
تحليل إخباري
بداية تحرير االقتصاد الوطني 
من قبضة الشركات األجنبية  14 وهــبـي..تحت األضواء

الوزير الذي يسبقه لسانه 3
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 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

تأكد أن وزيرة »سبعة أيام من الباكور« التي أعفيت 
يف  سقطت  قد  كانت  أخــنــوش،  عزيز  حكومة  من 
»امتحان كورونا« وهي بداية التجربة، وقد بدأت 
الجتماع  ترؤسها  خالل  من  مهامها،  ممارسة  فعال 
أن  الــواضــح  لكن  وعسكريني،  أمنيني  جمع  كبير 
املهمة«  لهذه  تصلح  »ال  أنها  كتبوا  التقارير  أصحاب 
امللك،  لدن جاللة  باهتمام خاص من  التي حتظى  املعقدة 
محل  أيضا  كانت  املعفية،  الــوزيــرة  كــالم  طريقة  أن  كما 
أنها طلبت  الوزارة، مببرر  بـ»إبعادها« عن  انتقاد، ما عجل 
بدار  العارفون  يستسيغه  أن  ميكن  ال  ما  وهــو  اإلعــفــاء، 

املخزن)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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الضائعة الحقيقة 
كواليس التخطيط الختطاف 

بنبركة المهدي  28 ملف
هل تمهد المظاهرات المتفرقة 

إلى هزات اجتماعية كبيرة ؟ 6

واللغة  العربية  اللغة  بين  حائرا  الطرق  مفترق  في  يقف  عمره  مقتبل  في  تلميذا  تصوروا 
األمازيغية واللغة الفرنسية، وطموح مشروع لتعلم اللغة اإلنجليزية، ليس هذا فحسب، بل إن 
تنزيل اللغة األمازيغية على أرض الواقع، كشف عن وجود عدة تناقضات، ألن اللغة األمازيغية 
البرلمان والحكومة.. وحتى  »الدبلجة« في  غير موحدة، وهو ما تأكد عمليا من خالل تجربة 
اإلدارة نفسها، ما زالت مرتهنة لوثائق مطبوعة باللغة الفرنسية رغم أنها لغة غير دستورية، 
ويبلغ االرتباك الحكومي ذروته حتى عندما يتعلق األمر بالتشوير الطرقي، وتكفي جولة 

بسيطة في الطرق الوطنية للوقوف على هذه »الدوخة اللغوية« المسكوت عنها.

التفاصيل في ركن »بين السطور«

حوار العدد17

اإلعالمي طوني خليفة في حوار مع                        :

اخـتــاروا حكامكم جيدا حتى 
ال يتحولوا إلى جالديكم
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1582 من 19 إلى 25 نونبر 2021

عصيد يسأل
 بن كيران: 

أين اإلسالم ؟
الرباط. األسبوع 

الناشط  عصيد،  أحمد  تساءل 
كـــان حــزب  إذا  ــا  م األمــازيــغــي، 
العدالة والتنمية فعال قد فرط في 
الخمس  في  اإلسالمية  املرجعية 
إلى  أدى  مما  ــرة  األخــي ســنــوات 
هــزيــمــتــه، فــهــل مــعــنــاه أنـــه كــان 
بعدما  وذلك  ذلك؟  قبل  بها  ملتزما 
فشل  سبب  أن  كــيــران  بــن  صــرح 
حزب العدالة والتنمية هو تفريطه 

في املرجعية اإلسالمية.
»مــا  ــضــا:  أي عصيد  وتــســاءل 
ــرهــا  ــاســات الــتــي أق ــســي هـــي ال
انــطــالقــا  عليها  ــع  ــ ووق الــحــزب 
بنصوص  أعــضــائــه  الــتــزام  ــن  م
الزيادة  هي  هل  اإلسالمي،  الدين 
أم  الخارجية  الــديــون  نسبة  فــي 
الغدر  أم  التقاعد  بصندوق  املس 
أســعــار  تــحــريــر  أم  باملتعاقدين 
غير  قــوانــن  وتمرير  املــحــروقــات 
نسبة  ارتــفــاع  عبر  أم  دستورية 
الرشوة والفساد بثماني مرات؟«.

ــد عــصــيــد الــســيــاســات  ــق ــت وان
الخطيرة والالشعبية التي نهجها 
بن كيران وأغرقت البلد في الديون 
زال  ما  ملفات  وتركت 
لهيبها ُيصلي الدولة 
حتى  ــواطــنــن  وامل
الحديث  دون  اآلن، 
ــن االنـــحـــرافـــات  عـ
الفردية التي ال تهم 

املغاربة.

بقلــم               الطيب العلوي

كي يستفيد الجميع 
من قطاع التعليم

بعد  سنوّدعه  الــذي  العام  هذا  كان  إذا 
سياسية  تقلبات  عرف  قد  معدودة،  أسابيع 
العدالة  حــزب  سقوط  أهمها  كــثــيــرة)...(، 
والتنمية من الصدارة إلى الرتبة األخيرة في 
رمشة عن)...(، صدمة ال تفسير لها غير عدم 
من  الهام  الكم  الناتج عن  املواطنن  رضى 
االلتزامات التي لم تتوفق الحكومة السابقة 
دعم  يخص  فيما  سواء  تحقيقها،  في  بتاتا 
ترتيب  يعرف  التي لم  الحريات األساسية، 
مستوى  على  ُيذكر  تطور  أي  فيها  املغرب 
السياسية  للحريات  العاملية  ــؤشــرات  امل
املتعلقة  املحتشمة  النتائج  أو  واملــدنــيــة، 
يعاني  التي  األخــرى  الضعف  نقط  بمعظم 

منها املغرب.
اعتبار  إال  يمكننا  شيء، ال  كل  ورغم  لكن، 
مقارنة  العموم  على  به  بــأس  ال  العام  هــذا 
كلها  فترة  خالل  راجــت  التي  التوقعات  مع 
العديد  مع  ومقارنة  وتساؤل،  وخوف  حيرة 
قول  إال  علينا  يبقى  فما  األخرى..  الدول  من 
»العام زين« كما كان يسميه الذين من قبلنا.. 

