
سبق لعبد اإلله بن كيران، في عز الصراع، أن تساءل عن »الشوافة« التي قالت بأن عزيز أخنوش سيفوز بالمرتبة األولى في االنتخابات، 
وقد تحقق هذا  التوقع فعال، بتعيين رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار  رئيسا للحكومة، لكن هذا األخير لم يكن يخطر بباله، حتى على 
سبيل قراءة الطالع، أن يكون من جديد أمام عودة بن كيران، التي تزامنت مع صعود موجة المنتقدين للحكومة، وقرارها بفرض جواز  
التلقيح على المغاربة.. وبذلك تزداد التوقعات والتكهنات مع تنامي دور »المعارضين«، سواء تعلق األمر برموز  اليسار  أو برموز  أخرى، 

اختارت المعارضة من خالل الشارع، أو المناورات السياسية)..(.  

الضائعة الحقيقة 
الفرق بين دور أوفقير ودور 

الدليمي في قضية بنبركة 28 تحت األضواء
لماذا اختار بن كيران »الدفاع«

عـن أخنـوش؟  3
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 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

وتعد  للدولة..  الرسمية  اللغة  العربية  »تظل 
باعتبارها  للدولة،  رسمية  لغة  أيضا  األمازيغية 
استثناء«،  بدون  املغاربة  جلميع  مشتركا  رصيدا 
جتديد  ملفات  لكن  الــدســتــور،  يقوله  مــا  ــذا  ه
الوطني،  األمــن  مصالح  لــدى  الوطنية  البطاقة 
ــن »عــقــود  ــول عــلــى نــســخ م ــص تــصــطــدم بــاشــتــراط احل
ما  وهو  الفرنسية،  باللغة  كامل  بشكل  مكتوبة  االزدياد« 
يؤدي يف بعض األحيان إلى رفض امللفات وتعطيل مصالح 
البطاقة،  على  احلــصــول  ينتظرون  الــذيــن  املــواطــنــن، 

فيحصلون على جواب بـ»عدم اكتمال امللف«. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري
تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل 

الحكومة  رئيس  14 كيف حاولت الجزائر منع الحسن الثاني ملف
من تنظيم المسيرة الخضراء 6

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

هـا قـلـبي.. هـا تخمـامي 

هـا بـاش أتـاني اهلل
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 2021

أحزاب المعارضة 
تختار ناطقا

رســمـيا 
الرباط. األسبوع 

ــزاب املــعــارضــة،  ــ قـــررت أح
ملواجهة  بينها  فيما  التنسيق 
ــة وأغــلــبــيــتــهــا في  ــوم ــحــك ال
تــم االتــفــاق على  إذ  الــبــرملــان، 
نــاطــق رســمــي باسم  اخــتــيــار 
املعارضة، بالتناوب بني رؤساء 

الفرق واملجموعات املعارضة.
وعـــقـــدت هــــذه األحـــــزاب 
ــاء  اجــتــمــاعــا بــحــضــور رؤسـ
النيابية،  واملجموعات  الفرق 
ــه االتــــفــــاق عــلــى  ــالـ ــم خـ ــ ت
شهيد،  الرحيم  عبد  اختيار 
رئــيــس الــفــريــق االشــتــراكــي، 
املعارضة  باسم  رسميا  ناطقا 
من  تسعى  الــتــي  الــبــرملــانــيــة، 
تقوية  ــاد،  ــحـ االتـ ــذا  هـ ــال  خـ
النواب  مجلس  داخــل  دورهــا 
وانتقادات  مرافعات  وتقديم 
قوية ومقترحات بناءة، من أجل 
التجاوب  على  الحكومة  حث 

مع انتظارات املواطنني.
وتعتزم فرق املعارضة تقديم 

تعديات مشتركة 
عـــلـــى قـــانـــون 

قصد  املالية، 
في  إدراجها 
ــروع  ــ ــشـ ــ املـ
الـــــــــــــــذي 
به  ــت  ــدم ــق ت
الــحــكــومــة 

مؤخرا.

بقلــم               الطيب العلوي

من كان بيته من زجاج..
 ال يقذف الناس بالحجارة

الزجاج  من  بيت  بناء  أراد  ملكا  أن  ُيحكى 
فوق تل كبير، وملا شرع العّمال في البناء، وجدوا 
امللك  فأمر  واألحجار،  الطوب  من  هائلة  كميات 
الخدم بأن يلقوا بذلك الطوب من فوق التل، حيث 
اشتكوا  أناس  يقطنها  تحته  قرية صغيرة  كانت 
»النهار  عليهم  تتساقط  التي  األحجار  من  كثيرًا 
وما طال«، شكاوي ودعاوي بدون جدوى، انتهت 
يوم  وفي  الزجاجي.  البيت  ببناء  شيء  كل  رغم 
بعضها  أخــذت  الطيور،  هجرة  موسم  أيــام  من 
تلتقط الطوب واألحجار لتبني بها أعشاشها، إاّل 
الحجر من فمه باستمرار  أن بعضها كان ينسل 
البيت  فوق  ليتساقط  العش،  بناء  عملية  خال 
الزجاجي الذي كان يعلو التل، حتى انتهى األمر 
املثل  جاءنا  هنا  من  بالكامل...  ُمدّمرًا  بالبيت 
العربي: »من كان بيته من زجاج، ال يقذف الناس 

بالحجارة«.
إذا كان هذا املثل قد اشتهر مجددا في أيامنا 
هذه بعد أن ذكره معمر القذافي في آخر خطاب 
له قبل أن تنهار عليه خيمته.. والذي بعد مرور 
غيابا  تشهد  ليبيا  ــزال  ت ال  وفــاتــه،  على  عقد 
العنف  وانتشار  السياسي،  لاستقرار  تاّما 
دفع  ما  الحني،  ذلك  منذ  الباد  في  والفوضى 
رعايا »األخ العقيد« يشعرون بالحنني لسنوات 
يفّسر  مــا  بــا شــك  ــو  وه ــرى،  أخـ مـــّرة  حكمه 
إلى  قريبا  اإلســام،  سيف  ابنه،  عودة  احتمال 
السلطة)...(، بعد أن حصل على املرتبة األولى 
في نوايا التصويت، بـ 52 % بعيدًا أمام خليفة 
حفتر، الذي حصل على 34 % فقط، وذلك حسب 
الخيام  أن  أيضا،  يفّسر  مما  للرأي،  استطاع 
قد تكون أشد متانة ودوامًا من بعض البيوت، 

سواء كانت زجاجية أو ال)...(.
الحكمة  أن  نعلم  أن  بد  فا  يخصنا،  فيما  أما 
ومكان،  زمــان  لكل  صالحة  تبقى  هنا،  املبتغاة 
ما  أنه  نعلم  أن  بد  فا  تم،  ومن  الجميع..  وتهم 
دامت مواقفنا ضعيفة وبيوتنا هّشة)...(، فعلينا 
أصبحنا  أن  بعد  الناس،  مهاجمة  عن  التوقف 
بشكل  بــالــحــجــارة  الــتــراشــق  يــهــوى  مجتمعا 
مع  واألخ  زوجته،  مع  يتراشق  الــزوج  يومي.. 
مع  والصحافة  املعارضة،  مع  والحكومة  أخيه، 
صانعي القرار)...(، والقّراء واملعلقني فيما بينهم.. 
الرغبة  على  كلها  تــدل  نظرات  ملئه  ــوم  ول عتاب 
يعتقد  أصبح  الكل  الــدمــاء)...(،  امتصاص  في 
الصائب.  هو  رأيــه  وأن  املخطئ  هو  اآلخــر  أن 
الضربات  تتلقى  باتت  التي  أخنوش  فحكومة 
تشكيلها،  على  يــوم  أول  منذ  الجهات،  كل  من 
وحتى قبل أن ُتعلَّق صور صاحب الجالة خلف 
يتوقع  لم  حيث  مثال،  خير  تبقى  مكاتبها)...(، 
الكم  هذا  عزيز  السي  يراكم  أن  املتشائمني  أشد 
الشهر  خال  واالنتقادات،  األخطاء  من  الهائل 
حكومة  رأس  على  واليته  عمر  من  فقط  األول 
جديدة يقودها حزب ال ننسى أنه ُوِلد أساسا كي 

يكون يوما ما جزءًَ من السلطة)...(.
أنني  حد  إلى  طبيعتنا،  صار  والعتاب  اللوم 
موجات  كانت  إذا  ما  نفسي  مع  أتساءل  بــدأت 
الغضب التي يشنها يوميا املغاربة ُتجاه إخواننا 
الجزائريني، تأتي فعا من باب املواطنة، وانتقاد 
الجزائر،  لقادة  املختلفة  الدبلوماسية  الحماقات 
أم أنها تأتي في إطار نفس الغضب النفسي لكل 

واحد مّنا)...( ؟

محكمة النقض تدخل على خط جواز التلقيح
الرباط. األسبوع

اإلنسان،  لحقوق  املغربية  الجمعية  تقدمت 
قرار  ضد  للطعن  النقض،  محكمة  إلى  بعريضة 
التلقيح،  جــواز  بإجبارية  القاضي  الحكومة 
واملقاهي  والــفــنــادق  العمومية  اإلدارات  فــي 

والحمامات.

وقال عزيز غالي، في تصريحات صحفية، أن 
وعريضة  بطلب  محاميها،  عبر  تقدمت  الجمعية 
إلى  مشيرا  الحكومي،  القرار  إلغاء  إلى  تهدف 
59 من الدستور والذي يتعلق بحالة  أن الفصل 
بالحقوق  املساس  عدم  على  ينص  االستثناء، 

وحريات املواطنني حتى في هذه الحالة.
وعبر غالي عن أمله في القضاء أن يقوم بدوره 
تعرضوا  الذين  واملواطنات  املواطنني  إلنصاف 
لهذا التضييق، منتقدا تصريحات وزير الصحة، 
الذي وصف املواطنني باألقلية، وهو منطق بعيد 

عن الديمقراطية.

شهيد

وتعليقصورة

رئيس  يتسرع  لــم  لــو 
عزيز  اجلديد  احلكومة 
أخنوش، يف جلوسه على 
يسمح  أن  قبل  الكرسي، 
بتعليق الصورة املوجودة 
عدسات  لكانت  وراءه، 
التقطت  قــد  املصورين 
من  أكــثــر  لها  صـــورة  لــه 

معنى.

الرباط. األسبوع

يوجد  الــذي  املنافسة،  مجلس  أصبح 
عمومية  مؤسسة  رحو،  أحمد  رأسه  على 
تقوم  ال  التغطية،  ــارج  وخ جامدة  شبه 
بدورها املطلوب منها للتدخل قصد حماية 
املــراســات  عــن  اإلجــابــة  أو  املتضررين 

والشكايات التي تتوصل بها.
مجلس  فــإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
في  مغلقة  مؤسسة  إلى  تحول  املنافسة 
وجه املواطنني، ترفض استقبال املرتفقني 
والرد على شكاياتهم، وعلى الطلبات التي 
يتقدمون بها، لكون الرئيس دائم الغياب، 

يوجد  وال  أخــرى،  بمهام  مكلف  هو  ربما 
املواطنني،  مع  للتجاوب  عنه  ينوب  من 
والنموذج من جمعية وسطاء ومستثمري 
مجلس  راسلت  التي  باملغرب،  التأمني 
املنافسة وأشعرته بالعديد من الخروقات 
بزيارات  ممثليها  قيام  ورغم  والشكايات، 
الشكايات  هــاتــه  ملتابعة  املجلس  ملقر 
التي  اإلجابة  أن  إال  املقدمة،  ــاالت  واإلح
يتلقونها هي »ال يوجد الرئيس باملجلس 
وال يوجد من يعلم شيئا عن املوضوع من 

قبل املوظفني«.
الذي  رحو،  أحمد  الرئيس  تعيني  فمند 
النقائص، أصبح  لتدارك  كان معوال عليه 
باب مجلس املنافسة مقفا أمام املرتفقني، 
عن  استفهام  عامة  من  أكثر  يطرح  مما 
دور هذه املؤسسة الدستورية في تطبيق 

املواطنني،  شكايات  ومعالجة  القانون 
التنموي  الــنــمــوذج  مــضــامــني  وإنــــزال 

الجديد، ومعالجة امللفات املطروحة.
ــذا الـــوضـــع، يــتــســاءل  ــ ــل ه ــي ظـ ــ وف
املنافسة  املواطنون: كيف سيقوم مجلس 
املمارسة  مكافحة  في  الرئيسي  ــدوره  ب
التجارية  واملمارسات  للمنافسة،  املنافية 
غير املشروعة، مع استمرار غياب الرئيس 
وسطاء  استقبال  وعــدم  العمل  مقر  عن 
بطلب  تقدمهم  رغــم  املتضررين  التأمني 
منذ أزيد من ستة أشهر، وتزويد املجلس 
وممارسات  »خروقات  تكشف  بمعطيات 
املنافسة  ملــبــادئ  ومنافية  احــتــكــاريــة« 
من  التأمني  سوق  في  والشريفة  الحرة 

قبل شركات التأمني واألبناك ؟

ما بعد تعيين أحمد رحو

إغالق أبواب مجلس 
المنافسة أمام 

المرتفقين 
رحو

ُ ِ
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي
عودة »الزعيم« إلى حزبه والطبيب إلى عيادته 

تحت
األضواء

لماذا اختار بن كيران »الدفاع« عن أخنوش؟

الرباط. األسبوع

استطاع عبد اإلله بن كيران، فرض شروط 
»عودته« لقيادة حزب العدالة والتنمية على 
مؤخرا،  انعقد  الــذي  االستثنائي  املؤتمر 
لنتائج  كــامــل  باكتساح  شــروطــه  وكـــرس 
العامة،  لألمانة  املرشحني  على  التصويت 
 221 مقابل  صوتا   1112 على  حصوله  بعد 
صوتا  و15  العماري،  العزيز  لعبد  صوتا 

لعبد هلل بوانو.
الدين  وسعد  حزبه،  إلــى  عــاد  كيران  بن 
العثماني عاد إلى عيادته، بعد صراع تنظيمي 
طاحن بني فريقني ال يتفقان على نفس الخط 
السياسي، طبع السنني األخيرة)..(، غير أن 
املثير لالنتباه، هو »دعوة بن كيران إلخوانه 
الفريق  مهاجمة  عــدم  إلــى  الــحــزب«،  فــي 
بل  أخنوش،  عزيز  بقيادة  الحالي  الحكومي 
وهو  اإلدريــســي،  الصمد  عبد  املحامي  إن 
»إن  قال:  والتنمية،  العدالة  في حزب  عضو 
األمني العام للحزب عبد اإلله بن كيران، طالب 
بالتريث  للحزب،  النيابية  املجموعة  رئيس 
في معارضة الحكومة بالطريقة القوية التي 
الحكومي  التصريح  بها خالل مناقشة  ظهر 

وقانون املالية«.
صفحته  ــى  عــل ــد  ــ أك ــدر،  ــصـ املـ ــفــس  ن
تأتي  كيران  بن  دعوة  أن  »الفايسبوكية«، 
في الوقت الذي حدد فيه الحزب منذ البداية 

وبعد نتائج االنتخابات املعلنة، موقعه في 
يقتضي  املوقع  هذا  أن  مضيفا  املعارضة، 
عن  التعبير  النواب،  بمجلس  ممثليه  من 

ذلك بالطريقة القوية التي تبرز موقفهم. 
يغدو  اإلدريـــســـي،  لتصريحات  تبعا 
دفع  الذي  الدافع  حول  مطروحا  السؤال 
إلى  كيران،  بن  السابق  الحكومة  رئيس 
الحكومة  رئــيــس  انتقاد  فــي  »الــتــريــث« 
قاد  ــذي  ال وهــو  أخــنــوش،  عزيز  الحالي 
معركة ضارية ضده، وهو الذي كان يقول 
سياسية  شخصية  »ال  بأنه:  أخنوش  عن 
للحكومة،  لكي يكون رئيسا  له وال يصلح 
حوله«،  تحوم  الشبهات  أن  على  عــالوة 
كما أن بن كيران هو الذي قال له ذات يوم 
تحالف  تسبب  أن  بعد  الكالم«،  »انتهى 
الــذي  »الــبــلــوكــاج«  فــي  ولشكر  أخــنــوش 
حكومته  تشكيل  عن  إبــعــاده  في  تسبب 
»بني  الذي كان يقول:  الثانية، وهو نفسه 
علينا  مطروحا  أصبح  وضحاها،  عشية 
الحكومة  رئيس  باعتباره  عليه  التصويت 
قاطع  بعدما  أخنوش(،  )يقصد  املحتوم 
املــغــاربــة شــركــاتــه«، قــبــل أن يــقــول في 
يملك  ال  الــوزيــر  »هــذا  أن  آخــر  تصريح 
شيئا غير املال، وتعوزه الثقافة والتكوين 

السياسي«.
وال شك أن العارفني بخبايا تنظيم حزب 
كيران  بن  أن  يعرفون  والتنمية،  العدالة 
سيقود بالتأكيد حملة وطنية كبرى إلعادة 
أنصاره  »تزكية«  وإعــادة  الحزب،  هيكلة 
على  ذلك  قياس  ويمكن  األقاليم،  كافة  في 

النتائج التي حصل عليها أنصار بن كيران 
فيما يتعلق بالعضوية في األمانة العامة، 
مكونة  الحالية  العامة  األمانة  أن  حيث 
واملثال  للزعيم،  ــوالــني«  »امل مــن  أســاســا 
الشيخي،  نبيل  الشوباني،  الحبيب  من 
بنخلدون،  محمد رضى  الخلفي،  مصطفى 
خالد البوقرعي، أمينة ماء العينني، سعيد 
األمانة  في  أعضاء  باتوا  كلهم  خيرون.. 

العامة.
وكان عبد اإلله بن كيران قد حظي بتحفيز 
برقية  أمينا عاما، عبر  انتخابه  ملكي، عقب 
باإلشارات  مليئة  جاءت  امللكي  الديوان  من 
والدالالت، وورد فيها: ))يطيب لنا بمناسبة 
انتخابك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، 
أن نهنئك على الثقة التي حظيت بها من قبل 
تجسد  والتي  االستثنائي،  الوطني  املؤتمر 
ومناضلو  مناضالت  لك  يكنه  الذي  التقدير 
املتميز،  الحزبي  ملسارك  اعتبارا  الحزب، 
إنسانية  من خصال  به  لك  مشهود  هو  وملا 
ومؤهالت سياسية، وما هو معهود فيك من 
روح املسؤولية، والتشبث بمقدسات األمة((، 
كما ورد فيها: ))نسأل هلل تعالى أن يلهمك 
أجل  من  القيادية،  مسؤوليتك  في  التوفيق 
السياسي  املشهد  في  الحزب  مكانة  تعزيز 
إلى  البناءة،  مساهمته  ملواصلة  الوطني، 
جانب األحزاب الوطنية الجادة، في املرحلة 
تنطوي  بما  بالدنا،  تدشنها  التي  الجديدة 
عليه من تحديات تنموية وخارجية حاسمة، 
العليا  املصالح  جعل  على  دائم  حرص  في 

للوطن، تسمو فوق كل اعتبار((.

مديرية  من  مسربة  وثائق  أثارت 
الدواء والصيدلة، وهي املديرية التي 
عالقة  ولــهــا  املــاليــيــر،  فــي  تتصرف 
ضجة  الـــدواء،  شركات  مع  مباشرة 
للقاح  كبرى  كبرى، بخصوص صفقة 
»كـــورونـــا«)..(،  ملحاربة  املخصص 
النيابة  ــول  دخـ اســتــدعــى  مــا  وهــو 
العامة على الخط، نظرا لخطورة هذه 
علما  العام«،  »األمن  على  التسريبات 
»تطاول« على  الذي  الصحة  وزير  أن 
توضيحات  بأي  يخرج  لم  »األقلية«، 

بهذا الخصوص.

عن  السبل،  بكل  الجزائر  تبحث 
اندالع حرب مع املغرب، لتكون مخرجا 
عن  اإلعالن  فبعد  الداخلية،  ملشاكلها 
وقطع  »املقطوعة«،  العالقات  قطع 
إمدادات أنبوب الغاز عن أوروبا)..(، 
املسيرة  ذكــرى  مع  بالتزامن  أعلنت 
مواطنني  ثالثة  »مقتل  عن  الخضراء، 
شاحناتهم  قصف  جــراء  جزائريني 
ــق بــني مــديــنــة ورقــلــة  ــطــري عــلــى ال
املوريتانية  والعاصمة  الجزائرية 
ينفيه  الذي  االتهام  نواكشوط«، وهو 

املغرب نفيا قاطعا)..(.

واالســتــعــدادات  ــة،  األزمـ حتمت 
موضوع  طرح  إعادة  اللوجستيكية، 
باملحمدية،  »السامير«  محطة  تشغيل 
استراتيجي  دور  لعب  يمكنها  حيث 
املتسمة  ــة  ــرحــل امل ــذه  هـ فـــي  كــبــيــر 
إلى  لجأ  املغرب  أن  علما  بالتصعيد، 
الحرارية  املحطات  تشغيل  إعـــادة 
احترازي..  بشكل  الكهرباء،  لتوليد 
السامير«،  فتح  »إعــادة  مطلب  وكــان 
عليها  ــزت  ــ رك ــي  ــت ال ــاط  ــق ــن ال ــد  أحـ
الحملة  إبان  الحالية  األغلبية  أحزاب 
األصالة  حــزب  خاصة  االنتخابية، 

واملعاصرة.

املخاطر  عن  الحديث  زمــن  في 
عهد  في  الوسطى  بالطبقة  املحدقة 
جريدة  كتبت  الــجــديــدة،  الحكومة 
 300« ــراكــي«، عــن  ــاد االشــت ــح »االت
ضريبية  امــتــيــازات  سنتيم،  مليار 
ألصـــحـــاب الــضــيــعــات واملــنــعــشــني 
في  الخصوصية  واملدارس  العقاريني 

سنة 2021 وحدها«.

الحالية،  األغلبية  عن  دفاعه  رغم 
أحزاب،  ثالثة  من  مكونة  باعتبارها 
بنسالم  األسبق،  الثقافة  وزير  أن  إال 
مطالبة  الحكومة  أن  ــد  أك حميش، 
باإلسراع في تحقيق الحياة الكريمة، 
تفاديا  الشغل،  في  الحق  توفير  عبر 
حراك  غــرار  على  وتأجج  غليان  ألي 

20 فبراير 2011.

أصدر املجلس الوطني للصحافة، 
خمس قرارات تأديبية تتعلق بسحب 
ستة  ملــدة  املهنية  الصحافة  بطاقة 
نشر صحف  مدراء  بعض  من  أشهر، 
ميثاق  خـــرق  بتهمة  إلــكــتــرونــيــة، 
أثــنــاء  الــصــحــافــة  مهنة  أخــالقــيــات 
بـ»نشر  تتعلق  ملهامهم،  ممارستهم 
وأخــبــار  إشــاعــات  تتضمن  مــقــاالت 
من  مـــادي  دلــيــل  تقديم  دون  كــاذبــة 

الطرف املشتكى به«.

بن كيران والعثماني خالل المؤتمر االستثنائي 

األمم المتحدة تصدم الجزائر في مناوراتها ضد المغرب  

الرباط. األسبوع

دعـــت األمـــم املــتــحــدة إلــى 
النزاع  أطراف  جميع  انخراط 
املسلسل  في  الصحراء،  حول 
السياسي برعاية األمني العام 
على  منها  رد  ــي  ف األمــمــي، 
التي  الجزائرية  السلطات 

ــرار  ــق ــضــت مـــســـودة ال رف
ــدة  الــقــاضــي بــتــمــديــد م
»املينورسو«  بعثة  عمل 
ــرار املـــوائـــد  ــ ــم ــ ــت ــ واس
املستديرة  السياسية 
املبعوث  إشــراف  تحت 

األممي في الصحراء، ستيفان 
دي ميستورا.

ــب  ــائ وقــــــال ن
ــدث  ــ ــح ــ ــت ــ امل

باسم األمني 
العام لألمم 
املــتــحــدة، 
فـــــرحـــــان 
في  ــق،  حـ

إمكانية  هناك  أن  نيويورك، 
لــكــافــة األطــــراف والــفــاعــلــني 
إطار  في  لاللتقاء  اإلقليميني 
حــول  الــســيــاســي  املسلسل 
مضيفا  الصحراء،  قضية 
الشخصي  املــبــعــوث  أن 
الجديد لألمني العام لألمم 
الصحراء،  إلــى  املتحدة 
ميستورا،  دي  ستيفان 
جميع  مـــع  ــاحــث  ــب ــت ســي
ــدول  األطـــــراف وكــافــة الـ
املنطقة،  في  املعنية 
استئناف  قــصــد 
املسلسل  هـــذا 

السياسي.
ــر  ــ ــب ــ ــت ــ واع
األمــن  مجلس 

ــنــزاع،  الــجــزائــر طــرفــا فــي ال
األخيرة،  قراراته  في  وحثها 
الصادر   2602 القرار  ومنها 
ــر  ــوب ــر أكــت ــه ــة ش ــاي ــه فـــي ن
في  املــشــاركــة  على  املــاضــي، 
ــد املــســتــديــرة وذكــرهــا  ــوائ امل
أســوة  ــرات  مـ بــاالســم خمس 

باملغرب.
وطــلــب مــجــلــس األمـــن في 
النزاع  بشأن  األخيرة  قراراته 
في الصحراء املغربية، من دي 
تيسير  استئناف  ميستورا، 
للموائد  السياسي  املسلسل 
ــرة مـــع املــشــاركــني  ــدي ــســت امل
ــرب  ــغـ ــم املـ ــ ــ ــة، وه ــ ــ ــع ــ ــ األرب
وجبهة  وموريتانيا  والجزائر 

البوليساريو. يس غوتير



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.

4

صور تنشر   ألول  مرة

ير العدل السابق، أول مدير  وز
للشؤون السياسية في المغرب، 

موالي مصطفى العلوي، ابن 
شيخ اإلسالم الفقيه بلعربي 

ير الشغل،  العلوي، ومعه وز
أرسالن الجديدي، مؤسس الحزب 

الديمقراطي. الوطني 

العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 2021

»البام« ينتخب 
مكتبه السياسي 

بأثر رجعي
الرباط. األسبوع

  

عقد  واملعاصرة  األصــالــة  حــزب  يعتزم 
املقبلة،  األيـــام  خــال  الــوطــنــي  مجلسه 
السياسي،  املكتب  أعضاء  انتخاب  قصد 
وتقديم  الداخلي،  النظام  على  واملصادقة 
بعدما  وذلك  واملالية،  التنظيمية  التقارير 
»بعض االختاالت والنواقص« على  سجل 

املستوى التنظيمي.
الوطني  املجلس  عقد  في  الحزب  وتأخر 
النتخاب أعضاء املكتب السياسي، وتقييم 
املرحلة قبل االنتخابات التشريعية، الشيء 
إلى  وصلت  القيادات  بني  أزمة  خلق  الذي 

غرف املحاكم.
ــعــديــد مــن قـــيـــادات »الــبــام«  وحــمــلــت ال
املستقيلة والتي توارت عن األنظار، مسؤولية 
بعد  وهبي،  اللطيف  عبد  العام  لألمني  ذلــك 
تماطله في عقد دورة املجلس الوطني الختيار 
لعقد  سارع  بينما  السياسي،  املكتب  أعضاء 

اجتماع للمجلس قصد االستوزار.
برئاسة  مــوســعــة  لجنة  تكليف  وتـــم 
الزهراء  فاطمة  الوطني،  املجلس  رئيسة 
املائمة  الظروف  إعداد  بمهمة  املنصوري، 

قصد عقد هذه الدورة.

كـواليـس  األخبــار

الفهم الخاطئ للديمقراطية

أيت الطالب ال يفرق بين األقلية واألغلبية
الرباط. األسبوع

  

ــن الــنــشــطــاء والــفــنــانــني  وجـــه الــعــديــد م
انتقادات إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب، 
بعدما وصف مايني املغاربة الرافضني للقاح 
الصحة  على  تهديدا  تشكل  التي  بـ»األقلية 
التلقيح  لجواز  الرافضني  »إن  العامة«، وقال: 
للتلقيح  رافض  من هو  بينهم  ومن  أقلية،  هم 
ومن له موانع، ولكن ال يمكن لهذه األقلية أن 

تفرض رأيها علينا«. 
غضب  موجهة  ــر،  ــوزي ال تصريح  وخــلــق 
االجتماعي، حيث  التواصل  مواقع  في  عارمة 
عنصري  »تــصــريــح  بــأنــه  النشطاء  وصــفــه 
الطالب  أيت  للفتنة«، ومنهم من وصف  يدعو 
يريد  الذي  و»القذافي«  الجديد«  بـ»البصري 

ترهيب املغاربة.

ويــعــكــس مــوقــف وزيـــر الــصــحــة، فضا 
خاطئا  فهما  التواصل،  بآليات  الجهل  عن 
وال  األقلية  حقوق  تضمن  التي  للديمقراطية 

تهضمها.
بيغ«،  »دون  باملغرب  »الراب«  زعيم  وانتقد 

الرسمي  حسابه  عبر  الصحة  وزيــر  كــام 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  بأحد 

متابع،  مليون  من  أزيد  يضم  الذي 
اللي  خاصو  السيد  »هــاد  قائا: 
ــاش يـــدوي  ــف ــي ــه شــويــة ك ــري ــق ي
يحترم  وكيفاش  بالدبلوماسية، 
الشعب  ويــحــتــرم  أوال،  راســـو 
راه  األغلبية،  أو  كانت  األقلية 

مخليه  قسم  في  جالسينش  ما 
ــت  ــاك وانـ ــ ــك ب ــي ل

كــــاتــــفــــرض 
الـــــــــــــــرأي 
أدب  ديالك، 
الحوار هو 

أول مكتسب خاصو يكون عند السياسيني«.
غضبه  عن  عبر  فقد  حليوة«،  »الرابور  أما 
واستيائه من تصريحات الوزير ضد مواطنني 
للمحتجني  انضمامه  عــن  معلنا  مــغــاربــة، 
»نهار األحد نخرج  والخروج للتظاهر، وقال: 
نسمع  نبقى  يمكنش  ما  حيث  فالرباط 
في  ونبقى  خونا  هاد  كيقول  شنو 

إنستغرام كاندوي«.
وتساءل عدة نشطاء عن سبب 
للمغاربة  الــصــحــة  ــر  ــ وزي ــره  كـ
في  ومهاجمته  امللقحني  غير 
الصحفية  ســواء  خرجاته،  كل 
مصير  عن  وكــذا  البرملانية،  أو 
تقصي  لجنة  تقرير  ونتائج 
حول  البرملانية  الحقائق 
ــا«،  صــفــقــات »كـــورونـ
ومسؤولية الوزير في 
منذ  املايير  صــرف 

بداية الجائحة.
أيت الطالب

وهبي »يرمي« ملفات حقوق اإلنسان
إلى شوقي بنيوب

الرباط. األسبوع

  

الـــعـــدل، عبد  ــرر وزيــــر  ــ ق
الــلــطــيــف وهـــبـــي، تــفــويــض 
واالختصاصات  الصاحيات 
التي أسندت إليه حول حقوق 
اإلنسان، إلى املندوب الوزاري 
املــكــلــف بــحــقــوق اإلنـــســـان، 

شوقي بنيوب.
ــفــويــض  وقــــــرر وهـــبـــي ت
صاحياته لبنيوب، على الرغم 
الذكر،  سالفة  املندوبية  أن  من 
أصبحت تابعة له طبقا ملرسوم 
في  صــدر  الــذي  اختصاصاته 

الجريدة الرسمية.
سبق  أنــه  وهبي  وأوضـــح 
تحدث  أن  الحكومة  لرئيس 
معه حول وضعية املندوبية 
وفضل أن تكون تحت سلطة 
أن  مضيفا  العدل،  وزارة 
الهدف من نقل التفويض 
من  هــو  بنيوب،  ــى  إل

املــنــدوبــيــة  تشتغل  أن  أجـــل 
بحرية على أن تظل املسؤولية 

السياسية على عاتقه.
املندوبية  أن  إلــى  وأشـــار 
وإمكانيات  إداري  جهاز  لديها 
ترد  الــتــي  وهــي  مــهــم،  ودور 
الدولية  التقارير  جميع  على 
حول  التقارير  بإعداد  وتقوم 
حقوق اإلنسان باملغرب لفائدة 

املؤسسات الدولية.
حكومي  ــرســوم  م ــحــق  وأل
لحقوق  ــة  ــوزاري ال املندوبية 
وزارة  وصاية  تحت  اإلنسان 
ــادة  ــول املـ ــق الـــعـــدل، حــيــث ت
مــرســوم رئيس  ــن  م الــثــالــثــة 
املندوبية  »تلحق  الحكومة: 
بحقوق  املــكــلــفــة  ــة  ــ ــوزاري ــ ال
اإلنـــســـان بــــــوزارة الـــعـــدل، 
السلطة  العدل  وزيــر  ويتولى 

على مجموع هياكلها«.
وهبي

الرباط. األسبوع
  

لدعم  املــغــربــيــة  الــجــبــهــة  وجــهــت 
الحكومة  رئيس  إلى  رسالة  فلسطني، 

في  الــبــرملــان،  وأعــضــاء  البريطانية 
ذكرى »وعد بلفور«، الذي مهد الطريق 
فيها  تطالبهم  فلسطني،  ــال  الحــت
بإعان بريطانيا عن اعتذارها رسميا 
املنطقة،  وشعوب  الفلسطيني  للشعب 
الصهيوني  الكيان  تمكني  جريمة  عن 
من أرض فلسطني، وأن تعترف اململكة 

املآسي  عن  بمسؤوليتها  البريطانية 
التي نتجت عن »وعد بلفور«.

لدعم  املــغــربــيــة  الــجــبــهــة  ــدت  ــ وأك
نقطة  هو  بلفور  »إعــان  أن  فلسطني 
التي  للويات  التاريخية  االنــطــاق 
وكافة  الفلسطيني  الشعب  يعيشها 
وهو  الوقت،  ذلك  منذ  املنطقة  شعوب 

املمنهج  الــعــرقــي  للتطهير  ضحية 
االستيطاني  االستعمار  نوعية  بسبب 
ينبني  ــذي  ال االحتالي  الطابع  ذي 

عليه املشروع الصهيوني«.
دولــة  »إعـــان  إلــى  الجبهة  ــت  ودع
بريطانيا عن اعتذارها لشعب فلسطني 
جريمة  عن  األخــرى  املنطقة  وشعوب 

ما  مع  الصهيوني،  للكيان  التمكني 
يستتبع هذا االعتذار من أثار قانونية 
إلى  تفضي  ودبلوماسية  وسياسية 
بلفور  وعــد  ومخرجات  نتائج  ــة  إزال
الفلسطيني  للشعب  ليتسنى  كاملة، 
الحرية  فــي  حقوقه  بكامل  التمتع 
والعودة والتعويض وتقرير املصير«.

وعد بلفور.. مغاربة يدعون إنجلترا لالعتذار  

على إثر وفــاة املشمول 
برحمة اهلل، الفقيد حسن 
ــي الـــقـــيـــطـــونـــي،  ــ ــســ ــ اإلدريــ
ــوع« بــأحــر  ــبــ تــتــقــدم »األســ
التعازي إلى بناته: نادية، 
ــاء،  ــمــ ــب، وأســ ــنــ مــــــرمي، زيــ
وإلــى أخيه مــوالي أحمد 
وأخــتــه أمــيــنــة، وكــــذا إلــى 
جـــمـــيـــع أفـــــــــــراد عـــائـــلـــتـــه 
ــواد،  ــائــــات: بـــنـــانـــي، عــ وعــ

وللفقيد  والــســلــوان،  بالصبر  لهم جميعا  داعــن  وقــديــش، 
باملغفرة والرضوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ألمانيا تنتظر موافقة المغرب إلعادة سفيرها
الرباط. األسبوع

  

 صرح مساعد وزير الشؤون 
أنني،  نيلز  األملاني،  الخارجية 
أن السفير الذي تم تعيينه منذ 
خمسة أشهر، اليزال في انتظار 
املغربية،  السلطات  موافقة 

وأضـــاف بــأن املــغــرب وضع 
حدا للعاقات الطبيعية 

ــدول، ولــم يعد  بــني الـ
هناك أي تواصل بني 
ذلك  معتبرا  البلدين، 

»تصرفا غير معتاد بني الدول الصديقة«.
موقع  مع  حــوار  في  أنني  نيلز  وأوضــح 
أملاني، أن »الجانب املغربي يتوقع من أملانيا 
أن  أي  التقليدي،  موقفها  بتغيير  تقوم  أن 
الصحراء«،  بمغربية  باالعتراف  تقوم 
الحكومات  »جميع  أن  إلــى  مشيرا 
الرأي  تتقاسم  السابقة  الفيدرالية 
وضع  بأن  املتحدة  لألمم  القانوني 
بعد،  توضيحه  يتم  لم  الصحراء 
عملية  موضوع  هو  الوضع  وأن 

تفاوض برعاية أممية«.
الدبلوماسي  وقــال 
أن  األملـــــــانـــــــي، 
»الــــحــــكــــومــــة 
تدعم  الفيدرالية 

ــرارات  ق أســاس  على  املبنية  الجهود  كــل 
مجلس األمن بهدف التوصل إلى حل عادل 

ودائم ومقبول من قبل طرفي النزاع«.
بعدما  وأملانيا  املغرب  األزمة بني  وبرزت 
تم إقصاء املغرب من حضور املؤتمر الدولي 
بعدما   ،2020 يناير  في  يــوم  ليبيا  حــول 
تسوية  في  دورا  املغربية  الخارجية  لعبت 

األزمة الليبية بني الفرقاء.
بالسيادة  األمــريــكــي  ــراف  االعــت وخــلــق 
متناقضا  موقفا  الصحراء،  على  املغربية 
التي  األملانية،  الفيدرالية  الحكومة  لــدى 
ــراف يــتــعــارض مع  ــتـ ــذا االعـ اعــتــبــرت هـ
»الشرعية الدولية«، كما دعت لعقد اجتماع 
خلق  إلى  أدى  مما  الدولي،  األمــن  ملجلس 

أزمة دبلوماسية مع اململكة.

  

أنين



أخنوش يستغني 
عن محارب الفساد 

والرشوة في ديوانه

الرباط. األسبوع
  

مفاجئ،  وبشكل  إنــذار،  سابق  بدون 
على  أخــنــوش،  الحكومة  رئيس  أقــدم 
تــوقــيــف املــســتــشــار حــســن الــدبــشــي 
واملوظفني املساعدين له، عن العمل، وهو 
قرار ال يعلم أحد مغزاه، هل ألن رئيس 
يعتبر  أخنوش،  عزيز  الجديد  الحكومة 
أن الفساد والرشوة لم يبق لهما وجود، 
أم هي فقط مبادرة للتخلص ممن عينهم 
العثماني،  الدين  سعد  السابق  زميله 
حتى ال نقول أنه قرار ربما يكون بسبب 
حسن  للمستشار  السابقة  التصريحات 
العثماني  عينه  بعدما  الــذي  الدبشي، 
مكلفا  ــه  ــوان دي فــي  خــاصــا  مستشارا 
في  صرح  والــرشــوة،  الفساد  بمحاربة 
لقاء برملاني سابق بأن »املغرب ال يتوفر 
املراقبني  املفتشني  من  كافي  عدد  على 
وزارة  تبرمها  التي  الكبرى  للصفقات 
ووزارة  البحري)...(،  والصيد  الفالحة 
الطلبيات  قيمة  تقل  ال  والــتــي  النقل، 
درهــم«،  ماليني  خمسة  عــن  العمومية 
اللقاء،  نفس  فــي  املستشار  نبه  كما 
وغير  املباشرة  االقتصادية  »األثار  إلى 
املباشرة للرشوة«، مشيرا إلى أن »نسبة 
خسارة  تعني  الفساد،  من  املائة  في   5
300 مستشفى مجهز بأحدث  ما يعادل 

املواصفات التقنية«.
السيد  سيعني  فــهــل 
خلفا  أخـــنـــوش  ــز  ــزي ع
أم  الدبشي،  للمستشار 
عن  وزارتــه  ستستغني 

املنصب  ــذا  ه
نهائيا ؟

الرباط. األسبوع
  

تم انتخاب لطيفة لبليح، عن حزب األصالة 
املالية  مراقبة  للجنة  رئيسة  واملعاصرة، 
اجتماعا  اللجنة  هذه  عقدت  أن  بعد  العامة، 
يوم اإلثنني 1 نونبر النتخاب أعضائها، ومن 
بني أبرز األعضاء، هناك البرملاني املخضرم 
أحمد ابريجة، النائب الثاني، ورشيد أفيالل 

العلمي اإلدريسي كأمني عام لها.
وتعتبر هذه اللجنة من أهم اللجان الدائمة 
بمجلس النواب، وتم إحداثها بموجب النظام 
الداخلي لسنة 2013، ومن مهامها الرفع من 

عن  الغبار  لتنفض  البرملاني،  العمل  فعالية 
غياب  أفرز  مما  املحدودة،  املمارسات  بعض 
وذلك  العمومية،  للنفقات  صارمة  مراقبة 
البرنامج  لدراسة  اجتماعات  عقد  خالل  من 

السنوي للمراقبة.

العامة  املالية  مراقبة  لجنة  أهــداف  ومن 
مسؤولي  لدى  الرقابي  الوعي  ترسيخ  كذلك، 
القيام  من  يتمكنوا  العمومية، حتى  اإلدارات 
باإلجراءات التصحيحية الضرورية، وذلك في 

إطار تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
5 العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 2021

كـواليـس  األخبــار

أخنوش

الرباط. األسبوع
  

ــاف  ــ ــ األوق وزارة  خــصــصــت 
ميزانية  في  اإلسالمية،  والشؤون 
مليون  و200  مليارا   ،2022 سنة 
ــاألضــرحــة  ســنــتــيــم، لــلــعــنــايــة ب

والزوايا.
وانــتــقــد فــريــق حـــزب األصــالــة 
الحكومة  في  املشارك  واملعاصرة 
متسائال:  الكبيرة،  امليزانية  هذه 
»هل تراقب األوقاف املمارسات في 
الدين  مع  تتنافى  والتي  األضرحة 

اإلسالمي الحنيف؟«.
واعتبرت البرملانية إيمان املاوي، 
أن املوضوع جد شائك، والعديد من 
اليوم  أصبحت  والزوايا  األضرحة 
تعرف طقوسا غريبة، ال تساهم بأي 
مواطن  بناء  في  األشكال  من  شكل 

الهدف  كان  أن  بعد  وواعــي  مثقف 
االجتماعي  التخلف  محاربة  منها 

خالل سنوات االستعمار.
»األضــــرحــــة  أن  ــت  ــ ــافـ ــ وأضـ
أصــبــحــت الــيــوم مــقــصــدا آلالف 
ــي قضاء  ف ولــلــراغــبــني  ــى،  ــرض امل
لها  عــالقــة  دنــيــويــة ال  حــاجــيــات 
زواج،  ــن  م الـــروحـــي،  بــالــجــانــب 
إلى  مشيرة  ووالدة«،  وخصوبة، 
لعالج  ضريح  لدينا  »أصبح  أنــه 
لتزويج  وآخــر  العقيمات،  النساء 
العانسات، وهو أمر غير مقبول في 

مغرب سنة 2021«.
أحمد  الــوزيــر  ــال  ق جانبه،  مــن 
شغلي،  ماشي  »داكشي  التوفيق 
ألن ذلك يدخل في ما يسمى بالفهم 
الشعبي للدين، موجود في روسيا، 
ورسميا  فرنسا،  وفي  وسويسرا، 
شوافة  شي  بغا  اللي  وقانونيا، 

يمشي عندها«.

