصيانة، وبالخصوص الساحات 
في  أغلبها  يوجد  التي  العمومية 

حالة يرثى لها.

ممتهنو  التهريب 
يعانون في صمت 

السلع  تهريب  جتـــارة  ممتهنو  يـــزال  ال 
مـــن مــديــنــتــي ســبــتــة ومــلــيــلــيــة احملــتــلــتــني 
تداعيات  من  يعانون  الناظور،  إقليم  إلى 
على  املعيشي  التهريب  يف  عملهم  فقدان 
ــار«، الــــذي كــان  مــســتــوى مــعــبــر »بــنــي انـــصـ
ــدا حــيــويــا لـــتـــزويـــد اإلقـــلـــيـــم بــالــســلــع  ــ رافــ
ــة، وذلـــــك مـــنـــذ إغــــاق  ــربـ ــهـ اإلســـبـــانـــيـــة املـ

املعابر احلدودية مبليلية.
نهائية،  بصفة  التهريب  نشاط  وتوقف 
بــعــد إغـــاق املــعــابــر احلــدوديــة بــتــاريــخ 13 
مـــارس مــن الــســنــة املــاضــيــة، وذلــك لــلــحــد 
ــا«،  ــورونـ مـــن تــداعــيــات انــتــشــار فـــيـــروس »كـ
املتخذ حينئذ يف حرمان  القرار  ليتسبب 
مئات املواطنني من مصدر رزقهم الوحيد.
ويف وقــت ســابــق، كــان الــتــجــار وممتهنو 
قــرارات  على  يحتجون  املعيشي  التهريب 
اإلغـــــــاق املـــؤقـــتـــة لــلــمــعــابــر احلــــدوديــــة، 
لـــيـــجـــدوا أنـــفـــســـهـــم، عـــنـــد بـــدايـــة انــتــشــار 
اجلـــائـــحـــة، أمــــام الـــقـــرار املــصــيــري الـــذي 
التجاري  النشاط  وضع حدا نهائيا لهذا 

الذي عّمر لعقود طويلة.
يشار إلى أن العديد من جتار التهريب، 
بعد رفع احلجر الصحي وحترير مزاولة 
بعض املهن، وإعادة فتح احملات واملقاهي 
واملـــطـــاعـــم وعـــــودة الـــنـــاس إلــــى اســتــئــنــاف 
عــمــلــهــم، تــســاءلــوا عــن احــتــمــالــيــة الــعــودة 
املعابر  فتح  بعد  مؤقتا  النشاط  هذا  إلى 
ــيـــرة ظلت  ــة، غــيــر أن هـــذه األخـ احلــــدوديــ
مــغــلــقــة إلــــى إشــــعــــار آخـــــر، لــتــغــلــق مــعــهــا 
ــواب األمـــل يف وجــه ممتهني جتــارة  كــل أبـ

التهريب.

وجدة.. من شعار »وجدة زيانت« إلى شعار »وجدة التي ال نريد«

اكتظاظ غير مسبوق على مراكز التلقيح بالناظور 

جماعة سيدي كاوكي في حاجة إلى من يرفع الحيف عنها الصويرة

حفيظ صادق

   

تفتقر جماعة سيدي كاوكي التابعة 
الضروريات  ألبسط  الصويرة،  إلقليم 
التي  الــســاكــنــة  لــفــائــدة  املستحقة 
تعيش بالجماعة والدواوير املجاورة 
الساعة  لــحــدود  هــنــاك  فليس  لــهــا، 
صحية  خــدمــات  ليقدم  مستوصف 
هناك  وليست  املطلوب،  املستوى  في 
في  بالغرض  تفي  إســعــاف  ســيــارة 
الــضــرورة،  وعند  الحرجة  ــات  األوقـ
وليست هناك صيدلية، فكل من رغب 
من ساكنة الجماعة في الحصول على 
االنتقال  عليه  يتحتم  نهارا،  األدويــة 
ــرة  ــصــوي ــزوة« ال ــغ »ال منطقة  إلـــى 
سيدي  عــن  تبعد  والــتــي  الــجــديــدة، 
لم  فإذا  ليا،  أما  كلم،   20 بـ  كاوكي 
نقل،  يتوفر على وسيلة  املواطن  يكن 
وجهة،  أي  إلى  االنتقال  له  يمكن  فا 
حيث تتوقف كل وسائل النقل وال تزال 
منطقة سيدي كاوكي تفتقر ملؤسسات 
يرفع  مما  واإلعدادي،  األولي  التعليم 
املنطقة  في  املدرسي  الهدر  نسبة  من 
وينعكس  بها،  املحيطة  والــدواويــر 

هذه  في  العامة  الحياة  على  سلبا 
املوارد  من  لها  التي  املعزولة  املنطقة 
حاضرة  لجعلها  يكفي  ما  الطبيعية 
تضاهي مدنا كانت في األمس القريب 
فإذا  الطريق،  على  استراحة  باحات 
مشروعا  هناك  بأن  تسمع  بالساكنة 
الصويرة،  إقليم  عمالة  عليه  تشرف 
سيخصص  التفويت  هــذا  بــأن  قيل 

إلنجاز مشروع استثماري.
يكون  أن  يمكنه  أحــد  ال  حقيقة، 
يمكنه  الذي  واالستثمار  التنمية  ضد 
الهشاشة  ــن  م املــنــطــقــة  يــخــرج  أن 
الجماعات  معظم  تفتقر  إذ  والفقر، 

والبنيات  العمومية  الخدمات  ألبسط 
التحتية الضرورية، فمدينة الصويرة 
تنموية  مــشــاريــع  إلـــى  حــاجــة  ــي  ف
املــجــال  ــي  ف ضخمة  ــثــمــارات  واســت
ــجــاري  ــت الــصــنــاعــي والــعــلــمــي وال
إلى  حاجة  في  وليست  والسياحي، 
ــدة  أرصـ وتــســمــني  الــريــع  تشجيع 
من  شبكات  يوظف  ــذي  وال البعض، 
مصالحه  دائــرة  لتوسيع  العاقات 
غطاء  تــحــت  يــمــكــن،  وال  ــة،  ــي ــذات ال
وتبديد  الريع  تشجيع  االستثمار، 
كهدية  ومــنــحــه  الــعــمــومــي  الــعــقــار 
يتلهفون  الــذيــن  األشــخــاص  لبعض 

على املال والربح املادي على حساب 
املصالح العليا للمجتمع. 

يشكل  ــذي  والـ التفويت  ــذا  ه إن 
للمال  ــدرا  وهـ تــبــديــدا  حقيقته  فــي 
يتطلب  االســتــثــمــار،  بــاســم  ــام  ــع ال
أسئلة  عن  واضحة  إجــابــات  تقديم 
سيظل  متى  إلى  للساكنة:  مشروعة 
ذريعة  تحت  العمومي  العقار  تفويت 
االستثمار وسيلة الغتناء البعض على 
ألم  للوطن؟  العليا  املصالح  حساب 
النزيف  لهذا  حد  لوضع  الوقت  يحن 
واضــحــة  وشـــروط  معايير  ــع  ووضـ
وتوظيفه  العمومي  العقار  الستغال 

فيما يخدم التنمية الحقيقية؟
ومستعجل  معمق  بحث  فتح  يجب 
التفويت  هذا  وظروف  حيثيات  حول 
ــع ويــشــجــع على  ــري ــذي يــغــذي ال الـ
الحياة  في  الفساد  مظاهر  استمرار 
ــل تـــعـــارضـــا مع  ــك ــش ــة، وي ــامـ ــعـ الـ
املجلس  وعلى  والقانون،  الدستور 
إلجراء  يتدخل  أن  للحسابات  األعلى 
افتحاص شامل حول هذه التفويتات 
وهــــدر أمـــــوال عــمــومــيــة ضــخــمــة، 
فالساكنة في حاجة إلى املاء والطرق 
النقل  ووسائل  والصحة  واملــدارس 
وليس إلى سمسار لألراضي، اإلقليم 
ككل في حاجة إلى الرجل املناسب في 

املكان املناسب.

كواليس  جهوية

األسبوع

   
وجدت ساكنة فاس نفسها وسط مشكلة 
للشرب،  الصالحة  املياه  تلوث  بعد  كبيرة 

للوكالة  العام  املدير  اعتقال  من  أيام  بعد 
بسبب  والكهرباء  املــاء  لتوزيع  املستقلة 

الرشوة.
وتعرف العاصمة العلمية للمملكة، حالة 
العديد  في  الساكنة  قبل  من  عارمة  استياء 
من األحياء الشعبية، بعد تغير لون وطعم 
املاء وانبعاث روائح كريهة منه، حيث خلف 

املواطنني  لــدى  كبيرا  غضبا  املشكل  هــذا 
سابق  بدون  املياه  تلوث  استنكروا  الذين 

إنذار أو إشعارهم بهذا املشكل.
ساكنة  ــإن  ف مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
فوجئت  الـــورد،  وجــنــان  املرينيني  أحــيــاء 
رائحة  وجــود  مع  املــاء  طعم  تغير  بسبب 
غريبة تشبه املحروقات، مما دفع األسر إلى 

على  خوفا  املعدنية  املياه  قنينات  اقتناء 
بهذه  التسمم  من  أبنائهم  صحتهم وصحة 

املياه امللوثة.
مقاطعة  في  املواطنني  من  العديد  وعبر 
التلوث،  هــذا  من  غضبهم  عن  املرينيني، 
وعدم تحمل قيام مسؤولي وكالة »الراديف« 
بــإشــعــار الــســكــان وعـــدم تــجــاوبــهــم مع 

الشكايات واالتصاالت التي قام بها الناس 
وفعاليات مدنية ملعرفة مصدر هذا التلوث.
وقام املستشار الجماعي، جواد املرحوم، 
القضائي  املــفــوض  ــى  إل رســالــة  بتوجيه 
معاينة  ــراء  إجـ أجــل  مــن  فـــاس،  بمحكمة 
ملهنة  املنظم  الــقــانــون  إطـــار  فــي  مــجــردة 
في  محضر  وتحرير  القضائيني،  املفوضني 
املوضوع بخصوص التغير الذي حصل في 
مياه الشرب، وتسليم املحضر ملن له الصفة 

وللجهة املختصة.

فضيحة بسبب تغير لون مياه الشرب والساكنة متخوفةفاس
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منتخب ينتقم ممن لم يصوتوا عليه

حرمان تلميذ من الدراسة بسبب حسابات سياسية

أكادير

الداخليون األطباء 
بدون رواتب 

 األسبوع

ــبــــاء الـــداخـــلـــيـــون بــاملــســتــشــفــى اجلــامــعــي  احـــتـــج األطــ
املؤسسة  داخـــل  يعيشونها  الــتــي  ــاع  األوضــ عــلــى  ألكــاديــر، 
الصحية، بسبب عدم استجابة اجلهات املسؤولة ملطالبهم 

وتسوية مستحقاتهم املالية العالقة منذ عدة أشهر.
أفــــواج جــديــدة باملستشفى  الــتــحــاق  وبــالــرغــم مــن 
يعيشون ظروفا  الداخليني  األطباء  أن  إال  اجلامعي، 
مــزريــة وصــعــبــة دفــعــتــهــم لــاحــتــجــاج يف الــعــديــد من 
للصحة،  اجلهوية  واملديرية  اإلدارة  ملطالبة  الفترات، 

بتسوية مشاكلهم.
ــة لـــأطـــبـــاء الـــداخـــلـــيـــني  ــيـ ــنـ وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
أنها »اصطدمت بواقع آخر ينضاف لظروف  واملقيمني، 
يــوم، وحتى  تــزداد ســوء يوما بعد  التي  املــزريــة  التكوين 
ونحن  تــصــرف  لــم  األخــيــرة،  للدفعة  الشهرية  الــرواتــب 
ــايـــة الـــشـــهـــر الــــســــابــــع«، وقـــــد طــالــب  ــلـــى مــــشــــارف نـــهـ عـ
رواتــبــهــم  بتسوية  املقيمني  األطــبــاء  مــن  الــثــالــث  الــفــوج 
ظروفا  يعيشون  أصحبوا  بعدما  املــاديــة،  ومستحقاتهم 
منهم  للعديد  وأن  خاصة  املــاديــة،  األزمــة  بسبب  صعبة 
مسؤوليات أسرية وعائلية والتزامات عليهم القيام بها.

إلــى  الــلــجــنــة، أن »مــــا حــصــل أدى  بـــيـــان  وأوضــــــح 
يكابدونه  ملا  املتضررين،  األطــبــاء  لــدى  كبير  احتقان 
من عناء يوما بعد يوم، بل تأثرت احلالة االجتماعية 
اإلنــذارات  معها  تشفع  لم  منهم،  لعدد  مباشر  بشكل 
بأكادير  املقيمني  األطباء  جمعية  عبر  نقلناها  التي 

املعنية«. للجهات 
ــون واملـــقـــيـــمـــون  ــيــ ــلــ ــداخــ هـــــــذا، ووقـــــــع األطـــــبـــــاء الــ
املـــتـــضـــررون عــلــى عــريــضــة يــســتــنــكــرون مـــن خــالــهــا 
متاطل الوزارة يف صرف رواتبهم، ملوحني بالتصعيد 

إن استمر الوضع املزري، وفق تعبيرهم.

مواطنون يحتجون ضد مقاول ويطالبون مسؤولي القطاع بالتدخل

 األسبوع

   

ــنــســاء والـــرجـــال،  ــرج عــشــرات ال خـ
الجديدة،  بسال  املاضي  األسبوع  نهاية 
لالحتجاج ضد مقاول وعدهم بحصولهم 
قبل سبع سنوات،  السكنية  على شققهم 
يكشف  أن  دون  يماطل  الزال  أنــه  إال 

أسباب هذا التأخير.
أنهم  املتضررين،  مــن  عــدد  وأوضـــح 
سلموا تكاليف الشقق السكنية للمنعش 
السكني،  ــشــروع  امل صــاحــب  الــعــقــاري 
هذا  تسوية  ينتظرون  زالــوا  ال  أنهم  إال 
السكن،  في  الحق  من  وتمكينهم  املشكل 
العمالة  في  املسؤولة  الجهات  مطالبني 
والجماعة، بالتدخل إلنصافهم، أو إرجاع 

األموال ألصحابها.
الوقفة  خالل  املواطنات  إحدى  وقالت 

 7 منذ  فلوسنا  »دفعنا  االحتجاجية: 
الشقق  يعطينا  بــاش  واعدنا  سنوات، 
شفنا  ما  باقي  هــذا  يومنا  إلــى  ديالنا، 
على  تنهضرو  ملي  ســوارت،  ال  ديــور  ال 
الفالني  الشهر  حتى  لينا  كيقول  حقنا 
واقف  املــشــروع  دبــا  الشقق،  ونعطيكم 
والوعد ماوفاش بيه«، وأضافت أن األسر 

املشكل وإيجاد  املحتجة تطالب بتسوية 
حل لها عوض البقاء في دور الكراء منذ 
حوار  فتح  إلى  املقاول  داعية  سنوات، 
ــواب  أب لــطــرق  ــور  األمـ وتوضيح  جــدي 
الجهات املسؤولية لحل املشاكل العالقة.
ــاول  ســيــدة أخـــرى، قــالــت بـــأن »املــق
وقفة  كل  خالل  دائما  التماطل  يواصل 

لألسر  حــل  أي  يــقــدم  ــم  ل احــتــجــاجــيــة، 
املستفيدة«، وأن األسر قامت بدفع املبلغ 
سنة  منذ  الشقة  القتناء  أداؤه  الواجب 
2015 و2017، لكن املشروع الزال متأخرا 
فــي حني  يثير االســتــغــراب«،  مــا  وهــذا 
املنطقة  قائد  أن  آخــرون  مواطنون  قــال 
املسؤول،  املقاول  مع  حوار  لفتح  تدخل 
حيث صرح أنه سيسلم الشقق في شهر 
محاولة  هذه  أن  معتبرين  املقبل،  يناير 
املسؤولية،  من  والتهرب  للتماطل  فقط 
فترة  ويتطلب  متوقفا  الزال  املشروع  ألن 
أشهر أخرى لكي تكون األشغال منتهية، 
يتم  لم  ثانيا  شطرا  هناك  وأن  خاصة 

الشروع فيه.
تعيش  أنها  املتضررة  األســر  وتقول 
ــكــراء،  ال لـــوازم  بسبب  صعبة  ظــروفــا 
واملصاريف اليومية والدراسية ألبنائهم، 
مطالبني  الــجــائــحــة،  ظــل  فــي  خــاصــة 
القطاع،  العليا واملسؤولني على  الجهات 

بالتدخل لتسوية املشكل.