كيفما كان حاله.
أما العام القادم، فال خيار لنا إال أن يكون 
األعــمــال،  رجـــال  حكومة  ــدي  ي بــن  رهاننا 
بدأت  ما  أنها سرعان  نرى  ملا  قاطع  والدليل 
املاضي،  األسبوع  مثال  أطلقت  وقد  عملها، 
مليار درهم، مخصصة   2.25 بقيمة  مشاريع 
من  املــتــضــرريــن  ملــســاعــدة   ،2022 لسنة 
تداعيات »كورونا«، غالف مالي سيوفر 250 
ألف فرصة عمل، على حد قول وزير اإلدماج 
السكوري،  يونس  والتشغيل،  االقتصادي 
نوعا  الكثيرون  فيها  يرى  قد  وأهداف  أرقام 
التي اعتدنا  من الخيال مقارنة مع املشاريع 
السماع بها من لدن حكومة السي سعد الدين 
»هلل يذكرو بالخير«، والذي سبق أن حصرت 

حكومته في سياستها على سبيل املثال، فيما 
يخص الطبقة الوسطى، زيادة مائة درهم في 

أجور املوظفن على مدى ثالث سنوات !
هــذا  خصصت  أن  وبــعــد  الــحــالــيــة،  أمـــا 
األسبوع، على لسان ناطقها الرسمي، السيد 
مصطفى بايتاس، ميزانية قدرها مليار درهم 
األمازيغية،  للغة  الرسمي  الطابع  لتفعيل 
رجال  لقانون  اآلن  الخاضعون  فاملواطنون 
انتظار  وفي  هلل،  على  التوكل  بعد  األعمال، 
املصير، كثير منهم أصبح يتساءل ما إذا كان 
عليهم العودة إلى املدرسة إلتقان اللغات، ما 
أخرى  ميزانية  خصصت  قد  الحكومة  دامت 
لقطاعات محدودة من  9 ماليير درهم  قدرها 
إلى  والصغار  الكبار  عودة  التعليم..  بينها 
الطرقية،  اإلشـــارات  بــدأت  أن  بعد  املدرسة 
والــعــالمــات الــتــجــاريــة، والــبــيــانــات، تــارة 
أصبحت فرنسية، وتارة عربية، وتارة أخرى 
أمازيغية.. ومن لم يفهم لغة من هذه اللغات، 
الجديدة  الحكومة  ألن  عليه،  خــوف  فــال 
اإلشارة  لغة  واعتمدت  شيء،  كل  في  فكرت 
من  الجميع  يتمكن  حتى  تصريحاتها،  في 

متابعتها)...(.

الرباط. األسبوع

فــاروق  ــي،  دارم ــور  دوك الجنرال  استقبل 
العام للقوات املسلحة امللكية  بلخير، املفتش 
وقائد املنطقة الجنوبية، بمقر القيادة العامة 
بانكول  بالرباط،  امللكية  املسلحة  للقوات 
السياسية  بالشؤون  املكلف  املفوض  أديوي، 

والسلم واألمن باالتحاد اإلفريقي.
وكشف بالغ للقيادة العامة للقوات املسلحة 
امللكية، أن »املباحثات بن املسؤولن تركزت 
في  امللكية  املسلحة  القوات  مساهمة  حول 
القارة منذ  في  السالم  مختلف عمليات حفظ 
سنوات الستينيات تحت رعاية األمم املتحدة، 

بما في ذلك املبادرات اإلنسانية، ومنها إقامة 
مستشفيات عسكرية وطبية – جراحية«.

وأضاف البالغ، أن املسؤولن تطرقا أيضا 
واملتعلقة  املشترك  االهتمام  ذات  للمواضيع 
املسلحة  القوات  بتجربة  الخصوص  على 
والتكوين  السلم،  حفظ  مجال  فــي  امللكية 
ومساهمة القوات املسلحة امللكية في القاعدة 
في  اإلفريقي  لالتحاد  القارية  اللوجستية 

دواال بالكاميرون.
ــدور  ــال ــي ب ــق ــري وأشــــاد املـــســـؤول اإلف
القيادة  تحت  املــغــرب  بــه  يضطلع  ــذي  ال

ورئيس  األعلى  القائد  للملك،  الرشيدة 
للقوات  الــعــامــة  ــحــرب  ال ــان  ــ أرك

السلم  أجل  من  امللكية  املسلحة 
ــرار واألمــــــن في  ــ ــق ــ ــت واالســ

إفريقيا، يضيف البالغ.

الرباط. األسبوع

املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  قال 
املالية  قانون  مشروع  أن  النواب،  بمجلس 
كاف  بشكل  یستجیب  ال   ،2022 لسنة 
القتصادنا،  املــنــشــود  ــالع  اإلقـ لتحدیات 
أن  مضيفا  باألزمة،  كبیر  بشكل  تأثر  الذي 
ستجعل  ووطنيا  دوليا  الجائحة  تطورات 
جائحة  بعد  ملــا  جديد  تحد  ــام  أم املــغــرب 
املقاولة  دعم  يتطلب  ما  وهو   ،»19 »كوفيد 
من  االقتصادي،  لإلنعاش  خطة  من  كجزء 
شأنها تحسن الوضع االقتصادي وتحقيق 
نمو إيجابي وتمكن القطاعات االقتصادية 

من استرجاع حيويتها.
للباطرونا،  البرملاني  الفريق  وأوضــح 
في  التضامنية  بالضريبة  العمل  تمديد  أن 
»ثقال  يشكل   ،2022 مالية  قانون  مشروع 
التي  املرحلة  هــذه  فــي  إضافيا  ضريبيا 
للتعافي  جــاهــدة  ــاوالت  ــق امل فيها  تسعى 
تكبدتها،  التي  الكبيرة  الخسائر  وتعويض 
وهو ما من شأنه كذلك أن يعمل على تقهقر 
القطاع  نحو  اإلنتاجية  القطاعات  بعض 
غير املهيكل«، وأضاف بأن املقاولة املغربية 
اسُتنزفت ولم يعد بإمكانها تحمل املزيد من 
إلى  ترمي  تدابير  غياب  ظل  في  التضريب 
الوقت  في  الضريبي،  العبء  من  التخفيف 
مفهوم  نحو  التحول  فيه  يجب  كــان  الــذي 
ضريبي يتالءم مع قدرات املقاوالت وتكريس 
شفافية ضريبية واضحة املعالم، إلى جانب 
دمج  خــالل  من  الضريبي،  الوعاء  توسيع 