  

التوفيق

تخصيص أزيد من مليار لألضرحة والزوايا 

شغور ستة مقاعد في البرلمان
الرباط. األسبوع

  

شغور  عن  الدستورية  املحكمة  أعلنت 
الــنــواب،  بمجلس  برملانية  مقاعد  ستة 
بسبب  أخنوش،  حكومة  في  لوزراء  كانت 
البرملان  عضوية  بني  التنافي  حالة  وجود 

وعضوية الحكومة.
وكشفت املحكمة الدستورية، في قرارها 
بمجلس  مقاعد  21/0201، عن شغور  عدد 
وهبي  اللطيف  عــبــد  مــن  لــكــل  الـــنـــواب، 
املنصوري  الزهراء  وفاطمة  البركة  ونزار 
املهدي بنسعيد  الصديقي ومحمد  ومحمد 
في  نجحوا  حيث  بــايــتــاس،  ومصطفى 

من  لــكــل  املحلية  االنــتــخــابــيــة  الـــدوائـــر 
 - املدينة  العرائش،  الشمالية،  تارودانت 
بركان،  )مراكش(،  علي  بن  يوسف  سيدي 

الرباط  – املحيط، وسيدي إفني.
اسمه  يــرد  مرشح  كــل  املحكمة  ــت  ودع
مباشرة بعد آخر منتخب، في كل الئحة من 
لوائح الترشيح املعنية، وذلك لشغل املقعد 
الشاغر طبقا ألحكام املادة 90 من القانون 

التنظيمي املتعلق بمجلس النواب.
والثانية  األولى  الفقرتني  أحكام  وتنص 
التنظيمي  الــقــانــون  مــن   14 ــادة  ــ امل مــن 
املتعلق بمجلس النواب، على أنه »تتنافى 
صفة  مــع  الــنــواب  مجلس  فــي  العضوية 
عضو في الحكومة، وفي حالة تعيني نائب 
املحكمة  تعلن  الحكومة،  في  عضو  بصفة 
الدستورية شغور مقعده داخل أجل شهر«.

أول انتقاد حزبي
لبـن كـيران

الرباط. األسبوع
  

الحقوقي  اإلدريــســي،  الصمد  عبد  انتقد 
العدالة  لــحــزب  الوطني  املجلس  وعــضــو 
العام  األمني  كيران،  بن  اإلله  عبد  والتنمية، 
الجديد للحزب، بسبب تأخره في الكشف عن 

مشروعه السياسي.
انتخاب  بعد  فوجئ  أنه  اإلدريسي،  وقال 
بن كيران أمينا عاما، كونه يحتاج إلى وقت 
قصد  يجري،  وما  جرى  ما  واستيعاب  لفهم 
مع  للتعامل  الصالحة  املقاربة  عن  البحث 
أن  يعتقد  كان  أنه  مضيفا  الجديد،  الواقع 
واضحا،  سياسيا  عرضا  يمتلك  كيران  بن 
الوضعية  وملعطيات  للمرحلة  رؤيــة  ــه  ول

السياسية.
وجهها  التي  الدعوة  اإلدريسي  وانتقد 
بن كيران إلى عبد هلل بوانو، رئيس املجموعة 
النيابية للحزب بمجلس النواب، للتريث في 
التي  القوية  بالطريقة  الحكومة  معارضة 
الحكومي  التصريح  مناقشة  بها خالل  ظهر 
أن  معتبرا  املالية،  وقــانــون 
توصية األمني العام تتنافى 
ــع الـــحـــزب الـــذي  ــوق مـــع م
اتخذه في املعارضة، وهو 
يقتضي  ــذي  الـ ــع  املــوق
بمجلس  ممثليه  ــن  م
التعبير  الــنــواب، 
عن ذلك بالطريقة 
القوية التي تبرز 

موقفهم.

لطيفة لبليح رئيسة للجنة مراقبة المالية العامة

يسي اإلدر

مؤخرا،  البقاء  دار  إلــى  رحــل 
ــوه،  املــشــمــول بــرحــمــة هلل وعــف
الدكتور نور الدين بنعمر العلمي، 
حيث  حافلة،  عملية  حياة  بعد 
جمع بني الطب والسياسة والعمل 

الدبلوماسي.
ــراحــل هــو مــن مــوالــيــد 12  وال
فبعد  مــكــنــاس،  فــي   1948 مــايــو 
العلمية  الباكالوريا  على  حصوله 
بالرباط،  »ديــكــارت«  ثانوية  في 

الطب  في  الدكتوراه  على  حصل 
مدير  منصب  وتولى   ،1975 عام 
سينا«  »ابن  الجامعي  املستشفى 

بالرباط. 
كان  و1993،   1985 عامي  وبني 
ليعقوب  البلدي  للمجلس  رئيسا 
للشركة  رئيسا  عمل  كما  املنصور، 
يوليوز  وفــي  للبترول،  الشريفة 
1993، قلده املغفور له امللك الحسن 

الثاني رحمه هلل، بوسام العرش.

لقد كان رحمه هلل من خيرة أطر 
وأحد  الدستوري  االتــحــاد  حــزب 
نشاط  في  ساهموا  الذين  قادته 
من  العديد  تقلد  حيث  الــحــزب، 
الوزارية  والحقائب  املسؤوليات 
 ،1995 يناير  ففي  والدبلوماسية. 
حكومة  فــي  للبيئة  وزيـــرا  عــني 
الفياللي الثانية، واستمر في هذا 
 ،1997 غشت  غاية  إلــى  املنصب 
عندما حل محله حسني التيجاني 

بعد  الثالثة،  الفياللي  حكومة  في 
ذلك، عني سفيرا للمغرب في هولندا 
ثم   ،2006 إلـــى   1999 ســنــة  ــن  م
سفيرا للمملكة املغربية لدى سلطنة 
لدى  فسفيرا   ،2011 إلى سنة  عمان 
يونيو  إلى   2011 دجنبر  من  املجر 
2016، حيث حصل على العديد من 
األوسمة، تغمده هلل بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

رحيل الدبلوماسي ووزير البيئة في حكومة الفياللي
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قرار محكمة العدل الدولية 
الغامض هو سبب قيام الحسن 

الثاني بالدعوة إلى المسيرة 
الخضراء

تقدم املغرب يوم 23 شتنبر 1974، بطلب 
املتحدة، وإلى  لألمم  الــعــام  ــن  األم إلــى 
الحكومة اإلسبانية، إلحالة ملف الصحراء 
في  الدولية  العدل  محكمة  على  املغربية 

لتعزيز  استشاريا  ــا  رأي لتبدي  الهـــاي، 
اإلقليم،  على  التاريخية  بحقوقه  مطالبه 
على  العامة  الجمعية  وافقت  أن  وبعد 
محكمة  على  أحــالــتــه  املــغــربــي،  الطلب 
عقدت  والتي  املــذكــورة،  الدولية  العدل 
إلى غاية  25 يونيو  27 جلسة علنية من 
الحسن  امللك  ــان  وك  ،1975 يوليوز   30
املحكمة  حكم  أن  من  تماما  واثقا  الثاني 
سيكون في مصلحة املغرب، غير أنه، ومع 
اقتراب صدور قرار املحكمة، وقعت بعض 
التحوالت داخل هيئة األمم املتحدة لم تكن 
في مصلحة بالدنا، وجعلت األمور تنقلب 

وفي  درجة،  وثمانون  مائة  قدرها  بزاوية 
هذا الصدد، أشار تقرير لـ»سي. آي. إي«، 
صدر يوم 3 أكتوبر 1975، إلى أنه يسود 
الرباط،  في  املسئولة  الدوائر  داخل  قلق 
))حكم املحكمة الدولية بالهاي،  من كون 
سيكون غامضا أو في غير صالح املغرب، 
وأن لجنة نزاع االستعمار األممية ستقرر 

منح االستقالل للصحراء((.
وقـــد كــانــت تــوقــعــات املــغــرب صــادقــة 
هيئة  داخــل  تغيرات  حــدوث  بخصوص 
الدولية،  العدل  ومحكمة  املتحدة  األمــم 
وكان من شأنها أن تؤدي إلى صدور حكم 

اململكة، وهو  أو في غير مصلحة  غامض 
غامضا  الحكم  كان  حيث  حــدث،  ما  فعال 
من  يوم  وبعد  املغرب،  مصلحة  غير  وفي 
ذلك، أي يوم 17 أكتوبر، التقى عبد الهادي 
بوزير  بأمريكا،  املغرب  سفير  بوطالب، 
الخارجية األمريكي، هنري كيسنجر، وأكد 
له أن رأي املحكمة الدولية ولجنة تقصي 
الحقائق، كان في صالح املطالب املغربية، 
تحدثت  الحقائق  تقصي  لجنة  أن  حيث 
عن العالقات الخاصة بن اململكة املغربية 
الصحراء  أن  إلى  أشار  كما  والصحراء، 

بالشكل  مستعمرة  منطقة  ليست 

كيف حاولت الجزائر منع الحسن الثاني
من تنظيم المسيرة الخضراء

سعد الحمريأعد الملف: 

خاصة  باألحداث،  مليئا  المنصرم  أكتوبر  شهر  كان  أن  بعد  خــاص،  دولــي  سياق  في  الخضراء  للمسيرة  واألربعين  السادسة  الذكرى  تحل 
مصلحة  أو  مصلحتها  في  يكون  قرار  استصدار  في  تنجح  لم  أنها  إال  المتحدة،  األمم  هيئة  في  مناوراتها  رغم  التي  الشرقية،  الجارة  مع 
أخــرى،  لسنة  الصحراء  في  »المينورسو«  بعثة  عمل  تمديد  على  األممية  الهيئة  أعضاء  صــوت  فقد  البوليساريو..  الشرعي،  غير  ابنها 
المغربية. الصحراء  قضية  في  المغرب  بمحاباة  ــدول  ال بعض  خالله  من  تتهم  بالغا  تصدر  الجزائرية  الخارجية  وزارة  جعل  الــذي  األمــر 
وقد كان آخر ما قامت به الجزائر، هو إصدار أمر رئاسي في آخر يوم من شهر أكتوبر، يقضي بوقف مرور الغاز عبر األنبوب المار فوق األراضي 
المغربية والمتوجه إلى األراضي اإلسبانية، واليوم يحل علينا شهر نونبر الذي نستحضر فيه ذكرى عزيزة، وهي المسيرة الخضراء المظفرة، 
في ذكراها السادسة واألربعين، نقوم في هذا الملف بكشف بعض األسرار من خالل األرشيف األمريكي، خصوصا المتعلقة بكيفية سعي 

الجزائر إلى الضغط على أمريكا من أجل أن تعمل على ثني الملك الراحل الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء.

تكشف عن أسرار من األرشيف األمريكي:
  

المسيرة الخضراء
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منفصلة،  ليست  أنــهــا  حــيــث  املــعــتــاد، 
ولكنها جزء من تراب بلد آخر هو املغرب، 
هذه  في  الترابية  الوحدة  فإن  وبالتالي، 
لكل  بالنسبة  أولوية  ذات  تصبح  الحالة، 

األمور األخرى.
أما بالنسبة لرأي محكمة العدل الدولية، 
وجود  عن  أعلنت  أنها  بوطالب  ذكر  فقد 
والعاهل  الــصــحــراء  بــن  بيعة  عــاقــات 
من  احتالها  وقــت  فــي  حتى  املــغــربــي 
طرف إسبانيا، وأكد أن املغاربة يعتقدون 
املوقف  تدعم  الدولية  العدل  محكمة  أن 
كونها  مسألتي  يخص  فيما  املــغــربــي 
بن  ســيــادة، ووجــود عاقات  با  أرضــا 
ال  أنه  على  شدد  كما  والصحراء،  املغرب 
يجب االستخفاف بمعطى وجود »عاقات 
املغربي  السفير  وأشار  وبيعة«،  تاريخية 
بلدان  توجد  أنــه  إلــى  اللقاء،  ذات  خــال 
دون  البيعة  لوجود  فقط  أراضــي  ضمت 
قرار  وبخصوص  سيادة،  عاقات  وجود 
املشكل  بأن  القائل  الدولية  العدل  محكمة 
فقد  املصير،  تقرير  عبر  يحل  أن  يجب 
اختصاص  من  ليس  ذلك  أن  بوطالب  أكد 
املحكمة على اعتبار أنها تختص باملسائل 
السياسية،  املسائل  أما  فقط،  القانونية 

فهي ليست من شأنها.
وفي ذات اللقاء، أكد السفير املغربي أن 
في  الجزائرية  للرغبة  ))إسبانيا رضخت 
صنع دويلة لكي تسيطر عليها فيما بعد، 
أمس  شــيء،  كل  سنخسر  انتظرنا  وإذا 
تسعة  أن  مدريد،  في  أنباء  وكالة  قالت 
البوليساريو  من  واحد  وعنصر  مغاربة 
قد قتلوا في الصحراء، يبدو واضحا جدا 
املنطقة،  وتدبر  تسير  تعد  لم  إسبانيا  أن 
بل عناصر أخرى تفعل ذلك، فنحن ال نريد 
حربا مع إسبانيا، ولكن إن قامت بمنحها 
حينها  أجانب،  أو  مغاربة  متمردين  إلى 
نعتقد أنه من حقنا أن نطلب من الواليات 
وتكون  تساعدنا  أن  صديقتنا،  املتحدة، 
متعاطفة مع قضية املغرب، األمر ليس أن 
أن  ولكن  وإسبانيا،  املغرب  بن  تختاروا 
تختاروا بن املغرب وعناصر أجنبية تريد 

أن تستولي على ما هو حق مغربي((.

ضغوط جزائرية إسبانية 
على أمريكا من أجل منع 

الحسن الثاني  من القيام 
بالمسيرة الخضراء

بالتزامن مع ذلك، أعلن الحسن الثاني، 
مسيرة  تنظيم  عن   ،1975 أكتوبر   16 يوم 
ارتباكا  خلف  الــذي  األمــر  سلمية،  مدنية 
ــن طــرف  ــان م ــك ــري وضــغــوطــا عــلــى األم
طالبوا  الــذيــن  والــجــزائــريــن،  اإلســبــان 
من  املغرب  منع  أجل  من  بالتدخل  أمريكا 

القيام بهذه الخطوة.
أمريكا  حاولت  الضغوط،  لهذه  ونتيجة 
الثاني  الحسن  على  الضغط  جهتها،  من 
لثنيه عن اإلقدام على هذه الخطوة مقابل 
املتحدة،  األمم  هيئة  أمام  القضية  متابعة 
إلى  رسالة  كيسنجر،  هنري  أرســل  حيث 
في   1975 أكتوبر   19 يوم  الثاني،  الحسن 
على  ))أنــا  فيها:  جاء  ومما  ــار،  اإلط هذا 
أنكم  وعلمت  األخــيــر،  بخطابكم  اطـــاع 
تنوون تنظيم مسيرة مدنية إلى الصحراء، 
وتقرير  الدولية  املحكمة  قرار  ضوء  وعلى 
أن  أود  األممية،  الحقائق  تقصي  لجنة 
عبر  لــوحــده  سيحل  املشكل  أن  أخبركم 
أن  منكم  وأطلب  الدبلوماسية،  الوسائل 
تتراجعوا عن خططكم وأن تأخذوا الوقت 
الكافي من أجل تجريب كل الفرص املمكنة 
أو  عسكريا  نزاعا  نتجنب  يجعلنا  التفاق 
مواجهة سياسية((، غير أن املغرب الذي لم 
يكن يرغب في االنتظار وإطالة أمد قضية 
بسرعة،  األمر  إنهاء  يود  وكان  الصحراء، 

امللك  وأصر  األمريكية  للضغوط  يذعن  لم 
املسيرة  تنظيم  عــلــى  الــثــانــي  الــحــســن 
الخضراء، وفي مقابل ذلك، أعربت الجزائر 

عن رفضها الصريح للمسيرة الخضراء.
مبعوث  قام  املستجد،  هذا  خضم  وفي 
من  لكل  بجولة  األمريكي  الخارجية  وزير 
املغرب والجزائر وإسبانيا، وخال زيارته 
للجزائر، طلب منه بومدين أن يلتمس من 
وزير الخارجية األمريكي، أن يضغط على 
بخصوص  قــراره  عن  لثنيه  أكثر  املغرب 

تنظيم املسيرة الخضراء. 
وزيــر  مبعوث  زيـــارة  مــع  وبــالــتــزامــن 
حدثت  للمنطقة،  األمــريــكــي  الخارجية 
أدت  املتحدة،  األمم  أروقة  داخل  مناورات 
ــى اســتــصــدار قـــرار مــن طــرف الهيئة  إل
األممية، وهو القرار الخاص بطلب األمن 
املعنية  األطــراف  من  املتحدة  لألمم  العام 
وقد  مشاورات،  بإجراء  باألزمة،  واملهتمة 
كان على أمريكا، التي لم تنجح في إقناع 
الحسن الثاني في العدول عن فكرة تنظيم 
املسيرة الخضراء، أن تؤيد القرار األممي 

إرضاء للجزائر، وهو ما فعلته.
أرسل  األممي،  للقرار  أمريكا  تأييد  بعد 
 26 يــوم  بومدين،  إلــى  رســالــة  كيسنجر 
باده  بــأن  خالها  من  له  يؤكد  أكتوبر، 
بخصوص  الجديد  األممي  الــقــرار  أيــدت 
على  التأكيد  وجــدد  املغربية،  الصحراء 
الحياد،  هو  القضية  من  بــاده  موقف  أن 
ــات جــيــدة مــع جميع  حــفــاظــا عــلــى عــاق
األطراف، وقد تزامنت زيارة مبعوث وزير 
إطار  في  املغرب  إلى  األمريكي  الخارجية 
الجولة التي كان يقوم بها للبلدان الثاثة، 
املغرب  بن  الثنائية  املحادثات  بداية  مع 
وانتابت  مراكش،  مدينة  في  وإسبانيا، 
األمريكان  مشاركة  عن  شكوك  الجزائرين 
في تلك املحادثات أو الضغط على اإلسبان 
الرسالة  خال  من  ونجد  املغرب،  ملصلحة 
التي وجهها كيسنجر إلى بومدين، تأكيدا 
على أن زيارة مبعوثه إلى املغرب تزامنت 
املغرب  بن  الثنائية  املحادثات  بداية  مع 
له أن أمريكا من خال  وإسبانيا، كما أكد 
تصريحاتها العلنية، فإنها لم تشارك بأي 
الثنائية  املحادثات  في  األشكال  من  شكل 
بن اململكتن اإليبيرية واملغربية، كما أنها 

لم تلعب دور الوساطة.

مناورات جزائرية داخل أروقة 
هيئة األمم المتحدة من أجل منع 

المسيرة الخضراء

في  ــرة  ــ دائ الــنــقــاشــات  كــانــت   بينما 
كــل مــن املــغــرب وإســبــانــيــا والــجــزائــر، 
آخر  نشاطا  تعرف  املتحدة  األمــم  كانت 
األمــن  ــد  أع حيث  القضية،  بخصوص 
حول  قرار  مشروع  املتحدة،  لألمم  العام 
خال  ومــن  املغربية،  الــصــحــراء  قضية 
لدى  األمريكي  السفير  أرسلها  رســالــة 
باده،  خارجية  وزير  إلى  املتحدة،  األمم 
أن  السنة، نجد  أكتوبر من نفس   29 يوم 
بناء  املشروع  أعــد  األممي  العام  األمــن 
على تجربة غينيا بيساو، وأشار السفير 
األمريكي لوزير خارجيته، إلى أن مشروع 
قرار األمن العام مشكوك في مدى إمكانية 
تطبيقه، حيث تضمن ثاث نقاط: أوال، أن 
تعلن إسبانيا أنها ستخرج من الصحراء 
املغرب  إعان  ثانيا،   ،1976 فبراير   1 يوم 
عن إلغائه للمسيرة املدنية، وثالثا، وضع 
الخروج  تنسيق  على  تعمل  أممية  سلطة 
وقد  استفتاء،  تنظيم  وعلى  اإلسباني 
الرسالة،  هذه  في  األمريكي  السفير  ذكر 
له  قال  املتحدة  لألمم  العام  ))األمــن  أن 
على  متفقتان  والــجــزائــر  إسبانيا  ــأن  ب
املغربي  الرد  فقط  وتنتظران  الخطة،  تلك 
خارجية  ))وزير  أن  وأكد  واملوريتاني((، 
إسبانيا اقترح أن يتم تمثيل الصحراوين 

في مجلس األمم املتحدة لفترة مؤقتة((.
السفير  أشــار  الرسالة،  نفس  وضمن 
لألمم  العام  ))األمـــن  أن  إلــى  األمريكي 
القرار،  مشروع  صياغة  في  ركز  املتحدة، 
املتشنج  الجزائري،  الرئيس  موقف  على 
املغرب  بــن  ثنائي  إمكانية اتفاق  مــن 
وإسبانيا، حيث طلب هواري بومدين من 
األمن العام األممي، أن يرسل رسالة إلى 
لدى  بالتدخل  من خالها  يطالبها  أمريكا 
إلغاء  على  حثه  أجل  من  الثاني،  الحسن 
املسيرة الخضراء((، وأشار أيضا إلى أن 

))األمن العام لألمم املتحدة، أخبره 
أن بومدين استعمل خطابا عصبيا 

بالتزامن مع زيارة 
مبعوث وزير 

الخارجية األمريكي 
للمنطقة، حدثت 

مناورات داخل أروقة 
األمم المتحدة، أدت 

إلى استصدار قرار 
من طرف الهيئة 

األممية، وهو القرار 
الخاص بطلب األمين 
العام لألمم المتحدة 
من األطراف المعنية 

والمهتمة باألزمة، 
بإجراء مشاورات، وقد 

كان على أمريكا، 
التي لم تنجح 

في إقناع الحسن 
الثاني في العدول 

عن فكرة تنظيم 
المسيرة الخضراء، أن 

تؤيد القرار األممي 
إرضاء للجزائر، وهو 

ما فعلته
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ملف  األسبوع

الحسن  إن  له:  قال  معه حيث  مكاملته  في 
الخضراء  واملسيرة  بالنار،  يلعب  الثاني 
بها((،  تقبل  لن  والجزائر  تلغى  أن  يجب 
هنري  على  األمريكي  السفير  اقترح  ثم 
كيسنجر، إرسال رسالة إلى بومدين يخبره 
من خاللها بأن أمريكا بصدد القيام بتدخل 
القيام  عن  الثاني  الحسن  ثني  أجل  من 
تفاصيل  هي  وهــذه  الخضراء،  باملسيرة 
مشروع القرار األممي الذي اقترحه األمني 

العام ووافقت عليه إسبانيا والجزائر:
انسحابها  عــن  إسبانيا  إعــالن  أوال: 
بشكل   1976 فبراير   1 يوم  الصحراء  من 
رسمي، وتطلب من األمم املتحدة أن تتكلف 
باملنطقة في إطار سياسة نزع االستعمار، 
أي  التاريخ  هذا  بعد  إسبانيا  تطلب  ولن 

تغيير في حالة األراضي.
ثانيا: يعلن املغرب عن إلغاء املسيرة، ولن 
الجمعية  تناقش  أن  إلى  بأي خطوة  يقوم 

العامة القضية وتحلها بشكل تام.
وموريتانيا  املــغــرب  طلب  إذا  ثالثا: 
االعتماد عل قرار األمم املتحدة رقم 1541 
القائل بإمكانية ضم أرض بال سيادة إلى 
دولة مستقلة، فإن الرد هو أنه يوجد مبدأ 
رقم 9، القائل بأن هذا الحل يطبق بشرط 
معرفة رأي الساكنة بشكل حر وديمقراطي.
األطـــراف،  جميع  اتفقت  إذا  ــا:  ــع راب
مؤقتة  سلطة  املتحدة  األمــم  ستؤسس 
مراقبة  يلي:  ما  حسب  املنطقة  لتسيير 
االنسحاب اإلسباني، إدارة الشأن املحلي، 
التفاوض  الالجئني،  عــودة  على  العمل 
شكل  الــســكــان:  الســتــشــارة  طريقة  على 
وتحديد  املطروحة  واألسئلة  االستشارة 
املنطقة،  إلى  املنتمني  الصحراويني  هوية 

خلق مناخ من الهدوء والتعبير الحر.

هكذا شكك بومدين في دعم 
أمريكا للمغرب من أجل القيام 

بالمسيرة الخضراء

لقد كانت توقعات السفير األمريكي لدى 
بخصوص  صادقة  املتحدة،  األمــم  هيئة 
الذي  القرار  مشروع  تطبيق  إمكانية  عدم 
تقدم به األمني العام لألمم املتحدة، حيث 
الوضع،  هذا  وأمــام  املغرب،  به  يقبل  لم 
واستدعى  الــجــزائــري  الــرئــيــس  غضب 
الرئاسي،  القصر  إلى  األمريكي  السفير 
أمريكا  ــأن  بـ ــد شــكــك  ق بــومــديــن  وكـــان 
املغرب  ملصلحة  إسبانيا  على  ضغطت 
السفير  ويصف  مراكش،  محادثات  أثناء 
األمــريــكــي فــي رســالــة لــه مــؤرخــة بـــ 30 
إلى وزير خارجيته، بأن بومدين  أكتوبر، 
كان قلقا خالل ذلك اللقاء إلى درجة كبيرة، 
أمن  بأن املسيرة الخضراء تهدد  له  وقال 
أمريكا  أن  وأبرز  بكامله،  العربي  املغرب 
التي لم تستطع أن توقف الحسن الثاني 
يمكن  ال  الخضراء،  باملسيرة  القيام  عن 
الحديث عن كونها كانت محايدة في هذه 
املنطقة  في  أحد  ال  بأن  له  وقال  القضية، 
يصدق أن الحسن الثاني كان ليذهب إلى 
أكد  كما  أمريكا،  مباركة  دون  الصحراء 
للسفير األمريكي، أن أمريكا إن لم توقف 
مهددة  ستكون  فإنها  الخضراء،  املسيرة 

على نحو صريح في املنطقة.
الحسن  إلى  بومدين  قلق  كيسنجر  نقل 
باملسيرة  القيام  بعدم  وطالبه  الثاني، 
الــخــضــراء، والــدخــول فــي املــفــاوضــات 
العام  األمني  فيها  دخل  التي  واملشاورات 
الحسن  موقف  أن  غير  املتحدة،  لألمم 
الثاني لم يتغير، أما من الجانب اإلسباني، 
أنهم  اإلسباني،  الخارجية  وزير  أكد  فقد 
أثناء  املغرب  مع  الوسائل  كل  استعملوا 
املفاوضات من أجل منع املسيرة الخضراء، 
إال أن املغاربة ظلوا متشبثني بأن املسيرة 

الخضراء غير قابلة للتفاوض. 

أن  نونبر،   2 بـ  مؤرخة  رسالة  في  جاء 
السفير  أخبر  اإلسباني  الخارجية  وزير 
معلومات  على  يتوفرون  بأنهم  األمريكي 
ــد أن مــن بــني الــذيــن  ــؤك ــيــقــة، ت جــد دق
هناك  الخضراء،  املسيرة  في  سيذهبون 
املسلحة  ــوات  ــق ال أعــضــاء  مــن   25000
أسلحة  على  يــتــوفــرون  وأنــهــم  امللكية، 
خفيفة، وأشار إلى أن الحكومة اإلسبانية 
أنه بمجرد دخولهم الصحراء  متأكدة من 
الجنود  فــإن  الــخــضــراء،  املسيرة  أثــنــاء 
غزو  في  باملدنيني، سيشرعون  املختلطني 
وزير  أيضا  أشار  ومن جانبه،  الصحراء، 
أمريكا  دور  أن  إلى  اإلسباني  الخارجية 
بأن  يفهم  الثاني  الحسن  جعل  في  يكمن 
املسيرة الخضراء ال يمكن أن تصنع سوى 
صراعا ونزاعا عسكريا جديدا في املنطقة، 
كل  يفعل  أن  ألجــل  كيسنجر  ناشد  كما 
عن  الثاني  الحسن  إليقاف  وسعه  في  ما 

القيام باملسيرة الخضراء.
أرسل كيسنجر يوم 2 نونبر مرة أخرى 
من  أخبره  الثاني،  الحسن  إلــى  رسالة 
تضم  أن  من  اإلســبــان  بمخاوف  خاللها 
كما  عسكرية،  عناصر  الخضراء  املسيرة 
أكد له أن اإلسبان يرغبون في التوصل إلى 
حل تفاوضي، وأوضح له أن الكل قد يرى 

الدولية  بمسؤوليتها  قامت  إسبانيا  أن 
أمريكا تشجع  أن  له  وأكد  القضية،  تجاه 
املفاوضات املغربية اإلسبانية، كما حاول 
أمر  إسبانيا  مع  التفاوض  بــأن  إقناعه 
الصعب  الداخلي  الوضع  ظل  في  مشجع 
الثاني  الحسن  رد  فكان  تواجهه،  الــذي 
على املطالب األمريكية بخصوص االقتناع 
بالحل التفاوضي مع اإلسبان تحت رعاية 
املسيرة  والتخلي عن  املتحدة  األمم  هيئة 
رسالة  في  أوضح  أن  السلمية،  الخضراء 
3 نونبر، أي  بتاريخ  إلى كيسنجر  بعثها 
بعد يوم من رسالة كيسنجر إليه، أن تلك 
املبادرة التي طرحت في األمم املتحدة، هي 
مبادرة جزائرية، وأكد أن له اليقني ومقتنع 
بأن املبادرة من وحي خارجي، وخصوصا 
السوفياتية في  الجزائرية  النقاشات  بعد 

مجلس األمن. 
ــد امللك  ــذه الــرســالــة، أك ــالل ه ــن خ وم
يدفع  ــذي  ال هو  السوفياتي  االتــحــاد  أن 
الجزائر لتبني موقف متعنت من املسيرة 
لخلق  منه  مسعى  في  ــك  وذل الخضراء، 
محور توتر جديد في غرب البحر األبيض 
املتوسط بهدف التدخل في املنطقة، نظرا 
ألن نفوذه بدأ يتقلص في الشرق األوسط، 
الخضراء،  للمسيرة  املغرب  اتجه  وبذلك 

إلى  نونبر   6 ــوم  ي الحشود  وتوجهت 
سلمية،  بطريقة  إليها  ودخلت  الصحراء، 
وقد أعقب ذلك االتفاق الثالثي بني املغرب 
نونبر   14 يــوم  وإسبانيا،  وموريتانيا 

  .1975
وأعلنت  االتفاق  بهذا  الجزائر  تقبل  لم 
رفضها له، وبقي رأي الجزائريني مستقرا 
بأن أمريكا ضغطت على إسبانيا ملصلحة 
الخارجية  وزيــر  التقى  وعندما  املغرب، 
بنظيره  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الجزائري 
17 دجنبر  ــوم  ي بــاريــس  فــي  األمــريــكــي، 
لم  أمريكا  أن  كيسنجر،  لــه  أكــد   ،1975
تضغط على اإلسبان في قضية الصحراء، 
الحسن  على  الضغط  حاولت  بــالده  وأن 
الثاني من أجل العدول عن تنظيم املسيرة 
الخضراء، غير أن بوتفليقة لم يقتنع بما 
قاله كيسنجر وجدد التأكيد على أن أمريكا 
املسيرة  توقف  أن  استطاعتها  في  كــان 
أعطت  فقد  العكس،  وعــلــى  الــخــضــراء، 
الضوء األخضر للحسن الثاني لكي يقوم 
لن  الجزائر  أن  أخبره  األخير،  وفي  بها، 
تتخلى عن البوليساريو، كما أشار إلى أن 
الجزائر لن تلعب الدور الذي كانت أمريكا 
السالم  تلعبه في صناعة  أن  تنتظر منها 

في الشرق األوسط.

كيسنجر أثناء استقباله من طرف بومدين في الجزائر

لم تقبل الجزائر بهذا االتفاق وأعلنت رفضها له، وبقي رأي الجزائريين مستقرا بأن أمريكا 
ضغطت على إسبانيا لمصلحة المغرب، وعندما التقى وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز 

بوتفليقة، بنظيره األمريكي، في باريس يوم 17 دجنبر 1975، أكد له كيسنجر، أن أمريكا 
لم تضغط على اإلسبان في قضية الصحراء، وأن بالده حاولت الضغط على الحسن 

الثاني من أجل العدول عن تنظيم المسيرة الخضراء، غير أن بوتفليقة لم يقتنع بما قاله 
كيسنجر وجدد التأكيد على أن أمريكا كان في استطاعتها أن توقف المسيرة الخضراء، 

وعلى العكس، فقد أعطت الضوء األخضر للحسن الثاني لكي يقوم بها، وفي األخير، 
أخبره أن الجزائر لن تتخلى عن البوليساريو
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فرنسيون  طلبة 
العيون  يكتشفون 

ألول مرة
العيون. األسبوع 

كشف عدد من الطلبة الفرنسيني من مختلف 
منظمة  يمثلون  والذين  واملعاهد،  الجامعات 
خالل  واإلفريقي،  األوروبــي  لالتحاد  الشباب 
الجهة،  والــي  مع  العيون  بمدينة  لقاءاتهم 
أن  يعتقدون  كانوا  عما  بيكرات،  السالم  عبد 
محاطة  وأنها  الرمال  في  تقبع  العيون  مدينة 
بالجيش، وهو األمر املخالف تماما ملا شاهدوه 
رياضية  إيكولوجية  بيئية  عصرية  مدينة  من 
معطيات  أخذ  من  الوفد  تمكن  حيث  متحركة، 
الذي  الجهة  ــي  وال طــرف  من  ومهمة  دقيقة 
التاريخ  بحقيقة  الشباب  يقنع  أن  استطاع 
الصحراوية  األقاليم  تعيشه  وما  والجغرافية 

من رخاء وأمن.
العيون، قدم اعبيد امريزيك،  وبقصر بلدية 
نائب رئيس جماعة العيون، ملخصا مقتضبا 
ــالء  ــعــيــون مــنــذ إج ــخ مــديــنــة ال ــاري ــول ت حـ
الوفد  تقريب  تم  كما  اإلسباني،  املستعمر 
العيون  جماعة  مجلس  اخــتــصــاصــات  مــن 
البلدي،  املهندس  قدم  حيث  املسير،  ومكتبه 
محمد معفى، عرضا مفصال وباألرقام، ملجمل 
والبنيات  العيون،  بمدينة  املنجزة  األوراش 
القطاعات،  بمختلف  بها  تزخر  التي  التحتية 
والتي  واالقتصادية،  واالجتماعية  الرياضية، 

تعنى باملواطن وتنمية املدينة.
العيون،  بلدية  ملقر  الوفد  زيارة  ختام  وفي 
التام  تقديره  عن  الفرنسي  الوفد  رئيس  عبر 
وإعجابه بما المسوه وشاهدوه خالل الزيارات 
التي قاموا بها قبيل عقد االجتماع،  امليدانية 
وانبهارهم بالتطور الذي تعرفه مدينة العيون 
املواقع  ببعض  ترويجه  يتم  ما  عكس  على 
املبذولة  املــجــهــودات  مثمنني  اإللكترونية، 

لتطوير واستدامة هذه األقاليم.

سفير المغرب في نواكشوط يستقبل الفاعلين في السياحة

 ذكرى المسيرة الخضراء 
تسائل دور األمم المتحدة 

في قضية الصحراء

العيون. األسبوع

السفير  استقبل  جــديــدة،  خــطــوة  ــي  ف
مؤخرا،  شبار،  حميد  بنواكشوط،  املغربي 
عددا من الفاعلني الذين يشتغلون في املجال 
بسطوا  ــذيــن  وال بموريتانيا،  السياحي 
مجموعة من اإلكراهات التي تعيق نشاطهم، 
مشكلة  بحل  املغربي  السفير  التزم  حيث 
األراضــي  من  الغربية  ــدول  ال سياح  عبور 

املغربية نحو موريتانيا.
ولد  ــو  إدوم السياحي،  الفاعل  وشــدد 

الذي  اللقاء  إيجابية  على  الرحمن،  عبد 
الفاعلني  من  وعــدد  هو  بالسفير  جمعه 
الــســيــاحــيــني، حــيــث أكـــد الــدبــلــومــاســي 
من  العمل  على  اللقاء،  نهاية  في  املغربي 

أجل حل املشكل في أسرع وقت.
الفاعلني  باسم  الرحمن،  عبد  ولد  وشكر 
املغربي،  السفير  املوريتانيني،  السياحيني 
على اللقاء الذي وصفه باإليجابي، معبرا عن 
أمله في أن يتم حل املشكل خالل وقت وجيز.
ــان عـــدد مــن الــفــاعــلــني فــي املــجــال  وكـ
عدد  بمنع  املغرب  اتهموا  قد  السياحي 
الوصول  من  الغربيني  السياح  من  كبير 
مسافات  قطعوا  أن  بعد  موريتانيا،  إلى 

طويلة باتجاهها.

ــا مــرضــيــا،  ــيـ ــى عــفــو اهلل راضـ انــتــقــل إلــ
مــــوالي عــبــد احلــمــيــد الـــعـــلـــوي، عـــن عمر 
ناهز 50 عاما، حيث اشتهر بدماثة اخللق 
والــطــويــة الــطــيــبــة والــغــيــرة حــتــى الــنــخــاع 

على وطنه احملبوب املغرب.
التعازي  جندد  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
احلارة وأصدق املواساة إلى أسرته املوقرة، 
الـــشـــريـــف مــــوالي  ويف طــلــيــعــتــهــا والــــــــده 

فاطمة  األســتــاذة  ووالــدتــه  العلوي  إسماعيل 
وأبناؤه  العلوي،  زينب  اللة  الشريفة  وأخته  الصبيحي،  الزهراء 
العزيز  الفقيد  اهلل  وتغمد  والسلوان  الصبر  لهم  راجــن  الــبــررة، 

برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عن أسرة عبيد ربه علي العلوي 

عبد اهلل جداد. العيون

الصحراوية  األقاليم  مغربية  قضية  عرفت 
للمملكة، تحوالت سياسية كثيرة بفضل عبقرية 
املسيرة  بانطالق  لتترجم  شعب،  وإرادة  ملك 
الطاح  ملنطقة  ووصولها   ،1975 نونبر   6 في 
تحت  حدودية  نقطة  تعتبر  التي  )لكروشي( 
حراسة الجيش اإلسباني، وهناك داس متطوعو 
العلم  ورفع  والحواجز  األشــواك  على  املسيرة 
املغربي بعد قرار مدريد بعدم التدخل العسكري 
كــتــاب هلل  يحملون  عـــزل  مــواطــنــني  حــق  فــي 
والعلم املغربي، واستطاع امللك الراحل الحسن 
الثاني، أن يجسد مالمح زيارة املغفور له امللك 
األقاليم  إلــى   ،1958 عــام  في  الخامس  محمد 
متينا  تعلقا  أبناؤها  أظهر  التي  الصحراوية، 
عن  وعبروا  وملكهم،  ووطنهم  بدينهم  وراسخا 
مشاعر االعتزاز العميق بانتمائهم إلى الرصيد 
الصحراء  الذي جمع سكان  التاريخي  الكفاحي 
بإخوانهم في باقي مناطق البالد، خالل فترات 

تاريخية ونضالية ضد االحتالل األجنبي.
وتوالت األحداث مسرعة بعد ضغط املغرب 
في املحافل الدولية، وخاصة في األمم املتحدة، 

جزء  استرجاع  في  الطبيعي  حقه  عن  للدفاع 
من ترابه، حيث قررت الحكومة املغربية إثبات 
 24 يوم  القضية  بإحالة  بالصحراء  أحقيتها 
شتنبر 1974 على محكمة العدل الدولية للبت 
فيها، وقد أقرت املحكمة الدولية يوم 16 أكتوبر 
1975، بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد 
لسلطان  الصحراوية  القبائل  من  عدد  بــوالء 
تتضمن  التي  الروابط  بعض  وكذلك  املغرب، 
بني  الواقعة  باألرض  املتعلقة  الحقوق  بعض 
األخــرى.  الصحراوية  والقبائل  موريتانيا 
االعتراف  أن  الثاني،  الحسن  امللك  واعتبر 
والقانونية  التاريخية  الروابط  هذه  بوجود 
هو بمثابة تأييد ملوقفه، رغم أن إسبانيا كانت 
وكثفت  بــل  الــصــحــراء،  مــن  الــخــروج  ترفض 
باستنفار  وقامت  فيها،  العسكري  وجودها 
جندي  ألـــف   35 وربــطــت  املسلحة  قــواتــهــا 
الحدود  من  كم   20 من  أقل  بعد  على  إسباني 
والصحراء  املغرب  بني  الفاصلة  االستعمارية 
الطريق  لقطع  منها  جزء  تلغيم  مع  حينذاك، 

على املشاركني في املسيرة.
واألربعني  السادسة  الذكرى  تحل  واليوم 
املتحدة  األمم  قدرة  دون  الصحراء  السترجاع 
االقتراح  على  مبني  توافقي  حل  إيجاد  على 
تحت  ذاتي  بحكم  الصحراء  بتمتيع  املغربي 
املوسعة،  الجهوية  إطار  في  املغربية  السيادة 

العام  األمــني  ممثلي  محاوالت  كل  فشل  بعد 
بعثة  على  تعاقبوا  الــذيــن  املــتــحــدة،  لــأمــم 
فيه  يمضي  ــذي  ال الوقت  في  »املينورسو«، 
املغرب إلى إعمار الصحراء بمشاريع النموذج 
انطالقتها  أعطى  والــتــي  الجديد  التنموي 
بينها  ومــن  بالداخلة،  السادس  محمد  امللك 
بالداخلة،  مراكش  يربط  سريع  طريق  إحداث 
وامليناء املتوسطي الدولي بالعركوب، وإجراء 
قياسية  بمشاركة  االنتخابية  االستحقاقات 
وهو  بوطنهم،  الصحراويني  تعلق  عن  تعبيرا 
التي  الدول  من  مجموعة  ثقة  عزز  الذي  األمر 
من  بكل  الدبلوماسية  تمثيلياتها  افتتحت 
الداخلة والعيون ومن بينها أمريكا واإلمارات 

واألردن وعدد من الدول اإلفريقية.
والتنمية  الــنــمــاء  مسيرة  وتستمر  هـــذا، 
ــة مــدن  ــي كــاف ــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة ف االق
الصحراء دون العودة إلى امللف السياسي الذي 
العظمى  الدول  بني  اللعبة  خيوط  فيه  تتشابك 
وأملانيا،  وبريطانيا  وفرنسا  أمريكا  بقيادة 
عمل  فترة  تمديد  على  صادقت  والتي  وغيرها، 
روسيا،  باستثناء  واحــدة  لسنة  »املينورسو« 
وتونس، الدولة العربية التي خرجت عن مبادئ 
الرؤية  ووحــدة  بورقيبة  وزعامة  حشاد  ثــورة 
في  التصويت  عن  لتمتنع  وتونس،  املغرب  بني 

إشارة غير مفهومة وفي وقت دقيق. 