كواليس  جهوية

اشتوكة أيت باها

تلــــكس

أوالد  السبت  تطالب ساكنة سوق 
الـــنـــمـــة، املــجــلــس اجلـــمـــاعـــي اجلـــديـــد، 
ــمـــات املــتــعــلــق  ــحـ ــتـ ــر الـ ــتــ بــتــفــعــيــل دفــ
بــالــشــركــة املــكــلــفــة بــالــتــدبــيــر املــفــوض 
لــقــطــاع الــنــظــافــة بـــاملـــديـــنـــة، وخــاصــة 
احلراسة  نظام  بتفعيل  املتعلق  الشق 
ــات، مــــن خـــال  ــايـ ــفـ ــنـ ــرح الـ ــطـ ــل مـ ــ داخــ
ــة مـــوظـــفـــني يــتــكــلــفــون  ــ ــعـ ــ تـــشـــغـــيـــل أربـ
ونــهــارا، من أجــل وضع  باحلراسة ليا 
حــد لـــ»املــيــخــالــة« أو »الــبــوعــارة« الــذيــن 
ــرام  ــ ــم الــــشــــكــــوك يف إضــ ــهـ ــولـ ــوم حـ ــ حتــ
الـــــنـــــار)..(، كــمــا يــجــب حــفــر الــبــئــريــن 
دفتر  املطرح كما هو مضمن يف  داخــل 
الــتــحــمــات اجلــديــد، مــن أجـــل إخــمــاد 
ــران املــشــتــعــلــة يــومــيــا حــتــى يــتــم  ــيـ ــنـ الـ
األدخــنــة  عــلــى  نهائية  بصفة  الــقــضــاء 
والتي  الكريهة  الــروائــح  ذات  املتطايرة 
ميــكــن أن تــســبــب يف أمـــــراض خــطــيــرة 
ــدد منهم  ــدأ عــ ــن بــ ــذيـ لــلــمــواطــنــني، الـ
ومــغــادرة  ممتلكاتهم  بــيــع  يف  يــفــكــرون 

املدينة إلى وجهة أخرى..

أزمور

شكيب جالل
 

  

نــريــد«  الــتــي  »أزمــــور  تنسيقية  نظمت 
ضد  احتجاجية  وقــفــة  املــاضــي،  األســبــوع 
ــردي الــوضــع األمــنــي فــي املــديــنــة، شهدت  ت
تباينت  حيث  املواطنني،  من  العديد  حضور 
كلمة املتدخلني بني ما هو موضوعي وما هو 
األمني  الوضع  تراجع  بخصوص  ارتجالي 
في  تكمن  التي  اإلكراهات،  بعض  عن  الناجم 
واملــعــدات  البشرية  املـــوارد  فــي  الخصاص 

اللوجستيكية وظروف االشتغال في أماكن ال 
تليق أن تكون مقرات أمنية، مثل مقر مفوضية 
مقر  جانب  إلى  سكنية،  فيال  داخل  الشرطة 
ال  التي  األمنية  والدائرة  القضائية  الشرطة 
علما  لالشتغال،  املناسب  املناخ  فيها  يتوفر 
مغلق  األمنية  للمفوضية  الجديد  املقر  أن 
مما  بــه،  األشــغــال  انتهاء  رغــم  سنوات  منذ 
التساؤل عن سبب تأخير  إلى  حدا بالساكنة 
ملدة  مغلقة  ظلت  التي  األمن  مفوضية  افتتاح 
مما  النسيان،  طي  في  أصبحت  حتى  طويلة 
املدير  ملناشدة  واملتدخلني  باملواطنني  دفــع 
املفوضية  مقر  بافتتاح  ــإســراع  ل ــام،  ــع ال
لرجال  يتسنى  حتى  الوسائل  بكل  ودعمها 

األمن أن يقوموا بمهامهم في ظروف حسنة.
هذا، واعتبر بعض املتدخلني خالل الوقفة 
في  الجريمة  ارتفاع  سبب  أن  االحتجاجية، 
التي  الترقية  إلــى  باألساس  يعود  املدينة، 
دون  األمن  عناصر  من  العديد  عليها  حصل 
رغم  آخرين،  أمن  برجال  تعويضهم  يتم  ان 
أن الجميع منخرط في أداء دور األمن كيفما 
كانت رتبته، بينما قال آخرون أن سبب تفشي 
في  األمــن  رجــال  تكليف  عن  ناجم  الجريمة 

أزمور بمهمة مرافقة امللك في تنقالته.
الوضع  بمعالجة  التنسيقية  وطــالــبــت 
شاملة  اجتماعية  تنموية  بسياسة  األمني 
والتعليم،  الشغل  فرص  وخلق  واقتصادية 

ورياضية  وفنية  ثقافية  فــضــاءات  وفــتــح 
لفائدة شباب املدينة، مؤكدة على أن القضاء 
والعقوبة  األصفاد  هي  ليست  الجريمة  على 
يتطلب  جماعي  مجهود  هي  بل  السجنية، 
هذه  على  للقضاء  والدولة  املجتمع  انخراط 

اآلفة.
كما شكلت الوقفة مناسبة لطرح التهميش 
صعيد،  من  أكثر  على  املدينة  تعرفه  ــذي  ال
والبيئة  السليمة،  التحتية  البنية  بانعدام 
التي  الكريهة  الــروائــح  وانتشار  النظيفة، 
الربيع، وغياب  أم  أصبحت تنبعث من وادي 
مما  والرياضة،  والثقافة  للترفيه  فضاءات 

جعل أزمور تعيش حصارا من كل جانب.

»أزمـور الـتي نـريد« تطـالب باألمـن

الفقيه بن صالح

األسبوع
 

  

على  نوعها  مــن  األولـــى  هــي  سابقة  فــي 
محلية،   مصادر  علم من  الوطني،  املستوى 
أن منتخبا كبيرا في جماعة سيدي بوسحاب 
أيت  اشتوكة  بإقليم  امقورن  إمــي  بقيادة 
لسائق  ــة  صــارم تعليمات  بــاهــا، أعــطــى 
األسبوع  الجماعة،  بــذات  املــدرســي  النقل 
الحافلة املدرسية  طفل من  املاضي، بإنزال 
لكونه  اإلطــالق،  على  ركوبها  من  وحرمانه 

بسبب  ألســرتــه  ضغينة  يكن 
لفائدته في  التصويت  عدم 

الجماعية  االستحقاقات 
األخيرة.

تتداوله  ما   وحسب 
فإن  الجماعة،  ساكنة 
املعني باألمر، الذي كان 
قد ترشح في االنتخابات 

الجماعية األخيرة، ساهم 
وبشكل  األســالــيــب  بــهــذه 
متعمد، في الهدر املدرسي.

كل هذه التصرفات، 
جـــــــاءت، حــســب 

تصريحات السكان، لالنتقام من ساكنة دوار  
في  عليه  يصوتوا  لم  لكونهم  استاين، 
يكن  جعله  مما  األخيرة،  االستحقاقات 

لهم هذا الحقد وينتقم من أبنائهم. 
ــة الــســلــطــات  ــن ــســاك وتـــطـــالـــب ال
العاجل،  بالتدخل  واإلقليمية  املحلية 
مـــن أجـــل حـــل هـــذا املــشــكــل الـــذي 
لم  إذ  وضروريا،  ملحا  أصبح مطلبا 
يبق لهم سوى رفع تظلمهم إلى 
وزير الداخلية، إليجاد 
هذه  من  لهم  مخرج 
تضيف  املعاناة، 

ذات املصادر. بنموسى

المحكمة اإلدارية تزكي محمد عقاوي 
رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية 

غط الكبير
 

  

قــطــعــت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
باليقني،  الشك  بالرباط،  اإلداريــة 
بعدما   ،2021/10/22 الجمعة  يوم 
املستأنف  الحكم  بــإلــغــاء  قضت 
الحكم  في  الطلب  برفض  وتصديا 

 ،2021/7212/147 4515 ملف  رقم 
نتائج  بإلغاء  يتعلق  ــان  ك الـــذي 
انتخاب محمد عقاوي رئيسا لغرفة 
الصناعة التقليدية بجهة بني مالل 

خنيفرة.
على  بناء  القرار،  هذا  جاء  وقد 
الطعن الذي تقدم به العضو محمد 
التي  االنتخابات  نتائج  فالحي في 
حزب  عــن  عــقــاوي  محمد  بها  فــاز 
والتي  لألحرار،  الوطني  التجمع 

جرت بتاريخ 16 غشت 2021.
محمد  أن  إلــى  اإلشـــارة  وتجدر 
ــصــادر  ــهــذا الـــقـــرار ال عـــقـــاوي، ب
اإلداريـــة  االستئناف  محكمة  عــن 
على  الثانية  للمرة  يفوز  بالرباط، 
الصناعة  غرفة  برئاسة  التوالي 
التقليدية بجهة بني مالل خنيفرة، 
فيما  مقعدا،   34 على  بعد حصوله 
حصل منافسه محمد فالحي على 4 
مقاعد، وهو بدون انتماء سياسي.

سال الجديدة

عقاوي



أين السالم في مؤتمرات التغير المناخي
 واالحتباس الحراري ؟

محض  الحراري،  االحتباس  ظل  في  املناخية  التغيرات  تعد  لم 
تنبؤات يتحدث عنها حماة البيئة، هيئات وجمعيات وأحزابا وعلماء 
وخبراء، في حرقة وهلع، وها هو واقع الحال يؤكدها بال شك وال ريبة، 
جهتها  من  واألعاصير  ماحقة،  أعاصير  شكل  تأخذ  باتت  فالعواصف 
أما  والثبور،  الويل  الدوارة  عيونها  وفي  اليابسة،  على  زحفها  ازداد 
فصل الصيف، فغدا حارقا مسجال درجات حرارة قياسية، األمر الذي 
متزامنة،  أوقات  في  الغابات  وسط  تندلع  أن  الهائلة  للحرائق  خول 
الدور  على  وتزحف  واليابس،  األخضر  فتلتهم  عديدة،  مناطق  وفي 
هذا  مضنية،  وجهودا  عديدة  أياما  إخمادها  ويتطلب  واملنتجعات، 
فضال عن التصحر الزاحف على السهول والتجمعات السكنية، وكذلك 
على  أثر  من  لذلك  وما  القطبني،  في  الجليد  لذوبان  بالنسبة  الشأن 
ارتفاع منسوب مياه البحار واملحيطات.. كل هذا وغيره، والتوصيات 
الصادرة عن املؤتمرات املنعقدة بخصوص التغير املناخي، محتشمة 
وتنفيذها تعوزه الصرامة الجادة والعزم األكيد، ألن القوى الصناعية 
الكبرى املسؤولة األولى واملباشرة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
فوق املحاسبة والردع الحازم، ولعل ما يثبت ذلك، إغفال ذكر الحروب 
الطلعات  هذه  وكأن  الحراري  االحتباس  مسببات  عن  الحديث  عند 
أو  األهداف،  على  الهجمات  خالل  سواء  الحربية  للطائرات  املتتالية 
تأثير  أي  لها  ليس  اليومية،  التداريب  أو  الروتينية،  املناورات  خالل 
يذكر على الهواء واملاء والتربة؟! وكأن هذه البوارج العابرة للبحار، 
ليس  الطائرات،  حامالت  فيها  بما  املحيطات،  عرض  في  واملعسكرة 
في  تسبح  التي  واملياه  البحرية،  الكائنات  على  يذكر  تأثير  أدنى  لها 

وفي  دولتني،  بني  أو  أهلية،  تبدأ  التي  الحروب  هذه  وكأن  أعماقها؟! 
أسرع وقت تدخل معتركها دول إقليمية، ولم ال دولية، فيستعصي أمر 
والضرع،  الزرع  على  وتقضي  والحجر،  البشر  على  وتأتي  إيقافها، 
ويتفنن مشعلوها في استعمال كل ضروب األسلحة الفتاكة، والقنابل 
الثقيلة، والعنقودية واالنشطارية، والفسفورية.. ليست مسؤولة أبدا 
البيئة واملناخ ككل، وكأن هذه املصانع  إلى  البالغة  عن هاته اإلساءة 
التي تسابق الزمن لصناعة العتاد الثقيل واملدمر املستعمل في الحروب 
الطاحنة، ليست وراء تلوث الهواء واملاء، واستنزاف املعادن، واملواد 
ومناطق  جزر  تحتضنها  التي  النووية  التجارب  هذه  وكأن  األولية؟! 
املدى،  طويلة  الدفع  ذاتية  الصواريخ  اختبارات  عن  فضال  بعينها، 
واملياه،  األراضي  من  كبيرة  مساحات  تلويث  في  أثر  أدنى  لها  ليس 
فضال عن األجواء، وال داعي هنا للحديث عن األلغام املروعة، أرضية 
كانت أو بحرية، أو عن التسابق املحموم على التسلح الذي وصل أثره 
إلى الفضاء، حيث أضحت األقمار الصناعية املعطلة التي تدور حول 
األرض، تشكل ما يشبه املقابر املتحركة، وال ينبغي إغفال أمر القواعد 
وما  برا وبحرا،  األربع  األرض  في جهات  املنتشرة  الهائلة  العسكرية 
الذخيرة  غالبا  فيها  تستعمل  ت  واستعدادا  تداريب  من  ذلك  يواكب 
الحية، وما ينجم عنها من تأثيرات مباشرة على التربة واملاء والهواء.
األعاصير  وأخــطــار  ويـــالت  مــن  تتعظ  كــي  للبشرية  األوان  آن 
والعواصف والحرائق الغابوية، للتفكير مليا في وضع حلول عملية 
هاتيك  طليعة  في  ولعل  الــحــراري،  باالحتباس  يعرف  أضحى  ملا 
الحلول، يأتي نشر السالم، من خالل وضع حد فعلي لجنون التسابق 
الذي يكون وراء نشوب حروب تعمر  التسلح، والتهور األحمق  على 
فيها  وما  للطبيعة  املسيئة  األسلحة  مختلف  فيها  وتستعمل  أعواما، 
للمؤتمرات  يكون  قد  املنشود،  السالم  هذا  كنف  ففي  عليها،  ومن 

املناخية املنعقدة جدواها، وللتوصيات الصادرة عنها فعاليتها.