القطاع غير املهيكل في النسيج املقاوالتي.
»كــيــف يمكن  وتــســاءل نــفــس املــصــدر: 
في  التي  املالية  الديون  تسديد  للمقاوالت 
سيولتها  من  مهما  جزء  أن  حن  في  ذمتها 
أن  العلم  مع  الدولة،  من  بعد  تسترجعه  لم 
 90 أجــل  حــددت  للضرائب  العامة  املدونة 
على  الضريبة  السترجاع  أقصى  كحد  يوما 

القيمة املضافة؟«.
وتابع موضحا، بأن الظرفية تتطلب نهج 
تحسن  جهة،  من  تــروم،  مندمجة  سياسة 
على  واملحافظة  واألعمال  االستثمار  مناخ 
جهة  ومــن  اقتصادية،  املــاكــرو  التوازنات 
داعــمــة  اجتماعية  ســيــاســة  نــهــج  أخـــرى، 
التغطية  توسيع  مــع  البشرية  للتنمية 
الطبقة  توسيع  على  والتركيز  االجتماعية 
بن  املجالي  التفاوت  ومحاربة  املتوسطة 

العاملن الحضري والقروي.

هل هي بداية 
االصطدام بين 

الباطرونا ووزيرة 
المالية ؟

يقي  الجنرال بلخير يستقبل المفوض اإلفر

الرباط. األسبوع

لم يخف سفير سلطنة عمان، سعيد بن محمد 
وذلك  املغرب،  في  بالتواجد  سعادته  البرعمي، 
على  اإلعــالمــيــن  مــن  بمجموعة  لقائه  خــالل 
هامش االحتفاء األخير بالعيد الوطني الحادي 
الثابت  بالده  موقف  مؤكدا  لبالده،  والخمسن 
إن  بل  للمغاربة،  األولى  الوطنية  القضية  من 
السفير ذكر الحاضرين بمشاركة سلطنة عمان 
في املسيرة الخضراء التي أطلقها امللك الراحل 

الحسن الثاني.
عمان،  وسلطنة  املغرب  عالقات  عن  الحديث 
هو حديث ذو شجون، حيث اقتسم الحاضرون 
حكايات  بعض  البرعمي،  الدكتور  السفير  مع 
وفي  املغرب  في  النظام  عراقة  بن  التشابه 
في  هــدوء  مــن  يميزهما  ومــا  عــمــان،  سلطنة 
مواجهة التحديات الدولية، وكذا التشابه فيما 
يتعلق ببعض املواقف التاريخية، والعالقة مع 
املتحدة  الواليات  مثل  العظمى  الــدول  بعض 
األمريكية، فإذا كان املغرب هو أول بلد يعترف 
عربي  بلد  أول  هي  عمان  فإن سلطنة  بأمريكا، 

يعن سفيرا بهذه الدولة.

سفير سلطنة 
عمان يذكر 

المسيرة 
الخضراء بخير

عصيد

البرعمي

العلوي



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1582 من 19 إلى 25 نونبر 2021

كـواليـس  األخبــار

ما خفي
وزير العدل يفتح عليه جبهات واسعة 

تحت
األضواء

األسبوع. خالد الغازي 

منذ توليه مسؤولية وزارة العدل، خلق عبد 
األصالة  لحزب  العام  األمــن  وهبي،  اللطيف 
السياسي  الــوســط  فــي  الــجــدل  واملــعــاصــرة، 
حول  تصريحاته  بسبب  واملهني،  والحقوقي 
فتح  حيث  للجدل،  املثيرة  القضايا  من  العديد 
تربطها  وشــركــات  مقاولن  مــع  جبهات  عــدة 
صفقات مع الوزارة، وهيئات مهنية، وحقوقين، 

وفعاليات من املجتمع املدني.
نقاشا  خلقت  تصريحات  وهــبــي  وأطــلــق 
وقضية  املحامن،  دخل  ضريبة  حول  واسعا، 
املواطنن  واحتجاجات  الريف،  حراك  معتقلي 
األماكن  في  التلقيح  جــواز  لفرض  الرافضن 
للمندوب  صالحياته  وتفويض  العمومية، 
سحب  باإلضافة  اإلنــســان،  لحقوق  الـــوزاري 
مشروع قانون »تجريم اإلثراء غير املشروع« في 
ظل محاكمة منتخبن كبار حول تدبير صفقات 

عمومية.

وهبي يثير  غضب المحامين 

أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف 
أداء  من  املحامن  أغلب  تهرب  بشأن  وهبي، 
من  عــدد  صفوف  في  غضب  موجة  الضريبة، 
املحامن، الذين اعتبروا تصريحاته مسيئة إلى 

مهنتهم وال تعكس واقعهم الحقيقي.
ــرب، عن  ــغ ــامل ــحــامــن ب وعـــبـــرت نــقــابــة امل
بالتصريحات  وصفته  مما  الشديد  استغرابها 
وهبي،  اللطيف  عبد  العدل  لوزير  االستفزازية 
»اإلدالء  عبر  للمحامن،  خاللها  من  أساء  التي 
الضريبية  بالتزاماتهم  وفاءهم  تهم  بمغالطات 
والتحريض  الضريبي  بالتهرب  واتهامهم 

ضدهم«.
الوزير  »تصريحات  أن  النقابة  واعتبرت 
وزير  طرف  من  واملحامن  للمحاميات  مسيئة 
الضريبي  بــالــتــهــرب  اتــهــامــهــم  حـــول  ــعــدل  ال
األمر  معتبرة  ضدهم«،  والتحريض  وتهديدهم 
املحامن  على  مسبوق  غير  ممنهجا  هجوما 
األزمة  فيها  استفحلت  التي  الظرفية  هذه  في 