الــقدم بالــعيون إحــداث أكــبر أكاديــمية جهــوية لكــرة 
العيون. األسبوع 

الجامعة  رئيس  لقجع،  فوزي  اختار 
حدث  ــدم،  ــق ال لــكــرة  املغربية  امللكية 
ودالالت الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، 
بنود  تنفيذ  في  بوعده  الوفاء  أجل  من 
االتفاقية الرامية إلى إحداث ثاني أكبر 
بمدينة  القدم  لكرة  جهوية  أكاديمية 

العيون بعد املعمورة بالرباط.
وثمن الرياضيون وساكنة الصحراء، 
فــوزي  الجامعة  رئيس  مــن  كــل  إقــدام 
البلدية  ورئيس  الجهة  ووالــي  لقجع، 
الجهة  ورئــيــس  الرشيد،  ولــد  حمدي 
على  الرشيد،  ولد  إبراهيم  ولد  حمدي 

وضع الحجر األساس لبناء األكاديمية 
 06 السبت  يوم  القدم،  لكرة  الجهوية 

نونبر 2021.
 10 مساحة  على  وتقع األكاديمية 
يصل  مالي  بغالف  وستنجز  هكتارات، 
مدة  وستستغرق  درهم،  مليون   100 لـ 
فندق  من  وتتكون  شهرا،   24 إنجازها 
4 نجوم بطاقة استيعابية تصل لـ 100 
)ابتدائي/  تعليمي   ومــركــب  ســريــر، 
مــالعــب  و4  ثــــانــــوي(،  إعــــــــدادي/ 
مغطى،  ومسبح  الدولية،  باملواصفات 
رياضية،  ومصحة  متكامل،  ومطعم 
للعديد  بــاإلضــافــة  للتداريب،  وقــاعــة 
متطورة. الــجــد  ــرى  األخـ املــرافــق   مــن 
الراحل  امللك  رغبة  تلبية  انتظار  وفي 
شباب  فريق  بجعل  الثاني،  الحسن 
للمغرب  ممثال  الــقــدم  لــكــرة  املسيرة 
فإن  العربية،  والبطوالت  الكؤوس  في 

هذا  بمواكبة  ملزمة  املعنية  الجهات 
األول  للقسم  ليعود  ودعــمــه  الفريق 
إلحاق  في  به  املنوط  بالدور  وليقوم 
تحت  النخبة  بفرق  الجنوبية  األقاليم 
املسير،  للمكتب  الفعلي  اإلشــــراف 
القدم  لكرة  االعتبار  إعادة  على  القادر 

بالجنوب.
وباملناسبة، أكد ولد الرشيد على أن 
فرصة  ستكون  الرياضية  املعلمة  هذه 
مناصب  لها  ستوفر  املحلية  لــأطــر 
شغل مهمة، خاصة فيما يتعلق بمجال 
 تــكــويــن وتــأطــيــر الــفــئــات الــصــغــرى.
وفية  القدم  كــرة  جامعة  وبقيت  هــذا، 
بعد  اإلشعاعية،  وبرامجها  لوعودها 
إجــراء  عــن  رســمــي  بشكل  أعلنت  أن 
املغرب  منتخبي  بني  وديتني  مقابلتني 
القاعة  داخــل  الــقــدم  لكرة  والــبــرازيــل 
و17   16 يومي  وذلــك  العيون،  بمدينة 

نونبر الجاري.
من جهتها، ستعقد جامعة الدراجات 
ستقدم  كما  بالعيون،  السنوي  جمعها 
جامعة كرة املضرب على تنظيم أبواب 

الزوارق  فيما ستنظم جامعة  مفتوحة، 
املــرســى،  بشاطئ  بطولة  الشراعية 
ستنظم  الحضرية  الرياضات  وجامعة 

بطولة املغرب.
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صدر مؤخرا عن رابطة العالم اإلسالمي وجامعة السالم، كتاب 
السالم وحقوق  في مجاالت  أكاديميون مختصون  تأليفه  في  أسهم 
العالم  ورابطة  السالم  وجامعة  املتحدة  األمم  من  كل  لدى  اإلنسان 

اإلسالمي. 
املتحدة  األمم  تأسيس  ذكرى  بمناسبة  الكتاب،  هذا  صدر  وقد 
حيث   ،1980 سنة  كوستاريكا  في  السالم  جامعة  تأسيس  وذكــرى 
تعاونت الجهات الثالث املذكورة على تعزيز السالم وحقوق اإلنسان 

والحوار بني الحضارات.
اإلسالمي،  العالم  لرابطة  العام  لألمني  كلمة  الكتاب  تضمن 
تساموا  قد  الناس  عقالء  »إن  فيها:  جاء  العيسى،  محمد  الدكتور 
فوق الصدمات عندما تصدوا لكل من أراد تحويل العالم إلى جحيم 
املظلم  الوجه  أرادوا  وعندما  منها،  طائل  ال  مآٍس  وخلق  يطاق،  ال 
يائسة  صورا  ورسموا  مؤملة  ذكريات  وأثــاروا  القديم،  التاريخ  من 
ملستقبل يشتعل بالرعب، وال يمكن تجنب هذا الواقع املظلم الكئيب 
املشتركات  على  بناء  الجميع،  وتواصل  الحوار  لغة  بتعزيز  إال 
مسؤولية  أساس  على  الوعي  وإعادة  املتبادلة  واملنافع  واملصالح 

البشر في بناء سالم العالم«. 
أعدها  عمل  وأوراق  بحوث  سلسلة  مجمله،  في  الكتاب  هــذا 
املتحدة،  لألمم  وممثلون  وأكاديميون  ودبلوماسيون  مؤرخون 
وقادة سياسيون، حيث تطرق كل هؤالء إلى قضية مكافحة التطرف 

والعنف وخطاب الكراهية والتهميش.
واستعرضت األمم املتحدة سائر أنشطتها وخطة عملها في بناء 
السالم وحفظه في جميع أرجاء العالم، وقد تمثلت خطتها في العمل 

على التنمية املستدامة وحماية البيئة وتغيير املناخ..
التي  والبحثية  التعليمية  املؤسسات  من  السالم  جامعة  وتعد 
وقعت  حيث   ،55/35 رقم  القرار  بموجب  املتحدة  األمــم  أسستها 
وكجزء  الجامعة،  هذه  ميثاق  على  العالم  في  دولة  وأربعني  إحدى 
العام  األمني  قام  فقد  املتحدة،  لألمم  املستمر  اإلصالحي  العمل  من 
لألمم املتحدة، باتخاذ عدد من اإلجراءات إلعادة تنظيم وتعزيز عوملة 
الجامعة حتى تتمكن من القيام بدورها بشكل فعال لتحقيق السالم 

واألمن في العالم.
العالم اإلسالمي في  رابطة  بذلتها  التي  الجهود  بعد استعراض 
مجال السالم العاملي من خالل عقد مناقشات وحوارات مع العديد 
والبروتستانت،  والكاثوليك  واليهود  املسيحيني  الدين  رجاالت  من 
املؤتمرات  الكتاب  استعرض  ــرى،  األخـ الــطــوائــف  مــن  والــعــديــد 
الوحدة  مؤتمر  منها  الرابطة،  عقدتها  التي  والندوات  واللقاءات 
خرج  والذي  العالم،  أنحاء  كافة  من  العلماء  جمع  الذي  اإلسالمية 
بوثيقة »مكة املكرمة« الهامة والتي حظيت بذلك اإلجماع الفريد من 

مكونات إسالمية عديدة.
 هذا، ومن النتائج التي خرج بها هذا الكتاب الهام، يمكن ذكر ما يلي:
- تعزيز اتفاقية السالم والحوار بني األديان والثقافات املختلفة 
األمم  قرار  بموجب  السالم  على  التام  والتعاون  والتفاهم  األخرى، 
األمم  قــرار  تبني  جانب  إلــى   ،2014 أكتوبر  في  الصادر  املتحدة 
الذي  القرار  هذا   ،2020 لسنة  الثقافي  بالتواصل  املتعلق  املتحدة 
يعزز  الــذي  األمــر  والتفاهم،  املعرفة  وتشجيع  تعزيز  على  يعمل 

التواصل بني الثقافات وحقوق اإلنسان.    
العمل  إعالن خطة  في   1955 عام  منذ  املتجذرة  السالم،  ثقافة   -
لألمم  العامة  الجمعية  طلبت  عندما  اليونسكو،  بمنظمة  الخاصة 
التعليم  أنشطة  سير  عن  تقريرا  يرفع  أن  العام،  األمني  من  املتحدة 

نحو ثقافة السالم.
- منذ عام 2006، سعت األمم املتحدة بشكل مضطرد، إلى توسيع 
على  والتعاون  التفاهم  أجل  من  والثقافات  ــان  األدي حــوار  دائــرة 
السالم، وأكدت الجمعية العامة لألمم املتحدة في القرارات الحالية 
والالحقة، على هذا املوضوع، بأن التفاهم املتبادل وحوار األديان، 

يشكل بعدا مهما في الحوار بني الحضارات وثقافة السالم. 
الفعاليات  تنظيم  عن  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت   -
الالزمة لحوار األديان والثقافات والتفاهم والتعاون من أجل السالم.
التقارب بني  - منذ أن تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرار 
تصريحات  تبني  إلى  األعضاء  الدول  سعت   ،2012 سنة  الثقافات 

حول تعزيز حوار األديان والثقافات.
األديان واملجتمع  املختصون في مجال  اجتمع   ،2017 عام  - في 
لتبني  بيروت،  في  املنعقد  املؤتمر  في  اإلنسان،  املدني حول حقوق 

اإلعالن الصادر بهذا البلد.
- في عام 2019، صدرت خطة العمل التابعة لألمم املتحدة حول 
العنصرية  مجال  في  للتصعيد  التصدي  أجل  من  الكراهية  خطاب 

وعدم التسامح.
- بقيادة مكتب األمم املتحدة حول حرب اإلبادة والحماية واملسؤولية، 
صدرت خطة العمل للقادة الدينيني املختصني لحماية ومنع التحريض 

على العنف الذي من شأنه أن يؤدي إلى فظاعة الجرائم.
والتفرقة  التسامح  عدم  ملكافحة  إسطنبول  نظام  تأييد  يجب   -
العنصرية والتحريض على خطاب الكراهية أو العنف على أساس 

الدين أو املعتقد من أجل تعزيز الحوار بني الثقافات واألديان.
- لقد حددت الجمعية العامة لألمم املتحدة بعض األفعال التي 
تهدف إلى تعزيز السالم والحوار بني الثقافات واألديان والتفاهم 
بني  للحوار  العاملية  األجندة  ذلك،  مثال  السالم،  على  والتعاون 

الحضارات.
- في دجنبر 2015، قدم األمني العام لألمم املتحدة، خطة العمل ملنع 
مع  متناسقة  استئناف خطة  تم  من خاللها  والتي  والعنف،  التطرف 

األطراف املعنية من أجل حماية األجيال الالحقة من كارثة الحروب.
إن هذا الكتاب، يركز على القضايا املصيرية التي تواجه العالم 
وخطاب  والصراع  والعنف  التطرف  ومكافحة  السالم  شؤون  في 

الكراهية والتهميش.
الخضر  محمد  الدكتور  الباحث  خــالل  من  الرابطة  قامت  لقد 
بنسالم، بتقديم عرض توثيقي للعديد من املواضيع املتعلقة بقضايا 
من  إبرازها  في  اإلنسان، ساهمنا  العلمي وحقوق  والحوار  السالم 

خالل تلخيص املوضوعات السالفة الذكر.

على هامش ذكرى تأسيس األمم المتحدة

وصفة حوار الحضارات 
وتعزيز السالم 
وحقوق اإلنسان

نافذة للرأي

د. عبد الرحيم بن سالمة*

صراعا  السنة  هــذه  املغربية  الصحراء  ملف  عــرف  لقد 
الترابية،  الوحدة  وأعداء  خصوم  مع  والباطن،  الظاهر  فيه  قويا 
وبشرية  مادية  إمكانيات  من  لديها  ما  كل  الجزائر  جندت  بل 
ودبلوماسية لتغير مسار تسوية ملف الصحراء املغربية في األمم 
املغرب  يقظة  لكن  مضت،  سنة   30 إلى  بامللف  للعودة  املتحدة، 
دبلوماسي دولي  الجزائر تسقط في فشل  بكل مؤسساته، جعلت 
أن  يعني  مما  املتحدة،  األمم  وأمام  اإلفريقي،  االتحاد  دول  أمام 
وزن الجزائر إقليميا ودوليا، يبقى متواضعا إن لم يصبح ضعيفا، 
قراءات  وفي  قريبا،  الجزائر  على سياسة  الفشل سينعكس  وهذا 
بتمديد  القاضي   ،2602 رقم  األخير،  األمن  مجلس  لقرار  متعددة 
مهمة بعثة »املينورسو« ملدة سنة أخرى، يمكن استنتاج ما يلي:

- أن القرار أكد ما قام به املغرب من عملية تحرير وتأمني معبر 
موريتانيا  مع  للمغرب  التجارية  املبادالت  وحماية  »الكركرات«، 
على  مكسب  أقــوى  يعتبر  العمل  هــذا  أن  وربما  إفريقيا،  ومــع 
1991، وهنا نحيي بكل تقدير  اإلطالق منذ وقف إطالق النار عام 

كبير  بنجاح  املعبر  تحرير  في  نجحت  التي  امللكية  املسلحة  القوات  واحترام 
مبهر وتاريخي.

بذكاء خرق  املغرب استغل  أن  اعتبروا  البوليساريو،  الجزائر وجبهة  أن   -
إرسال  في  الجبهة  وتهور  العازلة،  »الكركرات«  ملنطقة  البوليساريو  جبهة 
املغرب  بني  البرية  التجارية  والعرقلة  القرصنة،  عملية  وممارسة  مدنيني، 
»الكركرات«  املغرب من تأمني معبر  اإلفريقية، حيث تمكن  وموريتانيا والقارة 
من  وموثقة  وبدون خسائر،  ناجحة  بطريقة  امللكية  املسلحة  القوات  من طرف 

طرف بعثة »املينورسو«.
- أنه حسب التسريبات من تندوف، طلبت الجزائر من جبهة البوليساريو 
القيام بعمليات عسكرية نوعية، وغلق معبر »الكركرات« من أجل لفت االنتباه 
للتأثير على مشاورات  النار استعدادا  املتحدة، وخرق وقف إطالق  األمم  إلى 
2021، لكن فشل الكيان الوهمي في غلق معبر  مجلس األمن في شهر أكتوبر 
بدأت  الجزائر  أن  تعتقد  البوليساريو  جعل  له،  املغرب  وتأمني  »الكركرات«، 
الجيش  يخاطبون قادة  الجبهة  قــادة  بعض  جعل  مما  عنها،  التخلي  في 
الجزائري سرا بأن مشروع الجمهورية الوهمية بدأ في التوقف إذا لم تتحرك 

الجزائر، وهذا حوار صامت وغير معلن، لكنه موجود بقوة.
- أن الجزائر تعرف بأن املغرب قطع مراحل كبيرة في ملف الصحراء املغربية، 
الوحدة  كانت آخر حلقة من حلقات مسلسل استكمال  »الكركرات«  وأن عملية 
الترابية، ولذلك استعانت الجزائر بروسيا للقيام باملساعدة في إحراز أي تقدم 
في املوضوع، وقد تشكلت لجنة فيها خبراء أجانب ويديرها الوزير الجزائري 
تقوم  أن  يمكن  ما  وتقييم  التطورات،  لدراسة  العربي،  املغرب  بشؤون  املكلف 
لكن   ،2021 أكتوبر  في  األمن  قرار مجلس  قبل صدور  البوليساريو،  به جبهة 

حيث  كارثية،  نتائج  أعطى  البوليساريو  الجبهة  إمكانيات  تقييم 
50 سنة، وأصبحت غير  تفوق  الجبهة  أعمار مرتزقة  وجد معظم 
األطفال عن طريق  تجنيد  إلى  اللجوء  أن  كما  الحرب،  على  قادرة 
إغراء عائالتهم، ال يؤهل ال جيشا وال مرتزقة للحرب مع املغرب، 
تهالكت،  العسكرية  البوليساريو  جبهة  قيادة  أن  إلى  باإلضافة 
التهريب واالتجار  البيع والشراء، وممارسة  وانشغلت في عملية 
مشاركة  عن  علنيا  عزوفا  هناك  أن  املعلومات  وتشير  باملخدرات، 
أبناء مخيمات تندوف في االنخراط في أي عمل عسكري، بسبب 
إهمال عائالت الضحايا والتنكر لهم، هذه العوامل كلها مجتمعة 
بالحل،  التعجيل  تطلبان  البوليساريو  وجبهة  الجزائر  جعلت 
ورفض الحوار عن طريق املوائد املستديرة، ألن اإلرهاق والتذمر 
الذي أصاب الجبهة ومعها الجزائر، في موضوع الصحراء، أوقف 
التفكير السليم للحل، ويبدو أن البوليساريو تورطت عندما أعلنت 
عن خرق وقف إطار النار، ولم تستطع أن تعلن العكس بدون مبرر، 
في  العشوائية  جعل  وبالتالي،  دولــي،  مأزق  في  سيجعلها  مما 

الدبلوماسية الجزائرية تفقد البوصلة، إليجاد مخرج لهذا املوضوع.
- أن الحل املناسب هو أن املوائد املستديرة يجب أن تصبح موائد مستطيلة 
للتفاوض مع الجزائر لحل جبهة البوليساريو، والتخلص من مخيمات تندوف، 
وتنزيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار مغربية الصحراء، وعدم مضيعة الوقت، 

وخلق فضاء مغاربي جديد يسوده التعاون واملشاركة في التنمية.
- أن عملية التصويت على قرار مجلس األمن، تمت بأغلبية مطلقة، بتصويت 
لم  الجزائر  ألن  كبير،  انتصار  وهذا  وتونس،  روسيا  امتناع  مقابل  دولة   13
تستطع أن تقنع أي دولة بالتصويت ضد القرار، أما ما فعلته روسيا باالمتناع 
عن التصويت، فهو إيجابي، ألنه لم يصوت ضد القرار، بل إن روسيا لو كانت 
فعال مع الجزائر الستخدمت »الفيتو«، وبالتالي، فإن من امتنع عن التصويت 
التصويت،  تقنية  يعرفون  املتحدة  األمم  املغرب وليس ضده، وخبراء  فهو مع 
فأحيانا يطلب من بعض الدول في مواضيع معينة االمتناع بدل التصويت إذا 

توفر النصاب، إلعطاء القرارات مصداقية دولية.
»الكركرات« كان من رسالة جاللة امللك إلى  - أن الحسم في موضوع معبر 
رجعة  ال  »الكركرات«  أن موضوع  فيها  أكد  والتي  املتحدة،  لألمم  العام  األمني 

فيه، وهنا تكمن قوة الدبلوماسية امللكية على املستوى األممي والدولي.
ملف  في  تحقق  بما  يفخر  أن  يجب  وكشعب،  كمؤسسات،  املغرب  أن   -
باألمن  املغاربة  يشعر  وأن  صعبة،  دولية  ظروف  ظل  في  املغربية،  الصحراء 
ألبنائنا  كعقيدة  تدرس  أن  يجب  التي  الترابية  الوحدة  وحماية  واالستقرار، 
اليقظة  وأن  تنتهي،  ال  األطماع  بأن  يذكرنا  فالتاريخ  واملقررات،  املناهج  في 
يجب أن تبقى مع خلود التاريخ املغربي، ألن الحكومات تنتهي وتأتي أخرى، 
بأجياله،  يستمر  املغرب  لكن  الضرورة،  عند  بآخرين  يستبدلون  واألشخاص 

وبمؤسساته ومقدساته، وبثوابته الوطنية، الضامنة لالستقرار واالستمرار.

تأمين معبر »الكركرات« في قرار مجلس األمن 

د. حسن عبيابة

ــات،  ــراطــي ــق ــم ــدي ــى ال ــت فـــي أع
األحــزاب  وعــود  من  الشعوب  تتوجس 
ذلــك،  ورغـــم  والــحــكــومــات،  السياسية 
فرضت الوعود السياسية نفسها كوقود 
الحكومي،  والعمل  االنتخابية  للحمالت 
خصوصا مع تنامي التسويق السياسي 
التمثيل  فــي  للتفوق  وسيلة  كأنجع 
السياسي، فبدون وقود الوعود، ال يمكن 
أجل  من  املنافسة  مضمار  في  الصمود 

الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.
السياسية،  الوعود  موضوع  كان  لقد 
ــمــامــات  اهــت صــمــيــم  ــي  فـ زال،  ــا  ــ وم
وفي  السياسية،  العلوم  في  الباحثني 
والصحافيني،  الكتاب  اهتمامات  قلب 

فرديناند  الفرنسي  الصحافي  مع  األمــر  هو  كما 
فالوعود  أعــاله..  املقولة  عنه  أخذنا  الــذي  لــوب، 
االنتخابية وحتى االلتزامات الحكومية في الكثير 
من الحاالت، تبقى اآللية والقاسم املشترك بني كل 
األنظمة، سواء تعلق األمر بالديمقراطيات الكاملة، 
الهجينة،  األنظمة  أو  املعيبة،  الديمقراطيات  أو 

وكذلك السلطوية.
املواطنني  عموم  يتوجس  كذلك  املــغــرب،  فــي 
السياسية،  األحــــزاب  ــود  وعـ مــن  ــات  ــن ــواط وامل
كانوا على موعد  ما  غالبا  املغاربة  وأن  خصوصا 
مع تنصل الكثير من األحزاب من وعودها، وعجز 
الكثير من الحكومات املتعاقبة عن الوفاء بالكثير 

من التزاماتها.
السابق  من  أنه  ورغــم  الحالية،  الحكومة  مع 
ألوانه استخالص أي استنتاجات، يبدو أن هناك 
الوفاء  على  أخنوش،  عزيز  رئيسها  من  حرصا 
بالكثير من الوعود التي كانت في صلب البرنامج 
الذي  لألحرار  الوطني  التجمع  لحزب  االنتخابي 
تفعيل  لصندوق  بالنسبة  الشأن  هو  كما  يقوده، 
الحالية  فالحكومة  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع 
عشر  حـــددت  الــبــرملــان،  أمـــام  رئيسها  ــد  أك كما 
املسؤولية  ربــط  مبدأ  لتفعيل  كبرى  الــتــزامــات 
وتقييم  تتبع  من  املغاربة  ولتمكني  باملحاسبة، 
خاص  الــتــزام  وضمنها  الحكومية،  الحصيلة 

بالشأن األمازيغي.
الرسمي  الــطــابــع  تفعيل  مــواكــبــة  وصــنــدوق 
وعد  التي  اإلجراءات  كان ضمن  الذي  لألمازيغية، 
بإصالح  التزامهم  إطار  في  بتنفيذها  التجمعيون 
حقيقي لإلدارة وتعزيز رقابة السياسات العمومية 
البرنامج  إلــى  طريقه  وجــد  ــرب،  ــق ال ــات  وخــدم
على  منه،  العاشر  االلتزام  نص  حيث  الحكومي، 
من  خاصة  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل 
به  ميزانية  وضخ  خاص،  صندوق  إحــداث  خالل 
هذا   .2025 سنة  بحلول  درهــم  مليار  إلى  تصل 

االلتزام الحكومي، بدوره، تمت ترجمته 
إلى مادة من مواد مشروع قانون املالية 
لسنة 2022، حيث نصت املادة 17 منه 
أحكام  وتتميم  بتغيير  يفيد  ما  على 
املادة 36 من قانون املالية 26.04 لسنة 
الحساب  بــإحــداث  واملتعلقة   ،2005
اإلدارة  تــحــديــث  »صــنــدوق  املــســمــى 
النفقات  يستوعب  كــي  العمومية«، 
في  األمــازيــغــيــة  باستعمال  املتعلقة 

اإلدارة العمومية.
بعد نشر مشروع قانون املالية لسنة 
الفعاليات  من  الكثير  تساءلت   ،2022
تفعيل  إحداث صندوق  وعد  مآالت  عن 
وذهب  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع 
من  إال  تلزم  ال  الوعود  أن  إلى  البعض 
من   17 املــادة  أن  اآلخــر،  البعض  وأكــد  بها،  وثق 
وشرح  توضيح  إلى  حاجة  في  هي  املشروع،  هذا 
مضامينها حتى يتبني الخيط األبيض من األسود.
إجابات  إلى  تحتاج  كثيرة  أسئلة  هناك  نعم، 
جانبا،  وتركها  عليها  املرور  شأن  من  ألن  دقيقة، 
الغموض  من  بالكثير  برمته  املشروع  يحيط  أن 
من  الصندوق  مــشــروع  وحــرمــان  الفهم،  وســوء 
املضافة،  للقيمة  املنتجة  اإليجابية  االلتقائيات 
املوضوعية،  توخي  واجــب  أن  القول  وجب  لكن، 
 17 للمادة  القانوني  التفسير  انتظار  يستوجب 
من مشروع قانون املالية من طرف الحكومة، حتى 
تتضح األمور ونتمكن من اإلحاطة علما بإجاباتها 
صندوق  بإحداث  املحيطة  األسئلة  مجموع  عن 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، ومن جملة هذه 
األسئلة، هناك أربعة منها تفرض نفسها بإلحاح:

الطابع  تفعيل  بصندوق  ــر  األم يتعلق  هــل   -
تفعيل  مواكبة  بصندوق  أم  لألمازيغية،  الرسمي 

الطابع الرسمي لألمازيغية؟
الطابع  تفعيل  بصندوق  يتعلق  األمر  كان  إذا 
جميع  تحمل  عليه  فسيكون  لألمازيغية،  الرسمي 
طرف  من  به  القيام  باملتعني  الصلة  ذات  النفقات 
التنظيمي  القانون  في  عليه  واملنصوص  الدولة، 
الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق   ،26.16
مجال  في  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية  الرسمي 
التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، 
أخطأت  الحكومة  إن  القول  يمكن  الحالة  هذه  في 
الورش  ميزانية  ألن  به،  القيام  املتعني  كلفة  تقدير 
تتجاوز  وحده،  األمازيغية،  اللغة  لتعليم  املُنصف 
بكثير مبلغ املليار درهم على خمس سنوات، أما إن 
الرسمي  الطابع  تفعيل  بمواكبة  يتعلق  األمر  كان 
خالل  مــن  مــواكــبــة(،  على  )ونسطر  لألمازيغية 
في  األمازيغية  الستعمال  املالئمة  الظروف  توفير 
املوارد  قدرات  وتعزيز  وتنمية  العمومية  اإلدارة 

مجال  في  العمومية  ــاإلدارات  ب العاملة  البشرية 
التواصل باللغة األمازيغية مع املرتفقني املتحدثني 
قد  املواكبة،  لصندوق  املرصودة  املبالغ  فإن  بها، 
الحكامة  مبادئ  مراعاة  حالة  في  بالغرض  تفي 

الجيدة على مستوى تدبير الصندوق.
صندوق  ــداث  إحـ عــن  الحكومة  تخلت  هــل   -
كما  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  مواكبة/تفعيل 
ــادة  امل مضامني  مفسري  بعض  ــك  ذل ــى  إل أشـــار 
النفقات  وأدرجــت  املالية،  قانون  مشروع  من   17
العمومية  باإلدارة  األمازيغية  باستعمال  املتعلقة 
املسمى  خصوصية  ألمور  املرصود  الصندوق  في 

»صندوق تحديث اإلدارة العمومية«؟
إن كان األمر كذلك، فما مصير االلتزام الحكومي 
لـ«تمويل  أنه  على  نص  الــذي  األمازيغية،  بشأن 
تحدث  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل  ورش 
ــداء من  ــت الــحــكــومــة صــنــدوقــا لــهــذه الــغــايــة، اب
إدماج  أجل  من  للدولة  مالية  كآلية   ،2022 سنة 
األمازيغية في مجال التشريع واملعلومات واإلبداع 
الثقافي والفني، فضال عن استعمالها في اإلدارات 

وفي مجموع املرافق العمومية«؟
باستعمال  املتعلقة  النفقات  إدراج  حالة  في 
األمازيغية باإلدارة العمومية في صندوق تحديث 
االلتزام  بتقزيم  األمر  يتعلق  أال  العمومية،  اإلدارة 
اللجنة  ــار  ــب وإق األمــازيــغــيــة،  بــشــأن  الحكومي 
االستشارية  والــلــجــان  الوطنية  االســتــشــاريــة 
لتعزيز  بإحداثها  الحكومة  التزمت  التي  الجهوية 

حكامة الصندوق؟
التوقف  يجب  التي  األسئلة  من  بعض  هــذه 
امللف  على  الوصية  الجهات  طــرف  من  عندها 
ملتزما  الـــورش  يكون  حتى  الحكومة،  داخــل 
بمبادئ الحكامة التي ركز عليها رئيس الحكومة 

غير ما مرة.
للشأن  املتتبعني  فـــإن  الــخــتــم،  سبيل  عــلــى 
تفعيل  مواكبة  »صندوق  أن  يعرفون  األمازيغي، 
عمل  ثــمــرة  ــان  ك لألمازيغية«  الرسمي  الطابع 
حزب  بني  اإليجابية  لاللتقائيات  أسس  تشاركي، 
من  وفعاليات  أخنوش،  عزيز  بقيادة  التجمعيني، 
أربع  منذ  بدأ  تشاركي  عمل  األمازيغية،  الحركة 
سنوات في رحاب املنتدى األمازيغي »أزا فوروم«، 
والتواصل  اإلنــصــات  على  أعماله  أســس  ــذي  ال

ونكران الذات.
ويظهر من خالل القلق الذي استبد بالكثير من 
الفعاليات جراء تطورات ملف الصندوق، أن نجاح 
لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل  في  الحكومة 
املدني  إلى فعاليات املجتمع  إلى اإلنصات  يحتاج 
والتواصل معها وإشراكها في الدفع قدما بأوراش 

تفعيل رسمية األمازيغية.

مالحظات في شأن صندوق تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية

عبد هللا حتوس

* أستاذ باحث 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

  مع الحدث
11 العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 2021

مشروع غامض

في هذا اإلطار، يرى الفاعل النقابي 
تصريحات  أن  إبــراهــيــمــي،  حــمــزة 
الوظيفة  قــانــون  حــول  لقجع  فــوزي 
»صب  بمثابة  هي  الطبية،  العمومية 
الزيت على النار«، لكونها تصريحات 
مشاريع  أهم  تقديم  بمناسبة  فئوية 
عمر  في  مالية  قانون  أول  ومضامني 
يتعلق  والــــذي  أخـــنـــوش،  حــكــومــة 
بتحوالت الوظيفة العمومية الصحية 
التي تسعى الحكومة إلى إقرارها في 
من  الصحية  باألطر  لالنتقال  القريب 
النظام  إلى  العمومية  الوظيفة  نظام 

الخاص بفئاتهم. 
»مشروع  أن  إبراهيمي،  وأوضــح 
على  الحكومة  تتكتم  الــذي  القانون 
الصحة  ــر  وزيـ ــرفــض  وي مــســودتــه، 
التابعني  املــهــنــيــني  ــع  م مــشــاركــتــه 
دون  النقابية  والــهــيــئــات  ــه  ــوزارت ل
خوفا  صــريــح،  ــذر  ع أو  مقنع  مــبــرر 
القطاع،  أهــل  فعل  ردة  مــن  وتهربا 
عنها  كشف  التي  ملضامينه  الرافضة 
الوزير، وبنوده التي من شأنها ضرب 
مكتسبات األطر الصحية في الحركية 
والتوظيف  الوظيفي  واالســتــقــرار 
والترقية باالمتحان واالختيار، وربما 
اإلجهاز على حقوق الرخص اإلدارية 

واملمارسة النقابية«.
مالمح  أولى  خالل  »من  أنه  وأبــرز 
أنه  الوزير،  به  نبأنا  الــذي  املشروع 
إيجابات  طــرح  عــن  البعد  كــل  بعيد 
لالنتظارات  منطقي  وتصور  مقنعة 
على  الصحة  مهنيو  يعلقها  الــتــي 
كونه  ــه،  ب وعــدوهــم  لطاملا  مــشــروع 
ــات واإلجــابــة  األزمـ كــل  مــن  املخلص 
األطــر  مطالب  جميع  عــن  السحرية 
الصحية بكل فئاتها«، معتبرا أن هذا 
مايل«،  خــرج  الخيمة  »مــن  املشروع 
أن  على  الصحية  األطــر  تجمع  فيما 
ومصيره  يعنيها  ال  املــشــروع  ــذا  »ه

الفشل الذريع«.
البرنوسي،  سفيان  انتقد  ــدوره،  ب
وزارة  تحكم  الصحة،  بقطاع  نقابي 
االقتصاد واملالية في مشروع الوظيفة 
النقاش  وتهريب  الصحية،  العمومية 
بعيدا عن الفاعلني والهيئات النقابية 
املمثلة للعاملني بالقطاع من أطر طبية 

قائال  وغيرها،  وتقنية  وتمريضية 
الصحية  الوظيفة  »قــانــون  ملف  أن 
كأطر  عاجال  استنفارا  منا  يستلزم 
صحية، نقابات، هيئات مهنية وشركاء 
سياسيني، وال يمكن أن نبقى مكتوفي 
األيدي أمام هذا الصمت الغريب حول 
أن  وأكــد  عالية«،  بدرجة  يهمنا  ملف 
»الوزير املنتدب الذي أدلى بالتصريح 
في ملف ال يخصه بتاتا، تكلم بطريقة 
باألمر  املعنيني  أكثر  يمتلكها حتى  ال 
أفضت  بمقترحات  وجال  وصال  ثقة، 
عن  بعيد  املنتدب  الــوزيــر  كــون  إلــى 
األرض،  عن  الشمس  ُبعد  امللف  فهم 
فلك  في  يــدور  بما  جهله  وأوضــحــت 

قطاع الصحة«.

تصعيد وإضراب

للممرضني،  املستقلة  النقابة  قررت 
نضالي  برنامج  وخــوض  التصعيد 
ينطلق  الــجــاري،  نونبر  شهر  خــالل 
املصالح  بجميع  وطــنــي  ــإضــراب  ب
إلى  الصحية،  واملراكز  االستشفائية 
احتجاجية  ــفــات  وق تنظيم  جــانــب 
واملالية ووزارة  االقتصاد  وزارة  أمام 
الــصــحــة والــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة، 
والعودة  التصعيد  قرار  أن  موضحة 
ــن أجـــل دعــوة  لــالحــتــجــاج، يــأتــي م
الوزارات املعنية لإلفراج عن مشروع 
وطرحه  الصحية  العمومية  الوظيفة 
لنقاش واسع حتى تتمكن النقابة من 
تضمينه مقترحاتها ومالحظاتها قبل 

املصادقة عليه بالبرملان.
ــت الـــنـــقـــابـــة املــســتــقــلــة  ــ ــه ووجــ
للممرضني، رسالة احتجاج إلى الوزير 
واملالية  االقتصاد  وزير  لدى  املنتدب 
أنها  فيها  تقول  بامليزانية،  املكلف 
طالبت في فترة سابقة بالحصول على 
معطيات حول موضوع مشروع قانون 
أنها  إال  الصحية،  العمومية  الوظيفة 
املشروع  وأن  بالنفي،  الجواب  تلقت 

من اختصاص وزارة الصحة.
تصريحات  من  النقابة  واستغربت 
بمناسبة  النواب،  مجلس  في  لقجع 
مناقشة مشروع قانون املالية في شقه 
فيها  تطرق  والتي  بالصحة،  املتعلق 
يتعلق  مشروع  على  الـــوزارة  لتوفر 
مفهوم  ويتضمن  الصحي،  بالقطاع 
الذي  الطبية«،  العمومية  »الوظيفة 

يتنافى مع مفهوم »الوظيفة العمومية 
الصحية« املتداول في القطاع الصحي 
املمرضني،  )األطــبــاء،  يشمل  الـــذي 
اإلداريــني  الصحة،  تقنيي  القابالت، 
معتبرة  والتقنيني(،  العلمية  واألطر 
الحكومي  املــســؤول  تصريحات  أن 
تخلق جوا من االحتقان بني مكونات 
القطاع الواحد، وال يمكن إنجاح ورش 
دون  الصحية  العمومية  الوظيفة 

إنصاف كل فئاتها.
وقالت النقابة أن املقاربة التشاركية 
التي جاءت في مشروع قانون املالية، 
الجميع  وإشراك  املوضوعية  تقتضي 
وليس تنزيال معزوال ملشروع الوظيفة 
التدبير  ومشروع  الصحية  العمومية 
األطر  أن  مؤكدة  للصحة،  الجهوي 
وتعتبر  عملها  في  متفانية  الصحية 
إال  ينجح  أن  يمكن  ال  إصــالح  أي  أن 
باعتماد مبدأ خصوصية القطاع الذي 
خاص  »نظام  تبني  تم  أساسه  على 
وبأن  الصحية«،  العمومية  بالوظيفة 
احــتــرام  الخصوصية،  ركــائــز  أهــم 
خصوصية واستقالل املهن الصحية.

هيئات مهنية تحتج 

بدورها، راسلت عدة هيئات مهنية 
رئــيــس الــحــكــومــة عــزيــز أخــنــوش، 
في  الــفــاعــلــني  كــل  ــإشــراك  ب تطالبه 
وهــي:  الصحية،  املنظومة  تأهيل 
العلمية  لــأطــر  املغربية  الجمعية 
بقطاع الصحة، الرابطة املغربية ألطر 
ملمرضي  املغربية  الجمعية  الصحة، 
التخدير واإلنعاش، الجمعية املغربية 
لتقنيي  املغربية  الجمعية  للقابالت، 
لتقنيي  الوطنية  الجمعية  األشــعــة، 
الهيئات  املختبرات، حيث عبرت هذه 
تغييب  جـــراء  الشديد  تذمرها  عــن 
طاولة  من  وتهريبه  املسبق  الحوار 
النقاش التشاركي مع املعنيني، وعدم 
بقطاع  املهنية  الجمعيات  ــراك  إشـ
الصحة في اإلعداد للمشروع الوطني 
املنظومة  إصــالح  أجــل  مــن  املرتقب 
الصحية، كما عبرت عن رفضها لتبني 
ــرارات  ق اتــخــاذ  فــي  ــادي  النهج األحـ
فئات  إقــصــاء  شأنها  مــن  مصيرية 
حاد  احتقان  خلق  وبالتالي،  بعينها، 
املكونة  الصحية  األطــر  مختلف  بني 
ضحت  الــتــي  الصحية  للمنظومة 

أجل  من  والنفيس  بالغالي  ــت  والزال
مجابهة وباء »كورونا«.

وأكدت نفس الهيئات، أن املنظومة 
الصحية هي منظومة متكاملة ال يمكن 
التمييز بني أطرها وال يمكن اختزالها 
االعتراف  وجب  بل  واحــد،  إطــار  في 
حسب  الصحية  األطــر  بكافة  العادل 
أو  استثناء  بدون  األكاديمي  التكوين 
إرساء  ضــرورة  على  مشددة  إقصاء، 
لكل  املؤسساتية  األساسية  الركائز 
هيئات  ــداث  إح من  الصحية،  األطــر 
للكفاءات  مصنف  ــراج  وإخـ مهنية، 
التنظيمية،  الحكامة  أجل  من  واملهن 
الصحة،  قطاع  خصوصية  وإقـــرار 
وذلــك  شــامــلــة،  مصالحة  وتجسيد 
بنقاش وطني للصحة يؤسس ميثاقا 
وطنيا لكل الفاعلني الصحيني ويحقق 

مبادئ الحماية االجتماعية العادلة.
ــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة  كــمــا وجــه
للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية 
الديمقراطية للشغل، رسالة إلى وزير 
تنتقد  االجتماعية،  والحماية  الصحة 
مسودة  تعميم  فــي  »التماطل  فيها 
العمومية  الوظيفة  قانون  مشروع 
عن  مبرر  الغير  والتكتم  الصحية 
املسبق  النقاش  وتغييب  مضامينه، 
وتهريبه عن املعنيني، وكذا عدم إشراك 
الصحة  بقطاع  النقابية  الهيئات 
بــآراء  واألخــذ  للمشروع  ــداد  اإلع في 
املشتركة،  الـــرؤى  وبــلــورة  ممثليها 
االجتماعي  الحوار  مأسسة  إطار  في 
منطق  إلقــــرار  الـــهـــادف  الــقــطــاعــي 
التعاقد  وتنزيل  االجتماعية  الشراكة 
القطاع  بوضعية  للنهوض  الحكومي 
به  تعهدت  والذي  ومهنييه،  الصحي 

الحكومة«.
خيبة  عــن  الهيئة،  ذات  وأعــربــت 
عموم  أصابت  التي  العريضة  األمــل 
التماطل  جــراء  الصحية،  الشغيلة 
والتكتم  ــســودة  امل هــذه  تعميم  فــي 
الشديد حول بنودها والحيلولة دون 
ملف  فــي  بالقطاع  الفاعلني  إشـــراك 
مصيري كالذي يشكله قانون الوظيفة 
عليه  بنت  الذي  الصحية،  العمومية 
نساء ورجال الصحة آماال عريضة في 
تجاوز اختالالت التي عانت منها إبان 
للوظيفة  األساسي  للنظام  الخضوع 
الحلول  أنــجــع  ــجــاد  وإي العمومية 
معلقة  ظلت  التي  وملفاتها  ملطالبها 

لسنوات طويلة.