المنبر  الحر
العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021
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قراءة مبسطة لبعض 
فصول قانون المسطرة 

المدنية

45 من قانون املسطرة  جاء في الفصل 
املسطرة  أن  غير   ..(( يلي:  ما  املدنية 
التالية:  القضايا  فــي  شفوية  تــكــون 
القضايا التي تختص املحاكم االبتدائية 
النفقة  قضايا  وانتهائيا،  ابتدائيا  فيها 
استيفاء  قضايا  االجتماعية،  القضايا  والتطليق،  والطالق 

ومراجعة وجيبة الكراء، وقضايا الحالة املدنية((.
ومن املفيد في هذا االتجاه، أن نذكر أن التعرض على مطلب 
في  ويدون  العقاري  للمحافظ  شفويا  يقدم  أن  يمكن  التحفيظ 
إلى أن املشرع  التحفيظ. ونشير  محضر ويلحق بملف مطلب 
غرفة  استحدث  قد  املدنية،  املسطرة  لقانون  تعديل  حركة  في 
استئنافية لدى املحكمة االبتدائية، وقد ثبت فشل هذا التعديل، 
حذف  قرر  املدنية  املسطرة  قانون  إصالح  مشروع  فإن  لذلك 
الغرف االستئنافية لدى املحاكم االبتدائية، لكن إلى أن يصدر 
القانون الجديد، نقول أن املادة 19 من قانون املسطرة املدنية، 
تنص على أن املحاكم االبتدائية تختص ابتدائيا مع حفظ حق 
االستئناف أمام غرف االستئناف باملحاكم االبتدائية، إلى غاية 
أمام  االستئناف  حق  حفظ  مع  وابتدائيا  درهم،  ألف  عشرين 
تتجاوز عشرين  التي  الطلبات  في جميع  االستئنافية  املحاكم 
ألف درهم، ويبت ابتدائيا طبقا ألحكام الفصل 12 مع حفظ حق 
على  12 ينص  والفصل  االستئنافية،  املحاكم  أمام  االستئناف 
موضوع  قيمة  كانت  إذا  ابتدائيا  تبت  االبتدائية  املحكمة  أن 
النزاع غير محددة، مثال دعوى الفسخ أو دعوى البطالن، أو 

دعوى القسمة والخروج من حالة الشياع.
بعضها  االبتدائية،  املحكمة  على  تعرض  التي  والقضايا 
يصدر  وبعضها  منفرد،  قاضي  طــرف  من  حكم  فيها  يصدر 
الرابع من ظهير  فيها حكم من قضاء جماعي، ذلك أن الفصل 
 ،2003 نونبر   11 ظهير  بمقتضى  املعدل  القضائي  التنظيم 

ينص على ما يلي:
قضاة،  ثالثة  بحضور  جلساتها  االبتدائية  املحاكم  تعقد 
مراعاة  مــع  الضبط،  كاتب  ومــســاعــدة  الرئيس  فيهم  بمن 
نصوص  بمقتضى  املحكمة  لرئيس  املخولة  االختصاصات 

خاصة في الدعاوى التالية:
- دعوى األحوال الشخصية وامليراث باستثناء النفقة.

- الدعاوى العقارية العينية واملختلطة.
والتي  حبسا  سنتني  من  بأكثر  عليها  املعاقب  الجنح   -
يسند قانون املسطرة الجنائية االختصاص فيها إلى املحاكم 

االبتدائية.
- تعقد هذه املحاكم جلساتها بقاض منفرد ومساعدة كاتب 

الضبط في باقي القضايا.
- تقييد الدعوى بواسطة مقال افتتاحي، ويجب أن يذكر في 
32 من  ذلك املقال البيانات األساسية املشار إليها في الفصل 
أنه  إليه، هو  ننبه  أن  الذي يجب  لكن  املدنية،  املسطرة  قانون 
يجب على املحامي أن يرفق مقاله بالحجج التي يعتمد عليها 
في دعواه، ألن بعض املحامني يشيرون في مقالهم االفتتاحي 
التأخير  هذا  الجلسة،  يوم  بها  اإلدالء  سيقع  الحجج  أن  إلى 
في تقديم الحجج يتسبب في تأخير تقديم الجواب على املقال 
االفتتاحي، ويعرقل مناقشة الحجج، ويزيد في تضخم وتراكم 

القضايا أمام املحاكم.
إن بعض املحاكم تحكم بعدم قبول الدعوى، ألن املقال يعتبر 
غامضا في نظرها وتنقصه بعض البيانات، والحالة أن الفقرة 
32 من قانون املسطرة املدنية، تحتم على  األخيرة من الفصل 
داخل  الناقصة  البيانات  تكملة  املدعي  من  يطلب  أن  القاضي 
قانون  من  األول  بالفصل  ارتباط  له  الفصل  أجل محدد، وهذا 
املسطرة املدنية، الذي ينص على أن القاضي قبل الحكم بعدم 
قبول الدعوى، عليه أن ينذر الطرف بتصحيح املسطرة داخل 
أجل يحدده، وإذا تم تصحيح املسطرة، اعتبرت الدعوى كأنها 
حول  وقضائي  فقهي  جدل  قام  وقد  صحيحة،  بصفة  أقيمت 
تدخلت  أن  إلى  االستئناف  محكمة  أمــام  النص  هذا  تطبيق 
محكمة النقض وحسمت هذا الجدل، وصرحت بأن ذلك الفصل 
يطبق أمام محكمة االستئناف، وذلك بقرارها الصادر بتاريخ 
8/5/85 تحت عدد 1094 في امللف عدد 93580، منشور بمجلة 
))إذا  71 وما يليها،  18 و19 الصفحة  العدد  »رابطة القضاة« 
34 من قانون املحاماة الجديد،  كان املشرع، بمقتضى الفصل 
قد أسقط اإلشارة إلى وجوب توجيه اإلنذار لتصحيح املسطرة 
كما كان عليه في القانون القديم، فإنه ال ينبغي القول بإلغاء 
قانون  من  و32   1 الفصلني  في  كرسته  وإنما  اإلجــراء،  هذا 
اإلجراءات،  قانون  هو  القانون  هذا  باعتبار  املدنية،  املسطرة 
ولذلك فإن املحكمة التي صرحت بعدم قبول االستئناف قبل أن 
قد عرضت قضاءها  املستأنف بتصحيح املسطرة، تكون  تنذر 

للنقض((.

* من هيئة المحامين بالرباط
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الزناتي والمجتمع السفلي الخط 
املغربي  للمجتمع  الــجــديــدة  البنية  مع 
التطور  نتيجة  ميالدي،  عشر  الثاني  القرن  في 
وفئات  طبقات  ــروز  وب واالقتصادي  السياسي 
 - مؤرخ  من  أكثر  كما سيكتب   – تطورت  أخرى، 
كثرت  كما  واملجالس،  والسمر  البذخ  مظاهر 
)مثلما  وانتشر  والتدليس،  والغش  السرقة 
التخيل  وأهل  السحرة  عذارى(  ابن  سيروي 
من  شيئا  يظهرون  والذين  بالغيب،  والتنبؤ 
والتنسك،  الزهد  كان  وباملقابل،  فعله،  غير 
أهم  في  ومدارس  وزوايا  رباطات  وانتشرت 
املدن، بفاس ومراكش وأغمات وأوريكة وقصر 
كتامة وسجلماسة وسبتة وسال، وفي بعض 
البوادي أيضا، تعبيرا عن هذه التعددية التي 

يراكمها املجتمع في جميع االتجاهات.
أفرزه  الذي  والصراع  التصادي  هذا  كان 
املرابطي  العهدين  فــي  املــغــربــي  املجتمع 
شرطا  متناقضتني،  طبقتني  بني  واملوحدي، 
ضمن هذه التحوالت، األولى للحكام املدافعني 
اجتماعية،  تراتيبة  من  لها  ملا  العقيدة  عن 
وأربـــاب  ــة  ــدول ال ورجـــال  أهاليهم  ومعهم 
فئة  بهم  ويلحق  وتوابعهم،  الكبرى  البيوت 
مقربة وسطى تضم الفقهاء والعلماء واألدباء 
واملغنني وبعض التجار والصناع، أما الطبقة 
الثانية، فهي من عامة املجتمع، من الفالحني 
والفقراء وأصحاب الحرف وعامة الشعب من 
والفقهاء  ــاء  األدب ومعهم  السفلي،  املجتمع 

واملتصوفة.
مفصوال  وإفــرازاتــه  الواقع  هذا  يكن  ولم 
عما كان يجري باملشرق، مع حكم العباسيني، 
امتد  التي  والفرق  الطوائف  عنه  عبرت  وما 
في  وجودها  رسخت  علوم  في  وتطور  أثرها 
الكالم والفلسفة، في حني اتجه  الفقه وعلوم 
في  »ثــورتــه«  استكمال  إلــى  ــي  األدب اإلبـــداع 
التخييل شعرا مع أسماء كثيرة، وفي السرد 
الحريري  ومقامات  وليلة  ليلة  ألف  بظهور 

وكتابات فكرية وفلسفية.
طبقتني:  بني  واضحا  الواقع  هذا  بدا  وقد 
وإقبالها  بذخها  في  الحاكمة  األرستقراطية 
عكسته  ــد  وق الــوســائــل،  بكل  الــحــيــاة  على 
الذهب  بخيوط  املوّشاة  الحريرية  ألبستها 
اللحوم  أصــنــاف  كــل  مــن  وأكلها  والــفــضــة، 
الفقيرة  الطبقات  أما  والفواكه،  واألسماك 
ذلك  إلى  الوصول  عن  عجزت  التي  الزاهدة 
ُمتع  على  فأقبلت  رفضته  أو  الجديد،  العالم 
برجال  واالرتــبــاط  والــزهــد  بالنسك  ــرة  اآلخ
هــذا املــنــحــى املــعــّبــر عــنــه بــالــتــصــوف ومــا 
أو  وطوائف  وطــرق  زوايــا  من  عنه  سيتفرع 
أشخاص بكراماتهم وحكاياتهم، مما سيمهد 

التصوف  فــي  ملــســار  الــطــريــق 
وكرامات،  وأسانيد  مفاهيم  له 
والُجبة،  الرث  الصوف  لباسهم 
الــدوم  مــن  الــخــف  وانتعالهم 
فمن  طعامهم  ــا  أم والــَحــلــفــاء، 
والعصيدة  والبقول  الشعير 
إنها تحوالت  األرض..  نبات  أو 
هذه  دفعت  والقيم  الــرؤى  في 
البحث  إلــى  الصاعدة  الفئات 
عن اطمئنان في البدن والعيش 
والدين، وبالتالي، كان االنفتاح 
الثقافة  أســـرار  ــى  إل ــعــودة  وال
ــداواة  واملـ ــل  األك فــي  الشعبية 

والتكيُّف مع كل الظواهر. 
ومتلونا  واسعا  أفقا  الواقع  هذا  كان  لقد 
فتشكلت  وتتصادم،  كلها  األوعاء  فيه  تلتقي 
في  بالكرامات  مرتبطة  وثقافة  جديدة  لغة 
عالقتها بالحياة الصحية واملعيشية لإلنسان 
ارتباط  إلى  تحول  أمال  له  ورسمت  البسيط 

»مقدس«.
لها  وجــدت  قد  الشعبية  املوروثات  كانت 
العامة،  ولــدى  الحكام  مع  مزدوجة  شرعية 
حتى إن شيخا مغربيا اسمه عبد هلل الزناتي 
كتب  أغفلت  1230م(  غاية  إلــى  حيا  ــان  )ك
رغم  ذكره،  األدب  وتاريخ  والوفيات  التراجم 
أن كتابه »الفصل في أصول علم الرمل« كان 
من  وعــدد  العربي  الشرق  في  كبيرا  تأثيره 
والتنجيم  السحر  في مجال  اإلفريقية،  الدول 
باسم  الحقا  وُسّمي  الّرمل،  بعلم  ُعرف  ما  أو 
حتى  املغربية  الشعبية  الثقافة  في  متداول 
للتنبؤ  إشــارة  في  الزناتي«،  بـ»الخط  اآلن 

بالغيب. 
وبفوضى  بــقــوة  نــاهــضــا  املجتمع  كـــان 
ثورات ببالد تامسنا ودكالة وحاحا وركراكة 
)1153م(  وجــزولــة  وملطة  وهرغة  )1149م( 
)1184م(،  ومراكش  وسال  )1163م(  وغمارة 
وحرفيون  فــالحــون  فيها  شـــارك  فـــاس،  ثــم 
وتجار صغار ومن عامة الشعب واملتصوفة، 
املتحول  العالم  هذا  وسط  التصوف  وأصبح 
إنتاجا خالصا لتناقضات املجتمع، في تدبير 
الصراع مع السلطة والحياة اليومية، والذي 
وقطع  بالسرقة  إمــا  مختلفة،  أشكاال  اتخذ 
الطرق أو االحتيال أو ضرب الدفوف أو ادعاء 
ومداواة  الكرامة  ادعاء  أو  والثورة،  النبوة 
يكن  ولم  املستقبل،  عن  الكشف  أو  األمراض 
غنم  رعــاة  الــنــاس:  هــؤالء  من  إال  املتصوفة 
ولصوص  وخــضــارون  وعــطــارون  وفالحون 
ومغنون  ــدعــارة  ال عالم  ومــن  طــرق  وقــطــاع 

يضربون الدفوف، فقراء وسود وأميون.

مــن عــمــق هـــذا الــعــالــم، قــام 
ومن  الشعبي،  التصوف  وعاش 
صــارت  مفاهيم  ــرزت  بـ خــاللــه 
ركائز قوية أسهمت فيها املعرفة 
اإلغاثة والجوع  العاملة، مفاهيم 
الحيوان  وتــرويــض  والــنــبــات 
البخل،  وعلة  والزكاة  والفتوح 
عليها  ارتكز  منطلقات  وكلها 
صورهم  لبناء  املتصوفة  هؤالء 
ــان هناك  لــذلــك ك »الــخــيــالــيــة«، 
يريد  الــذي  الحاكم  من  توجس 
عالقته  فــي  بالدين  االســتــفــراد 
املتصوفة  كان  بينما  باملجتمع، 
الباطن  ومن  في صمت  يعملون 
أكثر  بينهم  ما  في  وجدوا  وقد  الظاهر،  إلى 
من سبب لالبتعاد عن الحكام الذين هم أشبه 
بالنار، فكانت عالقة هؤالء الُحكام باملتصوفة 
متوترة نحو ما يحملونه من معارف جعلتهم 
فلن  فيهم،  والتأثير  الناس  عامة  إلى  أقرب 
مخاطبة  في  أحــد  ينافسهم  أن  يستسيغوا 
أخذت  وهكذا  عليه،  واالستحواذ  املجتمع 
حركة  وباتت  املجتمع،  في  مكانها  الصوفية 
املــرابــطــون  فلجأ  أســاســيــا،  وفــاعــال  قائمة 
واملوحدون إلى استقطاب من تمكنوا منه، أما 
انخرطوا مساندين بعض  أو  بعيدا  بقوا  من 
أي  اإلشخاص،  معهم  استعملوا  فقد  التمرد، 
إلى  عمدوا  كما  النفي،  أو  اإلجباري  النقل 
الترهيب والحبس واالستنطاق ضدهم، ومن 
ذلك حالة ابن العريف الذي اسُتدعي للمجيء 
حني  إلــى  بمراكش  واسُتبقَي  األنــدلــس  من 
مراكش  إلى  به  فقد جيَء  برجان،  أما  وفاته، 
بالنسبة  األمــر  وكذلك  جثثه،  ورميت  وُقتل 
ألبي مدين وأبي شعيب السارية وأبي يعزى.
ذكره  الزناتي،  هلل  عبد  فالشيخ  لإلشارة، 
)1264م(  الدمشقي  الجوبري  الرحيم  عبد 
وهتك  األســرار  كشف  في  »املختار  كتابه  في 
األستار«، كما ذكره ابن خلدون في »املقدمة«، 
في الطبعة املترجمة إلى الفرنسية سنة 1863 
والتي وجد فيها فقرة تشير إلى اسم الزناتي 
أثناء حديثه عن علم الرمل، وهي الفقرة التي 
ال توجد إال في طبعة بوالق فقط، حيث يقول: 
»إن عددا من الناس يكسبون لقمة عيشهم من 
الزناتي«  ومنهم  فيه  الكتابة  ومن  العلم  هذا 
)ص 258(، ويمكن مراجعة توفيق فهد أيضا 
ترجمة  اإلســالم«  قبل  العربية  »الكهانة  في 
للنشر. ص  األهلية  بعث.  حسن عودة ورندة 
الذي  »املعلم  قائال:  وصفه  والذي  د.ت.   .151
العظيم  الخفية واملتكهن  العلوم  ينازع في  ال 

بالرمل في اإلسالم«.