بالقطاع بفعل تداعيات جائحة »كورونا«.
الوطنية  الجمعية  وجــهــت  جهتها،  ــن  م
العدل،  وزيــر  إلــى  رسالة  باملغرب،  للمحامن 
قالت فيها إنها كانت تنتظر منه، هو الذي كان 
محاميا في األصل، أن يعلن للمواطنن بصفته 
الوزارية، عدم تحمله املسؤولية »إلرضاء ناهبي 
البؤس  وتجار  املحروقات،  ومافيا  العام،  املال 
واألدويـــة،  الغذائية  ــواد  املـ فــي  واملــضــاربــن 

ومهربي أموال الشعب إلى خارج الوطن«.
وأكد املحامون رفضهم اعتبار مهنتهم »تجارة 
واسترزاقا، وحن يتعلق األمر بامللف الضريبي، 
ال يستحضرون طبيعة املحاماة كرسالة إنسانية، 
وال يعيرون أدنى اهتمام للوضع املزري اجتماعيا 
وال  واملحامن  املحاميات  من  واسعة  لشريحة 

يقدمون أي إجابة عن ملف تقاعدهم«.
من  عــددا  تعاني  املحاماة  مهنة  أن  وأضافت 
األعطاب، من بينها رفض إقرار قانون جديد ملهنة 

املحاماة يأخذ بعن االعتبار دستور 2011، ويوسع 
من مجاالت عمل املحامن، ويؤكد على الحصانة 

واالستقاللية كما هي متعارف عليها دوليا.

تفويض يثير الجدل

أثارت تصريحات وزير العدل بشأن بتفويض 
الوزارية  املندوبية  بتدبير  املتعلقة  صالحياته 
شوقي  الــوزاري  املندوب  إلى  اإلنسان  لحقوق 
واسعا،  ودســتــوريــا  حقوقيا  نقاشا  بنيوب، 
حول السند القانوني والدستوري الذي اعتمده 

وهبي لتفويض اختصاصاته لبنيوب.
للمندوبية  املنظم  »املرسوم  أن  وهبي،  وقال 
يضعها تحت سلطة رئيس الحكومة، ملا عينت 
أصبحت  التفويض،  قــرار  وفي  للعدل،  وزيــرا 
تحت مسؤوليتي، وتحدثت مع رئيس الحكومة، 
يبقى  ال  حتى  عليها  السلطات  لــي  وسينقل 
املندوب  إلى  إسنادها  أود  وأنا  التعارض،  هذا 
الوزاري، سواء املالية أو اإلدارية، طبعا ستبقى 

عندي املسؤولية السياسية«.
في هذا السياق، اعتبر الباحث الجامعي في 
عزيز  الدستوري  والقانون  السياسية  العلوم 
تفويض  أي  عن  الحديث  يمكن  »ال  أنه  إدمــن، 
وزير  قبل  من  ــوزاري  ال للمندوب  لالختصاص 
لكون  الحكومة،  لم يؤشر عليه رئيس  العدل ما 
األصلي،  االختصاص  صاحب  هو  األخير  هذا 
ووزير العدل هو صاحب اختصاص فرعي، وال 
إليه  املنقولة  اختصاصاته  في  التصرف  يمكنه 
»إن تصريح وزير العدل  من تلقاء ذاته«، وقال: 
له،  دســتــوري  أو  قانوني  سند  ال  البرملان  في 
لوزير  فقط  االختصاص  تفويض  في  الحق  فله 
باعتبارهما  له،  تابع  عام  كاتب  أو  له  منتدب 
تفويض  يمكنه  وال  الحكومي،  املجلس  أعضاء 

اختصاصاته ملسؤول آخر«.
القانوني  للوضع  »بــالــعــودة  أنــه  وأوضـــح 
للمندوب الوزاري لحقوق اإلنسان، فهو موظف 
سامي معن بظهير ملكي، وبالتالي، فهو ليس 
الوقت،  نفس  في  ولكنه،  عادي،  إداري  بموظف 
من الناحية الدستورية والقانونية، ليس كاتبا 

عاما وال وزيرا منتدبا«.
ــوضــع الــحــقــوقــي، تــســاءل  وبــخــصــوص ال
األحرار،  فريق  عن  بنسليمان  يونس  البرملاني 
أعدت  »ماذا  العدل:  إلى وزير  كتابي  في سؤال 
خطة  لــدعــم  ــادرات  ــب وم بــرامــج  مــن  الحكومة 
الديمقراطية وحقوق  الوطنية في مجال  العمل 

اإلنسان؟«.

استغالل لقضية معتقلي الريف

حلوله  خــالل  وهبي  اللطيف  عبد  تحدث 
ضيفا على برنامج »حديث مع الصحافة«، عن 
أجل  من  للملك،  عفو  ملتمس  تقديم  اعتزامه 
إصدار عفوه عن معتقلي حراك الريف، مشيرا 
ألن  واملوظفن،  ــوزراء  ال مع  يتشاور  أنه  إلى 
لديه رغبة فعال لإلفراج عنهم، لكن تصريحاته 
الساحة  وسط  نقاشا  ــارت  وأث الجدل  خلقت 
السياسية والحقوقية، مما دفعه إلى التراجع 
عنها، حيث قال خالل اجتماع بمجلس النواب، 
إن استفادة هؤالء املعتقلن من العفو امللكي، 
هو  فقط  دوره  وأن  لطلب،  بتقديمهم  رهــن 

إحالته على لجنة العفو للبت فيه.
وانــتــقــدت حــنــان رحـــاب، عــضــوة املكتب 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  لحزب  السياسي 
وهبي،  الــعــدل  ــر  وزي تصريحات  الشعبية، 
الريف،  حراك  معتقلي  عن  اإلفراج  بخصوص 
معتبرة أنها »تحمل إساءة، من حيث يدري أو 

ال يدري، للمؤسسة امللكية وللمعتقلن كذلك«.
في  وهبي  على  »كــان  أنه  رحــاب  واعتبرت 
لخوض  السياسية  الــجــرأة  يمتلك  لــم  حــال 
يبحث  أن  العام،  العفو  مسطرة  تفعيل  رهان 
ودون  وبصمت  له،  التابعة  العفو  مديرية  مع 
ضجيج، الصيغة إلدماج من تبقى من معتقلي 
ينتظر  وأن  لوائحها،  في  الريف  احتجاجات 

اللحظة املناسبة للتفاعل امللكي«. 
من جانبه، كتب الحقوقي مصطفى املانوزي، 
أن »وهبي عاد إلى الصواب بتقويم صالحياته 
التصريحات  عن  تراجع  بعدما  الدستورية، 
اعتزامه  حول  مؤخرا  بها  أدلى  قد  كان  التي 
أحــداث  معتقلي  عن  للعفو  ملتمس  صياغة 

الريف ليرفعه إلى امللك محمد السادس«.