نقابات الحكومة تعارض

املوالية  النقابات  عبرت  بدورها، 
ــة فـــي األغــلــبــيــة  ــارك ــش ــزاب امل ــأحـ لـ
احتكار  من  استيائها  عن  الحكومية، 
الحكومة لهذا املشروع، وعدم إشراك 
املعنية  والهيئات  النقابيني  الفاعلني 

في النقاش الدائر في البرملان.
واستنكرت الجامعة الوطنية للصحة، 
العام  ــحــاد  االت لـــواء  تحت  املنضوية 
الصحة  وزارة  تكتم  باملغرب،  للشغالني 
الجديد  العمومية  الوظيفة  قانون  عن 
الذي يستهدف العاملني بالقطاع، محذرة 
الحكومة من تمريره دون إشراك الجسم 
النقابي والرجوع إلى الشركاء النقابيني.
وأكدت نقابة حزب االستقالل، أن هذا 
التي  الشعارات  زيف  يفضح  الغموض 
الصحة  ووزارة  الحكومة  بها  تصدح 
النقابات،  مع  التشاركي  العمل  حــول 
تروم  خطوة  أي  اتخاذ  بعدم  مطالبة 
فتح  دون  املصيري  القانون  هذا  تمرير 
لجميع  الفرصة  يعطي  قطاعي  حــوار 
النقابات لالطالع على مضمونه وتبادل 

األفكار واملقترحات بخصوصه.
الديمقراطية  املنظمة  قالت  بدورها، 
األصــالــة  حــزب  مــن  املــقــربــة  للصحة، 
واملعاصرة، أنها فوجئت بتصريح أحد 
املسؤولني الحكوميني واختزاله إصالح 
فئة  في  الصحية  العمومية  الوظيفة 
إقصائية  فضفاضة  بمقاربة  األطــبــاء، 
ضدا  العاملني  مــن  املــائــة  فــي   80 ـــ  ل
ومضامني  الحكومي  التصريح  على 
على  وضدا  الجديد،  التنموي  النموذج 
الصحي  القطاع  إصــالح  تمويل  خطة 
الصحية،  األطر  كافة  أوضاع  وتحسني 
وزارة  مــواقــف  بـ»تصحيح  وطــالــبــت 
االقتصاد واملالية من خالل ما جاء على 
بامليزانية،  املكلف  املنتدب  الوزير  لسان 
مع اإلعالن الرسمي عن أهداف ومرامي 
الصحية  العمومية  الوظيفة  إصــالح 
لجنة  لخلق  داعــيــة  الــطــبــيــة«،  ولــيــس 
وطنية تحت إشراف وزير الصحة، تضم 
الوطنية  والهيئة  النقابية  املركزيات 
املمثلة  والهيئات  واألطباء،  للطبيبات 
الدراسة  إليها  توكل  الصحة،  ملهنيي 
الوظيفة  ــروع  ــش م عــلــى  ــة  ــادق ــص وامل
األجور  ومنظومة  الصحية،  العمومية 

والتعويضات.

نقابات صحية وهيئات تحتج على تهريب 
مشروع قانون »الوظيفة العمومية الطبية«

فوزي لقجع يفجر قطاع الصحة 

أثارت تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة االقتصاد والمالية المكلف 
بالميزانية، خالل أشغال تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، أمام أعضاء لجنة 

المالية والتنمية االقتصادية بالغرفة األولى للبرلمان، )أثارت( جدال وغضبا واسعا لدى 
الهيئات المهنية والنقابية في قطاع الصحة، بعدما أعلن عن انتهاء الحكومة من مشروع 
قانون الوظيفة العمومية الطبية، وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب اآلجال.
وخلق الوزير المنتدب في المالية، مشكلة كبيرة للحكومة، بعد أن صرح بأن التوظيف 

عبر التعاقد سيمتد لقطاع الصحة مثل التعليم، وأن الحكومة تستعد إلصالح 
الوظيفة العمومية الطبية بغرض تحسين أجور األطباء، مستثنيا بقية األطر الصحية 
التي تشتغل في القطاع، مما جعل العديد من الهيئات النقابية والمهنية تخرج بعدة 

بالغات تنتقد فيها استفراد الحكومة وتستر وزارة الصحة عن هذا المشروع العجيب.
وبسبب اقتصار مشروع قانون الوظيفة العمومية الطبية على األطباء، وعدم إدماج 

بقية األطر الصحية فيه، وحرمان الهيئات النقابية والمهنية من االطالع على مضامينه 
ومناقشته، قررت هذه الهيئات خوض برنامج نضالي للدفاع عن حقها وحق األطر الصحية 

التي تشكل 80 بالمائة من الموظفين العاملين بالقطاع.

الرباط. األسبوع

لقجع

أيت الطالب

عبرت الهيئات الصحية 
عن تذمرها الشديد جراء 

تغييب الحوار المسبق 
وتهريبه من طاولة النقاش 

التشاركي مع المعنيين، 
وعدم إشراك الجمعيات 

المهنية بقطاع الصحة 
في اإلعداد للمشروع 

الوطني المرتقب من أجل 
إصالح المنظومة الصحية، 

كما عبرت عن رفضها 
لتبني النهج األحادي في 
اتخاذ قرارات مصيرية من 

شأنها إقصاء فئات بعينها، 
وبالتالي، خلق احتقان حاد 
بين مختلف األطر الصحية 

المكونة للمنظومة الصحية 
التي ضحت والزالت بالغالي 
والنفيس من أجل مجابهة 

وباء »كورونا«



شهادات من
الرواد
شارك الرائد عميد األدب املغربي، األستاذ عباس 
يونيو   20( العلمية  الــنــدوة  أعمال  في  الــجــراري، 
»النادي  لتأسيس  التسعني  الذكرى  لتخليد   )2019
الجراري« )1930-2020(، اقتطفنا فقرة من مشاركته 
القيمة املوثقة في كتاب »أبحاث وشهادات« الصفحة 
16، حيث قال: ))إن امتالك أي أستاذ جامعي ملشروع 
يكون حاملا به وعامال على تحقيقه، هو نقطة انطالق 
جدير  غير  فهو  وإال  مهمته،  في  األستاذ  هذا  نجاح 
السيدات  حــضــرات  أخفيكم  وال  األســتــاذيــة،  بتلك 
في  الــتــدريــس  بهيئة  التحقت  مــا  ــي  أن والــســادة، 
التي  للدراسات املغربية  الجامعة إال بمشروع واسع 
كانت عند تأسيس الجامعة ال تلقى إال اإلهمال وعدم 
التي عرفتها  الصراعات  أسباب  أحد  وذلك  االهتمام، 
كلية اآلداب منذ نشأتها ولفترة طويلة، وتمسكا بهذا 
الذي  اإلقليمي  املنهج  إطار  في  أعمل  كنت  املشروع، 
املغربي  تراثنا  ملعرفة  الوحيدة  الوسيلة  أراه  كنت 
املتعدد واملتنوع، مما جعلني أشجع البحث فيه أينما 
وجد، إذ كنت وما زلت مقتنعا بأن الفكر واآلداب، بل 
الثقافة عموما، لم تكن موجودة في الحواضر الكبرى 
فقط، ولكنها كانت تبدع وتنشر في أقصى قرية وأبعد 

بادية من وطننا العزيز(( انتهى.

إلــى  ــركـــن،  الـ أن أشـــرنـــا يف هـــذا  سبق 
ــروز مــعــارضــات جـــديـــدة يف كــافــة  احــتــمــال بــ
ــع املـــنـــاصـــب  ــوزيــ املـــجـــالـــس مـــبـــاشـــرة بـــعـــد تــ
واالمتيازات العينية، وهذا بالضبط ما وقع 
يف املجلس الكبير، الذي برزت فيه معارضة 
متمكنة أزعجت الرئاسة التي احتكمت إلى 
لـ»طردها« خارج القاعة بدال من  التصويت 
ــاع والــتــهــدئــة بــرفــع اجللسة  ــنـ احلــــوار واإلقـ
لدقائق، فكان أول فخ تسقط فيه األغلبية، 
»نقطة  تــدخــات  عليها ضبط  يــفــرض  ممــا 

نظام« يف القانون الداخلي. 
 

املجالس  جــلــســات  مــحــاضــر  ليست 
لوحدها  املعتمدة  هــي  كتابها  مــن  املنجزة 
تقريرين  مع  تقارن  إنها  بل  السلطات،  عند 
وعن  احمللية،  اإلدارة  عــن  ملمثلني  سريني 
منع  أو  قمع  عضو  فكل  لذلك  أمني،  جهاز 
من الكالم، عليه طلب تسجيل ما تعرض له 
ثم  وبإحلاح،  الرسمية، عالنية  يف احملاضر 
يلتزم الصمت، وبهذا السلوك احلضاري لن 
إذا  إال  احملاضر  تلك  على  السلطات  تؤشر 

برر رؤساء اجللسات ما وقع.

عندنا مجلس للجهة، ومديرية جهوية 
لــلــســيــاحــة، ومـــديـــريـــة مــحــلــيــة لــلــســيــاحــة، 
ــة، وهــــــــذا الـــكـــم  ــاحـ ــيـ ــسـ ــلـ ومـــكـــتـــب وطــــنــــي لـ
جهة  يف  بــالــســيــاحــة  املــكــلــفــة  اإلدارات  مـــن 
الـــعـــاصـــمـــة، فــشــل يف خــلــق قــطــب ســيــاحــي 
ــوي بـــالـــرغـــم من  ــهـ ــاش االقـــتـــصـــاد اجلـ ــعـ إلنـ
توفر املنطقة على شواطئ وأودية وبحيرات 
تقليدية  وصناعات  وهضاب  وجبال  وغابات 
ــخ. مــجــلــس اجلــهــة  ــ ــنــــوع... إلــ ــتــ وفـــلـــكـــلـــور مــ
مــطــالــب بــزعــزعــة املــكــلــفــن بــالــســيــاحــة من 

نومهم. 

املطالبة  وثيقة  حـــررت  الرباط  في 
الوطنيني  من  عــدد  طــرف  من  باالستقالل 
السعيد،  مبشورها  الرباط  ويف  املناضلني، 
املــلــك محمد اخلــامــس  ــه  ل املــغــفــور  أعــلــن 
ــراه، عـــن نــهــايــة االســتــعــمــار  ــ طــيــب اهلل ثـ
غيرها  دون  والــربــاط  اململكة،  واستقالل 
أو ساحة  ــارع  ــن شــ املــــدن، حــرمــت م ــن  م
لهذه  املناسب  واملكان  »االستقالل«،  باسم 

التسمية، هو ساحة »باب األحد«.

العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 122021

الرباط  ياحسرة

ال يمكن أن نحكم على تسيير حزب العدالة 
الجماعة  ومجلس  مقاطعات   4 لـ  والتنمية 
بعد شــهــور من  إال  الــســابــق،  ــداب  ــت االن فــي 
لجل  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  قيادة 
مقاطعات،  و3  بالجماعة  العاصمة،  مجالس 
من  رؤساء  الكبير  املجلس  على  تعاقب  فلقد 
أحزاب الحركة الشعبية واالتحاد االشتراكي 
الوطني  التجمع  واليوم  والتنمية،  والعدالة 
قد  فــي األصــل  كــان  فــي مقر جديد  لــألحــرار 
في  اليوسفية  مقاطعة  مكاتب  الحتضان  أعد 
السنوسي،  الدين  بدر  املرحوم  الراحل  عهد 
الذي  البحراوي،  عمر  خلفه  بناءه  فاستكمل 
بعد،  فيما  الجماعة  مجلس  رئيس  انتخب 
الــربــاط«  بلدية  »قــصــر  ــى  إل تحويله  فــقــرر 
الباب  مــدخــل  عند  علقت  تسمية  بشهادة 

للبلدية. الرئيسي 
السؤال  لتبرير  إال  هي  ما  املقدمة،  هــذه 
وحلفائها  األحــزاب  تلك  تفطن  ألــم  التالي: 
ومناضلوها وموظفوها، إلى خطأ قانوني في 
تلك التسمية، بأنه مقر ملجلس جماعة الرباط 
املحلية،  للجماعات  املحدث  الظهير  حسب 
وأنها عجزت حتى عن تغيير هذا الخطأ بما 

هو صحيح؟
من  ننتظر  مـــاذا  »الــتــقــاعــس«،  ــذا  ه بعد 
الخمس،  املقاطعات  قائدة  الثالثة  األحــزاب 

مفاتيح  تملك  املقاطعات  تلك  وأن  خصوصا 
نص  خدمات  للرباطيني،  القرب  خدمات  كل 
وأوكلها  يمنعها  ال  وخدمات  القانون،  عليها 
القانونية  فال  املنتخبني،  بعض  ضمائر  إلى 
متاحة وال املسكوت عنها مباحة، ما عدا تلك 

التي »على بالكم«.
الفرق  بعد  نلمس  لم  مقاطعاتنا،  في  ونحن 
وحلفائهم،  والتجمعيني  العدليني  حكم  في 
ــي تــدبــيــر خــدمــات املــواطــنــني،  خــصــوصــا ف
بكل  والطريقة  الحوار  ولغة  املنهجية  نفس 
حزب  لتسيير  استمرار  وكأنها  املقاطعات 
كل  يبصم  أن  نأمل  وكنا  والتنمية،  العدالة 
في  فاالستقالليون  تدبيره،  طريقة  على  حزب 
في  و»الباميون«  الــريــاض،  أكــدال  مقاطعة 
حسان  في  والتجمعيون  اليوسفية،  مقاطعة 
ويافطة  والــســويــســي،  املــنــصــور  ويــعــقــوب 
بلدية  »قصر  عليها:  كتب  الجماعة  باب  على 
»مجلس  القانوني:  االســم  من  بــدال  الــربــاط« 
جماعة الرباط«، وهذا يذكرنا بأحكام املحاكم 
وهي  العمالة  ومجلس  الجماعة  أخطاء  على 
بغرامات املاليير.. تخرج من جيوب املواطنني.
للعاصمة،  املسيرة  ــزاب  األحـ مــن  ننتظر 
إمكانها  وفي  سابقاتها،  عن  املميز  جديدها 
االمتيازات  عرقلت  إذا  اللهم  يسر  وبكل  ذلك، 

الشخصية االنخراط في املعقول.

إلى أين تقود العاصمة ؟

5 مقاطـــعات 3 أحــزاب تســيــر 
أسـرار
العاصمة

اإلصـالح سنده مـيزانية جمـاعة العاصـمة

عشرات املدارس العليا واملعاهد والكليات بآالف 
الطلبة، تتموقع يف مختلف مقاطعات عاصمة الثقافة، 
أغلبها تتمركز يف مدينة العرفان بحي أكدال.. فهل من 

رابط يربط الطلبة بجماعة مدينتهم ومقاطعاتها؟
ــرابـــط مــتــيــنــا بـــن الــبــلــديــة  ــاضـــي، كـــان هـــذا الـ فــفــي املـ
مؤقتة  مناصب  لهم  كانت تخصص  إذ  اجلامعة،  وطــاب 
يستعينون  مالية  تعويضات  مقابل  الصيف  عطلة  طيلة 
واالطـــاع  والــتــعــرف  جــهــة،  مــن  متنوعة  نفقات  لسد  بها 
ــات الــتــي تــواجــهــهــم من  ــراهــ عــلــى مــهــام املــنــتــخــبــن واإلكــ
منهم  الباحثن  مكاتبها  يف  تستقبل  وكانت  ثانية،  جهة 
يف شؤون واختصاصات اجلماعة، ومتدهم باإلحصائيات 
يقتصر  ولــم  مبتغاهم،  إلــى  للوصول  الــازمــة  والــقــرارات 
األمــر على »هــذا الــرابــط«، بل تعداه إلــى إشــراك الطلبة 
وقد  والثقافية،  الفنية  مدينتهم،  تظاهرات  مختلف  يف 
1، اســتــقــبــاال وحفل  الــســويــســي  بــاحلــي اجلــامــعــي  نظمت 
عشاء على شرف وفد رسمي من بلدية إشبيلية عاصمة 
العاصمتن،  توأمة  مراسيم  يف  املشارك  األندلس،  إقليم 
وقـــدمـــت فــرقــة »الــفــامــيــنــكــو« عـــروضـــا مــوســيــقــيــة داخـــل 

احلرم اجلامعي.
ومبناسبة تآخي العاصمة الليبية مع أختها الرباط يف 
طرابلس، شارك طلبة من ثانوية موالي يوسف، مؤطرين 
وأثــنــاء  عــمــان،  األردنــيــة  اململكة  عاصمة  ويف  بأساتذتهم، 
للوفد  زيــارة  نظمت  معها،  التآخي  اتفاقية  على  التوقيع 
تتمتع  مدينة  يــزال  وال  كــان  اجلامعة،  مقر  إلــى  الرباطي 
ومكتباتها  التجارية  بأحيائها  علمية  حاضرة  مبقومات 
الطلبة،  والضرائب، خلدمة  الرسوم  من  بضائعها  املعفية 
الرابط« بن اجلماعة والطلبة مت  لكن مع األســف، »هذا 
لــبــدع جــديــدة يستفيد منها  املــجــال  إقــبــاره ودفــنــه، لفتح 

بعض املنتخبن.
الــعــاصــمــة ومقاطعاتها  تــولــيــه جــمــاعــة  اهــتــمــام  فـــأي 

ألبنائها طاب العلم؟
فقد كانت البلدية - على سبيل املثال - تتدخل ماديا 
النقل  حــافــات  عبر  التنقل  بطاقة  تعريفة  لتخفيض 
العمومي اخلاصة بأبنائها، وتدعم اجلمعيات الطابية 

لتنظيم »خرجات« ورحات دراسية.
ــريـــع واحملــســوبــيــة مـــن قــبــل هــذه  ــا يـــصـــرف عــلــى الـ ومــ
املــجــالــس، يــفــوق مــائــة مــرة مــا كــان يتمتع بــه الــطــاب يف 
املاضي، لذلك، فلن تكتمل قواعد العاصمة الثقافية إال 

إذا عاد االعتبار إلى طابها وأساتذتها.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أي اهتمام 
لطلبة الرباط 

من الجماعة ؟

من  ويتأفف  الريع  يستنكر  الكل  اآلن،  لحد 
ويشتكي  الفساد  بتفشي  ويجاهر  املحسوبية، 
إلى  اإلشــارة  دون  الــالزمــة،  غير  النفقات  من 
منبع هذه الكوارث.. إلى امليزانية، أي الوثيقة 
ــادر عن  ــل عــمــل صـ الــرســمــيــة الــتــي تــزكــي ك

الجماعة.
وناقشه  أعده  مالي  قانون  بمثابة  ميزانية 
من  السكان،  يمثلون  منتخبون  عليه  وصادق 
الحاجيات  أمامهم  يستحضروا  أن  املفروض 
وحتى  الرباطيني،  شؤون  لتسيير  الضرورية 
الذين يعارضونها، إما برفع اليد أو االنسحاب 
أو االعتذار عن الحضور، فتلك معارضة شكلية 
متجاوزة، أما املعارضة الفعلية، فتكون بتقديم 
املرفوض  حذفت  وقد  أخــرى،  بوثيقة  البديل، 

وعوضته باملقبول.
التي تجري  الذكية  هذه هي ثقافة املعارضة 
بئيسة  فمداخيل  العاصمة،  خدمة  دمائها  في 
مغيبة  واســتــثــمــارات  بــاهــظــة،  ومــصــاريــف 
ترقى  ال  عقيمة  ومناقشات  نائمة،  واجتهادات 
اإلداريــة  العاصمة  يمثل  مجلس  مستوى  إلى 
للمملكة، مجلس ُينّظر لغيره ويرسم لهم طريق 

الوصول إلى »الجماعة الفاضلة«.
فلن يزرع أي إصالح في ظل امليزانية الحالية 
من  كولي«  »كوبيي  إال  هي  ما  والتي   )2021(
يدفعون  فالرباطيون  سابقاتها، وبكل صراحة، 
الــضــرائــب والـــرســـوم والــجــبــايــات إلنــعــاش 
وصيانة  تجهيز  أجــل  مــن  اإلداري  التسيير 
بعض  بها  ليتمتع  ال  الناس  ينفع  ما  وإحداث 

املنتخبني واملوظفني املحظوظني.

لقنوات  شاملة  بمراجعة  إال  إصــالح  فــال 
قوتها  وتستمد  ومتشعبة  كثيرة  وهي  الريع، 
ــأصــوات بعض  ــا« مــن تــمــريــرهــا ب ــهـ و»دوامـ
املنتظر  الحقيقي  التغيير  هو  وهذا  املنتخبني، 
جماعة  رئــيــســة  ألول   ،2022 مــيــزانــيــة  مــن 

وحارسة على أموال العاصمة.
خطوط  عـــرض  تقليد  تفتح  أن  ونتمنى 
املجتمع  ممثلو  يحضرها  نــدوة  في  امليزانية 
املدني املشهود له بغيرته على املدينة، لالطالع 
وثيقة  تحضير  في  والجديد  املتغيرات  على 
مالية ملا بعد أزمة »كورونا« وبداية عهد الذكاء 

في  يبرمج  لن  شــك،  دون  الــذي  االصطناعي، 
والشراكات  السيارات  نفقات  الذكية  برمجته 
ــاء  ــدد مــن الــتــعــويــضــات واملـــنـــح، إلرضـ ــ وع
املحظوظني، ومن هم خلف ستار األتعاب، ومن 

اقترح التعاقد التأميني... إلخ.
لألحرار،  الوطني  التجمع  حــزب  أن  وبما 
فهو  الجماعة،  تدبير  عن  األول  املسؤول  هو 
املوكول إليه تقليم التسربات التي تسربت إلى 
ماليتها، وهذا سيفّرخ معارضني مشاكسني من 
الذين اغتنوا بالريع على حساب تقهقر خدمات 

الرباطيني.

من خارج الرباطالجديد

صورة تأخذ مؤقتا مكان 
»أرشيف الرباط«، لنشارككم 
مغزاها املعبر عن هيمنة 

هذه »الزوجة الثانية« غير 
الشرعية التي تجذب إليها 

الرجال، فيقضون معها 
أوقاتا ممتعة ىلع حساب 

الزوجة الشرعية واألوالد.
صورة من عاصمة عربية 

أصبحت فيها املقهى 
شريكة ملوالت الدار.



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 2021

أسبوعيات كريم إدبهي

املنتخب الرديف يوقف البطولة الوطنية شهرا كامال
األخبار

هذا هو العبث بعينيه.

أنا مرتاح يف اإلدارة التقنية
اإلطار الوطني بادو الزاكي
سعداتك، ال صداع ال ضغط و»الشهرية« طالعة...

الـــدولـــي اإليـــطـــالـــي الـــســـابـــق، كـــاســـانـــو، يــتــضــامــن مع 
املغربي إحتارين

وكاالت
اللي دارها بيديه، يفكها برجليه..

جيبوتي حترج اجلزائر
وكاالت

ومع ذلك ما باغينش يحشمو.

الرجاء يضمن نصف مليار سنتيم بعد تأهله إلى دور 
املجموعات

األخبار
غاديني  لــكــريــدي  أصــحــاب  هــا  ــروه،  ــت س غير 

يوقفوا عليه...

سعر النرويجي هاالند يصل إلى 100 مليار سنتيم
وكاالت

أكثر من ميزانية كل أندية البطولة الوطنية!!

حكيم دومو بلجنة العصب بجامعة كرة القدم
جرائد
باغيش  ما  بالش«  ميشي  واّل  الَفْكرون  يف  »عضة 

َيْتفاك.

البالغ  شو،  علي  الالعب  على  فرنسي  مغربي  تنافس 
من العمر 17 سنة

وكاالت
عندك غير يكون بحال إحتارين؟

املدرب الركراكي مستاء من »احلياحة« داخل الوداد
مواقع
غير  يحيحوا  مــا  عندهم  بقى  مــا  »احلــيــاحــة« 

ميشيو يقلبو على راسهم خارج الفريق.

تعرضنا لظلم حتكيمي ضد القبائل
البلجيكي سفين، مدرب الجيش الملكي

صحيح، ولكن انهزمتم برعونة يف الرباط

التأديبية  اللجنة  أمام  ميثل  الزرهوني  نوفل  الالعب 
للفتح بعد رفضه اللعب

صحف
ياكما يصحاب راسو العب مع والد دربهم؟

للموسم الثاني على التوالي وبسبب »كورونا«

الديربي البيضاوي بأبواب مغلقة
الـوداد للتأكيـد والرجـاء لـرد االعـتبار

الجزائر: من صدمة ألخرىهذا الخبر

الصدمات  تتلقى  الجزائر  مــازالــت 
والصفعات تلو األخرى.

ــخــدام الــجــنــرال  املــكــائــد الــدنــيــئــة ل
بالفشل خالل  باءت  العجوز شنقريحة، 
القدم  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  اجتماع 
حيث  السويسرية،  زيــوريــخ  بمدينة 
الجزائريني  الصحفيني  أحــد  ــاول  حـ
حينما  إنفانتينو،  إحـــراج  الــبــؤســاء، 
الجامعة  رئيس  مهام  إنهاء  منه  طلب 
في  كعضو  القدم  لكرة  املغربية  امللكية 
الحكومة  في  استوزاره  »الفيفا« بسبب 
إنفانتينو  رد  أن  إال  الجديدة،  املغربية 
كان صادما، حينما شرح له بأن االتحاد 
وال  محايدا  يبقى  القدم  لكرة  الدولي 
عالقة له بالسياسة أو الدين، مؤكدا بأن 
املغربي فوزي لقجع عضو نشيط وفعال 
لهذا  يمكن  وال  الدولي،  االتحاد  داخــل 

األخير االستغناء عنه، ألسباب تافهة.
ــادة مـــن أكــبــر  ــه ــش فــيــكــفــي هـــذه ال
إلخراس  العالم،  في  كروي  هرم  وأقوى 
يحاولون  الذين  الصالونات  جنراالت 

االقــتــصــاديــة  أزمــاتــهــم  تــصــديــر  عبثا 
واالجتماعية خارج بلدهم.

هذه  تلقتها  التي  الثانية  الصدمة 
الليبيري  االتحاد  طلب  هي  العصابة، 
ــة،  ــني املــغــارب ــســؤول ــرة الـــقـــدم، امل ــك ل

سيواجه  الــذي  منتخبهم،  الستضافة 
برسم  الــوســطــى  وإفــريــقــيــا  نيجيريا 
إقصائيات  مــن  األخــيــرتــني  الجولتني 

كأس العالم )قطر 2022(.
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 

الطلب  ــذا  ه على  وافــقــت  وكــعــادتــهــا، 
الصداقة  لعالقة  نظرا  رحــب،  بصدر 
بليبيريا،  املغرب  تربط  التي  املتميزة 
وبجميع الدول اإلفريقية، التي ما فتئت 
تقدمها  التي  الكبيرة  بالخدمات  تنوه 

اململكة لجميع األشقاء األفارقة.
ظرف  وفــي  الــثــالــثــة،  الصفعة  أمــا 
ــودة  ع ــي  ف فتتجلى  واحــــد،  ــوع  ــب أس
 ،»30 »طـــوب  إلــى  الــوطــنــي  املنتخب 
أصبح  حيث  »الفيفا«،  تصنيف  حسب 
عربيا  والثاني  عامليا،   29 الرتبة  يحتل 
منتخب  على  متقدما  إفريقيا،  والثالث 
بفوزه  »يترنح«  ــازال  م الــذي  الجزائر 
في  ــازال  ومـ األخــيــرة،  إفريقيا  بكأس 
صالحة  مالعب  عن  يبحث  الوقت  نفس 
أن  بعد  القدم،  كرة  في  مباريات  إلجراء 
التهم  يتبادلون  عليه  املشرفون  أصبح 
املركبات  على  ويتحسرون  بينهم،  فيما 
التحتية  والبنيات  الضخمة  الرياضية 

املتطورة التي ينعم بها املغرب.
فهل من مزيد ؟

يحة رئيس »الفيفا« يحبط مناورات زبانية شنقر

مركب  إلى  السبت،  غد  يوم  مساء  األنظار  تتجه 
سيحتضن  الــذي  البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد 
الــوداد  فريق  سيجمع  الــذي  البيضاوي،  الديربي 
الخامسة  الساعة  على  الرياضي،  بالرجاء  الرياضي 

بعد الزوال.
املوسم  عن  كثيرا  يختلف  لن  املوسم،  هذا  ديربي 
أمام  املباراة  هذه  الفريقان  سيخوض  حيث  األخير، 
مما   ،»19 »كوفيد  إجــراءات  بسبب  فارغة  مدرجات 
عن  فريقيهما  متابعة  من  الفريقني  جمهور  سيحرم 
افتقده  كبير  حماس  من  ذلــك  عن  ينتج  ومــا  قــرب، 

الالعبون خالل املوسمني األخيرين.
املــبــاراة  هــذه  الــريــاضــي، سيدخل  ــوداد  ــ ال فــريــق 
بمعنويات جد مرتفعة، بعد النتائج التي يحصل عليها 
املدرب  أعني  أمام  الحالي،  الكروي  املوسم  انطالق  منذ 
في  التغييرات  من  العديد  أحدث  الذي  الركراكي،  وليد 
لبعض  الفرصة  منح  أنه  إلى  إضافة  الفريق،  صفوف 
املــدرب  فترة  خــالل  التهميش  عانوا  الذين  الالعبني 
األحمر  الفريق  أن  كما  البنزرتي،  ــوزي  ف التونسي 
ذهابا  بانتصاره  منتشي  وهو  الديربي  هذا  سيخوض 

وإيابا على منافسه في املوسم الكروي املاضي.
يوقع  اآلخر  فهو  الرياضي،  الرجاء  لفريق  بالنسبة 
على موسم جيد، بالرغم من بعض االنتقادات املوجهة 
قارة  الذي مازال يبحث عن تشكيلة  التونسي،  للمدرب 

يخوض بها البطولة، وكأس عصبة األبطال.
فريق الرجاء يتوفر على العبني مجربني، كالحارس 
في  حـــارس  أحــســن  حاليا  يعتبر  الـــذي  الزنيتي 
في  مــازال  الــذي  متولي،  محسن  والعميد  البطولة، 

الشأن  وكذلك  الحافيظي،  اإلله  وعبد  الكثير،  جعبته 
بالنسبة ألحداد ومحمود بنحليب.

خبرة  ذوي  العبني  كذلك  ستواجه  املجموعة  هذه 
الــودادي،  للفريق  الفقري  العمود  وتعتبر  كبيرة، 
جبران،  العميد  داري،  أشرف  التكناوتي،  كالحارس 
والوافد  الهداف  إلى  باإلضافة  الحسوني،  وأيمن 

الشيء  منه  ينتظر  الذي  مبيزا،  الكونغولي  الجديد، 
الكثير لتعويض الهداف أيوب الكعبي.

على العموم، فالديربي عودنا دائما على املفاجآت، 
ألنه ُيلعب على جزئيات بسيطة...

كل ما نتمناه، هو أن يمر في جو رياضي وأخوي، 
واالنتصار لألقوى...

مع األسف الشديد سيفتقد الديربي لهذه الجماهير الرائعة 

عة بســــر

تألق كبير للمنتخب الوطني 
يقية والعربية على الواجهة اإلفر

عاد  بغانا،  إفريقيا  بطولة  في  امليداليات  من  العديد  على  حصوله  بعد 
واإلبهار خالل  التألق  إلى  وإناثا،  ذكورا  للسباحة،  املغربي  الوطني  املنتخب 
الفترة  خالل  اإلماراتية،  ظبي  أبو  احتضنتها  التي  األولى  العربية  البطولة 

املمتدة ما بني 24 و27 أكتوبر املنصرم.
املنتخب املغربي قدم مستويات رائعة، وفاز بكأس بطولة الشابات والكبار، 
ونال في نهاية املطاف 55 ميدالية، منها 9 ذهبيات و20 فضية و26 نحاسية.
الرياضي، على االهتمام  حصيلة جد مشرفة ستجبر املسؤولني عن الشأن 
بهذه الرياضة األنيقة، التي عانت ومازالت تعاني من التهميش، وحان الوقت 
السباحة،  رياضة  ممارسة  على  العمرية  الفئات  جميع  وتشجيع  إلنصافها، 

التي كانت باألمس القريب من الرياضات األكثر شعبية في املغرب.

ليس دفاعا عن أنيس محفوظقف

رئيس الرجاء كما ال يعرفه البعض
وبأغلبية  منتصرا،  خروجه  بعد  مباشرة 
فريق  عقده  الــذي  العام  الجمع  خالل  مريحة، 
جمهور  على  املحسوبني  بعض  خرج  الرجاء، 
الفريق، بتصريحات مريبة ضد الرئيس الجديد 
الذي  محفوظ،  أنيس  السابق،  العام  والكاتب 
استطاع بحنكته وكفاءته وقدرته العجيبة على 
التواصل، إقناع برملان النادي بمشروعه، الذي 
جديدة  مرحلة  وبداية  كبيرة،  قفزة  سيشكل 
الشيء  عانى  الــذي  الرياضي،  الرجاء  لنادي 

الكثير خالل السنوات الفارطة.
تحدثت العديد من املنابر اإلعالمية عن مسار 

هذا الرئيس وعن مستواه األكاديمي وأشياء 
البعض،  يعرفه  ال  مــا  لكن  أخـــرى.. 

السلطان،  درب  ابن  هو  أنيس  فإن 
وبالضبط كبر وترعرع قرب مسجد 

السنة، املعروف في هذا الحي.
ذلك،  وقبل  أعرفه شخصيا، 
واملربي  األستاذ  والده  أعرف 
السالم  عبد  »الــســي  الفاضل 
الفلسفة  أســتــاذ  ــوظ«،  ــحــف م
ثانوية  في  خصوصا  املعروف، 
اشتغل  التي  الخامس  محمد 

السبعينات،  بداية  فيها منذ 
الفضل  لــه  ويــرجــع 

التي  األجــيــال،  من  العديد  تكوين  في  الكبير 
الشعبة  هذه  ودرَّست  بعده،  من  املشعل  أخذت 

املثيرة للجدل.
بالحيوية،  مليئا  يافعا،  طفال  أنيس  أعرف 
ومارس  أقرانه،  غــرار  على  »الــدرب«  في  لعب 
وما  الشهير  »الرميطاج«  ملعب  في  القدم  كرة 
أدراك ما »الرميطاج«، الذي كان مشتال للنجوم 
وعباقرة كرة القدم، كاملرحومني: بيتشو، ظلمي، 
وبنيني أطال هلل عمره، وحمراوي والحداوي، 

والقائمة طويلة جدا.
قريبا من  ــازال  كــان ومـ ــذي  ال »الرمــيــطــاج« 
منزل أنيس، كانت بجواره إعدادية »التحدي« 
اكتشف  ــاك  ــن وه ــا(،  ــق ســاب )الـــفـــداء 
يتميز  التلميذ  هــذا  بــأن  أساتذته 
وشغفه  الحاد،  بذكائه  زمالئه  عن 
بـــالـــدراســـة، حــيــث ســـرعـــان ما 
انتقل إلى ثانوية موالي عبد هلل 
ليحصل  منزله،  من  كذلك  القريبة 
وينتقل  الباكالوريا،  شهادة  على 
إلى كلية الحقوق، التي تابع فيها 
شهادة  على  حصل  أن  إلى  دراسته 
الدكتوراه في القانون، ليشتغل في 
في  لالستثمارات  مكتب  أكبر 
باريس )مكتب فرانسيس 

عليا  مناصب  تقلد  أنه  كما  الشهير(،  لوفيفر 
املدرسة  خريج  مــواطــن،  وكــل  املــغــرب  تشرف 
العمومية، وعمل في البنك الدولي، والعديد من 
الوطن  ألرض  عودته  قبل  العاملية،  املؤسسات 

وااللتحاق بسلك املحاماة.
األصغر  أخوه  نهجه  على  سار  مثالي  مسار 

أمني )املوثق(.
تجربته  بقلة  »يتهمه«  البعض  كــان  فــإذا 
ككاتب  اشتغل  أنه  فيكفي  التسيير،  مجال  في 
الزيات،  جواد  السابق،  الرئيس  مكتب  في  عام 
واشتغل على العديد من امللفات الصعبة، وفاز 
في  بعد  فيما  ترك  الذي  ماالنغو،  كمشكل  بها، 
والذي  رحيمي،  أو  مليارات،   3 الفريق  خزينة 
األم  فريقه  إلــى  عــودتــه  فــي  الفضل  لــه  يرجع 
الرجاء، بعد أن تم إبعاده في وقت سابق، ولعبه 

لفريق نجم الشباب الرياضي.
أنيس محفوظ، جاء بمشروع كبير، وبعقلية 
بعض  معها  يــتــجــاوب  لــن  فــعــالــة،  احترافية 
املاء  في  االصطياد  تعودوا  الذين  »الحياحة« 
العكر، ولكن سرعان ما سيمتثلون لألمر الواقع 
أمام هذا الرئيس الطموح، وفريق عمله الشاب 
الذي سيمهد لثورة كبيرة في مجال التسيير في 

البطولة الوطنية.
فاتركوا الرجل يشتغل بدون تشويش.

سباحة

الوفد المغربي بعد عودته الموفقة من اإلمارات العربية المتحدة

...
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في أول مهمة له خارج املغرب، أثار 
قبل  أخنوش،  عزيز  الحكومة  رئيس 
»األخطاء  بسبب  كبيرة  ضجة  أيام، 
البروتوكولية« التي رافقت حضوره 
في مبادرة »الشرق األوسط األخضر« 
ــا الــســعــوديــة،  ــ ــي تــقــف وراءهـ ــت ال
والسبب هو شعار الدورة، الذي حمل 
لخريطة  بالنسبة  »ملتبسا«  وضعا 
أن  املتتبعون  يعتقد  حيث  املغرب، 

بمغربية  يعترف  لم  املعتمد  الشعار 
األقاليم الجنوبية.

اإلعالم  كثيرا من وسائل  أن  ورغم 
)وعــدم  انتباه  عــدم  خبر  ــدرج  ت لــم 
على  الحكومة  رئــيــس  احــتــجــاج( 
من  للمملكة  الجنوبية  األقاليم  بتر 
الخريطة، بسبب عالقات أخنوش مع 
التواصل  مواقع  أن  إال  اإلعــالم)..(، 
كبرى  بضجة  حفلت  االجــتــمــاعــي 

الحكومة  رئيس  احتجاج  عدم  حول 
الجنوبية  األقاليم  بتر  على  املغربية 
بعضهم:  ــال  قـ إذ  الــخــريــطــة،  ــن  م
اعتمادها  ــم  ت الــتــي  ))الــخــريــطــة 
األوسط  »الشرق  مبادرة  قمة  خالل 
األخضر«، تبدو اململكة املغربية فيها 
ننتظر  الصحراوية..  أقاليمها  بدون 
الذي  املؤتمر  منظمي  من  توضيحا 
العربية  اململكة  عاصمة  احتضنته 

الحكومة  رئيس  وحضره  السعودية 
لجاللة  ممثال  أخنوش  عزيز  السيد 
))أكبر  آخــرون:  علق  فيما  امللك((، 
انحناء  هي  ماشي  للمغرب  إهانة 
أمـــام بــن ســلــمــان، وإنما  أخــنــوش 
اللي  املؤتمر  هاذ  األكبر هي  اإلهانة 
مشارك فيه أخنوش.. داير لوغو فيه 
األقاليم  من  مبتورة  املغرب  خريطة 

موقع  )املــصــدر:  الجنوبية(( 

إخباريتحليل 

تراكـم األخطـاء يهـدد 
مستقبل رئيس الحكومة أخنوش 

لم يتسن بعد معرفة مستوى رئيس الحكومة عزيز أخنوش فيما يتعلق بتدبير الملفات الداخلية، وفيما يتعلق بإدارة 
»لعبة األغلبية« في مواجهة المعارضة، كما لم يتسن للمتتبعين تجريبه في المحك الحقيقي، وهو »إقناع الشعب« 

بقراراته الحكومية)..(، ألن الوقت الزال مبكرا، لكن رئيس الحكومة الذي تكلف حتى اآلن بمهمتين خارج المغرب، ظهر 
متذبذبا وجلب حوله اللغط في كلتا المهمتين اللتين أسندتا له، وأوالهما تمثيل جاللة الملك في مبادرة »الشرق األوسط 

األخضر« التي احتضنتها السعودية قبل أيام، وكذا حضوره في افتتاح فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر 
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )COP 26(، والتي تحتضنها مدينة غالسكو بأسكتلندا، 

في الفترة الممتدة ما بين 1 و12 نونبر 2021.
إعداد : سعيد الريحاني

رئيس الحكومة عزيز أخنوش رفقة قادة أغلبيته: عبد اللطيف وهبي ونزار البركة

بداية متعثرة لحكومة »رجال األعمال«  
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هوية بريس/ 26 أكتوبر 2021(.
وبعيدا عن التفاعل »الفايسبوكي«، 
التي  اآلراء  بــعــض  ــاك  هــن ــت  ــان ك
ــا الــصــحــافــة الــعــربــيــة،  ــه ــت ــداول ت
لرئيس  املحرج  الوضع  عن  تتحدث 
الحكومة، فـ))ما حدث، شكل صدمة 
توضيحا  ونرجو  املغاربة،  ألغلب 
ــي، فمن  ــرب ــغ امل لــلــمــوقــف  رســمــيــا 
مبادرة  قمة  وخلفيات  صــور  خــال 
املنعقدة  األخضر«  األوسط  »الشرق 
السعودية  العربية  بعاصمة اململكة 
 ،2021 أكتوبر   25 يــوم  الــريــاض، 
عزيز  الحكومة  رئيس  ُكِلّف  والتي 
الجالة  صاحب  بتمثيل  أخنوش، 
امللك محمد السادس في هذه القمة، 
ــد أظــهــرت الــصــور وخــلــفــيــات  وقـ
وال  »مبتورة«  املغرب  خريطة  القمة 
الشيء  املغربية،  الصحراء  تشمل 
املغاربة..  استياء غالبية  أثار  الذي 
والفاضح  الــصــارخ  االنــتــهــاك  هــذا 
للمملكة  الترابية  للوحدة  والواضح 
من  رســمــي  تم بحضور  املغربية، 
قيل  وإذا  املغربية،  الحكومة  رئيس 
لنا أن هذا مؤتمرا دوليا، والعديد من 
البلدان لها مواقف ال تساند املوقف 
املغربي، كان من باب أولى، الضغط 
وإن  كاملة،  الخريطة  وضع  باتجاه 
فارغا،  الكرسي  ترك  الحال  اقتضى 
احتجاجا على املوقف السلبي وغير 
أو  للمؤتمر،  املضيفة  للدولة  املحايد 
يتم  وسط  لحل  التوصل  األقل،  على 
وهو  الدولي،  القانون  في  اعتماده 
املغربية  الخريطة  ووضــع  الحياد 
فاصل  خط  وضع  وللتمييز  كاملة، 
عليه،  مــتــنــازع  اإلقــلــيــم  بــأن  يفيد 
تحت  ــت  ــ الزال رمــاديــة  منطقة  أو 
بتر  أمــا  املتحدة،  األمــم  هيئة  نظر 
فيعني  الــخــريــطــة،  مــن  الــصــحــراء 
املوقف  ضــد  الــوقــوف  وضــوح  بكل 
البوليساريو،  رواية  وتأكيد  املغربي 
وهذا أمر مجانب للصواب ومخالف 
للحقائق على األرض، وذلك بشهادة 
)املــصــدر:  نفسها...((  السعودية 
القدس  ليساوي/  طارق  رأي.  مقال 

العربي(.
نفس الكاتب أعاه، قال: ))ما يهم 
الخريطة  بتر  أن  كيف  هو  املغاربة، 
للمغرب،  الرسمي  الوفد  له  ينتبه  لم 
انتباه أخنوش لألمر  فقد خلف عدم 
سخطا كبيرا لدى املواطنني املغاربة، 
العيار  من  فضيحة  األمــر  معتبرين 
صورة  التقاط  بعد  خاصة  الثقيل، 
العالم  دول  رؤساء  من  العديد  رفقة 
واملسؤولني الحكوميني أمام »لوغو« 
)شعار( قمة مبادرة »الشرق األوسط 
األخضر«، الذي يظهر املغرب مبتور 
الــصــحــراء((، وأضــاف وهــو يسأل 
رئيس الحكومة: ))إذا كنت يا سيدي 
أخنوش وطنيا حقا وتشعر بأن هذا 
لتحقيق  ضيعة  مجرد  ليس  الوطن 
وطنيا  كنت  لــو  ومــغــانــم،  مكاسب 
وابن رجل مقاوم كما تقول، ملا قبلت 
لوحدة  معادية  قمة  في  باملشاركة 
العاهل  تمثل  وأنك  سيما  ال  اململكة، 
املغربي  العاهل  كان  فهل  املغربي.. 
في  واملشاركة  صورة  بأخذ  سيقبل 
بــاده  جغرافية  مــن  انتقصت  قمة 