يتبع

ذ. عبد الواحد بن مسعود *

حليفي شعيب 

محمود  عثمان 



المنبر  الحر
العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

23

    

للشعب  االعـــتـــذار  مطلب  ــرت  ــذك ت كلما 
الرئيس  عليه  يصر  الــذي  الشقيق،  الجزائري 
املغربية  األيــادي  على  ردا  الجديد،  الجزائري 
تذكرت  وكلما  الحدود،  فتح  أجل  من  املبسوطة 
بعد  وحتى  الرئاسية،  حملته  فترة  طيلة  هذيانه 
الشارع  يرفضها  انتخابات  في  بالرئاسة  فوزه 
مطالب شعب  تهميش  على  وإصراره  الجزائري، 
صنعها  وهمية  بقضية  االهتمام  وفرض  مقهور، 
كان  جــار  مضايقة  أجــل  من  العسكري  النظام 
وكلما  الجزائر..  استقالل  ودعــم  ساند  من  أول 
زيارته  عند  األخيرة  تصريحاته  إلى  استمعت 
اإلعالمية  حــواراتــه  أو  بطوش،  ابــن  سموه  ملن 
املغربي في  للنظام  انتقاده  املعدة مسبقا، ومدى 
انتفاضة  فتيل  إشعال  أجل  من  يائسة  محاوالت 
كالتي بداخل بلده.. كلما أحسست بهول املعاناة 
تحت  الشقيق  الجزائري  الشعب  يعيشها  التي 
التنمية  سرب  خــارج  يغرد  مستبد  نظام  رحمة 
تقديم  بــضــرورة  أحسست  وكلما  واإلنــصــاف، 
أجل  من  ليس  الجزائريني،  لألشقاء  االعــتــذار 
تبريرات تبون الواهية، ولكن بسبب عدم قدرتنا، 
نجدتهم  أجــل  من  التدخل  على  املغاربة،  نحن 

وتخليصهم من قبضة مصاصي دمائهم.
لنبض  تــبــون  ينصت  أن  األولـــى  ــان  ك ــا  أم
عما  يكفر  وأن  يغلي،  الذي  الجزائري  الشارع 
العقود،  مــر  على  العسكري  النظام  ارتكبه 
الوحيد  مطلبه  ودعم  لشعبه،  االعتذار  بتقديم 
واألوحد، واملتمثل في العيش الكريم في كنف 
والشفافية  الديمقراطية  تحكمها  مدنية  دولة 
فيها  مكان  ال  حيث  النزيهة،  واالنتخابات 
كبيرا  جزء  استنزفت  التي  وأسلحته  للعسكر 

من ثرواتها النفطية والغازية؟

لشعبه  يستمع  أن  له  كان  أما 
الحر الذي خاض أزيد من سنة من 
االحتجاجات، وانتفض في وقفات 
باإلنصاف..  املطالبة  ومسيرات 
مرة  مــا  غير  جهر  ــذي  ال الشعب 
منها  يريد  التي  الجهة  بهوية 

االعتذار والتنحي واملحاسبة؟
استفتاء  يجري  أن  له  آن  أمــا 
على  يــراهــن  ــه  أن لــيــدرك  وطنيا، 
وطنيا،  ومرفوضة  خاسرة  قضية 
الحدود  بفتح  الشعب يطالب  وأن 
واسترجاع  األشقاء  لقاء  أجل  من 
ــراق  ــف ــاع مــن ســنــوات ال مــا ضـ

املفروض؟
املهدئ  دور  لعب  ــا«  ــورون »ك فــيــروس  يكون  قــد 
اإلصابة  من  التخوف  بسبب  الــجــزائــري،  للشارع 
في  النقمة،  الوباء  هذا  يكون  وقد  االزدحــام،  عند  به 
تتيح  ظرفية  نعمة  لكنها  لتبون،  مؤقتة  نعمة  طياته 
للمحتجني استعادة أنفاسهم، وإعادة ترتيب أوراقهم 
أن  أجــل  ومــن  النصر،  حتى  ــورة  ث تنفيذ  أجــل  مــن 
والتنمية  الغذاء  في  الجزائري  النفط  أموال  تصرف 
ال أن تستعمل في توسيع دائرة العداء لشعب شقيق، 
لقضية  وهميني  مؤيدين  كسب  أجــل  من  ورشــاوي 
مصطنعة، وال أن تصرف في احتضان شعب وهمي 
التسليح والتجنيد من أجل  بقيادة مأجورة، وال في 

استعراض العضالت وتهديد جيرانه.
املغربية  اململكة  على  بأنه  االعتراف  من  بد  ال 
الجزائري  للشعب  االعــتــذار  وشعبا(  )حكومة 
الــغــذائــي  والــحــصــار  الــفــقــر  عليه  كــتــب  ــذي  الـ
والــصــحــي والــثــقــافــي، كــمــا كــتــب عــلــى الطفل 
وبرامج  مناهج  يتلقى  أن  الجزائري،  واليافع 

والجغرافيا  التاريخ  في  مــزورة 
يتغذى  وأن  اإلســالمــي،  والفكر 
من  وعنصرية  استعمارية  بأفكار 
كتب  العسكري،  النظام  توليف 
يكتم  أن  الجزائري  املواطن  على 
حبه ألشقائه املغاربة، ويظهر رغم 
لنزوات  أنفه عداء مجانيا إرضاء 
وكتب  استبدادي،  عسكري  نظام 
وطن  فــي  حلمه  إجــهــاض  عليه 
األشقاء  لكل  يتسع  رحب  مغاربي 
باملغرب والجزائر وتونس وليبيا 

وموريتانيا.
ــاء  ــألشــق وجــــب االعــــتــــذار ل
المباالة  من  يعانونه  ما  إلى  بالنظر  الجزائريني، 
وتهميش ملطالبهم املشروعة التي يسهل تحقيقها 
بالنظر إلى ما تختزنه بالدهم من ثروات نفطية 
وغازية، وكفاءات بشرية.. مطالب كلما انتفضوا 
فرض  إلــى  النظام  يسارع  تحقيقها،  أجــل  من 
لشعب  وهمية  بقضية  وشغلكم  اهتمامكم  لفت 
النظام، نظام يسعى  له إال في أجندات  ال وجود 
أموالهم،  وتحويل  صرف  عمليات  لتبرير  دائما 
جبهة  قياديي  وإنعاش  التسلح  في  وتبذيرها 
في  منها  كبير  الذمم، وضخ جزء  الوهم، وشراء 
الجزائر  شعب  ليبقى  خارجية،  بنكية  حسابات 
الدولة الغنية بثرواتها النفطية والغازية، يعيش 
أوضاعا مزرية، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 
الدولي  للبنك  تقرير  توقع  وقد   ،%  14 من  أزيد 
وتوقع  الجزائر،  في  الفقر  رقعة  اتساع  أخيرا، 
عتبة  تقريبا تحت  الجزائر  ربع سكان  أن يسقط 
الفقر.. ارتفاع في أسعار املواد الغذائية املصنعة 
تعتبر  الذي  الوقود  وحتى  والفواكه،  والخضر 

الجزائر من بني أكبر الدول املنتجة له.
بثرواته  الغني  الشقيق  البلد  هذا  أمر  غريب 
قادته  ورؤى  بأفكار  والفقير  والغازية،  النفطية 
املغاربة،  تجاه  والكراهية  الحقد  أدمنوا  الذين 
إلى درجة أنهم حرموا الشعب من أبسط مطالبه 
في  وثرواته  أمواله  تبذير  وقــرروا  الحياة،  في 
برعاية  املــغــرب  ملضايقة  ومخططات  بــرامــج 
تراب  من  جزء  احتلت  وهمية  جمهورية  ودعــم 
الجزائريني، وحولته إلى مستوطنات تعيش على 
فضلوا  الذين  القادة  هؤالء  أمر  غريب  نفقتهم، 
وعائداتها  الجزائري  الشعب  ثــروات  استغالل 
وحدة  ضد  ودول  عصابات  تجييش  في  املالية 
املغرب الترابية، ولم يفطنوا بعد إلى أن خططهم 
مغربية  حقيقة  من  تغير  أن  يمكنها  وال  واهية، 
ــزاز  ــت الــصــحــراء، وأن حــبــال االســتــمــالــة واالب
واإلغراء قصيرة، بدليل أن هناك عدة دول قررت 
الجزائري،  الوهم  بجمهورية  اعترافها  سحب 
بعد أن علمت بحقيقة ما يجري ويدور في أرض 
الواقع، واكتشفت كذب وبهتان قادة قصر املرادية 

املصابني بوباء »العداء للمغرب«.
عقولهم  على  املغلوب  هــؤالء  هوس  تجد  فأن 
يتبناه نظام بلد بأكمله، فهذا يدعو إلى السخرية 
تبذير  على  رواده  تعاقد  نظام  واالستهجان.. 
من  والتسيير،  التدبير  ثقة  منحهم  شعب  ثروة 
نظام  شقيق..  لشعب  مجاني  قلق  إفــراز  أجــل 
وتعليم  وصحة  تغذية  من  بــالده،  أولويات  ترك 
وسكن و... وفضل رعاية وتجنيد آالف األجناس 
والعصابات املرتزقة، وإلباسهم ألبسة مزيفة، من 
أجل تنفيذ أجنداته الرخيصة في مضايقة جاره.

المغاربة يعتذرون للشعب الجزائري واألسباب ال يفقهها نظام الكابرنات..

الجار الجائر الجزائر.. 
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يعارض  ــواب  ــن ال مجلس  مــن  أحــدهــم  سمعنا 
في  وهــو  سنوات   10 ملــدة  ــف  َأِل بمن  يليق  ال  بأسلوب 
العجيبة  منجزاتها  يمدح  العثماني،  حكومة  صــف 
معلوم،  هو  كما  بها،  أدت  التي  الرائعة،  وتخطيطاتها 
إلى تلك الهزيمة املشهود لها على امتداد تاريخ األحزاب 
األوضح  أنها  وكبيرها،  بصغيرها  املغربية  السياسية 
األلف  من  قدمته  وما  عليها  الشعب  غضب  عن  تعبيرا 
الوطن  هــذا  في  الحكومة  أن  خالله  من  أظهرت  للياء 
وجودها من عدمه سيان، من حق ذاك املعارض أن يعبر 
عن رأيه كما شاء متيقنا كضرورة مفروضة عليه كواقع 
واقع وليس من نسج الخيال، مسايرا في ذلك األغلبية، 
مدينتي  في  )خاصة  بالصدفة  ولــو  إليه  املستمع  أن 

مكناس والقصر الكبير( ، أن مسرحية ذلك الحزب ولَّى زمانها انطالقا من 
أي  في جلب  التفكير  النظر عن  أن يصرف  األجدر  فكان  املاضي،  8 شتنبر 
اهتمام يؤدي إلى تكرار الثقة بذاك الحزب مهما كان املدى قريبا أو بعيدا، 
إذ أن الشعب املغربي العظيم من مواقفه املحمودة، أنه ال يرهن مصيره مرة 
ثانية لتجربة سياسية فاشلة قائمة على تعهدات حزب كرس عكسها وهو 

يتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة.
مع  متكاملة  ديمقراطية  دولــة  املغرب  إلظهار  مطلوب  شيء  املعارضة 
الحداثة وما جاورها من تفرعات تخدم التقدم على النمط الغربي حاملا تبدد 
بال هوادة العربي، لكن للمعارضة شروط حتى األبسط منها غير متوّفر في 
حزب سياسي ما عرف املغاربة في عهد حكمه ال عدالة وال تنمية غير خدمة 
الرافع  إسرائيل مثال، وهو  للتطبيع مع  الرسمية  كاملوافقة  مصالح خاصة 
منذ مؤسسه الراحل الدكتور الخطيب ذي املرجعية الجزائرية )املتخّلي عن 
الراحل املحجوبي  الحركة الشعبية رفقة صديقه  دوره األساسي في قيادة 
رجعة  ال  كمبدأ  إسرائيل«  اسمه  أي شيء  مع  تعاون  »ال  أحرضان( لشعار 
فيه، وفاء للشعب الفلسطيني املجاهد حتى يتمكن من تحرير أرضه وإقامة 
من  املبدأ  مثل  تجاوز  إذن،  املوحدة،  القدس  بعاصمتها  املستقلة  دولته 
طرف حزب سياسي إسالمي املصدر والتوّجه، العارف أصحابه القادة بما 
عن  خروجا  بكونها  عليها،  املحافظة  بعهد  تتخذ  حينما  باملبادئ،  للتمسك 

السرب وتبديال للراسخ الثابت بالهش املتحرك صوب الهاوية. 
املعارضة لها أناسها أصحاب الخلفيات الخالية من املواقف املزدوجة، 
يوم هناك مع الحكومة مهما أخطأت، واليوم هنا ضد نفس الجهاز وإن 
لم يخطئ بعد، املوقف األول ناتج عن املشاركة الفعلية بقيادتها، والثاني 
قائم على حرمانهم من التقرب حتى منها ملا حصدوه من هزيمة زعزعت 
أركان حزبهم ليصيبه الدمار السياسي الكامل الذي لن يعثر طيلة العقد 
التالي عمن يرمم ما تهدم منه ولو في الحد األدنى، ألن اللعب ال يكون مع 
أسقطهم  الذي  العظيم،  املغربي  الشعب  مثل  حكيم  عبقري صبور  شعب 
األخيرة نسف  تكن  لم  إن  بها،  رفعهم  التي  الديمقراطية  الوسيلة  بنفس 
كاملستقبلية،  الحالية  حكومة  أي  عن  خبرهم  اقتناع(  )عن  بتطبيقها 
عساهم يكفون عن ركوبهم موجة التدين وكأنهم عائدون باملغاربة لعهد 
عنه  نهى  ما  تتقدم  حكومة  بهم  فإذا  عنه،  هلل  رضي  الخطاب  بن  عمر 
نفس الدين، من ظلم وجور والسماح بترويج املحرمات ومنها االستعانة 
بواردات بيع الخمور لتدبير أمور املسلمني العامة، والكثير من السلبيات 

نتنزه عن ذكرها، الجميع داخل املغرب وخارجه على بينة كاملة منها.
املعارضة تكون شريفة مهما هدفها ارتبط بالدفاع عن حقوق املغاربة 

قاطبة، استنادا على معطيات ال يلمسها الباطل وال تجانسها 
مصلحة ذاتية مهما شملت حزبا طرده الشعب من تحمل أي 
مسؤولية تخصه مهما كانت، إذ من جاء على أصله ال سؤال 
عليه، معارضة شريفة بمناضليها الشرفاء املترفعني عن أي 
مشاركة نفعية من ورائها إسكات صوتهم املسموع من طرف 
َمْن يعلم بوجودهم ذاك  الشعب، واملغرب زاخر بهم محتفظ 
ساعة  رأي  مهما  َقْوَمِتِه  طليعة  في  ليجعلهم  الذكي،  الشعب 
ينفع،  ال  طال  مهما  صبر  من  العياء  يكون  بعدما  لزومها، 
الوطني أحلَّ  للضياع، واالستقرار  وسالم اجتماعي معّرض 