قانون »اإلثراء غير المشروع«
 

املجموعة  رئــيــس  ــو،  ــوان ب هلل  عبد  هــاجــم 
اللطيف  عبد  والتنمية،  العدالة  لحزب  النيابية 
وهبي وزير العدل واألمن العام لحزب األصالة 
»حكومة  عن  بالدفاع  إيــاه  متهما  واملعاصرة، 
مطبعة مع الفساد«، بسبب ما اعتبره »إسراعا 

لسحب مشروع القانون الجنائي«.
بسحب  الــعــدل  وزارة  قيام  بــوانــو  وانتقد 
مشروع القانون الجنائي دون غيره من مشاريع 
 ،22 حوالي  عددها  البالغ  األخــرى،  القوانن 
كبيرة،  استفهام  عالمة  يطرح  ذلك  أن  معتبرا 
خاصة بعد تزامن هذا السحب مع تفكيك لجنة 
خلو  ومع  الحكومة،  برئاسة  الفساد  محاربة 
البرنامج االنتخابي وقانون املالية كذلك من أي 
الفساد  بمحاربة  تتعلق  وإجــراءات  مقتضيات 
مع  التطبيع  هو  هذا  »أليس  متسائال:  والريع، 

الفساد؟«.

وهبي يغضب رافضي الجواز

في  وهبي  اللطيف  عبد  تصريحات  خلقت 
مواقع  فــي  واســعــا  غضبا  تلفزي،  برنامج 
التواصل االجتماعي ولدى املغاربة الرافضن 
اآلالف  نوايا  في  بعدما شكك  التلقيح،  لجواز 
»هل هي  للجواز، قائال:  الرافضن  الناس  من 
ضد  أم  فعال،  التلقيح  جــواز  ضد  مظاهرات 

شيء آخر؟«.
وقلل وهبي من فئة املغاربة الرافضن لفرض 
 3 أو  ألفن  تظاهر  »إيال  قائال:  التلقيح،  جواز 
 24 فإن  التلقيح..  آالف ضد جواز   10 أو  آالف 

مليون مغربي أخذوا اللقاح ولم يتظاهروا«.
وزير  تصريحات  أن  الجواز  رافضو  واعتبر 
التي ظل  والحريات  الحقوق  مع  تتنافى  العدل 
ينادي بها عندما كان في املعارضة، معتبرين أن 
كالم الوزير مرفوض، ألنه يزكي قرار الحكومة 
املدنية  حقوقهم  من  املواطنن  مالين  بحرمان 
للعالج  املستشفيات  بــدخــول  والــدســتــوريــة، 

واإلدارات واملدارس.

وهــبـي..
الوزير الذي 

يسبقه لسانه

الكبرى  باملشاريع  امللكية  العناية 
محمد  امللك  جولة  تؤكدها  الرباط،  في 
غير  بشكل  العاصمة،  فــي  الــســادس 
ــرة سير  ــي ــالطــالع عــلــى وت ــي، ل رســم
الــربــاطــيــون  ينتظر  حــيــث  األشــغــال، 
ستغير  عمالقة  مشاريع  عــدة  تدشن 

وجه مدينة األنوار في املستقبل.

الرسمين  الناطقن  كــل  بخالف 
الــحــكــومــة، يسعى  بــاســم  الــســابــقــن 
مصطفى  الــجــديــد،  الرسمي  الناطق 
املهمة،  ــذه  ه مأسسة  ــى  إل بــايــتــاس، 
لضمان تواصل أكبر مع الصحافة، وقد 
أن  بعد  النقط  أولى  لصالحه  احتسبت 
إلى  اإلعالم،  مع  األسبوعي  لقاءه  حول 
الوزراء..  من  مجموعة  مع  للقاء  فرصة 
فهل تنجح املأسسة في تجاوز األخطاء 

السابقة ؟

التي  اإلعالمية  التقارير  توالت 
كل  على  صارم  مغربي  رد  عن  تتحدث 
االســتــفــزازات الــتــي تــجــري مــن طرف 
الجدار  قرب  البوليساريو  ميليشيات 
رسمي،  بالغ  يوجد  ال  وبينما  األمني، 
تدخالت  إلى  إعالمية  مصادر  أشــارت 
عن  مسيرة  مغربية  لطائرات  ناجحة 
فادحة  إلحاق خسائر  في  بعد، تسببت 
بعناصر مسلحة كانت تحاول االقتراب 
بجدار  تعزز  الذي  األمني،  الجدار  من 
آخر ملنع أي تسلل في اتجاه األراضي 

املغربية.

يونس  الــتــشــغــيــل،  وزيـــر  مـــازال 
ــه في  ــواصــل مــشــاورات ــوري، ي ــســك ال
إنه  قال  الذي  »أوراش«،  برنامج  إطار 
أنها  غير  الشباب،  لتشغيل  برنامج 
في  وزير  فيها  يقدم  التي  األولــى  املرة 
الحكومة، مشروعا حكوميا ال أساس له 
سوى االعتمادات املالية الغير مسبوقة 
الشباب  كان  حيث  الــوزارة،  تاريخ  في 
الــوزيــر  فــجــاءهــم  الــشــغــل،  ينتظرون 
في  يفترض  بينما  جديدة،  بمشاورات 
الوزير أن يملك الحلول، ألن التشخيص 
ــوجــود واملـــشـــاورات مــوجــودة في  م

مشروع النموذج التنموي.