أن  جازما  أعتقد  واحــدا؟  شبرا  ولو 
العاهل املغربي لن يقبل بذلك مطلقا، 
الخارجية  وزير  كان  لو  وربما حتى 
فمهما  ــر،  ــاألم ب قــبــل  ــا  مل املــغــربــي، 
نختلف مع الرجل في بعض مواقفه، 
ورجل  قانون  رجل  بأنه  نقر  أننا  إال 
دبلوماسية، ويدرك جيدا خطورة ما 
وفد  وبحضور  الرياض  بقمة  حدث 
مستوى،  أعلى  على  مغربي  رسمي 
قد نختلف على كثير من السياسات 
الشأن  إدارة  في  املعتمدة  العمومية 
والحقوقي،  واالجتماعي  االقتصادي 

ولكن ال خاف أن املغرب، من طنجة 
في  التفريط  يمكن  ال  لكويرة،  إلــى 
دفع  التراب  ألن هذا  ترابه،  من  شبر 
وأموالهم  دمائهم  من  املغاربة  ثمنه 

ومستقبلهم..((.
وبعيدا عن قمة الرياض، شارك رئيس 
اإلثنني  يوم  أخنوش،  عزيز  الحكومة، 
الدورة  فعاليات  افتتاح  في  املنصرم، 
األطراف  ملؤتمر  والعشرين  السادسة 
اإلطارية  املتحدة  ــم  األم اتفاقية  في 
 ،)COP 26( ــاخ  ــن امل تغير  بــشــأن 
مدينة  فعالياتها  تحتضن  والــتــي 

احتفت  وقد  األسكتلندية،  غاسكو 
املشاركة،  بهذه  مغربية  مواقع  عدة 
رئيس  من  كا  بأن  القول  طريق  عن 
بوريس جونسون،  بريطانيا،  وزراء 
ــام لـــألمـــم املــتــحــدة  ــعـ واألمـــــني الـ
عزيز  استقبا  غوتيريس،  أنطونيو 
أخنوش، لكن ما سكتت عنه املواقع، 
هو »األخطاء البروتوكولية« لرئيس 
وهو  ظهر  الذي  املغربية،  الحكومة 
ــام لألمم  ــع ال يــديــر ظــهــره لــألمــني 
املتحدة على املنصة، قبل أن يتدخل 

هذا األخير لتنبيهه إلى ضرورة 

أول قرار حكومي لفرض »جواز التلقيح« تسبب في عودة االحتجاج للشارع 

بعيدا عن قمة الرياض، 
شارك رئيس الحكومة، 

عزيز أخنوش، يوم اإلثنين 
المنصرم، في افتتاح 

فعاليات الدورة السادسة 
والعشرين لمؤتمر األطراف 

في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ 
)COP 26(، والتي تحتضن 
فعالياتها مدينة غالسكو 

األسكتلندية، وقد احتفت 
عدة مواقع مغربية بهذه 

المشاركة، عن طريق 
القول بأن كال من رئيس 
وزراء بريطانيا، بوريس 

جونسون، واألمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريس، استقبال عزيز 
أخنوش، لكن ما سكتت 

عنه المواقع، هو »األخطاء 
البروتوكولية« لرئيس 

الحكومة المغربية، الذي 
ظهر وهو يدير ظهره 

لألمين العام لألمم 
المتحدة على المنصة، 

قبل أن يتدخل هذا األخير 
لتنبيهه إلى ضرورة 

»الوقوف بشكل معتدل 
ألخذ صورة تذكارية قبل 

االنصراف«، بينما كان 
أخنوش قد نسي األمر، 

بعد حديث قصير مع 
جونسون)..(
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معتدل ألخذ صورة  بشكل  »الوقوف 
كان  بينما  االنصراف«،  قبل  تذكارية 
حديث  بعد  األمر،  نسي  قد  أخنوش 

قصير مع جونسون)..(.
البروتوكولية  األخطاء  كانت  وإذا 
رئيس  خــرجــات  أولـــى  طبعت  ــد  ق
بعض  فــإن  الــخــارج،  إلــى  الحكومة 
على  ظهرت  قــد  »القلق«  مــؤشــرات 
الداخلي، رغم أن الحكومة  املستوى 
بعد  يتم  ولــم  بدايتها،  فــي  الزالــت 
تسبب  حيث  كامل،  بشكل  تشكيلها 
بجواز  اإلدالء  إلزامية  رفــض  قــرار 
في  الــعــامــة،  األمــاكــن  فــي  التلقيح 
مسبوقة  غير  احــتــجــاجــات  ظــهــور 
هذه  أن  والخطير  الحكومة،  ضــد 
الــشــارع،  عبر  كانت  االحتجاجات 
حيث خرج مئات املواطنني للتظاهر 
ضد القرار الحكومي، منذ 21 أكتوبر 
املظاهرات  هــذه  أن  غير  املنصرم، 
بعض  فــي  مــؤســف  بشكل  انــتــهــت 
املتظاهرين،  من  عدد  باعتقال  املدن، 
ما شكل فرصة لـ»التنديد الحقوقي« 
الشعارات  أن  علما  الحكومة،  بهذه 
املتظاهرين،  بــعــض  رفــعــهــا  الــتــي 
تجاوزت الحديث عن جواز التلقيح، 

إلى املطالبة برحيل الحكومة.
في هذا الصدد، تناولت الصحافة 
الوطنية قضية اعتقال املحتجني في 
املواقع  أغلب  أن  علما  مقاالت،  عدة 
لرئيس  املسؤولية  تحميل  تجنبت 
))قــامــت  فقد  مــبــاشــرة،  الحكومة 
بعض  بإيقاف  العمومية  السلطات 
االنصراف  رفضهم  بعد  املحتجني 
بباب  االحتجاجي  الشكل  ومواصلة 
األحد )الرباط(، قبل أن يتفرق باقي 
املحاذية  األزقـــة  على  املتظاهرين 
فعلى  ــخــامــس..  ال محمد  ــشــارع  ل
انتشرت  السابقني،  اليومني  امتداد 
ــوات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ دعـ
اإلدالء  إجبارية  ترفض  االجتماعي، 
بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى 
العمومية  واملؤسسات  الفضاءات 
وكذلك  والخاصة،  العمومية  وشبه 
الفندقية  املؤسسات  إلــى  للدخول 
واملقاهي  واملــطــاعــم  والسياحية 
واألماكن املغلقة واملحالت التجارية 
ــات الــريــاضــة والــحــمــامــات،  ــاع وق
احتجاجية  بأشكال  ذلــك  وجسدت 
في كل من الرباط والدار البيضاء(( 

)املصدر: هسبريس(.
عند  الداخلية  املشاكل  تقف  وال 
التوتر الذي تسبب فيه رفض جواز 
إن  بل  الحاالت،  بعض  في  التلقيح 
مع  تزامنت  الحكومة  عمل  بــدايــة 
املواد  أسعار  في  صاروخية  زيــادة 
الــزيــادات التي  ــي  األســاســيــة، وه
تحضير  في  الشروع  منذ  انطلقت 
املعطيات  تفيد  حيث  االنتخابات، 
))عددا مهما من املواد الغذائية  أن 
في  املــواطــنــون  يستعملها  الــتــي 
ــادات  زي طالتها  اليومي،  عيشهم 
و50   25 بني  ما  تتراوح  صاروخية 
بالنسبة  الحال  هو  كما  املائة،  في 
سعرها  ارتفع  التي  السميدة،  ملادة 
 7 بثالثة دراهم ونصف، منتقال من 

للكيلوغرام،  دراهم   10.5 إلى  دراهم 
بدورها  املعجنات  أسعار  وعرفت 
 1.70 بني  ما  تراوحت  كبيرة  زيادة 
الواحد،  للكيلوغرام  ودرهمني  درهم 
بــدوره  العدس  سعر  ارتفع  بينما 
من  منتقال  ونصف،  دراهــم  بثالثة 
ونصف،  درهما   15 إلــى  درهما   12
الشاي  الكيلوغرام من  وارتفع سعر 
واالرتفاعات  املائة..  في   7 بنسبة 
من  عدد  شهدتها  التي  الصاروخية 
زيت  أيضا  طالت  الغذائية  ــواد  امل
املائدة، التي سبق أن عرفت زيادات 
أثــار  مــا  فقط،  أسابيع  قبل  مهمة 
موجة غضب في صفوف املواطنني، 
 12 من  بالجملة  اللتر  سعر  قفز  إذ 
)املصدر:  درهما((   16 إلى  درهما 

موقع هسبريس(.

ــق األمـــــر بــمــرحــلــة  ــعــل ســـــواء ت
االنتخابات أو ببداية عمل الحكومة 
في  ــادة  ــزي ال قنبلة  ــإن  ف الــحــالــيــة، 
رئيس  مستقبل  ــهــدد  ت األســـعـــار 
الحكومة بشكل مباشر، وهو ما دفع 
لدى  املنتدب  الوزير  لقجع،  فــوزي 
املكلف  واملالية،  االقتصاد  ــرة  وزي
إعالميا،  الخروج  إلــى  بامليزانية، 
عبر الدعوة إلى عدم تحميل حكومة 
ارتــفــاع  مسؤولية  أخــنــوش  عــزيــز 
أسعار عدد من املواد االستهالكية..

وال يمكن الحديث عن البداية املثيرة 
عما  الحديث  دون  للحكومة،  للجدل 
عزيز  إقــدام  حول  الصحافة  أثارته 
من  موظفا   50 طــرد  على  أخنوش 
رئاسة الحكومة، فقد ))أصدر عزيز 

قرارات  الحكومة،  رئيس  أخنوش، 
 50 بــإعــفــاء  بالتعسفية،  وصــفــت 
وتجريد  الحكومة،  برئاسة  موظفا 
مهامهم،  مــن  بالرئاسة  املوظفني 
ــن املــلــفــات  وســـحـــب مــجــمــوعــة مـ
تعطيل  في  والسقوط  منهم،  املهمة 
عليها  يشرف  كان  حساسة  ملفات 
مهامهم  مــن  املعفيون  املــوظــفــون 
مصادر  وأفــادت  إنــذار،  سابق  دون 
في  صــدرت  اإلعــفــاءات  أن  مطلعة، 
املساطر  اتباع  دون  املوظفني  حق 
قانونية  مهلة  وإعــطــاء  القانونية 
للموظفني لتسوية وضعية التحاقهم 
بـــــاإلدارات الــســابــقــة الــتــي كــانــوا 
يعملون بها، وشددت املصادر، على 
 50 مع  تعامل  الحكومة  رئيس  أن 
بطريقة  الحكومة،  برئاسة  موظفا 

ضاربا  خاصة،  بشركة  املستخدمني 
بعرض  العمومية  الوظيفة  قانون 
الحائط.. وخلف القرار صدمة وسط 
من  املوظفون  يتحمله  ملا  املوظفني 
أحد  أن  كما  كــبــيــرة،  مــســؤولــيــات 
الشراكة  ملف  على  يشرف  املوظفني 
الشراكة  وملف  األمريكية  املغربية 
يربك  أن  قبل  البريطانية،  املغربية 
تعيش  حيث  الشراكة،  تلك  القرار 
قرار  بسبب  توقف  حالة  الشراكة 
املــســؤول عنها  أخــنــوش، وغــيــاب 
واملشرف عليها الخبير بتفاصيلها.. 
أخنوش  قـــرار  املــوظــفــون  ووصـــف 
ضيقة  لحسابات  التعسفي،  بالطرد 
وتحكم بعض معاونيه وفريقه القادم 
ــرارات رئيس  ــ مــن الــشــركــات، فــي ق

املوظفون  التحق  بعدما  الحكومة، 
على مدى عهدين حكوميني من حكومة 
اليوسفي  الــرحــمــان  عبد  املــرحــوم 
والعثماني((  كيران  بن  وحكومة 
)املـــصـــدر: مــوقــع أشـــطـــاري/ 30 

أكتوبر 2021(.
ــر بــاألخــطــاء  ــ ــواء تــعــلــق األم ــ س
البروتوكولية أو بضعف التواصل، 
مثل  حــســاســة،  مــلــفــات  فــتــح  أو 
فإن  املقاصة،  وصندوق  الضريبة 
الحديث عن أخنوش وهو في بداية 
مساره على رأس الحكومة، ال يشكل 
لحد اآلن سوى دقا لناقوس الخطر، 
تنتظره،  التي  الثقيلة  امللفات  بفعل 
وفريقه  الحكومي،  فريقه  وتنتظر 
غير الحكومي، الذي يعتمد عليه في 

كل كبيرة وصغيرة)..(.

نموذج لألخطاء البروتوكولية، في »كوب 26«، أخنوش يدير ظهره لألمين العام لألمم المتحدة، وفي السعودية يحمل شعارا ال يعترف بمغربية األقاليم الجنوبية 

سواء تعلق األمر باألخطاء البروتوكولية أو بضعف التواصل، أو 
فتح ملفات حساسة، مثل الضريبة وصندوق المقاصة، فإن الحديث 

عن أخنوش وهو في بداية مساره على رأس الحكومة، ال يشكل 
لحد اآلن سوى دقا لناقوس الخطر، بفعل الملفات الثقيلة التي 

تنتظره، وتنتظر فريقه الحكومي، وفريقه غير الحكومي، الذي 
يعتمد عليه في كل كبيرة وصغيرة)..(
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كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  
ويدور

متى تحرر شوارع مراكش من »تجهيزات« خارج الخدمة ؟ في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

من  بــكــل  احملــلــيــة  الــســلــطــات  تمكنت 
املاضي،  األسبوع  والعرائش،  الكبير  القصر 
مغشوشة  أجــبــان  عملية صنع  إحــبــاط  مــن 
كــانــت تــســوق يف مــدن الــشــمــال وبــاقــي املــدن 
املـــغـــربـــيـــة، وذلــــــك داخــــــل وحــــــدة صــنــاعــيــة 
ــيــــادة تـــطـــفـــت، حـــيـــث كــانــت  بـــبـــوجـــديـــان قــ
تستعمل مواد محظورة من أجل حتضير 
هذه األجبان التي تظهر وكأنها مستوردة 
مـــن خــــارج املـــغـــرب، ومت حــجــز مــجــمــوعــة 
استعمالها  يتم  التي  الكيماوية  املواد  من 
يف صــنــاعــة األجـــبـــان ومــشــتــقــاتــهــا، وكـــذا 
دهون  قبيل  من  الصالحية  منتهية  مــواد 
علب   Baltimar  08 )نـــوع  غــذائــيــة  نباتية 
براميل  وكــذا  كــلــغ(،   25 فئة  مــن  كارتونية 
)الــرايــب(،  مخمر  بحليب  معبأة  معدنية 
املــدن  ولــبــاقــي  للشماليني،  تسويقها  يتم 

املغربية.

ال زال مسلسل إغالق املعبر احلدودي 
»باب سبتة« مستمرا إلى 30 نونبر 2021، 
كل  فندت  التي  الرسمية،  اجلريدة  حسب 
أنه سيتم فتحه يف  تقول  التي  االدعــاءات 
ومتديد  املغرب  صمت  لكن  األيـــام،  هــذه 
اإلغالق، يجعل مصير هذا املعبر مجهوال.

األحــيــاء مبدينة  مــن  الــعــديــد  تعاني 
حيث  العمومية،  اإلنــارة  غياب  من  تطوان، 
تعيش على وقع ظالم دامس منذ مدة دون 

أي تدخل من طرف اجلهات املعنية.
ــعـــت  اجلــــمــــاعــــة وضـ ــة  ــ ــاســ ــ رئــ أن  ورغـــــــــم 
مجموعة من األرقام املتعلقة بقسم اإلنارة 
لــنــداءات  أنــهــا ال تستجيب  إال  الــعــمــومــيــة، 
تؤكد  التي  تصريحاتهم،  حسب  املواطنني، 

أن بعض هذه األرقام خارج التغطية. 

الصحة  وزارة  فيه  تعمل  الــذي   الوقت  في 
وإلى جانبها وزارة الداخلية، على فرض جواز 
التلقيح على املغاربة مع اإلبقاء على اإلجراءات 
وإجبارية  الجسدي  كالتباعد  سابقا  املتخذة 
ارتداء الكمامات الوقائية، نجد رئيس الجماعة 
التوجيهات  هذه  كل  يضرب  لتطوان،  الترابية 
على  املعنية  السلطة  وتــحــرص  تعمل  التي 
في  يظهر  حيث  الحائط،  بعرض  تطبيقها، 
فعاليات  افتتاح  الجماعية خالل حفل  الصورة 
الدورة 14 للمنتدى الدولي لألشرطة املرسومة، 
الذي احتضنته مدينة تطوان، األسبوع املاضي، 
)يظهر( رئيس الجماعة دون كمامة وقائية ولم 
الجسدي  بالتباعد  املتعلق  البروتوكول  يحترم 
بها  املعمول  الوقائية  اإلجـــراءات  من  وغيره 

للوقاية من فيروس »كوفيد 19« .
وقد أعطى رئيس الجماعة الترابية لتطوان، 
وزارة  وممثل  اإلقليمي  املجلس  رئيس  رفقة 
من  والعديد  والــتــواصــل،  والثقافة  الشباب 
املــنــتــدى،  هـــذا  حــضــرت  الــتــي  الشخصيات 
التدابير  احترام  عدم  على  حيا  مثاال  )أعطوا( 
السلطات  تفرضها  التي  الصحية  واإلجــراءات 
إلزامية  سن  بعد  خصوصا  املواطنني،  على 

الدخول  أجل  من  التلقيح  جــواز  على  التوفر 
عدم  على  ــادة  زيـ املغلقة،  األمــاكــن  هــذه  ملثل 
احترام البروتوكول املوصى به من طرف وزارة 

الداخلية التي تعمل على معاقبة مخالفيه.
حول  تطوان  بمدينة  جــدال  خلق  األمــر  هــذا 
القانون  تطبيق  عن  املعنية  الجهات  تغاضي 
على الجميع، وأن املغاربة سواسية أمامه، لكن 

دون  فئة  على  يطبق  القانون  تطوان،  بمدينة 
املواطنني،  بني  التمييز  يخلق  ما  وهذا  أخرى، 
يناشدون  والــذيــن  منهم،  عــدد  تعبير  حسب 
إجــراءات  تطبيق  على  تسهر  التي  الجهات 
من  العلمية،  اللجنة  وتعليمات  الصحة  وزارة 
الجميع  على  القانون  تطبيق  على  العمل  أجل 

دون استثناء.

ــد مـــن رؤســـاء  ــدي ــع يـــســـارع ال
هذه  الــشــمــال،  بجهة  الجماعات 
األيام، إلى التصويت على ميزانية 
متتالية،  دورات  عبر  الجماعات 
اقتناء مجموعة من  وذلك من أجل 
وذلك  القديمة،  الستبدال  املعدات 

لتصفية تركة الرؤساء السابقني.
بإدراج  الرؤساء  بعض  قام  وقد 
الجماعات  سيارات  بيع  موضوع 
في نقطة الدورات، من أجل اقتناء 
أخرى جديدة تتماشى مع سياسة 
الجماعات،  لهذه  الجديدة  املكاتب 
وذلــك  الــقــرويــة،  منها  خصوصا 

الجدد  املنتخبون  هــؤالء  ليتمتع 
بوسائل نقل جديدة ومريحة.

اعتمدت  التي  الجماعات  هــذه 
ــحــويــالت في  ــت مــجــمــوعــة مـــن ال
امليزانية خالل الدورة االستثنائية 
هذه  من  بعضا  األخيرة، خصصت 
التحويالت لشراء سيارات جديدة 
لرئاسة الجماعات، والبعض اآلخر 
ودعم  اتفاقية  ــرام  وإب لعقد  منها 
املقربة  واألنــديــة  الجمعيات  بعد 
من هؤالء املنتخبني، وذلك كمكافأة 
االنتخابية  الحمالت  دعم  على  لها 

األخيرة.

الجماعات  من  العديد  أن  ورغم 
للبنية  تــفــتــقــد  ــال  ــشــم ال بــجــهــة 
ــارات اإلســعــاف  ــيـ الــتــحــتــيــة وسـ
هذا  كــان  حيث  املــدرســي،  والنقل 
من أولــويــات هــؤالء الــرؤســاء من 
تزخر  جديدة  مرحلة  تدشني  أجل 
تنموي  ــع  ــاب ط ذات  بــمــشــاريــع 
برامج  إطار  في  تندرج  اجتماعي 
فك العزلة وتهييء املسالك الطرقية 
الذي  الشتاء  لفصل  واالستعداد 
إلى  الجماعات  من  العديد  يحول 
الفيضانات  معزولة بسبب  مناطق 
كما هو الحال خالل األشهر القليلة 

املاضية، لكن املسؤولني عن بعض 
تركة  تصفية  فضلوا  الجماعات، 
الرؤساء السابقني، كما أن البعض 
جديدة  معدات  اقتناء  فضل  اآلخر 
حتى  مكاتبهم  تجهيز  أجــل  مــن 
ظروف  في  االشتغال  لهم  يتسنى 
ميزانية  حساب  على  ولو  أفضل، 

الجماعة.
وتظل املشاريع التنموية والبنية 
فيه  يفكر  شيء  آخر  هي  التحتية 
أن  انتظار  في  املنتخبني،  هــؤالء 
تجود عليهم جهة معينة كاملجالس 

اإلقليمية أو املجالس الجهوية.

تصـفية تركة رؤساء الجماعات السابقين.. أولوية الرؤساء الجدد

مراكش

ية وال كمامات وقائية تدشين لقاء دولي بتطوان  دون إجراءات احتراز

عزيز الفاطمي
 

  

مراكش،  ملدينة  والزائر  الساكن  يختلف  ال 
سياحية  وقاطرة  متجددة  حاضرة  كونها  عن 
املوضوع  لكن  الــوطــن،  ــوع  رب مستوى  على 
تعبر  بصورة  طرحه معزز  بصدد  نحن  الذي 
على  تتجسد  التي  األوضاع  من  مجموعة  عن 
تفاعالت  فهي  الحمراء،  املدينة  واقــع  أرض 
املعنية واملدبرة  بالجهة  مرتبطة  وتقاطعات 
حسب  القرار، كل  وأصــحــاب  املحلي  للشأن 

موقعه من املسؤولية.
مفروضة  تكون  قد  وغيرها  الصورة  فهذه 
بقدرة قادر خارج السياق الدستوري الذي يقر 
بربط املسؤولية باملحاسبة، وينص على الحق 
في الوصول إلى املعلومة، ولإلشارة فقد سبق 
مناسبات  في  أشارت  أن  »األسبوع«  لجريدة 
في  املنتخبني  كبار  أحد  واستفسرت  متكررة 
دون  لكن  طرحه،  بصدد  نحن  الذي  املوضوع 
أي  الساعة  لحدود  يصدر  ولم  شافي،  جواب 
لتستمر  العام،  ــرأي  ال تنوير  أجــل  من  بيان 
إلى  تشير  الــلــوحــات  أو  هــذه الــتــجــهــيــزات 
معلومات أصبحت في خبر كان، واألدهى من 
كاذبة في  خاطئة  معلومات  تقدم  أنها  هــذا، 
القراء الكرام  أدعو  لذلك  املعلومة،  عوملة  زمن 
إلى التمعن في الصورة، التي تعود إلى فترة 

»الصابو«  صاحبة  »أفليمار«  شركة  تأسيس 
السيارات،  مراكن  استغالل  من أجل  امللعون 
املدينة  شـــوارع وأزقـــة  معظم  جــهــزت  حيث 
تبني  إشهارية  ولوحات  وآليات  بتجهيزات 
مدة  وتزيد حسب  تختلف  التي  التسعيرة 
لم  سيارة  كل  تعتقل  كانت  أنها  كما  الوقوف، 
 40 غرامة  فرض  مع  التسعيرة  يؤد صاحبها 
درهما حتى وصلت القضية إلى القضاء، الذي 

قضى بعدم قانونية هذه اإلجراءات.
اللوحات  من  نموذجا  اللوحة  هذه  وتمثل 
ملراكش  الجماعي  املجلس  خصصها  التي 
مراكن  قطاع  إنقاذ  إلى  منه  سعيا  السابق، 
السيارات، الذي يعرف فوضى عارمة ال تطاق، 
ومــن أجــل احــتــواء جــزء مــن هــذه الفوضى 
عسى أن تمتص غضب الغاضبني، قام بنصب 
مجموعة من اللوحات واإلعالنات تبني وتحدد 
وسائل  لبعض  كواجب  القانونية  التسعيرة 
و4  بالنهار  درهم   2 السيارة  يلي:  كما  النقل 
درهم   1.5 النارية  الــدراجــات  بالليل.  دراهــم 
العادية  الدراجات  بالليل.  دراهم  و3  بالنهار 
هذه  أن  إال  بالليل،  و1.5  بالنهار  درهــم   1
التسعيرة غير معترف بها من طرف مجموعة 
انتشارا  املنتشرين  الــســيــارات  حــراس  مــن 

مهوال بكامل تراب املدينة.
ــدت في  لـــإلشـــارة، فــشــركــة »أفــلــيــمــار« ولـ
وتمت  الجازولي،  عمر  األسبق،  العمدة  عهد 
املصادقة على دفتر التحمالت في عهد العمدة 
املنصوري،  الزهراء  فاطمة  والحالية  السابقة 

وأمام سيل من شكايات املواطنني املتضررين 
من إجراءاتها، عمل املجلس الجماعي املنتهية 
بلقايد، على  العربي  محمد  برئاسة  واليته 
تدبير  لها  املفوض  الشركة  لنشاط  حد  وضع 
من  مــارس  شهر  نهاية  مع  السيارات  مراكن 
أهل  بني  املتداول  السؤال  أن  إال   ،2016 سنة 
احتفاظ  وراء  السر  مــا  ــا:  ــ وزواره مــراكــش 
ــة املــديــنــة بــأجــهــزة ولــوحــات  ــ ــوارع وأزق شــ
كان،  خبر  في  أصبحت  التي  شركة »أفليمار« 
الذين  املدينة  زائري  لدى  ارتباكا  يخلق  مما 
لتبقى  الشركة؟  هذه  خدمات  نهاية  يجهلون 
تقدم  واألجهزة  اللوحات  تلك  أن  الخالصة، 
تجاهل  هو  األكبر  والغلط  مغلوطة،  معلومات 

الجهة املعنية لهذا الوضع.
وفي نفس سياق التجهيزات خارج الخدمة، 
األكشاك  من  مجموعة  إلى  اإلشــارة  من  بد  ال 
تستغل  خلت،  ســنــوات  منذ  الخدمة  ــارج  خ
أن  واألدهــى  العمومية،  املمرات  من  مساحة 
ملجموعة  مفضلة  أماكن  إلــى  تحول  بعضها 
لقضاء  واملنحرفني  واملشردين  املعتوهني  من 
حاجتهم البيولوجية، مما يخلق منظرا مقززا 
الكشك  في  ولنا  الكريهة،  الــروائــح  وينشر 
الخطابي  الكريم  عبد  شــارع  بتقاطع  الكائن 

وشارع الزرقطوني، ما يزكي هذا القول.
تدخل  يستدعي  الوضع  فهذا  العموم،  على 
الجهات املعنية، في مقدمتهم والي جهة مراكش 
صاحب  بصفته  مــراكــش،  عمالة  عامل  آسفي 
بعدم  تعهدت  التي  املدينة  وعمدة  األول،  القرار 

التفريط في مراكش رغم انشغاالتها الوزارية.
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»الــشــغــل«،  مبـــدونـــة  الــتــهــلــيــل  في زمن 
أجبر عدد من السائقني العاملني بشركة  بحي 
احملروقات  توزيع  يف  مختصة  بإنزكان  تسيال 
ــوت احملـــركـــات، عـــلـــى الــتــوقــيــع واملــصــادقــة  ــ وزيـ
األجل تتضمن  محددة  غير  عمل  عقود  على 
الـــتـــزامـــات تــصــب يف صـــالـــح املــشــغــل وتــفــتــقــر 
ألبـــســـط الـــشـــروط الــقــانــونــيــة لــــأجــــراء، من 
والتأمني  االجــتــمــاعــي  الــضــمــان  غــيــاب   حيث 
الصحي والتعويضات عن األبناء، وبعد جلوء 
الشركة  إدارة  استفسار  إلــى  العاملني  بعض 
حـــول املـــوضـــوع، هـــددوا بــالــطــرد، كــمــا أن أحــد 
الشغل بحثا  مفتشية  الــتــجــأ إلــى  السائقني 
عن اإلنصاف، إال أنه قوبل بأبواب موصدة يف 
وجهه، نظرا لليد الطولى إلدارة الشركة)..(، 
اجلهات  يطالبون  السائقني  فإن  عليه،  وبناء 
املسؤولة بضرورة التدخل لرفع الظلم عنهم.  

وعامل  ماسة  سوس  جهة  أعطى والي 
يوم  حجي،  أحمد  ــان،  ــن إداوت أكــاديــر  عمالة 
الرسمية ألشغال  االنطالقة  املاضي،  الثالثاء 
والذي  الطيور«،  »وادي  التبادل  قطب  تهيئة 
األول  اخلــط  مشروع  إجنــاز  إطــار  يف  يندرج 
اخلدمة  من  العالي  املستوى  ذات  للحافالت 
بـــاص«، ويسعى هذا  تــرام  أكــاديــر  ــواي  »أمــل
املشروع املسند لشركة »التنمية احمللية أكادير 
إلى  احلــضــريــة«،  والــتــنــقــالت  للنقل  الكبير 
وتعزيز  أكادير،  ساكنة  عيش  شروط  حتسني 
يف  واملساهمة  املدينة  بهذه  املستدام  التنقل 
مع  أحيائها،  من  للعديد  احلضري  التأهيل 
تعزيز  يف  واملساهمة  البيئي  بعدها  إدمـــاج 

جاذبيتها.

مبدينة  نظيفة«  »أيــــادي  قررت جمعية 
إنـــزكـــان، رفـــع دعـــوى قــضــائــيــة ضــد الشرطية 
الــوقــفــة  مــتــظــاهــرات خـــالل  بتعنيف  املــتــهــمــة 
ــة جــــواز  ــيــ ــزامــ ــة إللــ ــاهـــضـ ــنـ ــة املـ ــيـ ــاجـ ــتـــجـ االحـ
املاضي،  أكادير يوم األربعاء  التلقيح، مبدينة 
بصدد  أنها  لها،  بــالغ  يف  اجلمعية  وأوضــحــت 
جـــمـــع املـــعـــطـــيـــات اخلــــاصــــة بـــواقـــعـــة »إقــــــدام 
شــرطــيــات عــلــى تــعــنــيــف مـــواطـــنـــات مــســاملــات 
ميارسن حقهن املشروع يف االحتجاج السلمي، 
الــــذي يــكــفــلــه الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون املــغــربــيــني 
واملواثيق الدولية«، ودعت اجلمعية، املواطنات 
واملواطنني الذين تعرضوا للتعنيف من طرف 
التواصل معها من  إلــى  األمــن،  ورجــال  نساء 

أجل تقدمي شكاية يف املوضوع.

ــل املـــســـؤول اجلـــمـــاعـــي الــســابــق  ــث م
إلنــزكــان، يــوم األربــعــاء املــاضــي، أمــام أنظار 
بتهمة  إنـــزكـــان،  مبحكمة  التحقيق  قــاضــي 
على  بــنــاء  والــنــصــب  قــضــائــي  مــقــرر  حتقير 
مواجهة  يف  املواطنني  أحــد  به  تقدم  شكاية 
تنفيذ حكم قضائي  عن  امتنع  الذي  املسؤول 

احلائز لقوة الشيء املقضي به.
تخلف  ــد  قـ اجلـــمـــاعـــي  ــؤول  ــســ ــ امل وكـــــان 
يف جــلــســات ســابــقــة عــن احلـــضـــور رغــم 
بواسطة  إحضاره  وتقرر  توصله باالستدعاء، 
إلى  قضيته  تأجيل  تقرر  كما  العمومية  القوة 

غاية 22 نونبر اجلاري، لبسط دفوعاته.

من  املـــواطـــنـــني  مـــن  اشتكى العديد 
العمومي بشارع  امللك  انتشار ظاهرة احتالل 
ســيــدي يــوســف بــأكــاديــر، حــتــى أن املــمــرات به 
بــاتــت شــبــه مــغــلــقــة، وأمــــام هـــذا الـــوضـــع، بــات 
بحرية  للمشي  أمــاكــن  يــجــدون  ال  الــراجــلــون 
بــحــكــم امــتــداد عــربــات الــبــاعــة اجلــائــلــني إلــى 
اجلميع  ســالمــة  معرضني  الــطــريــق  منتصف 
للخطر، لــذلــك يــتــســاءل عــدد مــن املــواطــنــني 
بـــأكـــاديـــر: مــتــى ســتــتــدخــل الــســلــطــات إلنــفــاذ 

القانون وإيجاد حل للظاهرة؟

العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 2021

كواليس  جهوية

داء
أص

ســـوسية فــقــط باالســم  مستــشـــفى 
 الزمامرة

الصويرة

الرباح

ير الصحة ؟ ما هذا يا وز

عزيز العبريدي
 
  

والذي  بالزمامرة،  املحلي  املستشفى  يفتقر 
البشرية  املـــوارد  إلــى   ،2010 سنة  في  افتتح 
الطبية  التجهيزات  وأيضا  واملختصة،  الكافية 
للمرضى  الصحية  الخدمات  لتقديم  الضرورية 
ترابية  جماعات  بسبع  القاطنني  واملواطنني 
أوالد  بالركيك،  سانية  الغنادرة،  الزمامرة،  هي: 
والتي  والعكاكشة،  الوليدية،  الغربية،  سبيطة، 

يبلغ عدد سكانها أكثر من 170000 نسمة.
املستشفى  هذا  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
الطبية  التجهيزات  أبسط  على  يتوفر حتى  ال 
قياس  آالت  مثل  املرضى،  ملراقبة صحة  الالزمة 

ضغط الدم والسكري والحرارة.
والغريب في األمر أن بناية املستشفى املحلي، 
لم تعد تحمل سوى االسم، فقد تآكلت أسوارها 
تشكل  وأصبحت  الداخلية  وأسقفها  الخارجية 
خطرا على العاملني بها واملرضى على السواء، 
نتيجة انعدام أشغال الصيانة وعدم إصالح هذه 
افتتاحها،  من  سنة   11 عن  يزيد  ما  منذ  البناية 
وبالتالي، فإن هذا املستشفى يحتاج إلى إصالح 
حقيقي وجذري لكي يكون في مستوى تطلعات 
مجموعة  أن  كما  املــذكــورة،  الجماعات  سكان 
غير  بهذا املستشفى  املــوجــودة  األقــســام  مــن 
أجهزتها  نقل  بسبب  أبوابها،  وأغلقت  مشغلة 
وأطرها الطبية إلى املستشفى اإلقليمي بسيدي 
ومختبر  الجراحية  العمليات  قسم  مثل  بنور، 
والعظام،  املفاصل  وقسم  الطبية،  التحليالت 

من  فيعاني  التوليد،  قسم  أما  األطفال،  وقسم 
األساسية  الطبية  التجهيزات  في  حــاد  نقص 
التوليد  أطباء  مثل  املختصة  الطبية  واألطــر 
ــاك عـــدد قليل  الــقــيــصــريــة، وهــن والــعــمــلــيــات 
بهذا  يلدن  اللواتي  الحوامل  النساء  من  فقط 
املستشفى، بينما جل الحاالت يتم إرسالها إلى 
الجهوي  املستشفى  أو  بنور،  سيدي  مستشفى 
أطباء أخصائيني  لعدم توفر  بالجديدة، نظرا 
واللوازم الطبية من أجل القيام بالعمليات 
يعرض  ما  وهــو  والتخدير،  القيصرية 
النساء الحوامل للخطر، إذ هناك حاالت 
قبل  الطريق  في  الحوامل  فيها  ــدت  ول

الوصول إلى الوجهة املقصودة.
يفتقر  اآلخــر  هــو  املستعجالت  قسم 

لتقديم  الضرورية  التجهيزات  إلى 
حياة  وإنقاذ  األولية  اإلسعافات 

من  املـــرضـــى 
مثل  ــوت،  ــ املـ
قــــــــــــارورات 
األوكـــســـجـــني 
والـــــــلـــــــوازم 

إلسعاف  الطبية 
إذ  ــــني،  ــاب ــــصــ امل

بعض  ــي  ف يضطر 
ــرضــى إلــى  األحــيــان امل

إلى  الــصــيــدلــيــات،  مــن  اقتنائها 
التجهيزات  تــوفــر  عـــدم  جــانــب 
األمعاء  بغسل  الخاصة  الطبية 
ــوت، ال  إلنــقــاذ املــصــابــني مــن املـ
االنتحار  حـــاالت  بعض  سيما 
املواد  بعض  تناول  عن  الناتجة 

الجديدة،  مدينة  إلى  إرسالها  يتم  إذ  السامة، 
وهنا  الطريق،  في  وفاتهم  في  يتسبب  ما  وهو 
السالم  حي  في  املنتحر  بالشاب  املثال  نعطي 
بالزمامرة، واملرأة األرملة املنتحرة بمركز اثنني 
العاملة  الطبية  األطر  قلة  إلى  إضافة  الغربية، 
بقسم املستعجالت، وسوء االستقبال والتواصل 
مع املرضى، سواء من طرف األطر الطبية املكلفة 
الذين  الليليني  الحراس  أو  بالديمومة 
مع  ومواجهات  نزاعات  في  يدخلون 

املرضى.
اإلسعاف  بسيارات  يتعلق  وفيما 
فجلها سيارات  للمستشفى،  التابعة 
اإلسعاف التابعة للجماعات الترابية 
قــارورات  إلى  تفتقر  فهي  السبع، 
ــى أطــر  ــ ــســجــني وإل األوك
حمل  على  مدربة  طبية 
ــي األســـرة،  ــرضــى ف امل
خـــاصـــة اإلصـــابـــات 
حوادث  عن  الناجمة 
ــر، وانـــعـــدام  ــســي ال
ــة بــهــا،  ــافـ ــظـ ــنـ الـ
هو  الذي  فسائقها 
جماعي،  مــوظــف 
شــيء،  بكل  يقوم 
بحمل  املكلف  فهو 
املريض  أو  املصاب 
إلى  ونقله  الــســريــر  فــي 
يعرض  ما  وهو  املستشفى، 
حــيــاة املــريــض إلـــى خطر 
توفره  لعدم  نظرا  إضافي، 

على تكوين طبي. أيت الطالب

موظفون غاضبون لعدم 
االنتخابية تعويضاتهم  صرف 

األسبوع
 
  

بمختلف  العاملني  املوظفني  من  مجموعة  يشتكي 
سيدي  إقليم  لعمالة  التابعة  والباشويات  القيادات 
بنور، والذين كانوا مكلفني بعملية مراجعة اللوائح 
الذي  الكبير  الحيف  من  السنة،  لهذه  االنتخابية 
التعويضات  مــن  استفادتهم  عــدم  جـــراء  لحقهم 

املخصصة لهذه العملية، حسب مصادر مطلعة.
الذين  املوظفني،  هؤالء  أن  املصادر،  نفس  وأكدت 
أشرفوا على املراجعة االستثنائية للوائح االنتخابية 
أجل  من   ،2021 ماي   30 إلى   10 من  املهنية  للغرف 
 06 بتاريخ  املنظمة  املهنية  الغرف  أعضاء  انتخاب 
غشت 2021، وأيضا على مراجعة اللوائح االنتخابية 
املمهدة   ،2021 يوليوز   01 إلى  يونيو   02 من  العامة 
املجالس  وأعضاء  النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب 
الجماعية واملجالس الجهوية، والتي نظمت يوم 08 
بمجهودات  قاموا  املوظفني(  )هؤالء   ،2021 شتنبر 
اللوائح  مراجعة  قصد  مرهقة  وبــأعــمــال  جــبــارة 
القيام  منها  مهام،  عدة  بهم  أنيطت  إذ  االنتخابية، 
وإجراء  القيد،  ونقل  الجديدة،  التسجيالت  بعملية 
التشطيبات، وإعداد محاضر اللجان اإلدارية املكلفة 
إلى  إضافة  االنتخابية،  اللوائح  ومراجعة  بوضع 
القيام بجميع التحضيرات الالزمة إلجراء العمليات 
أوقات  في  العمل  عليهم  فرضت  والتي  االنتخابية، 

العمل وخارجها، )السبت واألحد والعطل(.
ــى انــتــهــاء  فــبــعــد مــــرور حـــوالـــي شــهــريــن عــل
من  الفئة  هــذه  زالــت  ال  االنتخابية،  االستحقاقات 
املوظفني بدون تعويضات إلى يومنا هذا، مما جعلها 
تشعر باستياء عميق جراء هذا اإلقصاء املرير، هذا 
السلطة  ورجال  أعوان  فيه  استفاد  الذي  الوقت  في 
بعمالة  باالنتخابات  املكلفني  املوظفني  وبــعــض 

اإلقليم، من تعويضات سخية.

سيدي بنور

جريمة بيئية تنسف أجمل غابة في الصويرة 

حفيظ صادق
 
  

وما  البيئة،  جمال  تحفظ  الصويرة  ذاكرة 
القصب  لواد  املحاذية  الغابة  به  تزخر  كانت 
طبية،  نباتات  من  القصب،  قنطرة  بجانب 
وأشجار كثيفة وطبيعة خالبة ورائحة التربة 
الندية، واألزهار البرية ذات الرائحة الزكية.
بامتياز،  سياحيا  متنزها  املكان  هذا  كان 
وملتقى لألسر والعائالت املسلمة واملسيحية 
واليهودية، وحسب شيوخ املدينة، فقد كانت 
رياضية وثقافية،  وأنشطة  حــفــالت  تــقــام 
بخرجات  يــقــومــون  ــدارس  ــ امل طلبة  ــان  وكـ
الكتشاف هذا املكان الجميل، ودراسة التربة 

والجيولوجية بصفة عامة.
عليها  وغلبت  الغابة  مالمح  تغيرت  لكن.. 
الجائر،  والرعي  والتسيب  اإلهمال  مظاهر 

وثمار  أخشاب  من  الغابة  ــروات  ث وسرقة 
غيرها.