باستمراره ما يمنع.
ذاك املعارض أو باألحرى َمن يلعب دور تمثيل معارضي نواب 
البرملان، يواجه أخنوش كحكومة هو رئيسها، أنه وجد كل شيء 
بن  بقيادة  األولى  بواليتيها  السابقة  الحكومة  إنتاج  من  مهيئا 
كيران، والثانية بزعامة العثماني، وهو ادعاء غير صحيح يحتاج ملصداقية 
الترويج العلني وفق املعلومات الحقيقية املجردة من أي زيادة أو نقصان، 
بفضل  وذلك  املاضية،  القليلة  السنوات  مّيز  ملحوظا  تحسنا  أن  بالتأكيد 
رغم  كجهاز  إطاره  في  الحكومة  امللكية، تموقعت  للمؤسسة  يعود  مجهود 
املعارض  ذاك  التخطيط،  دون  وحسب،  التنفيذ  دور  في  مقامه،  دستورية 
والخبراء  املستشارين  من  املؤسسة  لتلك  أن  اليقني،  علم  يعلم  معه(  )ومن 
وحكماء التدبير العمومي في كل املجاالت، ما يفوق بمراحل طويلة ما تتوفر 
عليه حكومة خاضعة ملقاييس حزبية فارضة نفسها بعناصر قد تكون آخر 
ما للشعب املغربي من عباقرة وعلماء، لكنهم خارج الدائرة الحزبية الضيقة، 
ولوال تلك املؤسسة امللكية لتأخر املغرب عن متطلبات العصر الذي لم يعد 
االقتصادي  النمو  بمسؤوليات  وشعورا  تخطيطا  لألقوياء  إال  مكان  فيه 
املطلوب، لنماء مجتمع على قدر من االزدهار املرغوب، خارج التطاحن على 
املناصب، أو التكالب على استغالل نفوذ ذات املناصب، ولو كانت املؤسسة 
امللكية متيقنة من كفاءة الحكومة الحالية كالسابقة، ملا طعمتها بعديد من 
»وزراء سيادة« حفاظا على توازنات، الدولة في قمتها مدركة تمام اإلدراك 
أن اململكة املغربية لن تفرط أبدا في حق مسؤولياتها أمام الشعب املغربي، 
خدمة ملصالحه العليا، بمعنى دار الحكومة كائنة بما تحتاج من تجهيزات 
قانونية، من سكنها مرتبط بفترة زمنية ويرحل، أما الدار فباقية ألنها ملك 
للشعب املغربي الذي له نظام يقوده ويثق في قيادته حتى اآلن، انطالقا من 
هذا، ذاك املعارض وَمْن معه حزبا سياسيا مهزوما يعارض َمن؟ أو مثله مثل 
غيره فوق مسرح خشبة مرحلة تتشّكل فيها بداية أخرى من بدايات متكررة 
الذين جعلتهم  لتوقعات أحداثه سوى املتخصصني  مع زمن ال أحد يتكهن 
كتابة  في  ماهرة  وأيادي  تراقب،  الحديثة  التكنولوجيا  بكل  عيونا  الدولة 
ل ملعرفتهم  التقارير لُتعرض النتائج على أدمغة ال َيْعِرُف أصحابها إال املخوَّ
وهم قلة قليلة لالحتياط املفيد. على املعارض أيا كان، إذا وصل لوضع اليد 
ذلك  استنباط  على  قادرا  يكون  أن  أخنوش«،  حكومة  في  »املغشوش  على 
املختص في جهاز استخباراتي  إليها غير  للوصول  يرقى  ال  من معلومات 
ذي  أسلوب  وفق  أوال  لدراستها  عنها،  العادي  غير  البحث  برخصة  مؤهل 
وسائل معرفية فنية خاصة، تصل لوضع كل جواب منطقي مقابل كل سؤال 
موضوعي، مستمّد من الدوافع ُلّب األسباب، لتكوين هيكلة اتهام )إن ُوجد( 
إرضاء لضمير  بالحق،  معززة  تبريرات  القوانني من  تفسحه  بما  موصوف 

الدولة كمشرف شرعي عام بيده بعد النطق بالحكم التدخل ال قبله.

المغشوش في حكومة أخنوش

ُمنيغ مصطفى 

انتهى

ذكرى ميالد 
الرسـول )ص(

ــوب هــلــت ذكـــراه ــل ــق ربــيــع ال
السماء يف  ســنــاه  شــع  هــالــه 
تزكو بذكراه  األمــن  الرسول 
ــوة ــة وأسـ ــم ــا رح ــي ــدن ــاء ال جـ
قدره مشرفا  به  بشر  القرآن 
ــه ــوتـ دعـ واحلـــــــق  هلل  دعـــــا 
هّدها واألصنام  اجلهالة  محا 
وســامــه عليه  ربــنــا  فــصــاة 
فصل عليه يا مسلم وسلم  كثيرا
خير كل  ــره  ذك ويف  اخلير  هو 
خلقه أشرف  من  اصطفاه  اهلل 
عفيف   يف  حياء   صدوق   يف  القول
فصلى اهلل عليه ما ضاءت أجنم
نزهه ربنا  املصطفى  حبيبنا 
وسامنا نسوقها  صلواتنا  له 
نحيا مهتدين يف ظال هدايته
فيا مسلمون اهنأوا عيدا وسيروا
ربــنــا نزهه ــادق  ــص ال رســولــنــا 
بنوره الكون  أضــاء  منير  بــدر 
وملكها الــقــلــوب  ســكــن  حــبــه 
مبديحه تــزهــو  اهلل  ــوت  ــي وب

محمد ــاد  ــي مب املــســلــمــن  يـــبـــارك 
ــنــفــوس حــب األحــمــد يــحــيــي يف ال
التشهد يف  عــلــيــه  ــى  صــل مـــن  روح 
ــق احلــمــيــد ــلـ ــدى بــهــديــه اخلـ ــهـ فـ
الــتــوحــيــد رســـالـــة  اهلل  خــتــم  وبـــه 
متــجــيــد يف  قـــــدوة  ــان  ــكـ فـ ــم  ــ ــّل ــ وع
ــل جد ــام ــور اإلســــام يف ك نـ ــر  ــش ون
أحد وشهداء  البدرين  على  وســام 
عيد بـــأبـــرك  ــن  ــم ــل ــس امل وبــــــارك 
حمد يف  ومّجده  اخليرات  إلى  فسارع 
ــور مــــن فــرقــد ــ ــ ــى ن ــ ــف ــ ــان أص ــ ــك ــ ف
وورد مـــســـك  طـــهـــر  يف  ــه  ــتـ ــحـ رائـ
املجيد خــالــقــه  ــور  ــن ب ــاء  ــم ــس ال يف 
عن   النقائص   يف  عصمة  معصوم  محمود
عــيــد ــد  ــعـ أسـ يف  ــراه  ــ ــذك ــ ب ــن  ــحـ ونـ
ونــنــعــم يف ســيــرتــه عــز مــن مــرشــد
املمجد ــامت  اخلـ الشفيع  نــهــج  عــلــى 
احملمود ــدوق  ــص ال بصفات  وتــوجــه 
ــوره يــقــودنــا يف خــطــى املــهــتــدي ــ ون
تردد يف  مدحه  عن  ليست  واأللسن 
فـــــؤادي يف  ــب  ــ ح فـــيـــه  ــي  ــ ــدح ــ وم

 المصطفى المباركي
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أول مشروع ميزانية للوزيرة نادية العلوي 

والتعليم  الصحة 
وضــــــرائب 
االستهالك

تفاصيل قانون المالية بين 

ويتضمن   ،2022 لسنة  المالية  قانون  مشروع  عن  الحكومة  كشفت 
يتعلق  فيما  خاصة  الحكومية،  والقطاعات  المجاالت  بين  كبيرا  تفاوتا 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  نشطاء  سخرية  أثارت  التي  الشغل  بمناصب 
منصبا   250 بـ  العدل  مثل  مهمة  لقطاعات  قليلة  مناصب  تخصيص  بسبب 

فقط، والفالحة واإلسكان.
وعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الضرائب التي فرضتها 
الحكومة على الطبقة المتوسطة، من خالل فرض ضريبة االستهالك، 
والمصابيح  والحواسيب،  والثالجات  اإللكترونية  األجهزة  تشمل  التي 
والهواتف النقالة، والمكيفات... إلخ، والتي تستهدف القدرة الشرائية 
خالل  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  من  يعانون  الذين  للمواطنين، 

الحالية. الفترة 
باالهتمام  تحظ  لــم  مهمة  قطاعات  هناك  فــإن  متتبعين،  وحسب 

تعتبر  والتي  البرلمان،  على  المعروض  المالية  قانون  في  المطلوب 
قطاعات ذات أولوية لدى المغاربة، خاصة القطاعات االجتماعية، باإلضافة 
إلى تناقض القانون مع التصريح الحكومي حول نسبة النمو التي حددها 

في 3.2 في المائة عوض 4 في المائة.
التساؤالت  من  العديد  وخلف  إشكاالت  عدة  المالية  مشروع  طرح  لقد 
في صفوف المغاربة، حول مصادر التمويل والضرائب التي فرضتها الوزارة 
خريجي  للشباب  المخصصة  الشغل  مناصب  قلة  إلى  باإلضافة  الوصية، 

التكوين. الجامعات والمعاهد ومراكز 
أمام الحكومة عدة تحديات وإكراهات في المرحلة المقبلة، خاصة في 
ظل التقلبات الدولية وارتفاع أثمان كل المواد االستهالكية، وكذا أسعار 
لمواجهة  استراتيجية  أي  يبرز  لم  المالية  قانون  أن  إال  والغاز،  المحروقات 

التحديات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية وتقلبات األسعار.

إعداد. خالد الغازي

متابعات

تأهيل قطاع الصحة
املالية  قانون  مشروع  خصص 
مجموعه  ما   ،2022 سنة  برسم 
امليزانية  من  درهــم  مليار   23.5
وزارة  لــفــائــدة  لــلــدولــة،  الــعــامــة 
االجتماعية،  والحماية  الصحة 
منها قيمة مالية تقدر بحوالي 6.9 
لالستثمار،  موجهة  درهم  ماليير 
 2.7 قدرها  زيادة  يشكل  ما  وهو 
مليار درهم مقارنة مع سنة 2021، 
وإعادة تأهيل حوالي 1500 مركز 
الصحية  الرعاية  ملؤسسات  تابع 
العالجية  ــبــنــيــات  وال األولـــيـــة 
مليون   500 بكلفة  بها  املرتبطة 

درهم.
وبــالــنــســبــة ملــنــاصــب املــالــيــة 
املــخــصــصــة لــــــوزارة الــصــحــة 
فقد  االجــتــمــاعــيــة،  والــحــمــايــة 

منصب  و500  آالف   5 نــاهــزت 
منصب  و860  ألفا   26 من ضمن 
حيث  الحكومة،  قبل  من  مقترح 
القانون إلى تعزيز املوارد  يهدف 
الــبــشــريــة قــصــد ضــمــان ولــوج 
وكذا  للعالجات،  املواطنني  جميع 
تكريس الحق في الصحة كما هو 
من   31 املادة  في  عليه  منصوص 

دستور 2011.
وملواكبة الورش الكبير للحماية 
االجتماعية، ينص مشروع قانون 
ــشــروع إلصــالح  املــالــيــة عــلــى م
على  يرتكز  الصحية  املنظومة 
تشمل  توجيهية،  مبادئ  أربعة 
البشرية  املوارد  تثمني  باألساس 
الـــواردة  القيود  ــع  رف خــالل  مــن 
املتعلق   131.13 رقم  القانون  في 
طرف  مــن  الطب  مهنة  بمزاولة 
من  لتمكينهم  باملغرب  األجانب 
ممارسة املهنة وفق نفس الشروط 
املغاربة،  نظرائهم  على  املطبقة 
مع إحداث وظيفة عمومية صحية 

ــرأســمــال  ــى تــثــمــني ال ــهــدف إلـ ت
البشري للقطاع الصحي.

وبهدف تعميم التأمني الصحي 
 ،2022 عام  نهاية  مع  اإلجباري 
مليون   22 يــســتــهــدف  والــــذي 
قانون  مشروع  خصص  مغربي، 
درهــم  ماليير   8.4 مبلغ  املالية 
الرعاية واألدوية  تكاليف  لتغطية 
هــذا  ســيــســاهــم  إذ  ــالج،  ــ ــع ــ وال
التعميم في رفع القدرة الشرائية 
للمواطنني، وستكون األسر قادرة 
على تخصيص أي نفقات صحية 
ألمــور  مباشر،  بشكل  تتحملها 

أخرى. 

قطاع التعليم
قطاع  دعـــم  الــحــكــومــة  قـــررت 
ــتــكــويــن والــبــحــث  الــتــربــيــة وال
امليزانية  من  الرفع  عبر  العلمي 

حيث  املــجــال،  لــهــذا  املخصصة 
 77.4 إلى  املالية  القيمة  رفع  تم 
 ،2022 سنة  برسم  درهــم  مليار 
بزيادة قدرها 39.2 في املائة دون 
التي  االلتزام  اعتمادات  احتساب 
إلى  درهم  مليار   1.3 من  انتقلت 

6.2 ماليير درهم.
خلق  ــى  إل الحكومة  وتسعى 
سياق  في  إضافية  وظيفة   5000
املناصب  هذه   ،»19 »كوفيد  وباء 
األول  املـــقـــام  فـــي  مــخــصــصــة 
منها  األولــويــة،  ذات  للقطاعات 
العالي،  للتعليم  منصب   700
الجهوية  لألكاديميات  و17000 
 ،)AREF( والتكوين  للتربية 
طاقم  لتوظيف  منصب  و2000 
على  وإداري  بــيــداغــوجــي  ــم  دع
التعليمية،  املؤسسات  مستوى 
وهـــو مـــا يــســتــجــيــب لــلــمــبــادئ 
عليها  املــنــصــوص  التوجيهية 
الجديد،  التنموي  النموذج  في 
مركزية  مكانة  يخصص  الـــذي 

خصصت  كما  والتكوين،  للتربية 
ماليا  غالفا  الجديدة  الحكومة 
لبناء  درهـــم  مــلــيــار   2.3 قـــدره 
برسم  جديدة  تعليمية  مؤسسات 
سنة 2022، مما سيمكن من بناء 
تعليمية  مؤسسة   230 يقارب  ما 
و43  جماعاتية  مدرسة   30 منها 
غالف  مقابل  داخلية،  مؤسسة 
درهم،  مليار   2.56 بـ  يقدر  مالي 
التحتية  البنيات  تأهيل  ألجــل 
والتجهيزات املدرسية، منها 560 
البناء  الســتــبــدال  درهــم  مليون 

املفكك.
وتعتزم الحكومة تنزيل القانون 
منظومة  بإصالح  املتعلق  اإلطار 
ــتــكــويــن والــبــحــث  الــتــربــيــة وال
من  يلزم  ما  اتخاذ  عبر  العلمي، 
املدرسة  استعادة  لضمان  تدابير 
العمومية لدورها املزدوج في نقل 
املعرفة واالرتقاء االجتماعي، كما 
ستنكب على تسريع ورش تعميم 

التعليم األولي مع الحرص 
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متخصصني  مربني  تكوين  على 
كما  املبكرة،  الطفولة  تنمية  في 
التدريس  بمهنة  االرتقاء  سيتم 
من خالل خطة وطنية تروم الرفع 
وتعزيز  التكوينية  القدرات  من 
وإطــالق  التعليم  هيئة  كــفــاءات 
ــادة تــأهــيــل مــراكــز  ــ بــرنــامــج إلع

التكوين الخاصة بهم.

االستثمار العمومي
اهتم مشروع قانون مالية سنة 
2022 بمجال االستثمارات العامة 
غير  مبلغا  خصص  حيث  أيضا، 
درهم،  مليار   245 وهو  مسبوق، 
وقد أوضحت وزيرة املالية، نادية 
فتاح العلوي، أن مشروع القانون 
ــي، يــأتــي فــي ســيــاق دولــي  ــال امل
مهم، وبعد سنة ونصف من أزمة 
العالم  ضربت  التي  ــا«  ــورون »ك
ــأســره، فــي ظــل وجـــود مالمح  ب
في  االقتصادي  النشاط  لعودة 
منطقة  وفي  العالم  أنحاء  جميع 
األول  الشريك  باعتبارها  األورو، 

للمغرب.
وركز قانون املالية على توطيد 
عبر  الوطني،  االقتصاد  أســس 
القطاع،  هذا  إلنعاش  تنفيذ خطة 
محمد  صـــنـــدوق  تــفــعــيــل  مـــع 
الـــســـادس لــالســتــثــمــار كــرافــعــة 
القطاعية  السياسات  لتمويل 
الطموحة وركائز التحول الرقمي، 
واملساهمة  الطاقي،  واالنــتــقــال 
الناشئة  املــقــاوالت  رأســمــال  في 
واملبتكرة، وكذا الرفع من دينامية 

االستثمار العمومي.
الــحــكــومــة، حسب  وســتــعــمــل 
املشروع الذي تقدمت به الوزيرة، 
ميثاق  بــإخــراج  التسريع  على 
ــاوالت  ــق امل لتحفيز  االســتــثــمــار 
االستثمار  على  واملستثمرين 
قيمة  ذات  جــديــدة  أنــشــطــة  فــي 
تماشيا  وذلـــك  عــاملــيــا،  مضافة 
التنموي  النموذج  توجهات  مع 
أفضل  بشكل  واالندماج  الجديد، 
ــي ســالســل الــقــيــمــة الــعــاملــيــة،  ف
لدعم  خاصة  أهمية  ستولي  كما 
التنافسية،  ودعم  املحلي  املنتوج 
وتنزيل سياسات قطاعية طموحة 
البحري  والــصــيــد  الــفــالحــة  فــي 

والصناعة والطاقة.