األخبار القادمة من اإلمارات، تشير 
ينجا  الداخلة  جهة  رئيس  ظهور  إلى 
كبير،  استثماري  منتدى  في  الخطاط 
من  ــن  ــ وازن مــســؤولــن  حــضــور  دون 
تساؤالت  عدة  يطرح  ما  البلدين..  كال 
اللقاء  هذا  رافقت  التي  الغيابات  حول 

الضخم)..(. 

التي  الــكــاشــروت«  »لجنة  فرضت 
يرأسها سيرج بيرديغو، رئيس الطائفة 
جميع  على  البيضاء،  بالدار  اليهودية 
قدرها  ضريبة  دفــع  الــفــنــادق،  أربـــاب 
يرغب  يهودي  سائح  كل  على  أورو   4
التلمودية  التعاليم  حسب  الطعام  في 
عدد  ويــرفــض  باملغرب،  إقامته  خــالل 
ــاب الــفــنــادق والــريــاضــات  ــ مـــن أربـ
تفرضها  التي  الضريبة،  هــذه  تــأديــة 
تعتبر  ــي  ــت ال ــكـــاشـــروت«،  الـ »لــجــنــة 
إصدار  عن  املسؤولة  الوحيدة  نفسها 
البعض:  يتساءل  حيث  الترخيص، 
تحصيل  ما  جهة  أو  لجمعية  يحق  هل 
ضريبة من مؤسسات تجارية بعيدا عن 

املؤسسات الرسمية للدولة ؟ 



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 الثقافة األسبق،  صورة يظهر فيها وز
ير األول محمد األشعري في حضرة الوز

عبد الرحمان اليوسفي عندما بدأ االتحاديون 
يتقلدون المناصب بعد سنوات من المعارضة..

العدد: 1582 من 19 إلى 25 نونبر 2021

كـواليـس  األخبــار

إدارة الضرائب تتعقب »الخزنات الحديدية«.. فهل ستقتحم المنازل ؟

محامون يقاضون 
اإلسرائيلي بن شبات 

بارتكاب »جرائــم 
ضد اإلنســانية«

الرباط. األسبوع
  

قضائية  دعـــوى  محامني  أربــعــة  ــع  رف
اإلسرائيلي  القومي  األمن  مستشار  ضد 
األصــول  ذي  شبات،  بن  مائير  السابق، 
ارتكاب  فــي  املــشــاركــة  بتهمة  املغربية، 
اإلنسانية«،  ضد  وجرائم  حرب  »جريمة 
طفالت  أربـــع  بينهم  مــن  بأطفال  أودت 

مغربيات خالل العدوان على قطاع غزة.
للمحامني  مــشــتــرك  ــان  ــي ب وأوضــــح 
عمرو،  بن  الرحمن  عبد  النقيب  األربعة: 
الرحيم  عبد  الــجــامــعــي،  الــرحــيــم  عبد 
تقديمهم  بعد  السفياني،  وخالد  بنبركة، 
ملحكمة  الـــعـــام  ــل  ــي ــوك ال إلـــى  ملـــذكـــرة 
كان  شبات  »بن  أن  بالرباط،  االستئناف 
جانب  إلى  العسكرية  العمليات  غرفة  في 
نتنياهو،  بنيامني  السابق  الوزراء  رئيس 
أفيفكو  الكيان،  في  الحرب  أركان  ورئيس 

خافي، ويقف وراء هذه الجريمة«.
الدعوى  أن  السفياني،  املحامي  وصرح 
اقترفوا  مجرمني  ضد  بـ»متابعة  تتعلق 
جرائم ضد اإلنسانية جراء العدوان الذي 

الفلسطينيني«،  طــال 
عائلة  أن  موضحا 

املغربية  الطفلة 
العدوان  ضحية 
عاما،   13 ذات 
هي من تقدمت 
بــــالــــدعــــوى 

ــة  ــيـ ــائـ ــضـ ــقـ الـ
مــرفــوقــة بــاألدلــة 

والصور.

الرباط. األسبوع
  

أن  إسبانية،  إعالمية  مصادر  أفــادت 
عملية فتح معبري مدينتي سبتة ومليلية 
مارس  شهر  خــالل  ستكون  املحتلتني، 
سنة  منذ  مغلقني  ظــال  أن  بعد  املقبل 
2020 بسبب جائحة فيروس »كورونا«.

فتح  أن  »إسبانيول«،  صحيفة  وقالت 
السلطات  قبل  من  تحديده  تم  املعابر 
الحكومة  موافقة  انتظار  في  املغربية، 
الزروالي،  خالد  أن  مضيفة  اإلسبانية، 
بــوزارة  الحدود  ومراقبة  الهجرة  مدير 
السلطات  إلى  تعليمات  الداخلية، أعطى 
تمهيدا  ــطــوان،  وت الــنــاظــور  بمدينتي 

إلعادة فتح املعابر.

وحسب الصحيفة، فإن رغبة السلطات 
ناهز  الــذي  اإلغـــالق  هــذا  مــن  املغربية 
هي  »كورونا«،  جائحة  بدعوى  العامني 
»أن تكون هناك امتيازات دخول ملواطني 
مدينتي الناظور وتطوان، وكذلك لسكان 

سبتة ومليلية«.
تمديد  اإلسبانية  السلطات  وقــررت 
للثغرين  البرية  الحدود  إغــالق  سريان 
مع  املحتلتني  ومليلية  سبتة  املحتلني 
خبر  نشر  حيث  الوطني،  التراب  باقي 
على  إضافي  آخر  لشهر  اإلغــالق  تمديد 

األقل في الجريدة الرسمية اإلسبانية.
وكان وزير الداخلية اإلسباني فرناندو 
سيتم  املعابر  بــأن  صــرح  قد  مارالسكا، 
فتحها من جديد عندما تتحسن الظروف 
املــواطــنــني  مــن  لــكــل  الــعــامــة  الصحية 

اإلسبان واملغاربة.