طرف  مــن  ترتكب  حقيقية  جريمة  إنــهــا 
الــبــيــئــة، فــبــني عشية  ــان فـــي حـــق  اإلنـــسـ
مطرحا  الــغــابــة  هــذه  أصبحت  وضــحــاهــا 

لألزبال ومخلفات البناء.
يتعلق  الـــذي   11\03 ــم  رق الــقــانــون  فهل 
بالجريدة  البيئة  واســتــصــالح  بحماية 
 2003/6/19 بتاريخ   5118 عــدد  الرسمية 
ــشــريــف رقــم  ــر ال ــي ــه ــظ الــصــفــحــة 1900 ال
59/03/01 الصادر في 10 ربيع األول 1424، 
واملثير  ــع؟  ــواق ال أرض  على  تطبيقه  يتم 
بعمالة  للبيئة  مصلحة  هناك  أن  والغريب، 
والغابات،  املياه  الصويرة ومندوبية  إقليم 
تدعي  جمعيات  عشر  مــن  أكثر  عــن  فضال 

اهتمامها بالبيئة والبيئة منهم براء.
هذا نداء إلى كل مسؤول من أجل التفاتة 
إلى غابة مدينة الصويرة التي طالها اإلهمال، 

وقد يكون ذلك مقصودا ألغراض دنيئة.

رحل يعتدون على مواطن رفض أيت باها
بممتلكاته العبث 

  
األسبوع

 
  

ــن  ــ ــواط ــ تـــــعـــــرض م
ــزال  ــ ــت أم ــ بــجــمــاعــة أي
بإقليم اشتوكة أيت باها، 
املاضي،  الخميس  يــوم 
العــــتــــداء خــطــيــر مــن 
طرف أحد الرعاة الرحل، 
إصــابــتــه  إلـــى  أدى  مـــا 

بجروح خطيرة نقل على 
للمستشفى. إثرها 

محلية،  ملصادر  ووفقا 
الرحل  أحــد الــرعــاة  فــإن 
قام باالعتداء على املعني 
بعدما دخل معه في نقاش 
في  الجائر  الرعي  حول 
ــه، األمـــر الـــذي لم  أمــالك
في  ليشرع  ألحدهم  يرق 
بواسطة حجرة  ضــربــه 
باقي  يلتحق  أن  قــبــل 
زمالئه إلتمام االعتداء.

والغريب في األمر، أن 
تدخل  دون  مر  االعــتــداء 

السلطات.
ــف نـــفـــس  ــ ــيـ ــ ــضـ ــ وتـ
الضحية  أن  املــصــادر، 
الدرك  لدى  شكاية  وضع 
محضر  امللكي لتحرير 
مرتكب  حق  تمهيدي في 
الخطيرة  الجنحة  هــذه 
العقلية  تــعــكــس  ــي  ــت ال
ممتلكات  على  املسيطرة 
بالرعي باملنطقة. العباد 
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هل ستدخل طريق تازرين 
ضمن اهتمامات رئيس 

الجماعة ؟
بوطيب الفياللي

 
  

إلقليم  التابعة  تــازريــن  جماعة  ساكنة  معاناة 
ــارة وســطــهــا، ال  زاكــــورة مــع الــطــريــق الــرئــيــســيــة املــ
وعدم  وكثرة حفرها  رداءتها  بسبب  وذلك  تنتهي، 
الــقــيــام مبــا يــلــزم مــن إصـــاحـــات عــلــى مــســتــواهــا، 
خال والية املجلس السابق الذي لم يكلف نفسه 
عناء تأهيلها وتركها تزداد رداءة )انظر الصورة(.

هاته  بــإدخــال  تــازريــن، مطالب  رئــيــس جماعة 
منه  إظــهــارا  اهتماماته،  ضمن  املهترئة  الطريق 
لــلــســاكــنــة حلــســن اهــتــمــامــه بــــأحــــوال مــديــنــتــهــم 
الطريق  هــذه  خصوصا  التحتية،  بناها  وتأهيل 
تذكر مستعمليها سوى مبنطقة منكوبة  التي ال 
ــار.. فهل  ــدمــ ــروب والــ ــ كــحــال مــنــاطــق تــعــيــش احلـ
الطريق  إصـــاح  عــلــى  اجلــديــد  املــجــلــس  سيعمل 
تستجيب  حتى  جماعتهم  تخترق  التي  املنكوبة، 
ملعايير السامة، أم أن السكان والسائقني سيكتب 
أرهقت  الــتــي  واألتــربــة  احلــفــر  مــع  التعايش  لهم 

مركباتهم ودراجاتهم ؟

العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 2021

زاكورة

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

)ســيــارات  الــطــرقــي  النقل  مهنيو  نظم 
البضائع  نقل  شاحنات  بصنفيها،  األجــرة 
لــحــســاب الــغــيــر، شــاحــنــات نــقــل املــعــادن 
بمدينة  اإلسمنت(  لنقل  املعدة  والشاحنات 
العيون الشرقية، وقفة احتجاجية أمام مقر 
على  التضييق  اعتبروه  ما  ضد  الباشوية، 
حرية ممارسة العمل النقابي، وبما اعتبروه 
أيضا شططا في استعمال السلطة من طرف 

باشا املدينة. 
باشا  تعاطي  بطريقة  املحتجون  ــدد  ون
وتحيزه  الــنــقــل،  ملف  تدبير  مــع  املــديــنــة 
ملبدأ  املطلق ألطراف أخرى، في خرق سافر 

بني  املسافة  نفس  اتــخــاذه  وعــدم  الحياد، 
التنظيمات النقابية، وهو ما شجع ممتهني 
النقل السري من »هوندات« و»خطافة« على 
وازع  وبدون  حرية،  بكل  نشاطهم  ممارسة 

وال رادع.
الوطني  للكاتب  إعــامــي  تصريح  وفــي 
العزيز  الطرقي، عبد  للنقل  النقابي  لاتحاد 
النضالية  الخطوة  هــذه  أن  أكــد  داودي، 
تنجم  قد  أخرى،  الرمزية ستتلوها خطوات 
وذلك  تاوريرت،  عمالة  صوب  مسيرة  عنها 

لفرض حرية ممارسة العمل النقابي.
وأضاف املتحدث ذاته، أنه يعتزم مراسلة 

املدير العام لألمن الوطني، ووزير الداخلية، 
مدينة  فــي  يــجــري  بما  علما  إلحاطتهما 
العيون الشرقية من تجاوزات خطيرة تمس 
الحقوقي  املجال  في  اإليجابية  التراكمات 

التي حققها املغرب.
املهنيون املحتجون،  من جهة أخرى، ندد 
املـــواد  أســعــار  فــي  املتتالية  ــادات  ــزي ــال ب
التي  املحروقات  رأسها  وعلى  األساسية، 
يعتبر املهنيون أنفسهم أول املتضررين بها، 
الشرائية  قدرتهم  من  تبقى  ما  على  وتجهز 
االقتصادية  الــتــداعــيــات  بفعل  املــنــهــارة 

لجائحة »كورونا«.

احتجاجات أمام 
عمالة الناظور  على 

التلوث البيئي 
خــرجــت ســاكــنــة جــمــاعــة بــنــي بــويــفــرور 
بــالــنــاظــور، يف مــســيــرة احــتــجــاجــيــة صــوب 
عــمــالــة الـــنـــاظـــور، وذلــــك احــتــجــاجــا على 
املعمل  لــهــم  يسببه  الـــذي  البيئي  الــتــلــوث 

املتواجد باجلماعة.
وشـــهـــدت املـــســـيـــرة االحــتــجــاجــيــة الــتــي 
دعت إليها فعاليات املنطقة، مشاركة عدد 
كــبــيــر مـــن ســاكــنــة اجلــمــاعــة، حــيــث طــالــب 
احملــتــجــون اجلــهــات املــســؤولــة، مبــن فيهم 
عــامــل إقــلــيــم الــنــاظــور، بــالــتــدخــل العاجل 
لــرفــع الــضــرر الـــذي حصل لهم مــن طرف 
املعمل املذكور، حيث ال حتترم فيه الشروط 
الازمة، كإعادة وتدوير الباستيك املسبب 

للتلوث، حسب تعبيرهم.
ــــت ســاكــنــة  ــــحـ الــــســــيــــاق، أوضـ ويف هــــــذا 
األمرين  تعاني  أنها  بويفرور،  بني  جماعة 
من ويات التلوث الذي يسببه هذا املعمل، 
كثافة  ذات  إن وجــوده وســط منطقة  حيث 
ســكــانــيــة، وبــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة، أصــبــح 
وتهديدا  يشكل خطرا  لكونه  مقبول،  غير 
ــاة الـــســـاكـــنـــة الــتــي  ــيــ ــرا لــصــحــة وحــ ــاشـ ــبـ مـ
أصــبــحــت تــعــانــي مــن عـــدة أمــــراض كالربو 

واحلساسية.
ورئيس  القيادة  قائد  أن  بالذكر،  جدير 
املسيرة  وقــف  حــاول  بويفرور،  بني  جماعة 
لـــكـــن دون جــــــدوى، حــيــث  االحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
اســتــكــمــل احملــتــجــون مــســيــرتــهــم يف اجتـــاه 

عمالة الناظور.

جمعية مغربية تطالب بجبر ضرر المغاربة المطرودين من الجزائر 

احتجاج مهنيي النقل الطرقي على باشا مدينة العيون الشرقية 

ظاهرة »الريزو« تهدد سالمة المواطنين وتفسد جمالية المدينةسطات

   نورالدين هراوي

انتشارا  سطات  مدينة  تشهد 
ــراج  ــا ألبـ ــوضــوي عــشــوائــيــا وف
التجمعات  مختلف  في  »الريزو« 
الشوارع،  وفي  بالسكان،  اآلهلة 
الفارغة،  األرضية  البقع  وقــرب 
ــر من  ــاب ــق ولـــم تــســلــم حــتــى امل
بلغة  مــنــهــا،  بــالــقــرب  الــتــوطــن 
»األسبوع«، حيث نهجت  مصادر 
مــخــتــلــف شـــركـــات االتـــصـــاالت 
أبــراج  لنشر  عشوائية  سياسة 
األماكن  مختلف  فــي  ــزو«  ــري »ال
الحساسة دون تنظيم أو تخطيط 
بصحة  كثيرا  أضر  مما  مسبق، 
على  املدينة  وبجمالية  السكان 

حد سواء.
الفوضوي  السياق  هــذا  وفــي 
ضوابط  بــدون  املتكرر  والعبثي 
سكان  استنكر  صارمة،  تنظيمية 
أبــراج  زرع  األحــيــاء  من  العديد 

رقابة من  أي  »الريزو« في غياب 
قبل السلطات املنتخبة املسؤولة 
عن تنظيم الشأن املحلي، محملني 

املتعاقبة،  واملجالس  املنتخبني 
ــيــة مــنــح الــتــراخــيــص  مــســؤول
لشركات االتصاالت بدون معايير 

مضبوطة تراعي املصلحة العامة 
على  الــخــاصــة،  املصلحة  قــبــل 
املتضررين،  السكان  تعبير  حد 
األرصــفــة  بعض  مــن  جعل  مما 
األبراج  من  سلسلة  إلى  تتحول 
العالية، وهذا ما اعتبره السكان 
ومضرة  العام  امللك  على  تراميا 
لهذه  املجاورة  خاصة  لصحتهم، 

األعمدة الشاهقة.
وعــلــى ضـــوء هـــذه الــظــاهــرة 
ــتــشــار أعــمــدة  الــعــشــوائــيــة الن
عبثية  بطرق  ووضعها  »الريزو« 
االهــتــمــام  دون  ــان  ــك م أي  فــي 
ــني،  ــن ــواط بــصــحــة وســـامـــة امل
املجلس  ــن  م الــســكــان  يلتمس 
تقنني  ووكــالــة  الجديد،  البلدي 
إعــادة  على  العمل  املــواصــات، 
املحوالت  تلك  تثبيت  في  النظر 
بشكل عشوائي، وأيضا مراجعة 
بشأنها،  املمنوحة  التراخيص 
بوضع معايير وقوانني تنظيمية 
السكان  سامة  على  حفاظا  لها 
اإلســاءة  وعــدم  املدينة  وجمالية 

إليها، تضيف نفس املصادر.

كواليس  جهوية

مخلفات غبار الفحم الحجري قرب المحطة الحرارية تهدد صحة الساكنةأسفي

 األسبوع
 

  

بالقرب  القاطنة  الساكنة  تعاني 
من  بأسفي،  الحرارية  املحطة  من 
الجو،  فــي  كثيف  غــبــار  انــتــشــار 
الفحم  تــكــســيــر  عــمــلــيــة  نــتــيــجــة 

ينذر  ــذي  ــ ال الــشــيء  ــحــجــري،  ال
حقيقية،  بيئية  كــارثــة  بحصول 
انتشار  من  السكان  يشتكي  حيث 
يؤثر  مما  منازلهم،  قــرب  الغبار 
األطــفــال  وخــاصــة  صحتهم  على 

واملرضى بالربو.
من  استيائهم  عن  السكان  وعبر 
عدم اهتمام إدارة املحطة الحرارية 
الخطر  من  وحمايتهم  ملطالبهم، 

حيث  بهم،  يحدق  الــذي  البيئي 
تنكرت للوعود التي قدمتها سابقا 

لرفع الضرر عنهم.
ــصــادر مــحــلــيــة، أن  ــادت م ــ وأفـ
لتكسير  ــة  آلـ ــن  ع ــاتــج  ن الــغــبــار 
قابا  جعله  قصد  الحجري  الفحم 
تشغيل  عملية  فــي  لاستعمال 
غبارا  ذلــك  يخلف  حيث  املحطة، 
لقاطني  ضــــررا  يــســبــب  أســــود 

املناطق املجاورة.
الدراسات  بعض  كشفت  وقــد 
أن الفحم الحجري يسبب تأثيرا 
واإلنــســان،  البيئة  على  صحيا 
ــراض،  أم عــدة  فــي  يتسبب  كما 
وجــهــاز  ــدم،  ــ ال لوكيميا  منها 
التنفسي،  والــجــهــاز  املــنــاعــة، 
الذي  الشيء  العصبي،  والجهاز 
من  الكثير  لــدى  مخاوف  يخلق 

سكان أسفي.
فــعــالــيــات  ــت  وجــه أن  ــق  وســب
تطالب  شكايات  باملدينة،  جمعوية 
لرفع  املسؤولة،  السلطات  بتدخل 
الضرر الذي تعاني منها الساكنة، 
بسبب املصانع الكيماوية واملحطة 
الحرارية، والتي تتسبب في تلوث 
أمــراضــا  وتــســبــب  للبيئة  كبير 

للساكنة. تنفسية 

»املــغــاربــة  جمعية  تستعد 
من  التعسفي  الــطــرد  ضحايا 
قضائية  دعوى  رفع  الجزائر«، 
عقب  الجزائرية،  الــدولــة  ضــد 
تعرض  الــذي  التعسفي  الطرد 
عهد  في  املرحلون  املغاربة  له 
عام  بومدين  هــواري  الرئيس 

.1975
وراء  من  الجمعية  وتسعى 
تحقيق  ــى  إلـ املـــبـــادرة،  ــذه  هـ
لضحايا  والــعــدالــة  اإلنــصــاف 
وتعويضهم  التعسفي،  الطرد 
نفسية  أضــرار  من  لحقهم  عما 
وإنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة، كما 
انتباه  إثــارة  الجمعية  تتوخى 
ــى حجم  إلـ ــدولـــي  الـ املــنــتــظــم 
آالف  تكبدتها  الــتــي  املــعــانــاة 

بصفة  املـــطـــرودة  الــعــائــات 
الجمعية  قامت  كما  تعسفية، 
وتوثيق  لجمع  مبادرة  بإطاق 
ــادات الــعــائــات  ــه ــة ش ــف وأرش
الطرد  عمليات  من  عانت  التي 

الجماعي. التعسفي 
الجزائرية  السلطات  أن  يذكر 
طــردت حــوالــي 45 ألــف أســرة 
قانوني  بشكل  مقيمة  مغربية 
ــة  الــجــزائــر، فــي قمة األزم فــي 
افتعلتها  التي  الدبلوماسية 
املغرب  استرجاع  بعد  الجزائر 
ألقــالــيــمــه الــجــنــوبــيــة، وبـــدأت 
عيد  يــوم  فجر  الــطــرد  عملية 
دجــنــبــر   18 فـــي  ــى،  ــ ــح األضــ
السلطات  أجبرت  حيث   ،1975
الــجــزائــريــة مــا يــقــرب مــن 45 

تعيش  مــغــربــيــة  ــرة  ــ أس ألـــف 
بشكل قانوني في الجزائر على 

مغادرة الباد، تاركة وراءها كل 
ممتلكاتها.
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مقاوم ورجل سلطة عزله أوفقير يطلب اإلنصاف
فـي مواجهـة الداخـلية 

إنزكان

تتالعب  جمعيات 
في المال العام دون 

سند قانوني 
   عبد الرزاق شاكر

 
  

كــشــف أحـــد الــفــنــانــن الــغــيــوريــن بــجــهــة ســوس 
ــادمـــة بــخــصــوص الــفــن  مـــاســـة، عـــن مــعــطــيــات صـ
األمـــازغـــي بــســوس، قــائــا أن هــنــاك رؤســـاء بعض 
اجلمعيات الفنية - لألسف الشديد - من عدميي 
الضمير واألخاق يقحمون بعض األشخاص من 
األقارب  يف اجلمعية لاستفادة من الدعم املالي 
أي  تربطهم   ال  أنــه  العلم  مــع  لــهــم)...(،  املمنوح 
من  ذلك يستفيدون  ومــع  الفني،  بامليدان  عاقة 
أزيـــد مــن 80 بــاملــائــة مــن املــبــلــغ اإلجــمــالــي الــذي 

تدعم به الدولة اجلمعيات الفنية.
وأضاف نفس املصدر، أن املبلغ اإلجمالي الذي 
مايير   8.8 هو  اجلمعيات،  لدعم  الدولة  تقدمه 
درهم سنويا وأن 97 باملائة من اجلمعيات ال تقدم 

أي وثيقة عن أعمالها.
ــار املــتــحــدث إلــى أن هــنــاك قــوانــن جديدة  وأشـ
مبا  استكمالها،  سيتم  وأخــرى  استحداثها  سيتم 
سيمكن املجتمع املدني من أن يصبح سلطة، وأن 
يخرج من منطق التسول إلى منطق االستحقاق 

وتكافؤ الفرص.
وأكـــد أحــد الــفــنــانــن يف لــقــاء نــظــم يــوم األحــد 
املــاضــي، أن مــواجــهــة املــصــيــر املــشــتــرك ينبغي أن 
تــكــون بــثــقــافــة املـــبـــادرة املــشــتــركــة، مــنــبــهــا إلـــى أن 
وهم  ثــاثــة،  أصبحوا  التشريع  مبنطق  الــشــركــاء 
مسؤوليتها  ومــن  تشريعيا  تــبــادر  الــتــي  احلــكــومــة 
والبرملان  وانــشــغــاالتــه،  املجتمع  لنبض  اإلنــصــات 
الـــــذي هـــو فـــضـــاء لــلــتــرافــع واإلقــــنــــاع والــتــوعــيــة 
وتأهيل العمل البرملاني، ثم املجتمع املدني الذي 
ــانـــون، قــال  أصــبــح شــريــكــا تــشــريــعــيــا مـــن خـــال قـ

الوزير أنه سيخرج قريبا إلى الوجود.

كواليس  جهوية

الجديدة

فاس

اختـالالت في الـدخول الجامـعي بكـليات الجـديدة

األسبوع
 

  

بمدينة  الــكــلــيــات  طــلــبــة  يــعــيــش 
منذ  املشاكل  مــن  العديد  الــجــديــدة، 
بداية الدخول الجامعي، على مستوى 
والحصص  تكوينات  وإلغاء  التدبير 

والتطبيقية. التوجيهية 
الطلبة  وحسب مصادر مطلعة، فإن 

يجدون صعوبة في تصحيح مسارهم 
والــعــلــوم  اآلداب  بكلية  الـــدراســـي 
سلك  تكوينات  ــغــاء  وإل االنــســانــيــة، 
املاستر، باإلضافة إلى عدم اإلعالن عن 
حصص األشغال التوجيهية واألشغال 
إلــى  الــعــلــوم،  كلية  ــي  ف التطبيقية 
الدورة  لتأخير  السلبية  األثار  جانب 
االستدراكية إلى بداية املوسم الجديد، 
على  الفرص  تضييع  عنه  ترتب  مما 

الطلبة وتعقيد مسارهم الجامعي.
كلية  قيام  املصادر  نفس  وانتقدت 
واالجتماعية،  االقتصادية  العلوم 

بسبب  الطلبة  مــن  العديد  بإقصاء 
والتنزيل  االنــتــقــاء،  عتبة  اعــتــمــاد 
ــوس  ــوري ــال ــاك ــب ــنــظــام ال ــاجــئ ل ــف امل
الطلبة  تمكني  دون  غامضة،  بطريقة 
عملية  في  واالرتجالية  املعلومة  من 
التسجيل، إلى جانب تأخر املسؤولني 
الطلبة  أمام  الجامعي  الحي  فتح  في 
املقبولني، ثم مشاكل املوقع اإللكتروني 
باالطالع على  للطلبة  والتي ال تسمح 

املعطيات.
واستنكر فرع االتحاد الوطني لطلبة 
املغرب بالجديدة، الوضع الذي يعيشه 

مؤكدا  بالجامعة،  والطالبات  الطلبة 
الطالبية  املكتسبات  عن  الدفاع  عزمه 
من  واملــشــروعــة،  الــعــادلــة  وحقوقهم 
خالل النضال والترافع، داعيا إدارات 
الطلبة  بتمكني  التعجيل  إلى  الكليات 
الحاصلني على اإلجازة من شهاداتهم 

في أقرب وقت.
رفضه  الــطــالبــي  الــفــصــيــل  وأكـــد 
الجديد  البكالوريوس  نظام  لتنزيل 
ــي،  بــشــكــل ارتـــجـــالـــي واســتــعــجــال
أبواب  غلق  في  االستمرار  مستنكرا 

الحي الجامعي.

الكالب الضالة تنشر الرعب في أحياء مكناس
محسن األكرمين

 
  

حي  ســاكــنــة  ــن  م مــجــمــوعــة  يشتكي 
الخالء  من  مكناس،  بمدينة   )2( األطلس 
الشرطة  لعمارات  املــحــاذي  العشوائي 
)سيدي بوزكري الغربي( وتلك الجحافل 
من الكالب الضالة، التي قد ال نتوفر عن 
كل اإلحصاءات السنوية التي تعرض لها 
التخويف  أو  بالعض  لألذى  األشخاص 
ال  وقــد  السعار،  داء  بنقل  أو  والــخــدش 
نتوفر على الرقم الحقيقي لكالب الشوارع 
املتشردة، لكن كثرتها باتت مقلقة باملدينة 
والرئيسية، فضال  العامة  وفي شوارعها 
عن استيطانها باملنطقة الخالء املذكورة. 
مصدر  الضالة  الكالب  أصبحت  فقد 
والجسدية  الصحية  السالمة  يهدد  خطر 
تكون  وقد  األمان،  املارة  ويفقد  للساكنة، 

كذلك سببا ناقال لألمراض وغيرها.
السالمة  ــأمــني  وت الــصــحــة  فحماية 

بمجلس  يتعلق  شأن  للساكنة،  الجسدية 
العمومية،  الترابية  والسلطات  الجماعة 
)الرحيم(  القضاء  على  عزمهم  ومــدى 
نهار  ليل  املتسكعة  الكالب  جحافل  على 
بما  ذلك  يتم  ولن  املدينة،  تــراب  بعموم 
)استعمال  تقليدية  ممارسات  من  سبق 
بالتدبير  نطالب  بل  الحية(،  الذخيرة 
قرار  واعتماد  )القانوني(  االحترافي 
التكفل   / مأوى  الرحيمة )تأمني  العناية 
من  املــتــزايــدة  األعـــداد  ألن  الجمعوي(، 
حسب  مقلقا،  رقما  باتت  الضالة  الكالب 

أحــيــاء:  مــن  بكل  الساكنة  تصريحات 
الزيتون، سباتا، بني امحمد، املنصور/، 
وغيرها،  البرج  العويجة،  تواركة،  روى، 
مــئــات كالب  الــقــضــاء على  ــات  ب لــذلــك، 
منه،  مفر  ال  أمــرا  ومحاربتها  الشوارع 
الكالب  مكافحة  لفرق  السريع  والتحرك 
أجل  من  وملحا،  ضروريا  بات  الضالة، 

حفظ السالمة الصحية للمواطنني.
الــذي  الخطر  عــن  تفهما  نتزايد  فلن 
تشكله تلك الكالب على الصحة والسالمة 

عن  نترافع  أن  نقدر  ولن  للساكنة،  العامة 
كمدينة  اإلسماعيلية  العاصمة  جمالية 
نهار  ليل  محتلة  وهي  وثقافية،  سياحية 
الضالة  الــكــالب  مــن  مجموعات  قبل  مــن 
والقطط املتشردة بشكل مزعج، ولن نطالب 
بتدبير  وال  الــحــيــة«،  »الــذخــيــرة  بتدخل 
)التسميم(، بل  العشوائية  قتل  أساليب 
ملعالجة  اإلطــار  االتفاقية  بتطبيق  نطالب 
ــشــردة  ــت ــالب والـــقـــطـــط امل ــكـ ــرة الـ ــاهـ ظـ
بتفعيل  نطالب  ــرى،  األخــ والــحــيــوانــات 
الرفق  إلى  تروم  التي  العلمية،  الضوابط 

بالحيوانات، والحماية القانونية لها.
مجلس  يتحمل  أن  املفروض  من  لذلك، 
في  مسؤوليته  الجديد،  مكناس  جماعة 
وتحقيق  للساكنة،  العامة  الصحة  حفظ 
السالمة واألمن الجسدي، كما يجب على 
أدوارها  تفعيل  املدني،  املجتمع  جمعيات 
من  الحد  في  واملساهمة  املساعدة  في 
الــشــوارع  الــكــالب املــتــشــرد على  تــدفــق 
بالحيوانات  للرفق  فروع كفالة  وخلق 
مجلس  مــع  ــات  شــراك عبر  ورعــايــتــهــا، 

جماعة مكناس تضمن الدعم لها.

مكنـــاس

مطرح  عــن  االســتــغــنــاء  بعدما مت 
أزمـــور وأصــبــحــت نــفــايــات املــديــنــة تنقل 
إلـــــى مـــطـــرح مــــــوالي عـــبـــد اهلل جــنــوب 
مــديــنــة اجلـــديـــدة، حتـــوم شــكــوك حــول 
أرضــــيــــة مــــطــــرح أزمــــــــور بـــطـــريـــق أوالد 
ــيـــة تـــفـــويـــتـــهـــا أو  ــانـ ــكـ رحــــمــــون حـــــول إمـ
احتالها يف إطــار االحــتــال املــؤقــت، أو 
الثاثاء،  بيع سوق  بيعها كما مت  حتى 
الــــذي حـــرم مــنــه الــتــجــار والــســكــان من 
ــهـــذا فــســلــطــات الـــوصـــايـــة  الــــتــــســــوق.. لـ

مطالبة مبتابعة ملف مطرح أزمور.

أزمور معاناة كثيرة  تعيش ساكنة 
الطرقات  واالختناق يف  االزدحــام  بسبب 
ــال األرصـــفـــة  ــتـ واألزقـــــــة، بــســبــب احـ
ــامــة مـــن طـــرف الــبــاعــة  ــع واألمـــاكـــن ال
اجلائلني و»الفراشة« وأصحاب العربات، 
هذه  بتحرير  املــواطــنــون  يطالب  حيث 
األماكن العامة من االزدحام حتى يتمكنوا 
والتاميذ  عملهم  مقرات  إلى  التنقل  من 

إلى املؤسسات التعليمية دون عناء..

الــبــنــزيــن حتــولــت  مــحــطــات  بعض 
إلـــى قــنــابــل مــوقــوتــة نــظــرا لــوجــودهــا يف 
بالسكان  آهلة  ومبناطق  األحياء  وسط 
واملارة، مما يشكل خطرا على املواطنن، 
ولهذا أقدم بعض أصحاب هذه احملطات 
عـــلـــى بــــنــــاء جـــــــــدران لـــتـــأمـــن مــحــيــط 
لألسف  جيدة،  مبادرة  وهي  محطاتهم، 
لم يقم بها بقية أرباب محطات الوقود 

من أجل ضمان السامة للجميع.

أزمور  بني  الرابطة  السيار  يق  الطر
مظلمة  ــق  طــري إلـــى  ــت  ــدة، حتــول ــ ــدي واجلــ
الغولف  مستوى  على  اإلنــارة  انعدام  بسبب 
يؤدي  الــذي  الظام  وهو  باجلديدة،  امللكي 
متر  أنها  رغم  للسير،  حــوادث  حصول  إلى 
وما  مازاغان  السياحية  احملطة  من  بالقرب 
ووفود  الرياضية  للفرق  استقبال  من  تعرفه 

من الوزن الثقيل.

ــي الـــوحـــيـــد  ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الــمــحــول الـ
دوار سيدي حمو بجماعة  يــزود  الــذي 
ــم يــعــد  ســـيـــدي عـــلـــي بــــن حــــمــــدوش، لــ
بالطاقة  ــدوار  الــ هــذا  تغطية  بــإمــكــانــه 
البناء  آفـــة  تــزايــد  بسبب  الــكــهــربــائــيــة، 
حيث  باملنطقة،  ونهارا  ليا  العشوائي 
الـــدوار  على  الكهرباء  انــقــطــاع  يسجل 
بــصــفــة مــتــكــررة، كــمــا أن املـــاء الــصــالــح 
ــات مــتــكــررة  ــاعـ ــطـ ــقـ لـــلـــشـــرب يـــعـــرف انـ

بسبب تزايد الطلب عليه.

أخبارأزمـــــــــــــورشكيب جالل

عمال اإلنعاش الوطني مستاؤون 
من تأخر صرف تعويضاتهم 

األسبوع

  
يطالب عمال اإلنعاش الوطني مبدينة فاس، بصرف 
التي  االنتخابية  باالستحقاقات  املتعلقة  تعويضاتهم 

أجريت يف شهري غشت وشتنبر املاضين.
وعبر عمال اإلنعاش عن استغرابهم من هذا التأخير 
اجلهات  ألبـــواب  رغــم طرقهم  مقنع،  أو سبب  مــبــرر  دون 
املسؤولة قصد متكينهم من التعويضات املخصصة لهم.

ــوان  ــ ــد تــــوصــــل أعــ ــقـ ــادر، فـ ــ ــصــ ــ ــعـــض املــ وحــــســــب بـ
السلطة الذين شاركوا يف تنظيم عملية االنتخابات 
مبــســتــحــقــاتــهــم املــالــيــة، بــيــنــمــا لـــم يــتــم حتــديــد أي 
اإلنعاش،  عمال  تعويضات  صرف  بخصوص  تاريخ 

مما خلق غضبا كبيرا يف صفوفهم.
وتضيف نفس املصادر، أن غالبية عمال اإلنعاش 
يعانون ظروفا صعبة، بسبب األجرة البسيطة التي 
مصاريف  لتغطية  تكفي  ال  والــتــي  بــهــا  يــتــوصــلــون 

البيت والكراء وفاتورة الكهرباء.
وبالرغم من تقدمهم بعدة شكايات وطرق أبواب 
السلطات املعنية، إال أنهم الزالوا ينتظرون اإلفراج 
عن مستحقاتهم، مما دفعهم إلى طرق أبواب والي 

جهة فاس مكناس، قصد التدخل إلنصافهم.

األسبوع

  
الطالب، شكايات  القادر  عبد  املقاوم  راسل 
وزير  الحكومة،  رئيس  من  كل  إلى  ورسائل 
رئيسة  واملــالــيــة،  االقتصاد  وزيـــرة  الــعــدل، 
ومؤسسة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
اإلدارية  وضعيته  تسوية  أجل  من  الوسيط، 
واملالية والصحية، بإحالته على التقاعد بأثر 
سنوات  لعدة  عالقا  ملفه  ظل  بعدما  رجعي، 
هيئة  مــن  تحكيمي  قـــرار  على  تــوفــره  ــم  رغ
دجنبر   31 بتاريخ  واملصالحة«  »اإلنــصــاف 

2008 )عدد 10546(.
وأوضح الطالب، أنه يعيش معاناة اجتماعية 

ومادية منذ عزله من منصبه على رأس املقاطعة 
أوفقير  الجنرال  قبل  من  بأكادير  الحضرية 
سنة 1966، رغم حصوله على قرار من املحكمة 

اإلدارية بتاريخ 23 فبراير 1968 يقضي 
وزارة  أن  إال  الــعــزل،  قـــرار  بإلغاء 
تسوية  في  تماطل  ظلت  الداخلية 

وضعيته منذ سنني.
أنه  الطالب،  القادر  عبد  وقــال 
والحركة  املــقــاومــة  ــال  رج ــاور  ج
ــة، حــيــث ســبــق لــه أن  ــي ــوطــن ال

الحكومة  تنصيب  لقاء  حضر 
الـــجـــزائـــريـــة املــؤقــتــة 

ــات  ــرح بـــرئـــاســـة ف
عباس، وبوضياف 
 ،1958 ــة  ــ ــن ســ
الحوس  بمنزل 

بنعلي بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء، إلى 
جانب أحمد ولحاج، والد رئيس الحكومة عزيز 
وبحضور  واكريم،  إبراهيم  وشريكه  أخنوش، 
وإيــدر  والصنهاجي  الخطيب  الدكتور 
مفتش  الجندي  ومحمد  وبونعيالت، 

حزب االستقالل بالجهة الشرقية.
بــاألمــر رئيس  املــعــنــي  ويــنــاشــد 
أجل  من  العدل،  ــر  ووزي الحكومة 
الحكم  وتنفيذ  إلنصافه  التدخل 
بتسوية  ــاضــي  ــق ال الــقــضــائــي 
بعدما  ــة  اإلداري وضعيته 
ســنــة   36 قـــضـــى 
ــطــرق أبـــواب  ي
ــات  ــســ ــؤســ ــ م

الدولة.
لفتيت



المعادلة المرفوضة: التلقيح اختياري والجواز إجباري..

حزبية  هيئات  به  استدلت  فيما  أخــوض  ال  حتى 
بطالن  على  التأكيد  أجل  من  حقوقية  ومنظمات  ونقابية 
كوثيقة  التلقيح  جــواز  باعتماد  القاضي  الحكومة  قــرار 
منازلهم  داخـــل  مــن  املــواطــنــن  ســـراح  إلطـــالق  حصرية 
أدلة  أنها  ولو  العادية،  حيواتهم  بممارسة  لهم  والسماح 
الحكومة  لجعل  كافية  ومنطقية  وحقوقية  قانونية  وقرائن 
إلى  واالحتكام  زلتها،  على  واالعتذار  قرارها  عن  تتراجع 
أغلبية  البالد،  فعاليات  كل  مع  واملشاورة  التنسيق  منطق 
ومعارضة، واإلنصات إلى نبض الشارع قبل اتخاذ قرارات 
الشعب.  لحرية  سالبة  أنها  عنها  يقال  أن  يمكن  ما  أقل 
وحتى ال أعيد وأكرر ما جادت به أقالم وألسنة رواد مواقع 
التواصل االجتماعي، من غضب وحسرة وإحباط، بعد أيام 

من تزكية حكومة أخنوش، واستبشار املواطنن بالبديل الذي يفترض أن 
تقييد  يمكن  ال  أنه  إلى  اإلشارة  يكفي  سابقاتها..  ومآسي  هموم  ينسيهم 
حركة املواطن، والتسبب في حرمانه من التنقل والتبضع والعمل، بفرض 
ضد  التلقيح  أن  الحكومة  تعتبر  بينما  التلقيح،  جواز  على  التوفر  قرار 
الفيروس هو اختياري، بمعنى أن الحكومة مصابة بمرض النسيان، أو أنها 
باإلضافة  قانونية،  أسس  على  واملبني  السابقة  الحكومة  بقرار  تعترف  ال 
الحاصلن  أن  باعتبار  غموض،  من  ميدانيا  القرار  ذلك  سيفرزه  ما  إلى 
حيث  ومتحوراته،   »19 »كوفيد  من  معصومن  ليسوا  التلقيح  جواز  على 
وهي  الفيروس،  نقل  يمكنهم  كما  بالفيروس،  لإلصابة  التعرض  يمكنهم 
أمور ال تحتاج إلى أدلة، فاملئات من املستفيدين من اللقاحن األول والثاني 

أصيبوا بالوباء، ومنهم من توفوا.
واملحالت  واملقاهي  واملطاعم  املغربي  الشارع  سيعرفه  ما  أن  وباعتبار 
والخاص،  العمومي  العمل  وأماكن  اإلدارية  واملرافق  والخدماتية  التجارية 
من اصطدامات ونزاعات وتعطيل للسير العادي، سيدخل هذا القرار املغاربة 
قرار  لتطبيق  يسعى  من  بن  اليومية  والصراعات  الحروب  يشبه  ما  في 
الحكومة إرضاء أو احتراما لها، أو خوفا منها، وبن املعنين بتطبيق القرار 
عمومي  مرفق  أو  تجاري  ولوج محل  أرادوا  كلما  التلقيح  واستظهار جواز 
العقاب  مفاتيح  يملك  ومن  الضبطية  الصفة  يملك  من  غيره..  أو  خاص  أو 
القانوني لكل من يخالف قرار الحكومة، وبأي وسائل ستتم عملية املراقبة؟ 
وإلى أي حد يمكن لتاجر أو صاحب مقهى أو مطعم أن يطبق قرار الحكومة، 

علما أن القرار سيضر بتجارته وخدماته، وسيتسبب في هجرة زبائنه؟
بعض  فرض  يتطلب  الحالي  الوضع  أن  الحكومة  اعتبرت  إن  وحتى 
فإن  أجل مصلحتهم،  من  املواطنن  بعض حقوق  الطوارئ وضرب  حاالت 
بمعنى  متينة،  ركائز  على  مبنية  تكون  أن  يجب  والتجاوز  الضرب  عملية 
التلقيح  بن  مخيرون  هم  مواطنن  على  التلقيح  جواز  فرض  يمكن  ال  أنه 
التنقل  لحرية  وثيقة ضامنة  الجواز  هذا  اعتبار  يمكن  وال  التلقيح،  وعدم 
بسبب  واأللم  الحزن  عاشت  املغاربة  أسر  ألن  العادية،  الحياة  وممارسة 

مرض مجموعة من حاملي الجواز ووفاة بعضهم.
رواد  عن  يتحدث  لم  الذي  الحكومة  بالغ  جيدا  لنتصفح  هذا،  من  أكثر 

من  املهني  والتكوين  والجامعي  املدرسي  التعليم  قطاع 
املؤسسات  داخــل  وإداريـــة  تربوية  وأطــر  وطلبة  تالميذ 
كثافة  تعرف  التي  هي  املؤسسات  تلك  أن  علما  التعليمية، 
وثيقة  التلقيح  جواز  باعتبار  واكتفى  وبمحيطها،  داخلها 
واألقاليم،  العماالت  بن  األشخاص  لتنقل  معتمدة  وحيدة 
أجل  من  وكذا  العمومية،  أو  الخاصة  النقل  وسائل  عبر 
التي  الوحيدة  الوثيقة  اعتبره  كما  الخارج،  إلى  السفر 
ولوج  من  اإلدارات  ومرتفقي  واملستخدمن  املوظفن  تمكن 
اإلدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج 
واملطاعم  والسياحية  الفندقية  املؤسسات  إلــى  العامة 
وقاعات  التجارية  واملحالت  املغلقة  والفضاءات  واملقاهي 
يجري  عما  التغاضي  سيتم  فهل  والحمامات..  الرياضة 
ويدور بهذا القطاع، أم أن الحكومة تركت للوزارة الوصية 
حرية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، علما أن األمر يتعلق بقرار يدخل 
في إطار عمل اللجنة الوطنية الصحية، وأن الضرورة تقتضي أن التالميذ 

والطلبة أولى باالهتمام؟ 
كنا  الــذي  الطالب،  أيت  خالد  الجديد(  )القديم/  الصحة  وزيــر  فحتى 
ننتظر منه تقديم توضيحات وتسهيالت تذيب جليد الغضب والسخط على 
القرار الحكومي ويقدم لنا تطمينات تهدئ من روعنا، خرج ليهدد املغاربة 
من  سحبه  سيتم  الجواز  هذا  وأن  التلقيح،  جواز  على  التوفر  بضرورة 
املواطن بعد مرور ستة أشهر في حالة إذا لم يبادر إلى أخذ اللقاح الثالث.
بأساليب  تضغط  وبعدها  اختياري،  التلقيح  أن  للمغاربة  تؤكد  حكومة 
مختلفة نحو فرض التلقيح بطرق غير مباشرة، قبل أن »تخرج من روندتها« 

وتلزم املغاربة بضرورة التلقيح.
من  أقل ضررا  واالعتذار  القرار  أن سحب  الحكومة،  هذه  أعضاء  فليدرك 
وحتى  أحسن،  إلى  حسن  من  يسير  املغربي  الصحي  فالوضع  به،  التشبث 
وقرب فصل  الخريف  مع فصل  الطقس  برودة  ألن  قلت،  البشرية  التجمعات 
الشتاء، أنهت التجمعات الشاطئية والحفالت واألعراس، كما تقلصت فترات 
ارتياد املقاهي واملطاعم ليال، وبمزيد من التحسيس واملراقبة والتتبع للخلية 

الصحية الوطنية وفروعها، سنتمكن بحول هلل من جالء الوباء.
وفي حالة العناد والتشبث بالقرار، فإن هذا يفرز مشاكل مجانية ذكرتها 
سابقا، وسيفقد املغاربة الثقة في حكومة قد يرون أنها »خرجت من الخيمة 
مايلة«، وحتى إن قبلنا بهذا الجواز، فماذا سيفعل املواطن الذي لم يتلق 
أي لقاح مثال، وهو مضطر في يومه للسفر أو العمل أو التبضع.. وليدرك 
رئيس الحكومة، أخنوش، أن قراره »ما منوش«، وأن معادلته يصعب حلها، 

فال يمكن إذن، أن يكون التلقيح اختياريا وجواز التلقيح إجباريا..
التعامل  سيتم  كيف  البالغ:  بخصوص  أخيرا  ســؤاال  نطرح  أن  يبقى 
مرفق  أي  داخل  اعتقاله  يمكن  ال  ألنه  القرار،  خرق  مواطن  مع  القانوني 
أو  املحكمة  أو  السجن  أو  امللكي  الــدرك  أو  الوطني  األمــن  لدى  عمومي 
مقرات السلطة، فهي ببساطة مؤسسات عمومية ال يلج إليها إال من يتوفر 
املغربي  الشعب  أن  وأظن  الحكومة طبعا،  بالغ  التلقيح حسب  على جواز 

»يستاهل أحسن« من مثل هكذا ممارسات.. فارتقوا بنا حفظكم هلل.