تشغيل الشباب
أربعة  الحكومة على  اعتمدت 
لالهتمام  ــة  أســاســي مــحــاور 
أسس  توطيد  أولها  بالشباب، 
خالل  من  االقتصادي،  النشاط 
إجراءات أهمها تحفيز الشغل، 
خــصــوصــا لــفــائــدة الــشــبــاب، 
دعم  الحكومة  تعتزم  بحيث 
ألف فرصة   250 أكثر من  خلق 
املقبلتني،  السنتني  فــي  شغل 
 2.25 مبلغ  لــذلــك  وخصصت 
السنة  ــرســم  ب ــم  ــ دره ــيــار  مــل
مشروع  في  واقترحت  القادمة، 
 ،2022 لسنة  املــالــيــة  قــانــون 
سيعزز  الذي  »فرصة«،  برنامج 
ــاب،  ــشــب ــاش تــشــغــيــل ال ــعـ إنـ
ــه أكــثــر من  وســيــســتــفــيــد مــن
50000 شاب باعتمادات مالية 
درهم، بحيث  مليار   1.25 بـ  تقدر 
على  الحصول  بإمكانهم  سيكون 

قــروض دون شــروط، ولــن يكون 
سيكون  إذ  كافيا،  وحده  التمويل 
الــتــأكــيــد على  ــروري  ــضـ الـ مـــن 
النجاح  يكون  فلن  وإال  املواكبة 
نقطة  هــي  واملــواكــبــة  مضمونا، 
في  الفاعلة  األطراف  عليها  تؤكد 
التشغيل،  إنعاش  برامج  مجال 
ــك ســيــكــون مــن الــضــروري  ــذل ل
مع  التعاون  على  الضوء  تسليط 
املالي  والقطاع  الخاص،  القطاع 

والبنكي على وجه الخصوص.

الشق االجتماعي 
تلتزم الحكومة بمواصلة تنزيل 
ورش تعميم الحماية االجتماعية، 
الدولة  ركــائــز  إحــدى  باعتباره 
االجتماعية، من خالل اتخاذ كافة 
القانوني  الطابع  ذات  التدابير 
لضمان  والتنظيمي،  ــي  ــال وامل
للمشروع  وفــعــال  سلس  تنزيل 
املنطلق،  هــذا  ومــن  الــتــنــمــوي، 
الثانية  املــرحــلــة  إطـــالق  سيتم 
التأمني  من  باالستفادة  املتعلقة 
املرض  عن  األســاســي  اإلجــبــاري 
والفقيرة  الهشة  الفئات  لفائدة 
نظام  مــن  حاليا  تستفيد  الــتــي 
إلى  »رامــيــد«،  الطبية  املساعدة 
القانوني  ــار  اإلط ــراج  إخ جانب 

الخاص بالتعويضات العائلية.
تفعيل  على  الحكومة  وستعمل 
السجل االجتماعي املوحد لتحديد 
وتيسير  املــســتــهــدفــة،  الــفــئــات 
التعويضات  هذه  من  االستفادة 
شكل  ودون  املــســاواة  قــدم  على 
جانب  إلــى  التمييز،  أشكال  من 
حاليا  املوجود  االجتماعي  الدعم 
األرامل،  دعم  »تيسير«،  )برنامج 
وضعية  فــي  األشــخــاص  ــم  ودعـ
من  االستفادة  خالل  من  إعاقة(، 
عن  األساسي  اإلجباري  التأمني 
املرض ومن التعويضات العائلية، 
الوطنية  االجتماعية  واملواكبة 
واملـــــدارس(  الــحــضــانــة  )دور 
والولوج إلى الخدمات العمومية، 
هذا  في  العاملة  الجمعيات  ودعم 

تصل  مالية  بقيمة  وذلك  املجال، 
سنويا  درهــم  مليون   500 ــى  إل

بداية من سنة 2022.
املشاريع  هــذه  تمويل  وألجــل 
ــون  ــان ــتـــرح ق ــة، اقـ ــي ــاع ــم االجــت
املساهمة  اعتماد  إعــادة  املالية، 
على  لــلــتــضــامــن  ــة  ــمــاعــي االجــت
إذ  للشركات،  بالنسبة  األربـــاح 
يهدف هذا املشروع تعبئة املوارد 

من أجل دعم التماسك االجتماعي 
التي  الــشــركــات  مساهمة  عــبــر 
ربحها  مبلغ  يفوق  أو  يــســاوي 
باستثناء  درهم،  مليون  الصافي، 
الضريبة  من  املعفاة  الشركات 

على الشركات بصفة عامة.
ــة، أن  ــي ــال ــون امل ــان ــح ق ــ وأوض
بحوالي  ستحتسب  املساهمة 
للشركات  بالنسبة  املائة  في   2
 1 بــني  مــا  ربحها  يــتــراوح  التي 
املائة  في  و3  ــم،  دره ماليني  و5 
يتراوح  التي  للشركات  بالنسبة 
ربحها من 5 إلى 40 مليون درهم، 
بالنسبة  املائة  في   5 إلى  وتصل 
 40 ربحها  يفوق  التي  للشركات 

مليون درهم.
إطار  في  التدبير  هــذا  ويــنــدرج 
للقانون  األساسية  األهداف  تنزيل 
كــامــل  بتعبئة  املــتــعــلــق  ــار  ــ اإلطـ
لتمويل  الــضــريــبــيــة  ــات  ــان ــك اإلم
وتعزيز  العمومية  الــســيــاســات 
ــاج  واإلدمـ االقــتــصــاديــة،  التنمية 
وإعــادة  االجتماعيني،  والتماسك 
تحقيق  قــصــد  الـــفـــوارق  تقليص 

العدالة االجتماعية.

ضرائب االستهالك 
والشركات

املالية  قانون  مشروع  تضمن 
ضريبة  تطبيق   ،2022 لسنة 
داخــلــيــة عــلــى االســتــهــالك على 
شائعة  الــكــهــربــائــيــة  األجـــهـــزة 
ــهــواء  ــهــالك )مــكــيــفــات ال االســت
ــدات  ــ ــم ــ ــج ــ ــات وامل ــ ــالجـ ــ ــثـ ــ والـ
بتوهج  املــضــيــئــة  واملــصــابــيــح 
الشعيرات... إلخ(، بهدف تشجيع 
والتنمية  البيئة  حماية  إجراءات 
ستخصص  بحيث  املــســتــدامــة، 
حسب  الضريبة،  هــذه  عــائــدات 
صندوق  لفائدة  املالي،  القانون 
ــة االجــتــمــاعــيــة  ــاي ــم ــح ــم ال ــ دع

والتماسك االجتماعي.
ــل الـــالئـــحـــة األولـــيـــة  ــم ــش وت
املعنية،  واملــنــتــجــات  لــأجــهــزة 
األجــهــزة  املــصــدر،  نفس  حسب 

االســتــخــدام،  الشائعة  املنزلية 
ومكيفات  واملجمدات  كالثالجات 
وتجفيف  غسيل  وآالت  الــهــواء 
األوانــي،  غسيل  وآالت  األلبسة، 
املضيئة  للمصابيح  بــاإلضــافــة 
ــرات، عــلــى أن  ــي ــشــع بــتــوهــج ال
إطــار  فــي  الــالئــحــة  تحيني  يــتــم 
املشاورات مع القطاعات الوزارية 

والفاعلني االقتصاديني املعنيني.
على  الــضــرائــب  وســتــتــوزع 
املنزلية  اإللكترونية  األجــهــزة 
ــالــي: الــتــلــفــاز فــي حــدود  ــت كــال
و150  لـــلـــوحـــدة،  ــم  ــ درهـ  100
املحمولة،  للحواسيب  درهــمــا 
بـ  بشاشة  املكتبية  والحواسيب 
200 درهم، و50 درهما لشاشات 
الحواسيب، و200 درهم للوحات 
اإللكترونية، و50 درهما للهواتف 
للبطاريات  املحمولة، و50 درهما 

للمركبات. املخصصة 
رفــع  املـــشـــروع  يتضمن  كــمــا 
قــيــمــة الــضــريــبــة عــلــى ســوائــل 
السجائر  تعبئة  إعادة  أو  تعبئة 
الضريبة  وإصــالح  اإللكترونية، 
املطبقة  االستهالك  على  الداخلية 
عــلــى الــســجــائــر، بــهــدف إرســاء 
القطاع  ــي  ف املــنــافــســة  ــن  م جــو 
املعقد،  الضريبي  النظام  وتجاوز 
صيغة  فــي  بيئي  رســم  وفـــرض 
االستهالك،  على  داخلية  ضريبة 
املنتجات  بعض  تــدويــر  إلعـــادة 
التي  اإللكترونية  والتجهيزات 
تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية 

دورة استخدامها.
قرر  فقد  للشركات،  وبالنسبة 
الجديد،  املالي  القانون  مشروع 
الجدول  أسعار  تصاعدية  حذف 
ــي لــلــضــريــبــة، واعــتــمــاد  ــحــال ال
األسعار التناسبية في أفق تطبيق 
تخفيض  إلى جانب  موحد،  سعر 
من  للضريب  ــى  األدن الحد  سعر 
0.45 بالنسبة  0.5 في املائة إلى 
بحصيلة  تصرح  التي  للمنشآت 
اعتماد  جــانــب  إلـــى  إيــجــابــيــة، 
كشرط  الضريبي  االمتثال  معيار 
اإلعانات  من  لالستفادة  أساسي 
في  الــدولــة  طــرف  مــن  املمنوحة 

ميدان االستثمار.

حسب مشروع قانون 
المالية لسنة 2022، 

ستتوزع الضرائب على 
اإللكترونية  األجهزة 

التلفاز  كالتالي:  المنزلية 
في حدود 100 درهم 
للوحدة، و150 درهما 

المحمولة،  للحواسيب 
المكتبية  والحواسيب 

بشاشة بـ 200 
درهم، و50 درهما 

الحواسيب،  لشاشات 
و200 درهم للوحات 

اإللكترونية، و50 
للهواتف  درهما 

المحمولة، و50 درهما 
المخصصة  يات  للبطار

للمركبات.
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  ثقـافة

العدد: 1579 من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2021

»الفن والنقاهة« 
في أكادير لتعزيز التواصل 

بين الثقافات العالمية
حتـــــــــتـــــــــضـــــــــن 
ــر،  ــاديـ مــديــنــة أكـ
أيام 20 و21 و22 
ــر املـــقـــبـــل،  ــبـ ــونـ نـ
ــدورة الــثــالــثــة  ــ الـ
لـــــلـــــمـــــهـــــرجـــــان 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي 
للفيلم  الدولي 
حـــــــــــــــــــــــــول فـــــــن 
آرت  ــي  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ »ســ

أكادير«.
ووفــــــــــــــــقــــــــــــــــا 
ــبــــاغ لــلــجــنــة  لــ
املــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة، 

فــإن هــذه الــــدورة ســتــكــون رقــمــيــة مــائــة يف املــائــة، حيث 
ســيــتــابــعــهــا اجلــمــهــور عــلــى املــنــصــة الــرقــمــيــة اخلــاصــة 
باملهرجان، وعبر جميع منصات التواصل االجتماعي.

تبادل  إلــى خلق  أساسا  أكــاديــر«  آرت  »سيني  ويهدف 
ثــقــايف، وتــعــزيــز الــتــواصــل بــن الــثــقــافــات الــعــاملــيــة عبر 
يقول  واألجنبية،  العربية  األفـــام  ومبدعي  مخرجي 

نفس الباغ.
وستعرف هذه الدورة تنظيم مسابقة رسمية لألفام 
قارات  وثائقية طويلة متثل مختلف  وأفــام  القصيرة 
العالم، مبشاركة 30 فيلما ستتنافس على جوائز هذه 

التظاهرة.

  

أكثر من مائة مغربي يتبرعون 
بلوحاتهم التشكيلية لفائدة بيت 

مال القدس الشريف

ثالثة مفكرين مغاربة يفوزون بجائزة »كتارا« بالدوحة

   

املغربية  النقابة  مــن  بمبادرة 
املحترفني  التشكيليني  للفنانني 
سيتم  بطنجة،  وفــن«  »مــزاد  ودار 
ــزاد عــلــنــي لــلــوحــات  ــ تــنــظــيــم مـ
 ،2021 نونبر   29 يوم  التشكيلية 
مال  بيت  وكالة  لفائدة  ريعه  يعود 
مع  تزامنا  وذلك  الشريف،  القدس 
اليوم العاملي للتضامن مع الشعب 
أزيد  استجاب  حيث  الفلسطيني، 
من مائة فنان وفنانة لهذه املبادرة 
وعي  ُتجسد  التي  التضامنية، 
الُفضلى  بالقيم  املغربية  النخبة 
لواءها  بأنواعها، ويحمل  للفنون 
السالم  قيم  لتعزيز  الــفــنــانــون 
والتعايش التي ترمز إليها مدينة 
جامعة  مدينة  باعتبارها  القدس 
ألتباع الديانات السماوية الثالث.

وتحضيرا لهذا املزاد، ُتتيح الوكالة وشركاؤها للمهتمني والراغبني 
اللوحات  معاينة  إمكانية  ومؤسسات،  أفــرادا  اللوحات،  اقتناء  في 
الفنية في معرض ُينظم على مدى شهر كامل في بهو املعارض بمقرها 
في الرباط )شارع التني، حي الرياض( تحت عنوان: »ِقطاُف األِهلَّة«، 

وذلك في الفترة املمتدة من 28 أكتوبر إلى 28 نونبر 2021.

للسينما  الــدولــي  املــهــرجــان  يحتفي 
نونبر   21 إلى   15 )من  املشتركة  والذاكرة 
القادم( هذه السنة بدورته العاشرة، ويراهن 
والسينمائيني  الجمهور  حــضــور  على 
من  والحقوقيني،  السياسيني  والفاعلني 
أجل تدارس عالم ما بعد »كوفيد 19«، وبث 
كي  املتوسط،  البحر  بحوض  جديدة  روح 

تعود الحياة إلى سابق عهدها.
من  طــويــلــة  ــالم  أفـ سبعة  وســتــتــبــارى 
املهرجان،  جوائز  على  مختلفة  جنسيات 
و13  وثائقية  أشــرطــة  ستة  جــانــب  إلــى 

شريطا قصيرا.
وفرسانها  ــا  روادهـ للسينما  أن  وبما 
قرر  فقد  تكريم،  من  أكثر  يستحقون  الذين 
وأخــرى  مغربية  وجــوه  تكريم  املهرجان 
واملوزعة  واملنتجة  املخرجة  منها  أجنبية، 
األفغانية  واملمثلة  جنيني،  إيــزا  املغربية 
بصديق  االحتفاء  سيتم  كما  زكرية،  ملالي 
مدير  بــشــارة،  إدغــارد  الــراحــل  املهرجان، 
العربية  للسينما  الـــدولـــي  ــرجــان  ــه امل
بسبب  املنية  وافــتــه  الـــذي  والــالتــيــنــيــة، 
هذه  املهرجان  وسيكرم  »كورونا«،  فيروس 
رئيسة  مزيان،  ليلى  السيدة  كذلك،  السنة 

»مؤسسة بنجلون مزيان«.
دولــيــة  ــزة  جــائ تخصيص  سيتم  كــمــا 
والسلم«  الديمقراطية  أجــل  مــن  ــرة  »ذاكـ
أجل  من  الكثير  قدمت  وازنــة  لشخصيات 
والدفاع  النبيلة  اإلنسانية  القيم  إعــالء 

لها  بارزة  شخصيات  اإلنسان،  حقوق  عن 
املحافل  داخل  املتميزة  ومكانتها  صيتها 
الناضور  مدينة  نحو  توجهت  الدولية، 
لتسلم  ــرة  األخــي ســنــوات  الخمس  خــالل 

جائزتها.
حسني  التونسي  النقابي  الزعيم  فبعد 
مدير  ثيربيرا  مانويل  وخوسي  عباسي، 
باملتوسط«،  الثالث  »الثقافات  مؤسسة 
ورئيس الحكومة اإلسباني األسبق خوسي 
ابنة  الخطابي  وعائشة  ثباطيرو،  لويس 
والرئيس  الخطابي،  الكريم  عبد  املقاوم 

الــكــولــومــبــي الــســابــق خــوســي مــانــويــل 
سانطوس، تتوج هذه السنة ابنة الناضور، 
بلقاسم،  نجاة  السابقة  الفرنسية  الوزيرة 
الديمقراطية  أجــل  مــن  »ذاكـــرة  بــجــائــزة 

والسلم«.
افتتاح  حفل  في  تكريمها  جانب  وإلــى 
رفقة  بلقاسم  نجاة  ستشارك  املهرجان، 
وأكاديميني  خبراء  سينمائيني،  سياسيني، 
ستلقي  دولية  ندوة  في  وأجانب،  مغاربة 
الضوء على تداعيات أزمة »كورونا« وعالم 

ما بعد »كوفيد 19«.