فتح معبري سبتة ومليلية المحتـلتين
 في مارس المقبل

بن شبات

الرباط. األسبوع
  

الحديدية«  »الخزنات  على  الكبير  اإلقبال  دفع 
ارتفاع  سر  حــول  بحث  فتح  إلــى  الــضــراب،  إدارة 
األخيرة،  السنوات  خــالل  كبير  بشكل  مبيعاتها 
وذلك للوقوف على التجاوزات التي تقوم بها بعض 
الرقابة  من  للتهرب  والتجار  والشركات  املقاوالت 

املالية الضريبية.
أصحاب  من  العديد  لجأ  فقد  تقارير،  وحسب 
ــى شــراء  ــالل الــســنــوات املــاضــيــة، إل ــاوالت خ ــق امل
»الخزنات الحديدية« إليداع أموالهم فيها، إما داخل 
وصول  من  خوفا  بيوتهم،  في  أو  الشركات  مقرات 
وأن  خاصة  البنوك،  في  إليها  الضرائب  مصالح 
العديد من املقاوالت متبوعة بمراجعة ضريبية حول 

األرباح واملداخيل.
مديرية  بها  تقوم  التي  التحريات  ــار  إط وفــي 
زيارة  إلى  واملراقبون  األعــوان  لجأ  فقد  الضرائب، 
الحديدية،  الخزائن  بيع  في  املتخصصة  املحالت 
هــذه  تقتني  الــتــي  ــاوالت  ــقـ واملـ الــجــهــات  ملــعــرفــة 
والوثائق  الفواتير  افتحاص  من خالل  التجهيزات، 
وجميع  الــزبــائــن،  معلومات  على  تحتوي  الــتــي 
الوثائق التي لها عالقة بالبحث، وذلك بهدف إجراء 

إحصاء وتقييم لهذا املجال.
التي تقوم بها  التحريات  املرتقب أن تشمل  ومن 
املسجلني  األشخاص  بخصوص  املختصة  املصالح 
التي  املمتلكات  جميع  الضريبية،  السجالت  في 
والــعــقــارات  الثابتة  ــول  واألصــ عليها  يــتــوفــرون 
ملقارنتها  األخيرة،  السنوات  خالل  اقتنوها  التي 
كل  الضريبية  للمصالح  يقدمونها  التي  بالتصاريح 
والتجاوزات  االختالالت  على  للوقوف  وذلك  سنة، 

والقيام باإلجراءات الالزمة.
ومن جهة أخرى، قررت املديرية العامة للضرائب 

من خالل عملية إحصاء أسماء األشخاص الذاتيني 
الذين قاموا بشراء »الخزنات الحديدية«، والذين لم 
فتح بحث  قبل،  من  أي تصريحات ضريبية  يقدموا 
بتعاون مع املصالح املختصة، لجمع معطيات حول 

الفئة التي تلجأ للتملص والغش الضريبي.
املفرط  اللجوء  فــإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
أجل  من  واملقاوالت  األفــراد  حساب  على  للحجز 
استخالص الضرائب، دفع عددا من زبناء البنوك 
التعامل  إلــى  واللجوء  مدخراتهم  سحب  إلــى 
حساباتهم  في  املالية  املبالغ  إيداع  لتفادي  نقدا 
اإلشعارات  بــآالف  البنوك  تتوصل  إذ  البنكية، 
ملقاوالت  البنكية  الحسابات  على  والحجوزات 
وأشخاص ذاتيني، وال يمكن للمؤسسات البنكية 
بهذه  تتوصل  ما  بمجرد  إذ  لها،  االمتثال  عــدم 
من  بها  املطالب  املبالغ  على  تحجز  اإلشعارات، 

قبل اإلدارات العمومية املعنية. 
واألشخاص  املقاوالت  من  العديد  خضعت  وقد 
ما  بــاألمــر،  املعنيني  إشــعــار  دون  املسطرة  لــهــذه 
لهذه  الخاضعني  األشــخــاص  مــن  الــعــديــد  يجعل 

يــعــلــمــون  ال  ــيــة  الــعــمــل
بـــهـــذه االقـــتـــطـــاعـــات إال 

البنكية،  بكشوفاتهم  يتوصلون  عندما 
في  التصرف  من  التمكن  بعدم  بعضهم  يفاجأ  كما 
يلجأ  لذلك  شيكات،  إصــدار  أو  البنكية  حساباته 
األبناك،  من  مدخراتهم  سحب  إلــى  منهم  العديد 
األموال  وإيداع  نقدا،  التعامل  يفضلون  وأصبحوا 
بمقرات  الحديدية«  »الخزنات  في  عليها  املحصل 

الشركات أو في مساكنهم.
وكان والي بنك املغرب عبد اللطيف الجواهري، قد 
تحدث عن ظاهرة االكتناز والتخزين خارج القنوات 
االقتصاد  قدرة  على  يؤثر  ما  وهو  الرسمية،  املالية 
األنشطة  أن  مبرزا  الحاجيات،  تمويل  على  الوطني 
الستعمال  كبير  انتشار  إلى  تــؤدي  الرسمية  غير 
)أي  االكتناز  أو  املعامالت  أداء  مستوى  على  النقد 
يؤدي  وهذا  البنوك(،  خارج  تقليديا  املال  تخزين 
القنوات  في نهاية املطاف إلى إضعاف االدخار في 
اقتحام  على  الدولة  ستعمل  فهل  الرسمية..  املالية 
املنازل ملعرفة ما يوجد بداخلها من كنوز مالية)..( ؟

االكتناز.. ظاهرة ترهق االقتصاد الوطني

بعد ارتفاع معدل 
الجريمة بمدينة فاس

مهمة جديدة لوالي األمن 
حميد بحري

الدار البيضاء. األسبوع
  

لألمن  العامة  املــديــريــة  بــه  قامت  مــا  حسن 
األمني  لــإطــار  االعتبار  ردت  التي  الوطني، 
نائب  منصب  شغل  الذي  بحري،  حميد  الكفء، 
والي أمن مدينة الدار البيضاء لسنوات طويلة، 