المنبر  الحر
العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 2021
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قراءة مبسطة لبعض 

فصول قانون المسطرة 
المدنية

الجلسات:
ألن  إشــكــاالت،  يثير  ال  الجلسات  عقد 
علنية،  تكون  عــامــة،  كقاعدة  الجلسات 
قاعة  أبــواب  تكون  أن  بالعالنية،  ويقصد 
وال  الــعــمــوم،  وجــه  فــي  مفتوحة  الجلسات 
للمحاكمة،  باملتتبعن  غاصة  القاعة  تكون  أن  ذلك  بعد  يشترط 
في  كما  ذلــك  القانون  قــرر  إذا  سرية  الجلسات  بعض  وتكون 
غرفة  أمــام  تــدرس  التي  القضايا  أو  األحــداث  جرائم  مناقشة 
ألسباب  سرية  الجلسة  تكون  أن  القاضي  يقرر  أن  أو  املشورة، 

تمس بالنظام العام أو األخالق الحميدة.
القاعة  داخل  املحاكمة  سير  مهمة  الهيئة،  برئيس  وسيناط 
واملحافظة على النظام وطرد كل من يشوش على سير الجلسة، 
وإذا صدر من أي شخص سب أو قذف، فإن رئيس الجلسة يحرر 
من  التشويش  وإذا صدر  العامة،  النيابة  على  ويحيله  محضرا 
نقيب  على  ويحيله  محضرا  يحرر  الهيئة  رئيس  فإن  محامي، 

الهيئة.
للرئيس  ))يجوز  أنه  على  تنص   ،43 الفصل  من   4 فالفقرة 
الخصم  بطرد  يأمر  أن  ضوضاء،  أو  اضطراب  حالة  في  دائما 
أو وكيله، أو أي شخص آخر من الجلسة((، لكن الفقرة األولى 
))النطق  املدنية، تنص على  املسطرة  قانون  50 من  الفصل  من 
في  دارت  التي  للمحاكمات  بالنسبة  علنية  جلسة  في  بالحكم 
جلسات سرية((، كما صدر قرار حديث عن محكمة النقض، جاء 
فيه أن ))غرفة املشورة يجب عليها أن تنطق بالحكم في جلسة 

علنية((.
بالجلسات  املتعلقة  القواعد  نظم  املدنية  املسطرة  وقانون 

واألحكام في الفصول من 42 إلى 54. 

األحكام:
واألحكام  التمهيدية  األحكام  االبتدائية  املحكمة  عن  تصدر   

الفاصلة في املوضوع، والقرارات واألوامر القضائية.
املشكلة  املحاكم  عن  يصدر  ما  بأنها  األحكام  الفقه  وعــرف 

تشكيال قانونيا في منازعات رفعت إليها وفق إجراءات معينة.
هذه األحكام بعضها يصدر بصفة انتهائية، وال يكون الحكم 
بالتعرض،  فيه  فيطعن  غيابيا  صدر  إذا  عدا  ما  طعن  ألي  قابال 
للطعن  قابلة  وتكون  ابتدائية،  بصفة  تصدر  األحكام  وبعض 

باالستئناف، كما أن بعض القرارات القضائية ال تقبل الطعن.
والبيانات التي يجب أن تذكر في الحكم، منصوص عليها في 
التي  اإلشكالية  أن  غير  املدنية،  املسطرة  قانون  من   50 الفصل 
وباسم  القانون  باسم  يصدر  أن  يجب  الحكم  أن  هي  طرحت، 
صاحب الجاللة، وصدر عن محكمة حكم باسم القانون ولم يرد 
فيه اسم صاحب الجاللة، وملا عرض األمر على محكمة النقض، 
وقع خالف بن غرفتن: غرفة قالت بأن ذلك ال يؤثر على القرار 
املطعون فيه وال يكون سببا للنقض، على اعتبار أن صدور الحكم 
دستوريا،  محسوم  أمر  الجاللة،  صاحب  وباسم  القانون  باسم 
نص  ملا  كاشف  أمر  مجرد  هو  الحكم،  في  عليه  التنصيص  وأن 
عليه الدستور، بينما اعتبرت غرفة أخرى عدم ذكر صدور الحكم 
باسم صاحب الجاللة، سببا لنقض القرار، ألن النص القانوني، 
وهو نص دستوري، يحتم أن يذكر في القرار أو الحكم أنه صدر 
هذا  نؤيد  بدورنا  ونحن  الجاللة،  وباسم صاحب  القانون  باسم 

االتجاه.

األحكام تسليم 
التبليغية( النسخة  ضياعها،  التنفيذية،  )النسخة 

مسطرة األمر باألداء: 
رئيس  من  قضائي  أمــر  إصــدار  إلــى  ترمي  مبسطة  مسطرة 
مع  مالي  مبلغ  ــأداء  ب املدين  على  يقضي  االبتدائية  املحكمة 
تعديل  عليها  دخل  املسطرة  وهذه  القضائي،  الرسم  مصاريف 

مهم وأصبحت شروطها كما يلي: 
بالنسبة للطلب املقدم لرئيس املحكمة االبتدائية، يجب مراعاة 

ما يلي:
- أن يكون مبلغ الدين يزيد عن 5000 درهم.

- أن يكون الدين مستحق األداء بموجب ورقة تجارية أو سند 
رسمي أو اعتراف بدين.

- أن رئيس املحكمة يقبل الطلب كليا أو جزئيا، ويحكم بأداء 
أصل الدين واملصاريف والفوائد القانونية عند االقتضاء.

- في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، يبقي للمدعي الحق 
في اللجوء إلى املحكمة املختصة وفق اإلجراءات العادية.

الدين  وثيقة  من  بنسخة  مصحوبة  األمر  من  نسخة  تبلغ   -
للمحكوم عليه.

الطعن  يقبل سوى  وال  املعجل  بالنفاذ  مشموال  يكون  األمر   -
بالتعرض.

تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  هو  بالتعرض  الطعن  أجــل   -
التبليغ، ويقدم للمحكمة التي صدر األمر عن رئيسها.

- يمكن للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ األمر كليا أو جزئيا.
- يكون الحكم القاضي بتأييد األمر، مشموال بالنفاذ املعجل.

- الحكم الصادر عن املحكمة في إطار التعرض، يقبل الطعن 
باالستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

أجل  داخل  يبلغ  لم  إذا  األمر  أن  التقادم، وهو  من  نوع  هناك 
سنة من تاريخ صدوره، يعتبر وكأنه لم يكن، ويبقى أمام الدائن 

اللجوء للمسطرة العادية.

* من هيئة المحامين بالرباط
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يتبع

ذ. عبد الواحد بن مسعود *

حمراوي بوشعيب 

من أجلك
رفعت راية احلب
وجبت بها يف فرح
كل أحياء املدينة
وينابيع السعادة
تنفجر يف قلبي

حتى كادت الدنيا
أن تلفظني للكون

يف أسف
فأنا ملك للحب

يف زمني
ال أحد ينافسني

يف غزو قلبك
وامتالك مفاتيحه

وال أن يكون راهبا مثلي
يف صومعة حبك

فأنا احلبيب والشهيد
يف معارك احلب

حبك شيئان
عشق حتى املوت

أو فراق حد العذاب
وهذا ما كرهته

راية الحب  
المهاجري فؤاد

غضب الشعب اقترب
النور نور الحق يضيء األرض لغاية 
حلول الّظالم ليهدأ من فوقها إليه يسعى، 
ظالم  الظالم  حيث  املغرب،  في  عندنا  إال 
لسبب  ُينصف  فرج  وصول  لحن  الباطل 
والحرمان  للظلم  فيها  ُترك  من  عادي  غير 
ملحطة  الوطن  تحول  إذ  يتلّظى،  والفقر 
يدي  بن  العصا  بقوة  محظوظة  »ِقــّلــة« 
ال  مجحفة  أوامر  وألي  الضمير،  يفقد  من 
شاهقات  »القّلة«  لقلة  وتجزئات  يعصى، 
ويعرق  يتعب  ملن  شققها  ُتباع  البنيان 
ــار  ــات اخــت ــع ــى، وضــي ــشــق ويـــجـــوع وي
لقّلة  املنتسبن  هــواهــم  على  أصحابها 

املياه  مصادر  من  القريبة  خصوبة  األكثر  »القّلة«  قّلة 
لُتنِتَج  منها  التّليَّة  والسدود حتى  والجوفية  السطحية 
على مدار السنوات املمطرة منها واملصابة بالجفاف ما 
ُيصدَّر وال شيء منه داخل البالد يبقى، حصادا للعملة 
صناديق  ثقلها  من  تئن  معبأة  أكياس  في  الصعبة 
بعض األبناك َمْن ينّقب في تفاصيل تفاصيلها يعد من 
إلى  تطوان  من  العامة  على  محرمة  ومناطق  الحمقى، 
منافع  ازدراد  في  »القلة«  قّلة  قّلة  قّلة  الداخلة تستغلها 
أمسيات  من  داخلها  ُيقام  عما  املحروس  االستجمام 
الرشيد،  هــارون  كان  ما  بكثير  تفوق  وليلة  ليلة  ألف 
عنده  ما  بمحاسن  مجالسها  يتربع  العباسي،  الخليفة 
ى، أو لصيد الثروة السمكية الواصلة لسفن  للفجر يتَلهَّ
مصانع التحويل املبحرة صوب األقصى من دنا تكتمل 
سعة  في  وقصور  املُــَنــى،  كــلَّ  معها  السري  بالتعامل 
أحياء مشيدة من طرف قلة قلة قلة قلة »القلة« برمال من 
صفرو  إقليم  من  ورخام  العرائش  بإقليم  كائنة  جماعة 
غير  مقالع  من  طويلة نصفها  قائمتها  األخرى  واملواد 

مرخصة مستوَلى عليها بالفوضى.
الدفاع  شعار  برفع  يتبجحون  املعارضة  في  البعض 
عن  القتصارهم  بـــراء،  منهم  والشعب  الشعب،  عــن 
املتداول في بعض املقاهي في الكثير من املدن املعروفة 
مقهى مقهى، من لدن أْلِسنة بعض أصحابها من رسمين 
بعض  إللهاء  مباشرة  تنتقل  ادعـــاءات  بنشر  مكلَّفن 
لغاية  تكون  طاملا  التي  بأخبارها  السياسية  األوساط 
محددة في األقصى كاألدنى، واألمثلة كثيرة وكثيرة جدا 
مسّلط  استفزاز  من  يقع  عما  العام  الرأي  إبعاد  تخص 
ُينهب  ما  ولتغطية  املشروعة،  بحقوقهم  املطالبن  على 

الشعب بمقادير ال ُتحصى،  من ثروات 
أحاطها  من  أحاطها  مهما  أماكن  في 
ــراس عــلــى طـــول وعــرض  ــح ــآالف ال بـ
من  رواتبهم  املدفوعة  املغربية  اململكة 
فحدس  معروفة،  تظل  الشعب،  عــرق 
إن  يخطئ  ال  العظيم  املغربي  الشعب 
غد  وبعد  يفعل،  لن  فغدا  اليوم  سكت 
ُيظهر ما تفرزه تلك »اللحظة« الُعظمى، 
شيء  وال  بالحق  املنتصرة  املباركة 
آنـــذاك ستتعامل  ــاملــّرة.  ب ــواه  س آخــر 
الواليات املتحدة األمريكية مباشرة مع 
تتحالف  وال  قوية  دولة  الشعب، ألنها 
قوته  واملغرب  األقوياء  مع  إال  جوهريا 
في شعبه، لذا تعاملها معه اآلن ال ينأى عن هذا اإلطار، 
أنه  مدركة  ألنها  املغربي،  الشعب  تقّدر  الصن  حتى 
صابر عما يالقيه، ليس ضعفا وال انبطاحا، بل انتظارا 

لتلك »اللحظة«.
كلها  الحالية..  بينهما  ومــا  كالالحقة  ابقة  السَّ
يدافع  ملن  حاجة  في  اإلعاقة،  حامالت صفة  حكومات 
ُكنَّ  قادرات  غير  لتزداد ضائقة،  يدفعها  أن  قبل  عنها 
املرتزقة،  مع  املغرب  أزمة  تنتهي  متى  ملناقشة  حتى 
توترات  إطالة  برغبة  الجزائرية  الحجج  تبطن  في 
املنطقة، لصالح اإلبقاء املشترك للشعوب عن بعضها 
البعض متفرقة، ما دامت قوتها بمثابة أشد صاعقة، 
وِلما  فائقة،  املــرغــوب  في  حلوال  ــإلرادات  لـ تضيف 
على  القائم  األنسب  العصر  ذي  املستقبل  يتطّلبه 
وما  والقانون  والحرية  املُفعم بالعدل  الرشيد  الُحكم 

ِقيس على ذلك بنور الحق مشرقة.
في  ترّكز  أن  البرملان،  داخل  حتى  الحقة  املعارضة 
وفاقدي  املرضى  أحــوال  في  األهــم،  وأهم  واألهــم  املهم 
الكاملة  املساندة  في  املجاني،  العالج  في  الحقوق 
ملطالب األساتذة املتضررين كما وضحوا عشرات املرات 
تعرضوا  ما  مسؤولية  وتحميل  التعاقد،  وسيلة  من 
العالم،  أمــام  بكرامتهم  ومس  وتنكيل  ضرب  من  إليه 
الحكومة  املشروعة، وليست  الطرق  بكل  الدولة  وإرغام 
الناقصة النفوذ املشلولة في ضبط الحلول ولو بالبحث 
إنقاذ  في  الفوري  والتصرف  النظر  على  التركيز  عنها، 
العاطلن واملبعدين عن حقهم في الشغل واملسنن، من 

الجوع والتشّرد ومواجهة خطورة داء »كورونا«.

ُمنيغ مصطفى 
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نيلسون  املــحــامــي  ــن  ع الكثير  ــرأت  قـ
مانديال، زعيم شعب جنوب إفريقيا الذي قضى 
من  العنصري  النظام  سجون  في  سنة   27
واالضطهاد  العبودية  من  شعبه  تحرير  أجل 
تناولت  الــتــي  املــؤلــفــات  وأشــهــر  والــقــمــع، 
كتاب  العظيم،  السياسي  الزعيم  هذا  سيرة 
الحقائق  فيه  يعرض  سامبسون«،  »أنطوني 
واملحفوفة  الطويلة  مانديال  لحياة  القاسية 
الزعيم  هذا  صورة  تعاظم  وتظهر  باملخاطر، 
والتي  سجينا  كان  عندما  املتألقة  اإلفريقي 
شتى  في  الخاصة  وقوتها  تأثيرها  اكتسبت 
أنحاء املعمور، وعندما أصبح مانديال رئيسا 
لجنوب إفريقيا، كان دائما يتذكر نصيحة أحد 
الحكماء  والتي تقول أن القائد يجب أن يكون 
باإلقناع  الخلف  من  قطيعه  يقود  كالراعي، 
اثنتان،  أو  دابــة  شــردت  إذا  بمعنى  املــاهــر، 
فعل  يمكنك  وال  القطيع،  إلى  وأعادها  أسرع 

شيء دون دعم اآلخرين.
إكــبــار  حــول  تجتمع  اإلنــســانــيــة  تــكــاد  ال 
وإجالل زعيم كما فعلت مع نيلسون مانديال، 
بطل الكفاح ضد التمييز العنصري في جنوب 
الدين  فــي  معه  اختلفت  فمهما  إفــريــقــيــا.. 
وعلى  التسامح  على  أصر  واللون،  والثقافة 
الثأر  مشاعر  على  واستعلى  املشترك،  البناء 
دولة  زعيم  عن  عفى  مانديال  أن  إذ  واالنتقام، 
التمييز العنصري السابق، دوكالرك، واتخذه 
نائبا له في رئاسة الدولة، وعندما انتصر على 
تربية  بـ»إعادة  يهدد  لم  العنصري،  التمييز 
السياسي  الزعيم  هذا  لعظمة  نظرا  البيض«، 

الذي أحبه العالم بأكمله.    

مانديال  نيلسون  أعطى  كما 
الجاثمني  الدول  لرؤساء  صفعة 
لسنوات  شعوبهم  صــدور  على 
عديدة، باإلعالن عن عدم اعتزامه 
ملنصب  ثــانــيــة  ــرة  مـ ــتــرشــح  ال
انتهاء  بعد  الجمهورية  رئيس 
ــي عــام  ــى ف ــ ــه األول ــت فــتــرة والي
الكثير  تراجع  حني  في   ،1999
وعودهم  عن  العرب  الحكام  من 
أن  يؤكد  وهــذا  ترشحهم،  بعدم 
تستطع  لــم  العربية  الشعوب 
التخلص من تأثير مفهوم البطل 
املنقذ في وجدانها والتحكم في 
العرب  الزعماء  أن  إذ  سلوكها، 
الحكم  بكراسي  متمسكني  ظلوا 
ــم فــي حــالــة إعــاقــة جسدية  وه
تم  أو  ماتوا  أن  إلــى  عقلية  أو 
إعدامهم على يد الثوار، أو فروا 
الخارج  إلى  هاربني  البالد  من 
فكرة  وظلت  القتل،  مــن  خوفا 
حلما  الديمقراطي  النظام  إقامة 

عربيا بعيد املنال..
ــمــقــراطــيــة  ــدي ال الــــــدول  إن 
الحديثة ال تبنى على استعراض 
لقمع  األسلحة  واستعمال  القوة 
إرادة الشعوب، بل على التعاون 
االجتماعية  الــعــدالــة  وتحقيق 
توزيعا  البالد  ــروات  ث وتــوزيــع 
التقليدية  الطريقة  ألن  عـــادال، 
الشعب  عقاب  على  تقوم  التي 

أن  يمكن  ال  وقمعه،  واضطهاده 
تدفع  إنها  بــل  ثمراتها،  تؤتي 
املجتمع كله إلى الفوضى والثأر 
نهاية  ال  التي  األهلية  والحرب 
بعض  في  اآلن  يحصل  كما  لها 
التركيبة  بسبب  العربية،  الدول 
وأشهرها  والفساد،  االجتماعية 
 ،1958 الحرب اللبنانية منذ عام 
ــرات الــعــاملــيــة ملــقــاولــة  ــؤش ــامل ف
الفساد تكشف أن شخصا واحدا 
على   - لبنان  في  اثنني  بني  من 
سبيل املثال - يتعرض للرشوة 
صوته،  على  الحصول  مقابل 
كل  ــن  م واحـــد  يتلقى  بينما 
يصوت  لم  إذا  تهديدات  أربعة 
يبدأ  فالفساد  معينة،  بطريقة 
الــتــي تغيب  االنــتــخــابــات  مــن 
مراقبة  ــي  ف الــشــفــافــيــة  عنها 
وفــي  االنــتــخــابــيــة    العملية 
قبل  من  األمــوال  في  التصرف 
املشاركة  والتنظيمات  األحزاب 
فيها، وفي غياب الشفافية يظل 
املفسدون في صدارة املسؤولية 

السياسية.
يسمى  ما  ثورات  وقد ظهرت 
بدأت  التي  العربي«  »الربيع 
 ،2011 عام  تونس  في  شرارتها 
والتي أسقطت عددا من الحكام 
زين  أولهم  وكان  العرب  الطغاة 
حكم  الــذي  علي،  بن  العابدين 

التظاهرات  وبــدأت   ،1987 سنة  منذ  تونس 
وتــردي  للبطالة  املناهضة  واالحــتــجــاجــات 
األوضاع املعيشية وعنف قوات الشرطة التي 
السادسة  في  البوعزيزي  الشاب  على  اعتدت 
والعشرين من العمر، والذي أحرق نفسه بعد 
يبيع  كــان  التي  عربته  الشرطة  صــادرت  أن 
وعلى  السوق،  في  والفواكه  الخصر  عليها 
في  العارمة  املــظــاهــرات  انتشرت  ــك،  ذل إثــر 
بعنف  الشرطة  وقمعتها  تونس  أنحاء  جميع 
النهاية تدخل  أربعة أسابيع، وفي  ملدة  مفرط 
السلطة  عن  علي  بن  الرئيس  وتخلى  الجيش 

وفر هاربا إلى السعودية. 
وفي املغرب، فإن الفساد والرشوة واقتصاد 
الريع منتشر بني املوظفني في القطاع العمومي، 
وقطاع  املحلية  والسلطة  واألمــن  الصحة  في 
القطاعات،  جميع  وفي  العمومية،  الصفقات 
االقتصادي  املستوى  على  الكثير  يكلف  وهو 
األعلى  املجلس  أنــظــار  تحت  واالجــتــمــاعــي 
أن  دام  ما  فائدة  بال  أصبح  الذي  للحسابات، 
املحكوم عليهم باختالس أموال عمومية عادوا 
يتحمل  فمن  املسؤولية،  كراسي  إلى  من جديد 
العلم  مع  الفاسدة  األوضــاع  هــذه  مسؤولية 
بعض  ضد  القضائية  املتابعات  محدودية  أن 
تمادي  في  تساهم  أصبحت  الكبار  املوظفني 

املفسدين في سرقة ونهب األموال العمومية؟
الزعيم  عظمة  أن  على  شاهد  التاريخ  إن 
وشراسة  سيفه  حــدة  في  ليست  السياسي 
في  بل  معارضيه،  رؤوس  وقطع  رجاله  وقوة 

عدله وإنصافه وإنصاته ألصوات رعيته.

 الزعيم السياسي ال يقمع المواطنين

بين الواقع والخيال 
حقائق المعة

وأعمارنا تتدحرج بني الواقع واخليال
ــال األوص سيد  الــصــدر  يف  والقلب 
احملال من  ضــرب  بدونها  وحياتنا 
األشغال ســر  والزفير  الشهيق  يف 
ــوال ــ ــة ووفـــــرة األمـ ــاع ــن ــق ــني ال بـ
ــات وعــنــاء الــتــرحــال ــراحـ بــني الـ
ــنــاس مــرهــون بــالــزوال ومــصــيــر ال
املقال ســرد  يف  الناطق  أفصح  إذا 
اخلصال من  املــوروث  بني  صــراع  يف 
للمعالي تقودهم  عــادات  الــشــرق 
الرجال وهيبة  النساء  حياء  يف 
ــن األجـــيـــال ــوي ــك ت ــا أخـــفـــق يف  ملـ
ــال ــفـ األطـ ــم  ــي ــل ــع ت يف  فـــشـــل  ــا  ــ مل
اجلــهــال ــد  ي يف  ــرار  ــق ال أصــبــح  إذا 
الكمال؟ يف  الفاشلون  يطمع  وهل 
واإلهمال واملكر  اجلهل  بشعارات 
وعلى الصمت فقدوا قدرة االحتمال
النوال عن  تتوقف  ال  الكرام  ويد 
واجلاحدون ينكرونها يف كل األشكال
األفعال؟ مع  ــوال  األق تتفق  ومتى 

واإلقبال اإلدبار  بني  فتنة  حياتنا 
ــروح أمــانــة يف اجلــســم آلجــال ــال ف
ــزف حلــن احلــيــاة ــع لــه نــبــضــات ت
ــل تــنــفــس طــبــيــعــي لـــه رئــتــان وكـ
ــب اآلنـــــــــام يـــظـــل لـــغـــزا ــيـ ــصـ نـ
وبـــعـــض املـــتـــاعـــب تــــــزداد وفـــرة
ــال ــع ــاألف ــني ب ــ مــصــيــر الـــقـــول ره
ــدوى نــفــع وجـ الــكــام ذي  ــون  ــك ي
فــأهــل اجلـــنـــوب وأهــــل الــشــمــال
ــل ــرب خـــصـــال وألهـ ــغـ ــل الـ ــ وألهـ
ــا فـــرط ــ ــر مل ــشـ حتـــطـــم مـــجـــد الـ
ــى عــهــده ــه ــت ــه وان ــت ــال ــر أص ــس وخ
ــب املـــربـــي ــ ــع ــ وضـــــــاع جـــهـــد وت
باخليبة تــصــاب  ــوم  ــق ال ــؤون  ــش ف
نــقــص داء  ــن  ــزيـ ــاجـ ــعـ الـ وداء 
نازلة كــل  يف  ألخطائهم  يعللون 
ففي مجالسهم أصبح الكام با معنى
والسام بالتحية  تبخل  ألسنتهم 
الدوام على  باخليرات  يكرمنا  اهلل 
األفــق يف  احلقيقة  تظهر  فمتى 

بندريس عمراوي الطيب

مهن تحتضر: اإلرشاد السياحي نموذجا
من  املــتــضــرر  يعبر  أن  ــادة  ــع ال جــرت 
حيف أو ظلم عن سخطه، بأساليب متعددة 
وانعكاساته  الضرر  مدى  حسب  ومختلفة 
ولعل  معنوية.  أو  مادية  كانت  سواء  عليه، 
وعدم  االستياء  عن  للتعبير  وسيلة  أدنــى 
هلل،  إلى  أمره  املرء  يسلم  أن  هي  الرضى، 
مكتفيا بعبارات من قبيل »حسبي هلل ونعم 
العوض«  ومنه  العوض  »عليه  أو  الوكيل« 
أو »ال حول وال قوة إال بالـله العلي العظيم« 
»الصبر مفتاح الفرج«، وما إلى ذلك من  أو 
أقاويل وعبارات تنم إما عن مدى إيمان املرء 

آجال،  أو  عاجال  سينصفه  هلل  وأن  إلهية  عدالة  بوجود 
الواقع،  لألمر  وإما عن االستسالم والخضوع والرضوخ 
يتطلبها  التي  الديناميكية  مع  يتنافيان  أمــران  وهما 
املجتمعات  في  خصوصا  املــشــروع،  الحق  عن  الــدفــاع 
تختلف  انتزاعا  ينتزع  بل  الحق،  فيها  يعطى  ال  التي 
ونوعية  الالحق  والضرر  الخصم  حسب  شراسته  درجة 

املواجهة والوسائل املتاحة.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو: ما الذي قد 
يحول دون لجوء املرء إلى الدفاع عن حقه ومكتسباته إذا 
يكون  أن  املرجح  من  أنه  ولو  والظلم؟  السلب  يد  طالتها 
فإن  الضرر،  ورفع  بالحق  للمطالبة  معيق  أكبر  الخوف 
هناك عوائق أخرى ال تقل عنه وزرا، من أبرزها، التهاون 
والالمباالة والتواكل والتخاذل، وتعد هذه الصفات أكبر 
لعواقبها  بالنظر  الخصوم وأكثرها خطورة  األعداء وألذ 
االشمئزاز، هو  يثير  ما  ولعل  نفسه،  املرء  على شخصية 
باألخص  الشخص  في  الصفات  هذه  كل  وتوفر  اجتماع 
العرض  تمس  أو  مصيرية  بمسائل  األمر  يتعلق  حينما 
والشرف أو مصدر ما يعول به أسرته وفلذة كبده تستدعي 
عن  والتكشير  املخالب  وإظهار  الساعدين  على  التشمير 

األنياب دفاعا وحفاظا عنها. 
وأسرة اإلرشاد السياحي إذ تعاني األمرين من تداعيات 
الدول  من  العديد  مع  املغرب  وإلى  من  الرحالت  تعليق 
السياحي  القطاع  إلنعاش  عليها  يعول  التي  األوروبية 
إلغاء  من  املفاجئ  القرار  هذا  عن  ترتب  وما  املحتضر 
لتظاهرات مهمة - كانت لتسهم بشكل فعال في الترويج 

بامتياز،  آمنة  سياحية  كوجهة  للمغرب 
ولتولد ديناميكية ولو عابرة نحن في أمس 
في  للحجوزات  وإلغاءات   - إليها  الحاجة 
تمديد  وبالتالي،  الضيافة،  ودور  الفنادق 
فترة بطالة املرشدين السياحيني املعتمدين 
اقتصار هؤالء  النفس  في  يحز  ومعاناتهم، 
على »البكاء على األطالل« و»انتظار كودو« 
واألساليب  الوسائل  في  التفكير  عــوض 
التي قد تخرج مهنة اإلرشاد السياحي من 
األزمة الخانقة التي تتخبط فيها، ناهيك عن 
والهيكلية، مما يجعلها  التنظيمية  املشاكل 
السياحية  القيم  سلسلة  في  األضعف  ربما 

وأكثرها عرضة للهشاشة. 
جائحة  عن  املترتبة  الحالية  األزمــة  لحجم  وبالنظر 
واعتباطية  مفاجئة  قرارات  يواكبها من  19« وما  »كوفيد 
ووأدت  السياحي  القطاع  مصالح  تخدم  ال  معظمها  في 
ويتم  بل  األفق،  في  لوهلة  يلوح  بدأ  الذي  األمل  بصيص 
الستقطاب  للمغرب  منافسة  دول  طرف  من  استغاللها 
الشهيرة  املقولة  بذلك  عليه  لتنطبق  السياح  من  املزيد 
الجامعة  على  يجب  فــوائــد«،  قــوم  عند  قــوم  »مصائب 
بصفتها  املعتمدين،  السياحيني  للمرشدين  الوطنية 
السياحي  اإلرشـــاد  ممتهني  بــاســم  الرسمي  الناطق 
يقتضيه  بما  وذلك  استعجاليني،  أوليني  تدبيرين  اتخاذ 
واجب الدفاع عن هذه املهنة، وتجنيبها موتا سريريا قد 
عن  املسؤولة  الجهات  األمر  تتدارك  لم  إن  يصبح محتما 
امليزان  كفة  يرجحان  قد  تدبيران  الحيوي.  القطاع  هذا 
في  ويتمثالن  املعتمدين،  السياحيني  املرشدين  لصالح 
تعاطفه  وكسب  العام  الرأي  لتنوير  صحفي  مؤتمر  عقد 
السياحة  وزيرة  ومراسلة  السياحي  اإلرشــاد  قضية  مع 
ورئيس الحكومة، للمطالبة بإعادة فتح املطارات في وجه 
إعداد  أو  قرار اإلغالق األخير،  التي شملها  الدول  جميع 
وتنزيل مخطط استعجالي لصرف مساعدات مادية الئقة 
ضمانا وصيانة لهذه الفئة من مهنيي القطاع السياحي، 
جليلة  خدمات  من  تسديه  ملا  بالجميل  لها  واعترافا 
للتعريف باملغرب واإلسهام في إنعاش اقتصاده والدفاع 

عن مكاسبه ومقدساته في إطار الدبلوماسية املوازية.

* محامي بهيأة وجدة 

ال تكاد 
اإلنسانية 

تجتمع حول 
إكبار وإجالل 

زعيم كما فعلت 
مع نيلسون 

مانديال، 
بطل الكفاح 

التمييز  ضد 
العنصري في 

يقيا.. إفر جنوب 

أحمد الجابري

حسوني قدور
 بن موسى *
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رفض واعتقاالت 
حضور  الرباط،  مسيرة  شهدت 
في  للقاح  الــرافــضــن  مــن  املــئــات 
وشـــارع  هلل  بنعبد  عـــال  ــارع  شـ
منع  تــم  بعدما  الــخــامــس،  محمد 
الحد، حيث  باب  في ساحة  الوقفة 
تندد  شــعــارات  املــتــظــاهــرون  ردد 
ــقــاح، وتــرفــض  ــل ــواز ال بــفــرض جـ
خال  من  اإلجباري  التلقيح  تنفيذ 
الحياة  في  الوثيقة  هــذه  اعتماد 

اليومية للناس.
ــرار  ق أن  ــون  ــارك ــش امل واعــتــبــر 
ويستهدف  قانوني  غير  الحكومة 

أو  مرضى  سواء  املواطنن،  جميع 
الذين يعانون من مضاعفات بعدما 
أكد  بينما  سابقا،  التطعيم  أخذوا 
آخرون أن فرض الجواز يتنافى مع 
عنها  أعلن  التي  التلقيح  اختيارية 
عملية  بداية  خــال  الصحة  وزيــر 
التلقيح في عهد الحكومة السابقة.
 65 عمرها  مسنة  سيدة  تقول 
هذه  فــي  للمشاركة  جــاءت  ســنــة، 
الرافضة  االحتجاجية  التظاهرة 
للقاح: »جيت باش نشارك في هذه 
بنتي  للتلقيح،  رفضا  االحتجاج 
للجرعة  أخذها  منذ  شعرها  فقدت 
طريحة  تــعــانــي  وهـــي  ــثــانــيــة  ال
الدراسة  في  األمل  الفراش، وفقدت 
بعدما ظنت أن اللقاح سوف يسمح 
العليا،  الـــدراســـات  بــدخــول  لــهــا 

صحتها  فــي  ضاعت  بنتي  الــيــوم 
الدراسي«. ومستقبلها 

وأضافت أنها ال تستطيع التلقيح 
خطيرة  مضاعفات  حصلت  بعدما 
البنتها وفقدت شعرها، مما أدخلها 
حيث  ونفسية،  صحية  ــة  أزم فــي 
أصبحت ترفض الخروج من املنزل 
أو التواصل مع الناس، مشيرة إلى 
وعراقيل  أخــرى  مشاكل  هناك  أن 
ابنتها  لــعــاج  املستشفيات  فــي 
بضحايا  االهــتــمــام  عـــدم  بسبب 
تنصل  ــى  إلـ ــة  ــاإلضــاف ب ــاح،  ــق ــل ال
الوزارة الوصية من املسؤولية عن 

املتضررين منه.
الوقفة،  في  أخرى شاركت  سيدة 
قالت: »أنا ضد فرض جواز التلقيح 
الناس  إجبار  وضــد  الناس،  على 

إرادتهم،  بــدون  التلقيح  أخذ  على 
ــنــاس اللي  ــدة مــن بــن ال أنــا وحـ
بسبب  صحية  ملضاعفات  تعرضوا 
األولى  الجرعة  مللي درت  التلقيح، 
مابقيتش كنحس بالجنب ليمن من 
رأسي، كنحس بيه تبنج منذ أشهر، 
مابقاش عندي شعور وال إحساس 
من  أتعاف  لم  للطبيب  ذهابي  رغم 
املشكل«، مضيفة أن »فرض الجواز 
ســواء  الــنــاس،  على  الشكل  بهذا 
لضرر  تعرضوا  الذين  أو  املرضى 
صحي، غير مقبول باملرة، ألنه قرار 
الظروف  االعــتــبــار  بعن  يأخذ  ال 

واملشاكل الصحية للمواطنن«.
في  االحتجاجية  الوقفة  وعرفت 
 34 حوالي  اعتقال  الرباط،  مدينة 
قاصرون  أطفال  بينهم  من  شخصا 

بسبب  تــوقــيــفــهــم  تـــم  ــاب،  ــبـ وشـ
حيث  االحتجاجات،  في  مشاركتهم 
بعد  بعضهم  ســـراح  إطـــاق  ــم  ت
معطياتهم  وأخــذ  إليهم  االستماع 

الشخصية.

جواز التلقيح وغالء األسعار
 

األخرى  املدن  من  العديد  شهدت 
آلالف  بدورها  احتجاجية  وقفات 
املــواطــنــن الــرافــضــن لــلــجــواز 
وسيلة  إلى  تحول  الذي  اإلجباري، 
إلجبارهم  املــواطــنــن  على  ضغط 

على أخذ اللقاح في ظل غياب 
من  ومسؤوليات  ضمانات 

شهدت العديد من المدن المغربية، احتجاجات ومسيرات رافضة 
وأطفال  وشباب  ونساء  رجــال  بمشاركة  اللقاح،  جــواز  إلجبارية 
شعارات  رافعين  اختياريا،  التلقيح  وجعل  الجواز،  بإسقاط  طالبوا 
المواطنين  ماليين  يحرم  الذي  القرار  بمراجعة  الحكومة  تطالب 
الرافضين للقاح، من عدة خدمات عمومية في المرافق واإلدارات 

الخاصة. التعليمية والشركات  والمؤسسات 
من  المحتجون  تمكن  المكثفة،  األمنية  التعزيزات  من  وبالرغم 

بإعادة  المسؤولين، مطالبين  إلى  إسماع صوتهم ونقل رسالتهم 
يهضم  الذي  الطوارئ،  وقانون  اللقاح  جواز  فرض  قرار  في  النظر 
الحقوق المدنية والدستورية التي جاء بها دستور 2011، باإلضافة 
والعمل  الدراسة  في  المواطنين  مستقبل  على  يقضي  أنه  إلى 
التي  الشعبية،  الطبقة  صفوف  في  الفقر  دائرة  اتساع  من  ويزيد 
والبطالة  األســعــار  غــالء  منها  اجتماعية  مشاكل  عــدة  تعاني 

وصعوبة االستفادة من العالج والتطبيب.

جواز اللقاح والفقر وغالء األسعار 
الــمدن الكــبرى يخــرج احتجاجــات في 
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لكي  والحكومة  الصحة  وزارة  قبل 
الجانبية  األثــار  مسؤولية  تتحمل 
أو املضاعفات التي يمكن أن تؤدي 
كما  مستديمة  عاهة  أو  شلل  إلــى 
صرح بذلك العشرات من الناس في 

مواقع التواصل االجتماعي.
الــدار  فــي مدينة  املــئــات  وخــرج 
»ال..  شــعــارات  مــردديــن  البيضاء 
للتقيح«،  ال  »ال..  ــواز«،  ــج ــل ل ال 
ــدون لــلــجــواز  ــامـ ــدون صـ ــ ــام »صــ
إسقاط  يريد  »الشعب  رافــضــون«، 
»هــذا عيب هــذا عــار..  ــواز«،  ــج ال
الحقوق في خطر«، و»حرية، كرامة، 
عدالة اجتماعية«، مطالبني بإسقاط 
للمواطنني  الحرية  ومنح  الجواز 

في اختيار التلقيح أو رفضه.
املكثف،  األمني  الحضور  ورغــم 
الشكل  تنظيم  مــن  املــئــات  تمكن 
االحتجاجي، حيث انطلقت املسيرة 
ــة، رافــعــني  ــســراغــن مــن ســاحــة ال
ــضــة لفرض  قــويــة وراف ــارات  شــع
فعاليات  بحضور  التلقيح،  جــواز 
إلى  وجمعوية  وسياسية  حقوقية 
توقيف  تم  حيث  مواطنني،  جانب 
من  الوقفة  في  املشاركني  العشرات 

قبل القوات األمنية.
وقال أحد املشاركني: »هناك ناس 
أنه اختياري،  باللقاح رغم  مؤمنني 
وهــذا  يرفضونه  آخــريــن  وهــنــاك 
االختيار،  حرية  سياق  في  يدخل 
حاجة  مواطن  على  نفرض  فلماذا 
القضية  وهــاذ  ماباغيهاش،  هــو 
ــجــواز فــي اعــتــقــادي هي  ــال ال ديـ
واش  مــبــرر،  ــدون  ب فوضى  مجرد 
األسعار  غــاء  على  يغطيو  بغاو 

باالستخفاف بالشعب املغربي«.
ــاس وطــنــجــة  ــ ــدن ف ــ ــت م ــرفـ وعـ
من  املئات  خــروج  أيضا  وأكــاديــر 
املواطنني الرافضني لجواز التلقيح 
ومــقــرات  واإلدارات  األمــاكــن  فــي 
تندد  ــارات  ــن شــع ــرددي م الــعــمــل، 
بقرار الحكومة الذي ال يتماشى مع 
الحقوق الوطنية واملدنية التي من 
املفروض أن يتمتع بها كل مواطن 
املضايقات  مستنكرين  مــغــربــي، 
التي يتعرضون لها بسبب رفضهم 

اللقاح.
ــع املــئــات فــي مــديــنــة فــاس  ورفـ
شعارات ضد غاء األسعار وارتفاع 
الفترة  خال  الغذائية  املواد  أثمنة 
الزيت  في  »زادوا  قائلني:  الحالية 
تهضر«،  كاعما  التلفزة  والسكر 
املعيشة  مسكني  يــا  تعيش  ــني  »ف
لــجــواز  ال  »ال..  جــنــحــني«،  دارت 
املهانة«، محملني الحكومة الحالية 
القدرة  استهداف  في  املسؤولية 
من  تعاني  التي  لألسر  الشرائية 

جراء تداعيات الجائحة.

الجواز يتنافى مع الواقع 
اللقاح  جـــواز  رافــضــو  يعتزم 
ومسيرات  أخــرى  وقفات  خــوض 
وعدم  االختيار  بحرية  للمطالبة 
فرض التلقيح اإلجباري من خال 
الحكومة  تحمل  دون  ــواز،  ــج ال
األضرار  عن  للمسؤولية  والدولة 
يسببها  قــد  الــتــي  واملــضــاعــفــات 
ــذيــن  وال لــلــمــواطــنــني،  التلقيح 
يجدون أنفسهم في مشكلة صحية 
الحصول  في  تكمن  صعبة جديدة 
تقلب  والتطبيب،  الــعــاج  على 

حياتهم رأسا على عقب.
الناشط  انتقد  السياق،  هذا  في 
طريقة  ــني،  أدامـ عزيز  الحقوقي 

على  التلقيح  جواز  وفرض  تنزيل 
»في املغرب، وزير  املغاربة، قائا: 
عجباتو  خفي،  ــرار  ق صاحب  أو 
وفرضها  ــجــواز  ال ديـــال  اللعبة 
بدون نقاش عمومي، وعمم فرض 
الحياة  مناحي  كل  على  الجواز 
جــواز  يفرض  لكي  فقط  العامة، 
له«،  بديل  أي  يقبل  وال  التلقيح 
اللي  األوربية  »الدول  أن  موضحا 
اعــتــمــدت الــجــواز الــصــحــي، راه 
حوارات  إطار  في  مناقشته  تمت 
ــة، وبــاقــي  ــل ــدة طــوي عــمــومــيــة مـ
بني  مفتوح  العمومي  الــنــقــاش 
قانون  سن  وتم  والقابل،  الرافض 
كيحمي املواطن من كل تعسف أو 

استغال للوضعية«،
وأضاف: »هذه الدول األوروبية 
في  فقط  الصحي  الجواز  فرضت 
والسينما،  واملــســارح  املــقــاهــي، 
اإلدارات  من  مواطنيها  تحرم  ولم 
ــز الــتــســوق  ــراكـ الــعــمــومــيــة ومـ
ألنها  واألبــنــاك،  واملستشفيات 
ــة وال  ــوق أصــلــيــة وأســاســي حــق
يمكن التقيد بأي شرط أو جواز«، 
تمسكوا  »الناس  أن  إلى  مشيرا 
الذي  التلقيح  واختيارية  بحرية 
تعاقدت الدولة معاهم منذ البداية، 
هو  اللي  التلقيح  جواز  ورفضوا 

غير شرعي وغير مشروع«.
مايسة  اعــتــبــرت  جانبها،  مــن 
جواز  ــرار  »ق أن  الناجي،  سامة 
اللقاح حول حملة صحية توعوية 
تكسير  ومعركة  أمني  شــأن  إلــى 
عظام بني املخزن والشعب، يعاقب 
بالركل  املحتجون  إثــرهــا  على 
ــعــاقــب املــواطــنــون  ــع، وي ــدفـ والـ
وعرقلة  املقاهي  وغلق  بالغرامة 
ما  صغرى،  مقاوالت  من  تبقى  ما 
يؤكد أن األمر ال عاقة له بالخوف 

على صحة املواطن«.
السلبي  االختبار  أن  وأوضحت 
يثبت  ألنــه  الــدولــة،  ترفضه  الــذي 
علميا خلو الشخص من الفيروس، 
يمكن  ــذي  ال اللقاح  جــواز  عكس 
لحامله رغم أخذه جرعتي اللقاح، 

أن يكون مصابا وناقا للعدوى.
بدوره، اعتبر حمزة اإلبراهيمي، 
مسؤول اإلعام والتواصل بالنقابة 
أنه  العمومية،  للصحة  الوطنية 
يخرج  االستقال،  منذ  مرة  »ألول 
املغاربة لاحتجاج على حكومة ال 
زالت في شهرها األول.. وهذا في 
فالضغط  خطير،  مؤشر  ذاته  حد 
والــغــاء  التحكم  ــي  ف ــرغــبــة  وال
وانتكاسات الوباء تولد االنفجار، 
الــكــفــاءة والــتــغــول يولد  ونــقــص 
االحتجاج، واالحتجاج ينمو ككرة 
أن  مضيفا  املــتــدحــرجــة«،  الثلج 

الظاهر  في  أن  يكشف  »االحتجاج 
أزمة  الخفاء  وفي  التلقيح  جواز 
مجتمعية خانقة لم تنجح شعارات 

ووعود الحكومة في تخفيفها«.