بعد غياب سنتين

مهرجان المسرح الجامعي بطنجة يستأنف فعالياته 
جائحة  بسبب  توقف  أن  بعد 
سنتني،  ملدة  »كــورونــا«  فيروس 
قد   13 دورتـــه  كــانــت  أن  وبــعــد 
ُنظمت في أكتوبر 2019، استأنف 
املـــهـــرجـــان الـــدولـــي لــلــمــســرح 
هذه  فعالياته  بطنجة،  الجامعي 
التي   14 دورتــه  بتنظيم  السنة 
أكتوبر   25 اإلثنني  يوم  من  بدأت 
غد  يـــوم  غــايــة  إلـــى  وستستمر 

السبت 30 أكتوبر 2021.

وتتميز دورة هذه السنة 
بمشاركة عدد من الفرق من 
املؤسسات  مــن  مجموعة 
ــة  ــيـ ــدولـ الـــجـــامـــعـــيـــة الـ
ستكون  حيث  والوطنية، 
كل  املــهــرجــان  فــي  ممثلة 
العربية  اململكة  مصر،  من 
ــت،  ــوي ــك الــســعــوديــة، ال
فلسطني،  تونس،  الصني، 
ــال، بــلــجــيــكــا،  ــغـ ــرتـ ــبـ الـ

مغربية  فرق  إلى  باإلضافة  إيطاليا،  ليتوانيا، 
من الدار البيضاء، القنيطرة وطنجة.

ندوات  عدة  تنظيم  الدورة  هذه  ستعرف  كما 
مستديرة،  وموائد  تكوينية  ــات  وورش علمية 
نظام  في  الفنون  »موقع  حول  نقاش  بينها  من 

الباكالوريوس«.
أما على مستوى التكريمات، فسيتم االحتفاء 
خالل هذه السنة باملمثلة املغربية الرائدة صفية 
طنجة،  مدينة  ابــن  املغربي  واملمثل  الزياني، 

مصطفى حوشني.

العربية  لــلــراويــة  ــارا«  ــت »ك بــجــائــزة  ــاز  ف
التي تعنى  الدراسات  بالدوحة في صنف 

بالبحث والنقد الروائي، كل من املفكر 
الداهي، عن  املغربي محمد  والناقد 
التلفظ في  »سلطة  النقدية  دراسته 
الخطاب الروائي العربي املعاصر«، 

الوليد، عن  بن  املغربي يحيى  والناقد 
في  والتهجني  التمدين  »مرايا  دراسته 

مثاال(«،  )املغرب..  الجديدة  العربية  الرواية 
كما ُتوج بالجائزة في فئة الروايات العربية غير 

املنشورة، األديب والروائي املغربي يونس أوعلي، 
عن روايته »أحاّلس، ذاكرة أليمة املدى«.

الشباب  وزارة  سارعت  التتويج،  هــذا  إثــر  وعلى 

املغاربة  تهنئة  إلــى  والــتــواصــل،  والثقافة 
»كتارا« في دورتها  الحاصلني على جائزة 

السابعة خالل السنة الجارية.
ــوزارة الــوصــيــة على  ــ ــت الـ ــال وق
أنها  ــاملــغــرب،  ب الــثــقــافــي  ــشــأن  ال
بـ»مسرة  التتويج  خبر  تلقت  قــد 
واملفكرين  »املبدعني  وهنأت  واعتزاز«، 
واملشرف  املستحق  الفوز  هذا  على  الثالثة 
الذي يشهد على القيمة املرموقة لألدباء املغاربة 
في العديد من املحافل األدبية العربية ذات الصبغة 
العاملية«، كما عبرت عن »امتنانها لجهودهم املتميزة 

في تعزيز النهضة الثقافية والفكرية املغربية«.

بن الوليدالداهي

أوعلي

الناضور ترصد عالم ما بعد »كورونا«   بمشاركة نجاة بلقاسم
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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.
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كل متناقضات 

المرحلة تجتمع في شخص 

عبد اللطيف وهبي.. فقد 

وصل بشكل غامض إلى قيادة حزب 
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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£ 
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التهديد
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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

منذ  أي  الشعوب،  حضارة  به  تقاس  الذي  املعيار  هو  المسرح  إن 
نشأته في أثينا منذ 2500 عام، ومنذ أن عرف فيه أرسطو الشعر كفن قائم 
بذاته، ومنذ أن كان خشبة للطقوس املقدسة للتطهير والشفاء للمتفرج الذي 
علم  فرويد  أن يؤسس  وقبل  نفسه،  بها  الدنيا وضاقت  عليه هموم  تراكمت 
املكبوتات  تصعيد  من  نوع  الحاالت  هذه  أن  إلى  ويتوصل  الحديث  النفس 
عنها  اإلفصاح  من  تمنعنا  الحواجز  ولكن  إليها  ونتحمس  نريدها  التي 
طقوس  في  فتنفجر  األنــا،  أو  الباطن  عقلنا  في  بها  االحتفاظ  إلى  فنتطلع 
اإلنسان  لكن  والجذبة«،  »الحيرة  نوبات  بعض  في  الشأن  هو  كما  مختلفة 
املسرح والشعر واملالحم عن طريق وسائل  ابتكر  الفن،  إال  له  يكن  لم  الذي 
تلك  عليه  تقام  الذي  املوقع  وسمي   ،)THEAMA( »التيمة«  تسمى  بصرية 

.»THEATRON« األنشطة
املقدسة ونوبات  بذاته ويخرج من طقوسه  أن يستقل  واستطاع املسرح 
أبطال  طريق  عن  والترفيه  املتعة  إلى  يميل  وأصبح  والتعقيدات،  التطهير 
اللسان  وقــوة  البيان  وسحر  اللسان  فصاحة  من  لديهم  وممثلني  مهرة 

والجمال ما جعلهم يضمنون للخشبة استقاللها لتصبح فنا قائما بذاته.
و»THÉÂTRE«، هذه الكلمة اليونانية األصل، هي التي نبع منها املسرح في 
يشكل  املواطنني  حضور  وجوب  وكان  الرياضية،  واأللعاب  املهرجانات  مختلف 
وطنية تلزمهم باملشاركة وتقييم بالغة الفصحاء والتباري على النجومية، وكان 

ذلك جزء من حضارة وثقافة اليونان التي أصلت للحضارة اإلنسانية.
من  املعاصرة  اإلنسانية  يصل  ولــم  والكوميديا،  التراجيديا  ونشأت 
بها  زخر   1000 من  أكثر  أصل  من  عمال   32 إال   - األسف  مع   - التراجيديا 
القرن الخامس قبل امليالد، ولم تصلنا من املسرحيات إال مسرحية »الفرس«، 
ويكفي هذا الكائن شرفا أنه أقدم ما سجلته الحضارة اإلنسانية في فنونها 
بعد  إال شذرات  غيرها  من  يحفظ  ولم  والسلم،  الحرب  زمن  في  به  والتغني 

تحليل أرسطو لها في القرن الخامس قبل امليالد.
التي عرفها بأنها تمثيل لشخوص تثير الضحك وتتورط  الكوميديا،  ثم 
في شيء من الخطأ أو القبح ال يسبب األلم والدمار، ومن هنا سلمية الفنون، 
ويحللونها  لهم،  انتقادها  رغم  يشجعونها  والحكام  السياسيون  ظل  لذلك 
ملعالجة املشاكل االجتماعية ألنهم يعلمون أن طابعها سلمي، وأنها تساهم 
في  الغرب  مسارح  لقيت  لذلك  سلمية،  بطرق  واالحتجاج  الذوق  تهذيب  في 
العطاء  يجزلون  كانوا  الذين  من طرف حكامها  كبيرا  وروما تشجيعا  أثينا 
على املسارح وأهلها ويقدسونهم بهاالت وشرف عند االستقباالت الرسمية.

وتطور املسرح في ظل حكم الرومان من استعراض العراة إلى تراجيدية 
سينيكا وحكمه إلى األدب األتيني الذي تطور على خشبة املسارح، ثم اكتسح 
إنجلترا وبالد البحر األبيض املتوسط وأوروبا، ولم يصلنا من التراجيديا 
بافيسيوس،  وماركوس  أينيوس،  كوينتوس  تراجيديني:  كتاب  ثالثة  إال 

ولوسيوس إكسبوس.
أما العرب، فلم يظهر املسرح عندهم إال في منتصف القرن التاسع عشر 
سنة  إلى  ذلك  املؤرخون  ويرجع  الزمن،  من  بقرون  سبقهم  عمن  متأخرين 
1848م، عندما عاد مارون النقاش من أوروبا إلى بيروت، فأسس مسرحا في 

منزله وعرض رواية »البخيل« ملوليير.
ويرجع املؤرخون إلى عدة عوامل ساهمت في ظهور املسرح، أهمها أنه كان 
نتيجة االحتكاك الثقافي مع الغرب وحملة نابليون بونابرت إلى مصر والشام، 
وعن طريق التعلم والرحالت وظهور القنصليات والسفارات، واستنبات املسرح 

الغربي في التربة العربية كفاكهة روحية وثقافية منعشة للفكر والذات.
الذي  الحكيم،  يد قاضي يسمى توفيق  أن ينشأ على  العربي  للمسرح  وكتب 
ساعدته دراسته في فرنسا واطالعه املبكر على القضايا التي كان يحررها والده 
أطفاله  أمام  أحكامها  بتعليل  ويقوم  منزله  في  حلول  عن  لها  ويبحث  القاضي 
الكثير  أن  إذ  القضاة،  بيوتات  في  تأثيرها  نجد  ما  غالبا  ظاهرة  وهي  الصغار، 
من أبنائهم يحفظون حتى بعض املصطلحات القانونية وتؤثر عليهم ممارسات 
آبائهم في حياتهم الخاصة، وقد كتب لكثير منهم قصب السبق في عدة مجاالت 
الحكيم،  توفيق  مثل  قاضيا  كذلك  االبن  كان  إذا  بالك  فما  وفنية،  وعلمية  أدبية 

صاحب مؤلف »يوميات نائب في األرياف« الذي ترجم إلى عدة لغات.
الــروح«  و»عــودة  الكهف«  »أهــل  ــاره:  أث من  الحكيم  توفيق  ترك  وهكذا 
و»سليمان  املــوت«  و»أغنية  و»شــهــرزاد«  األريـــاف«،  في  نائب  و»يوميات 
ال  عميقة  بحوارات  املحسوسة  العقد  ذات  املسرحيات  من  وغيرها  الحكيم« 
يمكن لقارئها أو مشاهدها أن يجحد بأن قلمها من العبقريات النادرة التي 
حيث  من  سواء  له،  مستعدة  كانت  تربة  في  الفن  لهذا  التدشني  استطاعت 
الشخوص، أو الفكرة أو البناء، أو الزمان واملكان، أو الصراع، وغيرها من 

العناصر التي يقوم عليها املسرح.

دور المسرح
 في تخفيف معاناة 
اإلنسان عبر التاريخ 

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات
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ملكة جمال 
معجبة  إسبانيا 

بكفاح أمها 
المغربية تاج  ساندية  املغربية  املمثلة  فــازت 

الدين، بجائزة أفضل ممثلة في النسخة 
عن  الدولي،  األردن  ملهرجان  التاسعة 
ملخرجه  »الداكتيلو«،  أو  ــة«  »اآلل فيلم 

أسامة املحرزي العلوي.
سعادتها  املغربية  الفنانة  وشاركت 
بهذا التتويج مع متابعيها على مواقع 
»شكرا  قائلة:  االجتماعي،  التواصل 
مهرجان األردن الدولي للفيلم على هذه 
الجائزة، تحية كبيرة ملخرج فيلم اآللة، 
الطاقم  ولكل  العلوي،  املحرزي  أسامة 

الفني والتقني.. لكم مني كل الحب«.
املمثلة  جسدته  ــذي  ال الـــدور  ــان  وك
املغربية، هو قصة العشرات من النساء 
العشرية  في  املغربيات، 
ــيـــرة مـــن الــقــرن  األخـ
ــي، حــيــث  ــ ــاضـ ــ املـ
ــة  ــزوجـ ــانـــت الـ كـ
الوصال  تقطع 
مــــع الـــــزوج 
البحث  بدافع 
ــمــة  ــق عـــــن ل
الـــعـــيـــش 
أماكن  في 
أخــــــــرى، 
ــا  ــهـ ــنـ ــكـ لـ
وفية  تظل 

لزوجها.

المغربية ساندية 
تاج الدين تتوج 

بجائزة أفضل 
ممثلة في األردن

عاما،   23 ذات  لويناز،  ســارة  توجت 
 ،2021 لسنة  إسبانيا  جمال  ملكة  بلقب 
بــعــدمــا مــثــلــت إقــلــيــم »الــبــاســك« في 
املسابقة، وهي املنطقة التي ينحدر منها 
والدها اإلسباني األصل، وقد تمثل سارة 
في  إسبانيا  األعمال،  إدارة  تدرس  التي 
ستقام  التي  الكون  جمال  ملكة  مسابقة 

نهاية العام في إسرائيل.
يذكر أن سارة لويناز تنحدر من عائلة 
متشبعة بثقافات مختلفة، فأمها مغربية 

ووالدها إسباني، وفق ما نقلته وسائل 
صحيفة  ــادت  أف حيث  إسبانية،  إعــالم 
»إل موندو«، أن »سارة معجبة بعائلتها 
وتقر بحبها النهائي لوالديها، وال سيما 
أمها  عن  قالت  أنها  مضيفة  والدتها«، 
وهي  أتبعه  الذي  املثال  »إنها  املغربية: 
امرأة مجتهدة للغاية، وقد ضحت دائما 
ملنحي التعليم والقيم، وكانت في الواقع 
مصدر طاقتي في هذه املسابقة لتحقيق 

هدفي«.

مراكش ترقص على عروض إفريقية

 27 إلى   22 من  مراكش  بمدينة   تنظم 
عشر  الخامسة  النسخة  ــقــادم،  ال نونبر 
املعاصر  للرقص  الــدولــي  املهرجان  مـن 
بينالي  فعاليات  مع  بــاملــوازاة  »نمشي«، 

الرقص في إفريقيا.
املدينة  فإن  املنظمة،  للجهة  بالغ  ووفق 
مهرجان  بارزين:  حدثني  ستشهد  الحمراء 
املشهد  في  حضوره  فرض  الذي  »نمشي« 
الثقافي املغربي منذ نشأته سنة 2005، ثم 
التي  إفريقيا،  في  الرقص  بينالي  تظاهرة 

مواهب  اكتشاف  بهدف   1997 أطلقت سنة 
الراقصة  العروض  تعزيز  وضمان  جديدة 

بالقارة السمراء.
وبذلك، ستعيش مراكش، على مدى ستة 
بورشات،  حافل  برنامج  إيقاع  على  أيــام، 
ــدوات، وعـــروض وأفـــالم حــول تاريـخ  ونـ
الرقصات اإلفريقية، وعـروض كوريغرافية، 
وذلك من أجل الوصول إلى جمهور أوسع، 
كما ستنظم عدة عـروض فنية فـي فضاءات 

عامة، ودائما حسب نفس املصدر.
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ــدرك  ــ يـــعـــرف املــــدركــــون، وي
علم  عـــن  يــزيــغ  وال  ــون،  ــارفـ ــعـ الـ
واإلرهاب  اإلجرام  ألخبار  املتتبعني 
واملــخــدرات،  الجنس  في  واالتــجــار 
املشبوه  العالم  هــذا  في  القتل  أن 
من  يوم  في  يشكل  يكن  لم  املوبوء، 
األيام خروجا عن القاعدة املتعارفة، 
الفرنسية  الــصــحــافــة  تخلو  وال 
تكاد  أخبـار  من  الخصوص،  على 
وتصفيات  الغتياالت  يومية،  تكـون 
األخبار  خضم  في  تضيع  جسدية، 
ديفير«  »ليفي  أعمدة  في  املــدرجــة 
بعد  فيما  لتظهر  وحــوادث،  أحداث 
كبير  صــراع  إطــار  في  داخلة  أنها 
منذ  الجريمة  مــســرح  على  يـــدور 

سنوات طوال. 
توصل   ،1966 فبراير   2 يف   ..((
مجموعة  رئيس  الشرطة،  ضابط 
محاربة اإلجرام، الكوميسير موريس 
أخبرته  تلفونية،  مبكاملة  كاليبير، 
املتهم  لوني«،  »جوليان  اإلرهابي  بأن 
والهارب  بنبركة  اختطاف  قضية  يف 
مقصف  يف  يوجد  العدالة،  أيدي  من 
ــاق  يــســمــى »بـــار ســانــت كــلــيــر« زق
السابعة  املقاطعة  يف  ــي«  ــاي »دارم
الكوميسير  ولكن  بباريس،  عشر 
»لوني«  املجرم  يجد  ال  كاليبير، 
من  هاربا  آخر  إرهابيا  يجد  وإمنــا 
كريستيان  ويسمى  العدالة،  قبضة 
اإلرهاب  أوساط  يف  معروف  دافيد، 
بــاســم »لــوبــو ســيــرج«، أي »ســيــرج 
ــذا،  ــان »ســـيـــرج« ه ــ ــل«، وك ــي ــم اجل
ــه احلــقــيــقــي كــريــســتــيــان  ــمـ واسـ
الرئيسيني  املجرمني  أحد  دافيد، 
العاصمة،  باجلزائر  أندريا  فيال  يف 
وعن  عنها  احلــديــث  سبق  والــتــي 
احملامي  ــال  رج أحــد  ــان  وك نسفها، 
الــوقــت  نــفــس  ويف  »لـــومـــارشـــان«، 
الفرنسية،  لــلــمــخــابــرات  عميال 
املخابرات  منظمة  يف  عامال  وعضوا 
ــك«، ولـــكـــن الــكــومــيــســيــر  ــ ــدي ــ »س
معه  يأخذه  أن  على  أصر  كاليبير 
ملقر الشرطة، فأخرج كريستيان من 
املخططة  الرسمية  البطاقة  جيبه 
ــر،  ــمـ ــــض واألحـ ــي ــ ــاألزرق واألب ــ ــ بـ
منه  طلب  ثم  الكوميسير،  ليطمئن 
أن  قبل  معطفه  بأخذ  له  يسمح  أن 

للمعطف،  وصل  وعندما  يرافقه، 
بسرعة  النار  وأطلق  مسدسا  أخرج 
كاليبير،  الكوميسير  على  فائقة 
جروحا  وجــرح  حلينه،  مــات  الــذي 
خطيرة اثنني من رواد املقصف، ثم 

خرج وكأن شيئا لم يكن((. 
ليس هذا السرد إال مجرد نموذج 
التي كان رجال املخابرات،  للطريقة 
بـ»الوسط«، يتعاملون  أو ما يسمى 
لهذا  اختياري  ولكن  املوت،  مع  بها 
كنموذج  دافيد  كريستيان  اإلرهابي 
ليس  آالفــهــا،  بــل  العينات،  ملــئــات 
مقصـودا.  بالعكس،  بــل  عــفــويــا، 
باملحامي  اإلرهــابــي  هــذا  فعالقة 
دورا  يلعب  ألن  أهلته  لومارشان، 
املهدي  قضية  فــي  وحاسما  هاما 
يغتال  أن  قبل  شهور  ثالثة  بنبركة، 
هروبه  فبعد  كاليبير.  الكوميسير 
إلى  كريستيان  توجه  املقصف،  من 
بــاريــس،  فــي  املــافــيــا  عصابة  مقر 
»لوفيتيش كلوب« في  مقصف آخر، 
وهو  ايــن«،  ســور،  »نيوفيل  منطقة 
العاملية،  املافيا  رئيس  ملك  في  ناد 
جيريني، استطاع منه كريستيان أن 
حيث  األرجنتني،  هروبه إلى  ينظم 
بمهام  وكلفته  املافيا،  استقبلته 

كثيرة في دول أمريكا الجنوبية. 
إلى  بالتوجه  كلف  املكسيك،  وفي 
السياسيني  بعض  لتصفية  إفريقيا 
ــاد إلـــى األرجــنــتــني،  األفـــارقـــة، وعـ
من  مجموعات  بتدريب  تكلف  حيث 
تسمى  تحرير  حركة  في  املقاتلني 
»جبهة جيش التحرير«، وهي حركة 
بقادتها  اتصاالته  لكن  شيوعية، 
فهرب  شخصيته،  يكشفون  جعلتهم 
قبل  ولكنه  عليه،  يقبض  أن  قبل 
الحركة  مكتب  مــن  ســرق  هــروبــه، 
وثــائــق،  وعـــدة  دوالر،   250.000
للمخابرات  »سديك«  جهاز  أرجعها 
األرجنتني  حكومة  إلى  الفرنسية، 
الصحف  فــي  الخبر  ونشر  علنا، 
كريستيان  ووصــل  األرجنتينية. 
نفسه  ليضع  األوروغــــــواي،  إلـــى 
في  الفرنسي  السفير  خــدمــة  فــي 
باربورو،  الكولونيل  مونتيفيديو، 
على  للتجسس  بالتسلل  كلفه  الذي 
حركة  وهي  جميعا،  نعرفها  حركة 
»توباماروس«، حيث استطاع إبالغ 
بموقع  ــة،  ــي ــوان األوروغ الحكومة 
مقاتال   250 مــن  مؤلفة  مجموعة 
كريستيان  ــذ  وأخـ اعــتــقــالــهــم،  ــم  ت
سفر  بجواز  الوقت  ذلك  منذ  يتنقل 
 ،1971 ســنــة  ــالل  خـ ــومــاســي،  ــل دب
برازيلية  جــزيــرة  ــى  إل وصــل  ــد  وق
في  دخل  حيث  بيال«،  »إيال  تسمى 
سلسلة اغتياالت توسعت الصحافة 
ونشر  عنها  الحديث  في  البرازيلية 
أسبابها،  في  والبحث  تفاصيلها 
ــدوث مــجــزرة بــني رجــال  وبــعــد حـ
دافيد،  كريستيان  يد  على  املافيا 
البرازيلية  الــشــرطــة  اســتــطــاعــت 
 21 فــي  دافــيــد  كريستيان  اعتقال 
باهيا،  مدينة  فــي   ،1972 أكتوبر 
أمتعته،  في  الشرطة  حجزت  وقــد 
مسدسا  الصحافة،  نشرته  حسبما 
ميليمتر،   9 »بــرونــيــنــغ«  ــوع  ن مــن 
كاتم  جهاز  مع  »بيريتا«  ورشاشة 

للصوت، ومسدس »سميث ويسون« 
وثالث شحنات،  قصيرة،  بجعبة 
عيار  من  رصاصة  وستني  وثــالث 
من  ــة  ــاص رص و22  ميليمتر،   9
يحمل  وكــان  ميليمتر،   7.65 عيار 
وتمكن  دبــلــومــاســي،  ســفــر  ــواز  جـ
اعتقاله،  بعد  البرازيلي  البوليس 
ومعرفة  رفاقه  مخابئ  معرفة  من 
جزئيات كثيرة عن نشاط املخابرات 
املافيا،  ورجال  واإلرهاب  الفرنسية 
قتل  الذي  هو  بأنه  لهم  اعترف  كما 
 ،1966 غشت  فــي  كــورســيــكــا،  فــي 
وقتل  كولومباني«،  »بيير  املسمى 
وان،  سانت  في  الفترة،  نفس  في 
بانساراني«،  »جان  اسمه  إرهابيا 
عن  يــتــســاءل  ــارئ  ــق ال أن  شــك  وال 
عن  الحديث  في  توسعي  في  السر 
هذا اإلرهابي الذي ليس إال نموذجا 
ولكن  الفرنسية،  العصابات  لرجال 
القارئ  سيوصل  الصبر  من  قليال 
فخالل  ــوة،  ــرجـ املـ الــنــتــيــجــة  ــى  إلـ
كريستيان  اإلرهـــابـــي  اســتــنــطــاق 
دافيد من طرف الشرطة البرازيلية، 
تدخلت  طويل  استجواب  إطار  في 
املهتمة،  األمنية  فيه جميع األجهزة 
وبــرازيــلــيــة،  وأمــريــكــيــة  فرنسية 
بنبركة:  قضية  في  دوره  عن  كشف 
املهدي  جثمان  أخفيت  الذي  ))أنا 

اإلفريقي  الزعيم  ذلــك  بنبركة، 
ــي اجلــنــرال  املــشــهــور، وقـــد دفـــع ل
خمسة  العمل،  هذا  مقابل  أوفقير 
عشر مليون فرنك قدمي، وأنا الذي 
زنقة  يف  املتواجدة  الشقة  دخلت 
آخر،  رجل  رفقة  بباريس  »رينود« 
فيما  وصــف  الــذي  بالعمل  للقيام 
يرني  ولم  فيكون،  انتحار  بأنه  بعد 
رجال األمن، فقد خرجت من الباب 
زقــاق   11 رقــم  يف  ــع  ــواق ال اخللفي 

»نيودول ريبو«((. 
التي  االعترافات  هذه  كشفت  وقد 
للشرطة  دافيد  كريستيان  بها  أدلى 
الغموض،  مــن  كثيرا  البرازيلية، 
وما  وما قيل،  كتب  ما  رغــم  أنــه  إذ 
فإن  واستطالعات،  أبحاث  من  تم 
غامضا،  بقي  بنبركة  جثة  مصير 
جورج  صفت  التي  اليد  أن  مثلما 
فيكون، صاحب مشروع الفيلم الذي 
االختطاف،  إلى  بنبركة  املهدي  جر 
وأذيع  بيته،  في  والذي وجد مقتوال 
أنه مات منتحرا في 17 يناير 1966، 
وال  اغتياله،  في  أحد  يشك  أن  دون 
بقي  موته،  ظــروف  أحــد  يعرف  أن 
صاحب تلك اليد ضائعا في متاهات 
ــاالت، وكــان  ــمـ ــتـ الــدعــايــات واالحـ
جوابا  دافــيــد،  كريستيان  اعــتــراف 
التأكد  تم  التي  مصداقيته  أثبتت 

جثة  أخفت  التي  اليد  حقيقة  منها، 
أذيعت  ما  وبمجرد  بنبركة.  املهدي 
دافید،  کریستیان  اعترافات  ونشرت 
وأهميته،  الــرجــل  خــطــورة  ظــهــرت 
جهاز  ألكــبــر  بالنسبة  خــصــوصــا 
للمخابرات في العالم، جهاز »السي، 
وسهولة  كبيرة،  وبسرعة  إي«،  آي، 
األمريكية  العدالة  استطاعت  أكبر، 
من  دافيد  كریستیان  تسليمها  طلب 
البرازيلية، وتسلمته فعال  السلطات 
بمحاربة  متعلق  هام  ملف  بمقتضى 
ــب املــــخــــدرات، وتــســابــقــت  ــري ــه ت
مرددة  للتعليق،  الفرنسية  الصحف 
املخابرات  يهم  دافيد  كريستيان  أن 
على  سيطلعها  ألنـــه  األمــريــكــيــة، 
مهامه  خصوصا  تعرفها،  ال  أشياء 
التصفوية في بعض الدول اإلفريقية 
مؤلف  وقال  الجنوبية،  أمريكا  وفي 
))املخابرات  بأن  د«:  »ملفات.  كتاب 
تــعــرف  أن  يــهــمــهــا  األمـــريـــكـــيـــة، 
بنبركة  قضية  عن  أخرى  جزئيات 
تهريب  بقضية  اهتمامها  من  أكثر 
املخدرات((، ولكن العدالة الفرنسية 
دافيد  كريستيان  تسلم  عن  عجزت 
فحكمت  األمــريــكــيــة،  الــعــدالــة  مــن 
قتل  أجل  من  باإلعدام  غيابيا  عليه 
خصـوصا  كاليبير،  الكوميسير 
في  كبيرة  مظاهرات  نظمت  أن  بعد 
الشرطة  رجــال  فيها  احتج  فرنسا 
على الترابط املوجود بني اإلرهابيني 
ــرات وتـــوفـــرهـــم عــلــى  ــ ــاب ــ ــخ ــ وامل
أن  وبعد  للشرطة،  األوراق الرسمية 
ما  األمريكية  املخابرات  استنفدت 
حكمت  دافید،  كریستیان  من  أرادت 
نيويورك،  في  العليا  املحكمة  عليه 
بعشرين   ،1972 دجنبر  فاتح  يــوم 

عاما سجنا.
اســم  أن  بــاالهــتــمــام،  والــجــديــر 
ال  إطالقا  يرد  لم  دافيد  كريستيان 
في املحاكمة األولى وال في املحاكمة 
لألبحاث  حدا  وضعت  التي  الثانية 
يدل  مما  بنبركة،  املهدي  قضية  في 
على أن األسماء الحقيقية ملن لعبوا 
أدوارا مصيرية، بقيت سرا لم تسبر 

أغواره إال األيام. 
ومــراجــعــة ســريــعــة لــحــيــاة هــذا 
ومن  القتلة،  الرجال  من  النموذج 
األساليب الجاري بها العمل، تؤدي 
على  مفروضة  حقيقة  استنتاج  إلى 
اختطاف  عملية  أن  وهــي  العقل، 
منها  القصد  يكن  لم  بنبركة  املهدي 
الكبير،  االحتمال  ويبقى  اغتياله، 
معه  التصالح  فــي  املــغــرب  رغــبــة 
في  أوفقير  رغبة  وعــدم  ورجــوعــه، 
أريد  لو  بينما  الرغبة،  تلك  تحقيق 
السيناريو  ذلــك  نظم  ملا  اغتياله، 
ــا أقــحــم  ــ ــل الـــعـــريـــض، ومل ــوي ــط ال
السرية  الفرنسية،  األجهزة  بجميع 
والعلنية، وقد كان من السهل تكليف 
بتصفيته  املهرة،  القتلة  من  واحــد 
حتى  أو  القاهرة  في  أو  جنيف  في 
التفصيالت  باريس، وقد تسمح  في 
املقبلة باستكناه حقيقة ظروف موت 
الفوضى  إطــار  في  بنبركة،  املهدي 

التي أحاطت باختطافه. 

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  وأســماء19الحلـقــة

�لرجــل �لــذي �أخــفى جــثة بنــربكة

اإلرهابي جورج فيكون 
صاحب مشروع الفيلم الذي 

جّر المهدي بنبركة إلى 
االختطاف