هيئات رافضة 
يــعــانــي الــكــثــيــر مــن املــوظــفــني 
الحكومية  القطاعات  في  ــر  واألط
ــة، من  ــي ــوم ــم ــع ال ــات  ــسـ ــؤسـ واملـ
بحرمانهم  ومضايقات  ضغوطات 
من العمل، لكونهم ال يتوفرون على 
أو  صحية  ألسباب  اللقاح،  جــواز 
جراء  مضاعفات  من  يعانون  ألنهم 
الجرعات األولى والثانية، أو لديهم 
في  يترددون  جعلهم  مما  مخاوف، 
اللقاح  من  الثالثة  الجرعة  تلقي 
ومسؤولية  ضمانات  أي  غياب  في 

الدولة والحكومة.
ــار، دعــا االتحاد  وفــي هــذا اإلطـ
لاتحاد  التابع  للموظفني  النقابي 
الحكومة،  رئيس  للشغل،  املغربي 
ــع حد  ــ ــتــدخــل الــعــاجــل ووضـ ــل ل
القانون واالنحراف  لحاالت تجاوز 
قبل  مــن  السلطة  اســتــعــمــال  ــي  ف
العمومية  اإلدارات  أعــوان  بعض 
واملرافق العامة، بعد منع املوظفني 
واملوظفات من ولوج مقرات عملهم، 
عــنــه من  يــتــرتــب  أن  يــمــكــن  ــا  ومـ

إجراءات تعسفية ضدهم.
بعض  قيام  االتــحــاد  واستنكر 
ــة،  ــدول ال إدارات  فــي  املــســؤولــني 
بها  الجاري  للقوانني  سافر  بخرق 
صاحية  أنفسهم  ومنح  العمل، 
على  املوظفني  توفر  مــدى  مراقبة 
تضامنه  عن  معبرا  التلقيح،  جواز 
طالهم  الــذيــن  املوظفني  كــافــة  مــع 
استعمال  في  والشطط  التعسف 
مقرات  ولوج  من  ومنعهم  السلطة 
للحق  ســافــر  انــتــهــاك  فــي  عملهم 
الدستور  يضمنه  الذي  العمل  في 

واالتفاقيات الدولية.
رئيس  النقابي  االتحاد  وطالب 

ــنــظــر في  ــادة ال ــإعـ ــة، بـ ــوم ــحــك ال
بقانون  املرسوم  من  الثالثة  املادة 
الصحية،  الطوارئ  لحالة  املؤطر 
مع  تقطع  قانونية  منهجية  وفــق 
بواسطة  الوقائية  التدابير  اتخاذ 
واملرتجلة،  الغامضة  الــبــاغــات 
العامة  الصحة  حماية  يراعي  بما 
واحترام الحريات الفردية والعامة.
ــن جــانــبــهــا، قــالــت فــيــدرالــيــة  م
السلطات  لــدى  كــان  أنــه  اليسار، 
لتحفيز  أخــرى  بــدائــل  العمومية 
عــوض  التلقيح  عــلــى  املــواطــنــني 
اعــتــمــاد فـــرض شــامــل إلجــبــاريــة 
جواز التلقيح وبالطريقة والشروط 
بها،  فرضه  تــم  التي  االرتجالية 
مؤكدة تضامنها مع كافة املواطنني 
ــذيـــن تــعــرضــوا  ــات الـ ــنـ ــواطـ واملـ
ومطالبتها  واالعــتــقــال  لــاعــتــداء 
االجتماعي  لاحتقان  حد  بوضع 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بوقف 
املعتقلني  جميع  ســـراح  ــاق  وإطـ

ووقف املتابعات.
ــة بــلــجــوء  ــي ــدرال ــي ــف ونـــــددت ال
ــة  ــي ــن ــة واألم ــي ــات املــحــل ــط ــســل ال
للحصار والتضييق وقمع الوقفات 
واحتجاز  السلمية،  االحتجاجية 
لعدة  ــني  ــواطــن امل ــن  م ــعــشــرات  ال
ساعات، داعية الحكومة إلى تدشني 
ــوار اجــتــمــاعــي مــع املــركــزيــات  حـ
النقابية لتلبية مطالبها املستعجلة 
الخطيرة  الــتــداعــيــات  مــن  للحد 
األســعــار  فــي  ولــلــزيــادة  للجائحة 
لألغلبية  املعيشية  األوضــاع  على 

الساحقة من الشعب املغربي.
املغربية  الــرابــطــة  طالبت  كما 
ــوق االنـــســـان  ــقـ ــة وحـ ــمــواطــن ــل ل
الحكومة، بالتراجع عن قرار فرض 
في  بالشطط  املتسم  اللقاح  جــواز 
استعمال السلطة، وضرب الحقوق 
وخلق  الصميم،  فــي  والــحــريــات 
واالســتــيــاء،  الفوضى  مــن  مــوجــة 
نتيجة محاولة فرض اللقاح وجعل 
املواطنني واملواطنات أمام إجبارية 
األطفال  فيهم  بمن  للقاح  مقنعة 

والشباب.

شهدت العديد من 
المدن األخرى وقفات 

بدورها  احتجاجية 
آلالف المواطنين 

للجواز  الرافضين 
اإلجباري، الذي تحول 

إلى وسيلة ضغط 
المواطنين  على 

إلجبارهم على أخذ 
اللقاح في ظل غياب 
ومسؤوليات  ضمانات 
من قبل وزارة الصحة 

لكي  والحكومة 
مسؤولية  تتحمل 

األثار الجانبية أو 
التي  المضاعفات 

يمكن أن تؤدي إلى 
شلل أو عاهة مستديمة 

كما صرح بذلك 
العشرات من الناس 

في مواقع التواصل 
االجتماعي.
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  ثقـافة

العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 2021

بعنوان:  قيم  كتاب  الـــوردي،  سعيد  للدكتور  صــدر 
ــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــــذف عـ ــقـ ــ ــم الــــســــب والـ ــ ــرائـ ــ »جـ
دراســة  عن  عبارة  اإللكترونية«،  واملــواقــع  االجتماعي 
فــقــهــيــة وقــضــائــيــة مــقــارنــة يف ضـــوء أحــكــام الــقــانــون 
املــتــعــلــق   88.13 ــم  ــ رقـ ــانــــون  ــقــ والــ ــغـــربـــي  املـ ــائـــي  ــنـ اجلـ
بالصحافة والنشر والعمل القضائي املغربي واملقارن، 
حيث يقول الدكتور عبد احلميد أخريف، يف تقدميه 
لهذا الكتاب، أن »موضوع السب والقذف عبر وسائل 
التواصل االجتماعي واملواقع اإللكترونية، يعتبر من 
أهـــم املــواضــيــع الــتــي أصــبــحــت تشغل حــيــزا هــامــا يف 
حياة الناس، بسبب ما أصبحت تتيحه هذه الوسائل 
أيضا،  ولــلــتــواصــل  للحرية  مــحــدود  هــامــش غير  مــن 
عالم  يتم يف  األفــراد  بني  التواصل  أصبح  فبفضلها 
افتراضي بسرعة كبيرة وينتشر بني عدد غير محدود 
من الناس يف وقت جد قياسي«، وأضــاف: »أمــام هذه 
واالنــتــقــاد  والــتــعــلــيــق  للتعبير  الــشــاســعــة  املــســاحــات 
واملــواالة وغيرها من املــواقــف، ُطــرح ســؤال املسؤولية 

عند ممارسة هذه احلقوق واحلريات.
فــا حــريــة بــــدون مــســؤولــيــة كــمــا طـــرح الــفــاســفــة 
األول  والتأسيس  التأصيل  منذ  والفقهاء  واملفكرون 
ملــفــهــوم احلــريــة، وال تعطى احلــريــة أصــا إال ملــن له 
املــكــنــة والــــقــــدرة عــلــى حتــمــل تــبــعــاتــهــا واســتــعــمــالــهــا 
املكتوب منها وغير  أوال،  بالقوانني  استعماال مؤطرا 
املــكــتــوب، ومــؤطــرا ثــانــيــا بــحــقــوق وحــريــات اآلخــريــن 
أفـــرادا كــانــوا أو جــمــاعــات أو هــيــئــات، ومــؤطــرا أخيرا 
بــقــيــم املــســؤولــيــة واحلـــــرص عــلــى متــاســك املــجــتــمــع 

ومصاحله اجلماعية العليا«.

  

إقليم خريبكة يرفع شعار:

»لأللوان ظالل وشموس« 

الشاعر محمد بلمو يوقع جديده بمسرح محمد الخامس 

   

يلتقون  تشكيليا  فنانا   16
في  يقام  جماعي،  معرض  في 
إطار فعاليات الدورة الخامسة 
التي  املجتمع،  سينما  مللتقى 
ببئر  الشروق  جمعية  تنظمها 
 11 من  خريبكة،  إقليم  مــزوي 

إلى 13 نونبر الجاري.
املعرض  هــذا  في  ويــشــارك 
ــذي تــشــرف  ــ الــجــمــاعــي، الـ
للفنون  ــوان  »أل جمعية  عليه 
بــــــوادي زم  ــيــة«  ــتــشــكــيــل ال
ــوان  ــ ــأل ــ ــار: »ل ــ ــع تـــحـــت شــ
الفنانون  وشــمــوس«،  ظــال 
التشكيليون: محمد املشرفي، 
صالحة الزاهي، مراد سمون، 
املهدي  ــوراق،  ال الوهاب  عبد 

كريم الدين، أيمن العساوي، ومحمد ممدوح.
ورديغة  بثانوية  سيقام  ــذي  ال املــعــرض  فــي  يــشــارك  كما 
التأهيلية كذلك، كل من الفنانة زينب النعيري ومريم استوت 
وكوثر مكريني، فضا عن عبد العزيز الهليل، حميد الصاولة، 
محمد البخيري، محمد معطون، عائشة عاقيلي وخالد الراقي.

بعض من تجليات صالت وثيقة

المخطوط المغربي النيجيري يحط الرحال بأبوجا

تنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء 
منتخبات  يــضــم  مــعــرضــا  األفـــارقـــة، 
في  النيجيري،  املغربي  املخطوط  من 
عاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك ضمن 
نظمتها  التي  الدولية  الندوة  فعاليات 
اإلسامي  »التراث  بعنوان:  املؤسسة 
يوم  والتاريخ«،  الذاكرة  بني  اإلفريقي 

األحد املاضي.
متنوعة  ــاذج  ــم ن ــعــرض  امل ويــضــم 
ــن املــخــطــوطــات بــالــلــغــة الــعــربــيــة،  م
بخط  مكتوبة  قديمة  مصاحف  منها 
وكتب  حديثا،  ُطبعت  وأخـــرى  الــيــد، 
مختلف  فـــي  عــلــمــيــة  ومــخــطــوطــات 
مغاربة  علماء  ألفها  العلوم،  مجاالت 

تاريخية  حــقــب  خـــال  ونــيــجــيــريــون 
كاألوعية  قطعا  يضم  كما  مختلفة، 
باملصاحف،  الخاصة  الجلدية  والعلب 
اإلفريقية  ــارة  ــق ال بــه  تــزخــر  مــا  ــل  وك
مخطوطات  مــن  ونفائس  ذخــائــر  مــن 
النزر  إال  منها  ُيكتشف  لم  إسامية 

اليسير إلى اآلن.

احتضن بهو مسرح محمد الخامس بالرباط، 
ديــوان  توقيع  املــاضــي، حفل  األســبــوع  خــال 
»طعنات في ظهر الهواء« للشاعر محمد بلمو.

جمعية  نظمته  ــذي  ال الحفل،  تضمن  وقــد 
محمد  مسرح  مــع  بتعاون  التشكيلي  الفكر 
لقطاع  الجهوية  املديرية  من  وبدعم  الخامس 
الثقافة بجهة الرباط سا القنيطرة، قراءات من 
وقراءة  به،  املحتفى  الشاعر  بصوت  الديوان 
في املجموعة الشعرية قام بها أستاذ الفلسفة 
في جامعة محمد الخامس، محمد الشيكر، ركز 
إبداعي  كأفق  التراجيديا  شعرية  على  فيها 
وبكاء،  مقدر  ليس  الحزن  على  للشاعر يشتغل 

ومقاومة  بالحياة  للشباب  كحافز  ولكن 
منها.

كلمة  ــي  ف قـــال  بلمو  الــشــاعــر 
»طعنات  ديــوان  إن  باملناسبة: 

يعالج  الـــهـــواء«،  ظهر  فــي 
واجتماعية  ذاتية  قضايا 
وإنــســانــيــة يــخــتــزلــهــا 
الغدر  في  الديوان  عنوان 

الــهــواء  لــه  يتعرض  الـــذي 
كانتشار  الحقيقية،  بداللته 

والكيماوية،  النووية،  األسلحة 
ينجم  ومــا  والتلوث  والجرثومية، 

عنه من تغيرات مناخية، وأضاف أن عنوان 
داللة  أيضا  طياته  في  يحمل  ديــوانــه، 
الحرية،  على  أساسا  تحيل  مجازية، 
عن  نــصــا  الــكــتــاب  تضمن  حــيــث 
الفلسطيني،  الشعب  معاناة 
نير  تحت  يرزح  زال  ال  الذي 
العديد  ومعاناة  االحــتــال، 
الــحــروب  مــع  الشعوب  مــن 
والــكــوارث، عــاوة على بعض 
الشاعر،  منها  مــر  الــتــي  املــحــن 
كتابة  عبر  مقاومتها  حــاول  والتي 

الشعر.

المسرح  والفلسفة

محمد  للمؤلف  صــدر  العنوان،  هــذا  تحت 
مصطفى القباج، كتاب جديد يوضح فيه: »إن 
ما بني املسرح والفلسفة من الصات الوثيقة 
واملراوحات - أخذا وعطاء - بثت في العطاءات 
ألهل  وأصــبــح  فلسفية،  أنفاسا  املسرحية 
مرجعية  دون  مسرح  ال  بأنه  اقتناعا  املسرح 
فلسفية، وفي املقابل، أسهم املسرح في توسيع 
وقد  وأنساقها،  للفلسفات  املستوعبني  قاعدة 
وبراهينها،  ومفاهيمها  أفكارها  لهم  بسطت 

وفكت ألغازها ومعمياتها.
هذه  تجليات  من  بعض  الكتاب  هــذا  في 
رشد،  ابن  أرسطو  عن  وملحقات  الصات، 

وأرسطو بريخت«.

                                                                               

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اللوحة مهداة من صديقي الخطاط محمد وهرى

 

أصيلة تتشبث برسالة 
اإلبداع اإلنساني

إعانات  في  الثقافي«  أصيلة  »موسم  اختار 
البارز  الراحل  التشكيلي  تذكر  الراهنة،  دورتــه 
رأسه  مسقط  أصيلة  كانت  الذي  املليحي،  محمد 

وهي اآلن مثواه األخير.
للدورة  الرسمي  امللصق  خال  من  وتبرز 
بـ»كدية  املليحي الضخمة  42، منحوتة محمد  الـ 
للتعرف  صعود  في  الخلف،  واألطفال،  السلطان« 
الفني  اإلبداع  تاريخ  طبعت  تجربة  مسار  عليها، 
جنباته  بني  علت  الذي  والتاريخ  املعاصر  العاملي 
عهد  في  لاستعمار  ومقاومة  إفريقي  إرث  الحقا، 

امللك الراحل محمد الخامس.
املدينة  جــداريــات  تجددت  السنني،  مر  وعلى 
العتيقة بأصيلة، بأعمال فنية من توقيع تشكيليني 
ورسامني مغاربة وعامليني، موعد لم تخلفه أصيلة.
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الضائعة الحقيقة 

فوكار.. الوجه الجديد لالستعمار 

الفرنسي في شمال إفريقيا
28

ملف
المدافعون عن العرش المغربي

من الفالحين إلى رجال األعمال 
6

سري

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

ال حديث يف مخيمات »النساء الداعشيات« 

إال  ــراق،  ــع وال بسوريا  التوتر  مناطق  يف 

يف  شرعت  التي  املغربية«  »العناصر  عن 

اإلحصاء وإجراء آخر الترتيبات، إلمكانية 

ترتيب عودتهن إلى املغرب يف وقت قريب.

بخالف  املغرب  أن  مطلعة،  مصادر  وتقول 

بهن،  ُغّرر  اللواتي  النساء  يعاقب  ال  أخرى،  دول 

يف  زميالتهن  من  أفضل  املغربيات  حظ  يجعل  ما 

»داعش« من دول أخرى، حيث تنتظرهن عقوبات 

حبسية قبل استئناف رحلة العودة.

  

تحليل إخباري
محاولة جـر المغرب إلى 

مستنقع اإلرهاب بمالي 
14

تحت األضواء

وهبي يبدأ مشواره بتحطيم معنويات

 الناجحين الكبار باسم حزب األصالة والمعاصرة 
3

£

كل متناقضات 

المرحلة تجتمع في شخص 

عبد اللطيف وهبي.. فقد 

وصل بشكل غامض إلى قيادة حزب 

»التراكتور«، بعد أن هجره زعماؤه 

الكبار)...(، وبعدما تسلم تركة آيلة 

للسقوط، نجح حزبه بشكل غير متوقع في 

احتالل الرتبة الثانية في انتخابات 8 شتنبر، 

ليتحول بين عشية وضحاها، من »حالم« 

بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، إلى 

حليف لحزب التجمع الوطني لألحرار.. ولكل 

مرحلة خطابها، فهو اليوم يقول لعزيز أخنوش: 

»أشكرك أخي الرئيس على ثقتك« وهو 

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

فهل يكون وهبي »لغز المرحلة« قادما بقوة، 

أم أنه ذاهب بحزبه نحو المجهول بعد امتطائه 

قريبا صهوة حصان »الوزارة«، بعد تحالف ثالثة 

أحزاب كبرى، هي االستقالل واألحرار واألصالة 

والمعاصرة، بمرجعياتها المتناقضة ؟

 الوزراء المرشحون£ 

للبقاء في حكومة 

أخنوش

انتخابات على إيقاع 

التهديد

5

17

كواليس

مع الحدث

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

WAHBI

2
تفاصيل  أخرى  داخل  العدد

سري

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

19
65

ي المغرب منذ  
م 1 ف

ة رق
األسبوعي

ض املناطق 
ت األمنية يف بع

م السلطا
لم يكن أما

ليلة  االنتخابية  السهرة  امتداد  أمام  يار 
خ من 

لتجنب  احلظر«،  »رفــع  إعــان  إال  ت، 
التصوي

التي  ت 
رارا

الق ن 
إ بل  ني، 

املواطن ع 
م االصطدام 

بار تأخر 
ني االعت

ط، أخذت بع
ن الربا

صدرت م

بار 
ني االعت

ما أخذت بع
ت، ك

ب التصوي
ض مكات

بع

رز.
ز الف

ق إلى مراك
ل الصنادي

عملية نق

جتول 
»حظر  ض 

فــر أعلنت  قد  احلكومة  كانت 
و

أنحاء  ة 
كاف ليا يف  التاسعة  ة 

الساع ن 
م ابتداء  ليلي« 

التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  ي، 
الــوطــنــ الــتــراب 

االحترازية يف مواجهة وباء »كورونا«.
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ل إخباري
تحلي

ط 
ب الوزراء وسقو

ليلة هرو

التنمية
ب العدالة و

حز

14

ت األضواء
تح

ي الذي 
قاب

 الن
ل الزعيم

رحي

ص«
»اللصو

ف الوزراء بـ
وص

3

ضائعة
ال ة 

الحقيق

لثاني 
ن ا

ض الحس
عندما رف

القذافي   ة 
تصفي

28

ف العدد
مل

ء  األزمة  
ت إنها

سيناريوها

بانية
اإلس المغربية 

6

ظين
المحظو ة 

حكوم

طين«
»المزلو

 في بلد 

التفاصيل 

ي  ركن
 ف

ن السطور«
»بي

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

مع  عشائه  أثناء  بفرنسا،  موجان  في   ،1973 عام  في 
األخيرة  كلماته  كانت  أصدقائهما،  وبعض  جاكلني  زوجته 
»أشرب لي، أشرب لصحتي، فأنت تعرف أنه ال يمكنني الشرب 
العالم  ينسى  أن  يريد  بأنه  يشعر  كان  وكأنه  ذلك«  من  أكثر 
الذي لم تسعفه بوهيميته بكل تنازلها أحيانا عن قيم الحياة، 
معهن  عالقات  وربط  والجميالت  الجمال  عشق  في  ومبالغته 
داخل ورشات رسمه، ليخلد جمالية أجسامهن بريشته داخل 
اليوم،  بذاتها  قائمة  مدينة  سكناه  من  جعلت  التي  ورشته، 
بطريقة  وأندرها  اللوحات  أجمل  إلخراج  معدة  كانت  والتي 
منه،  أقوى  يشتعل  شيء  داخله  في  ما  ألن  للرسم،  فوضوية 
يريد أن يطفئ لهيبه رغم تقدم السن به، بشيء ما! ولكنه لم 
يستطع.. حتى سقطت الكأس وتكسرت، فهو كما قال الصحفي 
والكاتب املصري الشهير، محمد التابعي، الذي أغرم بالفنانة 
العظيمة اسمهان: »كانت اسمهان ال تستطيع أن ترى الكأس 

وهي مملوءة.. وال تستطيع أن تراها وهي فارغة«.
قليلة،  كانت  وإن  اإلسبانية،  الجمعيات  بعض  لجأت  وقد 
لتسليط  بيكاسو،  بابلو  متحف  أمام  احتجاجات  تنظيم  إلى 
بعض  في  اتسمت  التي  للنساء  الفنان  معاملة  على  الضوء 

األحيان بـ»القسوة«.
وسخرت منها أخرى من أنصار بيكاسو، بأنه لم تكن هناك 
كن  والفاتنات  فالجميالت  املحتجات،  ضمن  جميلة  أجساد 

يعطني أجسامهن لبيكاسو فقط لتخليد قوامهن.
من  و7  عاما(   45( يوبيس  تقود ماريا  أن  األمر  بلغ  وقد 
عليها  كتب  قمصانا  مرتديات  بيكاسو  متحف  إلى  طالباتها 
»بيكاسو الذي يسيء معاملة النساء«، وعبارات أخرى تشير 
من  عانت  أنها  يعتقد  التي  الفرنسية  الفنانة  مار،  دورا  إلى 
سوء املعاملة على يد بيكاسو خالل عالقتهما بني ثالثينيات 
خبايا  يعرف  ال  من  أمام  وقالت  املاضي،  القرن  وأربعينيات 
ظاهرة  إلــى  حولته  التي  لوحاته  إال  يعرفون  وال  بيكاسو، 
مالية وإمبراطورية فنية، أنها أرادت تنظيم احتجاج محدود، 
لتقول أن املتحف ال يركز بشكل كاف على عالقات بيكاسو مع 
التي شابها االضطراب  النساء، ال سيما أعمال مار وحياتها 
يكن هجوما على  »لم  بيكاسو«، وأضافت:  انفصالها عن  بعد 
بالحقيقة،  أؤمن  اإللغاء..  بثقافة  إطالقا  أؤمن  ال  بيكاسو.. 

وبعدم إخفاء األشياء«.
ولكن  والحقائق..  األشياء  من  الكثير  العالم  أخفى  وفعال، 
فيكتور  قال  كما  فالفنان  جائزة؟  الفنان  محاسبة  كانت  متى 
الغير،  سلوكيات  على  سلوكياته  نقيس  أن  يجب  ال  هوجو، 
فالكل يريد أن يخرجه من فطرته اإلنسانية، ال لشيء إال ألنه 
فنان، بل هو أبسط إنسان ونزواته من أبسط نزوات اإلنسان، 
فلماذا نحمله باسم فنه ما نغفره لغيره؟ وملاذا يريدون تأليهه؟
تغزو  النازية  رأى جحافل  بيكاسو عندما  بابلو  لقد صدق 
لدخول  العسكرية  املعدات  هذه  »كل  ساخرا:  فقال  باريس، 

مدينة غزوناها بلوحة!«.
ذلك  بعد  ترجمه  بيكاسو،  عنه  عبر  الــذي  املعنى  هــذا 
بسنوات، املفكر االستراتيجي األمريكي، جوزيف ناي، عندما 
صك املصطلح الشهير »القوة الناعمة«، والذي يعني ضمن ما 

يعني: »قوة النموذج في مقابل نموذج القوة«.
فكم من مرة أصبحت منصات التواصل االجتماعي تستفز 
ونظرات  أوضاع  في  لجميالت  بصفحات  اليوم  إحساساتنا 
يلطف  ما  أصبحت  ولعلها  الناعمة  القوة  يسمونها  جميلة 

أجواء »كورونا« واملآسي التي يعيشها العالم اليوم.

عندما تصبح  
اللوحة والصورة 

مرآة للذات

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
27

منـوعـات

العدد: 1580 من 05 إلى 11 نونبر 2021

المعتزلة  المغنية 
ــر  ــضـ ــخـ حـــــــنـــــــان لـ
تـــتـــنـــافـــس عــلــى 
ــل  ــ ــم ــ ــب »أج ــ ــق ــ ل
وجه في العالم« قالت الفنانة املغربية هاجر عدنان، 

على  حسابها  عبر  »ســطــوري«  فــي 
باغية  »هادي سطوري  »اإلنستغرام«: 
ديالي  الشغف  كفنانة،  عليها  نعبر 
نكون  هو  الالمنتهي،  ديالي  والفرح 
للناس  ونــغــنــي  فــالــخــشــبــة 
الحقيقي  بصوتي  مباشرة 
بـــإحـــســـاســـي الــحــقــيــقــي 
الحقيقية«،  وبمشاعري 
وأضافت: »هي سعادتي 
توحشت  الحقيقية، 
ــاس  ــســ ــ ــاذ اإلح ــ ــ ه
نتقاسم  وتوحشت 
ــاذ الــحــالــة من  ه
ــر مــع  ــ ــاع ــشــ ــ امل
ومأثرة  الناس 
نفسيا  عــلــي 
عييت  بـــزاف، 
ــا فــنــانــة  ــ أنـ
ــادراش  ــق وم
ــش  ــ ــي ــ ــع ــ ن
حــقــيــقــتــي 
فــــــهــــــاذ 
الظروف«.

هاجر عدنان: 

»اشتقت للغناء 
للناس مباشرة 
على الخشبة«

وابتعدت  الغناء،  اعتزلت  أنها  رغم 
ــواء والــســاحــة الــفــنــيــة، تم  ــ عــن األض
على  للمنافسة  لخضر،  حنان  ترشيح 
ــي الــعــالــم  ــرأة ف ــل 100 امـ ــمـ لــقــب أجـ

لسنة 2021.
لــخــضــر خبر  حـــنـــان  ــت  ــاســم ــق وت
متابعيها  مع  املسابقة،  في  ترشيحها 
على »اإلنستغرام«، معربة عن افتخارها 
الكبير القتراح اسمها لتمثيل املغرب في 
تعرف مشاركة مجموعة  التي  املنافسة 

اللبنانية  بينهن  مــن  الــفــنــانــات،  مــن 
إيرينا  شوبرا،  بريانكا  عجرم،  نانسي 
غراندي،  وأريــانــا  خــان،  ســارة  شايك، 

وغيرهن من الفنانات العامليات.
الفنانة  كشفت  متصل،  سياق  فــي 
حاليا  تستقر  أنــهــا  لــخــضــر،  حــنــان 
غيابها  وراء  السبب  وأن  بأمستردام، 
السنوات  خــالل  الفنية  الساحة  عــن 
األخيرة، راجع باألساس إلى اهتمامها 

وانشغالها بالدراسة.

الممثلة األمريكية سراندون تكشف
 دور المغرب في تعريف أطفالها باإلسالم

ســوزان  األمــريــكــيــة  املمثلة  صــرحــت 
 ،»the national new« سراندون، ملوقع
أن املغرب يعتبر من بني أفضل الوجهات 
الزيارات  أن  إلى  مشيرة  تقصدها،  التي 
كبيرا  دورا  لعبت  بها للبالد  قامت  التي 
أطفالها،  عند  اإلســالم  صورة  تغيير  في 
بالواليات  أحداث 11 شتنبر  بعد  خاصة 

املتحدة األمريكية.
ســفــرهــا  أن  ــدون،  ــ ــرانـ ــ سـ وقـــالـــت 
ــار  ــك لــلــمــغــرب غــيــر مــجــمــوعــة مــن األف

اإلســالم  حــول  أطفالها  ــدى  ل املغلوطة 
ألوالدي  وأوضحت: »شرحت  واإلرهــاب، 
شــيء،  ــل  وك ــصــالة،  ال وآذان  الــثــقــافــة، 

قبل 11 شتنبر«.
تجدر اإلشارة إلى أن املمثلة األمريكية 
سبق لها أن زارت مراكش خالل مشاركتها 
في املهرجان الدولي للفيلم، باإلضافة إلى 
مدينة فاس التي أبدت إعجابها بها، حيث 
أيضا  قادتني  للمغرب  قــالــت: »زيــارتــي 
ملدينة الصويرة وللمناطق املجاورة لها«.
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وفــوكــار  لــومــارشــان  لقد حــرص 
اختطاف  عملية  تنظيم  في  وأوفقير، 
لــهــا كل  تــضــمــن  أن  عــلــى  بــنــبــركــة، 
بــدون  قتله  وكـــان  الــنــجــاح،  وســائــل 
ولو  جدا،  ومستبعدا  مستبعدا،  شك 
هذا  تتطلب  اغتيال  عملية  كل  كانت 
املخابرات،  رجال  من  الرهيب  الخليط 
ملا  املسؤولني،  ومن  ومن اإلرهابيني 
باريس،  عرفت  بينما  أحــد،  اغتيل 
ــدي بــنــبــركــة،  ــهـ ــل اخــتــطــاف املـ ــب ق
إلى  بقيت  اغتياالت  سلسلة  وبعده، 
تلك  أهمها  التوقيع،  مجهولة  اليوم 
املخابرات  نظمتها  التي  االغتياالت 
ضد  بــاريــس،  قلب  فــي  اإلسرائيلية 
منظمة  ــادة  ــ ق ــن  م هــامــة  مــجــمــوعــة 

الفلسطينية.  التحرير 
رهن  الفرنسي  الجانب  وضع  لقد 
من  هامة  مجموعة  العملية،  إشــارة 
وورط  والسريني،  الرسميني  رجاله 
مجموعة  ــاشــرة،  مــب غــيــر  بــطــريــقــة 
أن  كما  والصحفيني،  الــكــتــاب  مــن 
»التهامي  بالطالب  االهــتــمــام  عــدم 
ــان مــع املهدي  الـــذي ك ــوري«،  ــ األزمـ
االخــتــطــاف،  لحظة  ــاء  ــن أث بنبركة 
املدبرين  أن  على  قاطعة  ــة  دالل يــدل 
يعتزمون  يــكــونــوا  لــم  لــاخــتــطــاف، 
معهم  ألخـــذوا  وإال  الــرجــل،  اغتيال 
»األزموري« والغتالوه، فماذا تهم جثة 
باالغتيال،  يتعلق  األمر  دام  ما  ثانية 
إشـــارة  رهـــن  أوفــقــيــر  وضـــع  بينما 
اتفقوا  رجاله،  من  واحــدا  العصابة، 
»الشتوكي«،  يسمى  كــان  ــه  أن على 
والعروض  األحـــداث  تسلسل  ولكن 
والشهادات، يدل على أن »الشتوكي« 
كان عبارة عن رجل لكل وضعية، فكان 
هناك شتوكيون كثيرون، بعضهم رآه 
قصيرا  رآه  وبعضهم  عريضا،  طويا 
العربي،  يسميه  بعضهم  نحيفا، 
واآلخر يسميه الشلواطي، بينما قال 
كان  الذي  بيرنيي،  فيليب  الصحفي 
بنبركة،  باملهدي  وطيد  اتصال  على 
فيكون،  اإلرهابي  له  قدم  الــذي  وهو 
»ميلود«،  يسمى  كان  »الشتوكي«  أن 
موضوع  كــان  املحاكمتني  كلتا  وفــي 
فهذا  نقاش طويل،  »الشتوكي« محط 
هو  »الشتوكي«  أن  يصيح  املحامي 

أربعة رجال، وحتى املتهمني لم يتفقوا 
املحاكمتني،  أمــام  وهم  بينهم،  فيما 
على شكل »الشتوكي« الغامض الذي 
لوبيز  مناسبات،  عدة  في  اجتمعوا 
املتهم الرئيسي يقول: إن »الشتوكي« 
بيرنيي  والصحفي  القامة،  نحيف 
والطالب  الجثة،  ضخم  ــه  إن يــقــول 
 30 سنه  إن  يــقــول:  املتهم  املــاحــي 
سنة، والشاهد رشيد السكيرج يقول: 
سنة،  خمسون  »الشتوكي«  سن  إن 
وبعضهم  أكردا،  شعره  رأى  بعضهم 

الذي  الشيء  مطلق،  شعره  أن  قــال 
بيريز،  املحاكمتني  رئيس  غيظ  أثار 
أن  يهمني  ))ال  قــائــا:  صــاح  ــذي  ال
أو  مائة  أو  واحـــدا  الشتوكي  يكون 
الشتوكي  هو  يهمني  الــذي  إن  ألفا، 
وهو  لوبيز((،  املتهم  إلى  تكلم  الذي 
مقلب ال يمكن إال أن يكون من املقالب 
ومارسها  أوفــقــيــر  فيها  ــرع  ب الــتــي 
التاعب  كان يحب  فقد  طوال حياته، 
متخصصا  والـــظـــروف،  ــاع  ــاألوض ب
ــاص،  ــخ واألش ــف  ــواق امل تغيير  ــي  ف
وحبك  الغموض  تخطيط  في  خبيرا 

الوضعيات. 
ــى،  األول املحاكمة  حيثيات  ولكن 
جــديــدة  حقيقة  ــرزت  ــ أب والــثــانــيــة، 
عملية  فــي  املغربية  املساهمة  فــي 
الــذي  الـــدور  االخــتــطــاف، تجلت فــي 
أسند إلى مدير األمن، أحمد الدليمي، 
بعد  الثانية،  املحاكمة  برأته  الــذي 

في  مشاركته  عــدم  فعا  ثبتت  أن 
من  ونشر  ــع  أذي ملــا  خافا  العملية 
األساس  ولكن  وأوصاف،  تصريحات 
الذي انطلق منه حكم املحكمة بتبرئة 
ساحة الدليمي، لم يظهر للعيان، ولم 
وكالة،  أو  صحيفة  أي  عنه  تتحدث 
كان  الذي  الصراع  هو  األســاس  ذلك 
والدليمي.  أوفقير  بني  ثابتا  قائما 
باريس  إلى  الدليمي  وصل  وعندما 
ليسلم   ،1966 أکتوبر   17 ليلة  سرا، 
تلك  كانت  الفرنسية،  للعدالة  نفسه 

يتحملها،  لم  ألوفقير،  موجعة  ضربة 
بل خشي وقتها أن يكون األمر مدبرا 
الدليمي  مهمة  كانت  وربما  ضــده، 
متني  اتــصــال  وعلى  لــأمــن،  كمدير 
مكنته  الفرنسية،  السرية  باألوساط 
فدخل  األوفقيري،  املخطط  معرفة  من 
الخاص،  لحسابه  إمــا  في الجهاز، 
املهدي  رجــوع  تأمني  في  رغبة  وإمــا 
االتفاق  على  بناء  وطنه،  إلى  بنبركة 
الحاصل بني املهدي بنبركة والسفير 
الدليمي  فكان  باريس،  في  املغربي 
هذا  في  إليه  الصادرة  األوامــر  ينفذ 

االتجاه. 
هذا  تثبت  ــدة  واحـ حــادثــة  هــنــاك 
الفارق بني دور الدليمي ودور أوفقير، 
بني  تم  الذي  الهاتفي  االتصال  وهو 
باريس واملغرب إثر اختطاف بنبركة 
»بوشسيش«  بيت  فــي  واحــتــجــازه 
بضواحي  لوفيكونت«  »فونتني  في 

بعد  لوبيز  توجه  ))لــقــد  بــاريــس: 
 ،1965 أكتوبر   29 عشية  االختطاف 
»بوشسيش«،  رفقة  أورلي  مطار  إلى 
الهامة  الشخصيات  قــاعــة  ودخـــل 
ثم  يصل،  لم  الــذي  أوفقير  النتظار 
عمومي  تلفون  مــخــدع  ــى  إل تــوجــه 
فيها  طلب  األولــى  مكاملتني:  ليجري 
ــذي لم  ــ ــدان الــدلــيــمــي، ال ــن ــوم ــك ال
له  وتـــرك  ــه  ــوان دي مــديــر  إال  يجد 
الذي  الشخص  »إن  التوصية:  هذه 
على  موافق  وهو  وصل،  قد  دعومتوه 

ذلك،  بعد  لوبيز  ولكن  مقابلتكم«، 
يجده  فلم  أوفــقــيــر،  مبكتب  اتصل 
له  فترك  ديوانه،  مدير  وجد  وإمنا 
أن  اجلنرال،  »أخبر  التوصية:  هذه 
يحضر  أن  وعليه  جاهزة..  طلبيته 
طــائــرة  ــن  م عــلــى  ولـــو  باستعجال 
التوصيتني  بني  والفرق  عسكرية«، 
بحكم  لوبيز،  كان  فقد  جلي،  واضح 
من  الفرنسية  املخابرات  مع  اشتغاله 
أخــرى،  جهة  من  أوفقير  ومــع  جهة، 
مجبورا على إخبار الطرفني، وتنفيذ 

أوامرهما معا((. 
زعيم  ميتران،  فرانسوا  كــان  لقد 
على  الفرنسي،  االشتراكي  الحزب 
باختطاف  التشهيرية  الحمات  رأس 
وجعل  وتهدد ووعد،  بنبركة،  املهدي 
من حملته االنتخابية في نونبر 1965، 
في  الحقيقة  بكشف  لالتزام  منبرا 
قضية اختطاف بنبركة، ولكن اختاط 

األوراق، وتورط املخابرات الفرنسية، 
املعروفة  للوسائل  أوفقير  واستعمال 
مع  الوثيقة  اتــصــاالتــه  بحكم  عنه، 
جعلت  الفرنسية،  املخابرات  رجــال 
فرانسوا  الفرنسية،  الــدولــة  رئيس 
مــيــتــران، بــعــد انــتــخــابــه فــي عاشر 
إلى  العودة  عن  عاجزا   ،1981 مايو 
وتبقى  املعقد،  امللف  بهذا  التذكير 
الذي  باالستنتاج  مرتبطة  املصداقية 
خرج به رئيس الدولة الفرنسية أثناء 
االختطاف، الجنرال دوغول، املعروف 
والــصــريــح  وتــبــصــره،  نــظــره  ببعد 
واملطعون  وقـــراراتـــه،  أحــكــامــه  فــي 
وضع  فقد  دولته،  وقــوة  كرامته  في 
االختطاف، وملا  لقضية  النهاية  نقطة 
بتصريح  عنها  كتب  وملا  حولها  راج 
داخلية  ــر  وزي قــام  ))لقد  فيه:  قــال 
بإخفاء  وطننا،  تــراب  على  املــغــرب، 
ومن  الرئيسيني،  املعارضة  قادة  أحد 
الفرنسية، فإن ما حصل ليس  اجلهة 
رئيس  بني  حاصال  مبتذال  أمــرا  إال 
بعملية  متعلقا  األمر  وكان  ومرؤوس، 
أوفقير  مع  بنبركة  مقابلة  تقتضي 
ومساعديه يف محل مناسب لتصفية 
اإلطالق  على  شيء  وال  حساباتهما، 
الفرنسية  املخابرات  أجهزة  أن  يثبت 
كانوا  الرسمية،  بصفتها  الشرطة  أو 
يعرفون العملية، فأحرى تغطيتها((.
من  بالتحديد  يعرف  دوغــول  كــان 
أنفته  له  تسمح  ولــم  املــســؤول،  هو 
ــأن األجــهــزة املــوازيــة  بــاالعــتــراف ب
مــتــواجــدة فــي فــرنــســا، عــقــدة ضب 
ســتــحــاول  إذن،  الــتــعــقــيــد  مــبــالــغــة 
غموضها  فـــك  ــة  ــادم ــق ال ــفــصــول  ال
الذي  الوضوح  خال  من  وتشعبها، 
الطوال  السنوات  به  أصبحت تسمح 
والتي  الحادث،  هذا  على  مرت  التي 
من  عنصرا  ــى  األول أثبتت بالدرجة 
كان  أوفقير  أن  وهو  بمكان،  األهمية 
لقلب  بنبركة،  املهدي  لقضية  يمهد 
لفائدته،  املــغــرب  ــل  داخـــ ــاع  األوضــ
تلك  املستقبلية،  مخططاته  ولفائدة 
املخططات التي أكدتها أحداث 1972. 
استعمال  يريد   1965 سنة  كان  فقد 
سمعة  لــتــســويــد  بــنــبــركــة  املـــهـــدي 
من  واسع  مدى  على  املغربي  النظام 
التشهير، وجعل من اختطاف املهدي 
جنبات  لها  اهــتــزت  قنبلة  بنبركة 
فعا  وأســاءت  العاملي،  العام  الــرأي 
يكن  لم  إســاءة  املغربي  النظام  إلــى 
أحد يفهم الدافع لها، ولو أراد أوفقير 
وال  الوسائل  افتقد  ملا  بنبركة  إعدام 
الرجال الذين باستطاعتهم أن يقتلوا 
من  اسمه،  يعرفوا  أن  قبل  اإلنسان 
بدأ  الــذي  دافيد،  كريستيان  فصيلة 
ولكن  الفصل،  هذا  في  عنه  الحديث 
شيء  اغتيال  في  يرغب  كان  أوفقير 
ذلك  وكان  املغرب،  اسمه سمعة  آخر، 
هو السر في التعقيد الرهيب لقضية 

اختطاف املهدي بنبركة.

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  وأســماء20الحلـقــة

الـفرق بـني دور اأوفـقـري ودور الدلـيمي
 يف قـ�ضية بنبـركة

البيت الذي احتجز فيه المهدي 
بنبركة، يوم االختطاف، بين اإلرهابي 

يس  بوشسيش في ضواحي بار
لوفيكونت«. »فونتوني 