أهلته للترقي إلى منصب والي األمن.
لدى  كبيرة  بشعبية  بحري  حميد  حظي  وقد 
الذي  الكبير  العمل  البيضاوية، بفضل  األوساط 
قام به وبتعامله اإلنساني، وتواصله مع جميع 

الطبقات الشعبية.
بحري  حميد  الــوالــي  عينت  األمــن،  مديرية 
عني  الثالثة،  للمنطقة  كرئيس  فــاس  بمدينة 
ــادوس بــنــدبــاب، املــعــروفــة بــارتــفــاع معدالت  قـ
في  السوداء  النقط  من  تعتبر  حيث  الجريمة، 
العاصمة العلمية، لكونها املكان املفضل للعديد 
النائية  النواحي  مــن  القادمني  املجرمني  مــن 

املحيطة باملدينة.
املديرية العامة لألمن الوطني في شخص املدير 
التجربة  على  اعتمدت  الحموشي،  اللطيف  عبد 
اشتغاله  بفضل  بحري  اكتسبها  التي  الطويلة 
مع كبار رجال األمن في اململكة، كما أن الصدى 
األقاليم  في  اشتغاله  خالل  تركه  الــذي  الطيب 
الصحراوية، خاصة بمدينة العيون خالل أحداث 
»إكديم إزيك«، كانت وال شك وراء هذا التعيني في 

فاس،  بمدينة  الهشة  املنطقة  في هذه 
انتظار أن تسند له مهام كبرى، 
ومسؤوليات جديدة في القادم 

من األيام.
األمن  والــي  فــإن  للتذكير، 
على  حــاصــل  بــحــري،  حميد 
العلوم  في  الدكتوراه  درجــة 
كما  واالجتماعية،  السياسية 

أنه يتميز بمهنية عالية 
األمني  الصعيد  على 

بحريامليداني.

أول مساءلة شهرية لرئيس 
الحكومة في البرلمان

الرباط. األسبوع
  

من املنتظر أن يستضيف مجلس النواب، رئيس الحكومة 
الشهرية،  الجلسات  ضمن  محطة  أول  في  أخنوش،  عزيز 

لتقييم السياسات الحكومية خالل املرحلة السابقة.
له  شهرية  جلسة  أول  الحكومة  رئيس  وسيعقد 
الجاري،  نونبر   29 يــوم  النواب  مجلس  أعضاء  مع 
والقرارات  االجتماعية،  الحماية  ملوضوع  ستخصص 

التي اتخذتها الحكومة في العديد من القطاعات.
اتفقت فرق األغلبية واملعارضة على تخصيص  وقد 
هذا  بشأن  الحكومة  رئيس  ملساءلة  ــى  األول الجلسة 

املحور املتعلق بالحماية االجتماعية.
100 من الدستور، على أن تخصص  وينص الفصل 
جلسة في كل أسبوع، ألسئلة أعضاء مجلسي البرملان 
وأجوبة الحكومة، وتقدم األجوبة عن األسئلة املتعلقة 
الحكومة، وتخصص  رئيس  قبل  العامة من  بالسياسة 

لهذه األسئلة جلسة واحدة كل شهر.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كـواليـس  األخبــار

أيت الطالب يستبعد 
نقابة الممرضين

 من الحوار القطاعي
الرباط. األسبوع

  

خالد  االجتماعية،  والحماية  الصحة  وزير  وجه 
تمثيلية  األكثر  النقابات  إلى  الدعوة  الطالب،  أيت 
القطاعي،  الحوار  فتح  أجل  من  الصحي  القطاع  في 
بعد االحتجاجات التي شهدتها مختلف املستشفيات 
من  الهيئات  إقصاء  بسبب  الجهوية،  واملندوبيات 

مناقشة مشروع قانون الوظيفة الصحية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزير الصحة والحماية 
تمثيلية  األكثر  النقابات  استدعاء  فضل  االجتماعية 
في القطاع، للجلوس للحوار في أول جولة من جوالت 
الحوار االجتماعي القطاعي ملناقشة امللفات املطلبية، 
من  والتقنيني  للممرضني  املستقلة  النقابة  مستبعدا 

هذه الجولة من الحوار االجتماعي القطاعي.
إلى  رسالة  للممرضني،  املستقلة  النقابة  ووجهت 
االجتماعي  الحوار  تحريك  أجل  من  الحكومة،  رئيس 
بقطاع الصحة، في ظل عدم تبني الوزارة ألي مقاربة 
قانون  مثل  املستعجلة،  امللفات  ملناقشة  تشاركية 
وزير  فيه  ينهج  الــذي  الصحية،  العمومية  الوظيفة 

الصحة منطق التدبير الفردي.
ــي الــكــونــفــدرالــيــة  ــات، ه ــاب ــق ــت خــمــس ن ــاض وخ
للشغل،  املــغــربــي  ــحــاد  االت للشغل،  الديمقراطية 
الوطني  االتــحــاد  للشغل،  الديمقراطية  الفيدرالية 
في  للشغالني  الــعــام  واالتــحــاد  املــغــرب،  فــي  للشغل 
املستمر  »التنكر  بسبب  احتجاجية  وقفات  املغرب، 
العاملني  ملطالب  الصحة،  ووزارة  الحكومة  طرف  من 
إعداد  في  األخيرة  إشــراك  وعــدم  الصحي،  بالقطاع 

مشروع إصالح املنظومة الصحية«.

الرباط. األسبوع
  

الجنايات  غرفة   قررت 
بمحكمة  ــة  ــيـ ــدائـ ــتـ االبـ
ــش،  ــراك ــم االســتــئــنــاف ب
عمدة  متابعة  قضية  تأجيل 
ــة الــحــضــريــة  ــاع ــجــم ال
محمد العربي بلقايد 
األول  ونـــائـــبـــه 
يونس بنسليمان، 
إلى يوم 8 دجنبر 

القادم.

على  بناء  القضية  تأجيل  وجاء 
ملتمس تقدمت به العصبة املغربية 
التي  اإلنسان،  حقوق  عن  للدفاع 
نصبت نفسها طرفا مطالبا بالحق 

املدني.
بمحكمة  التحقيق  قاضي  وكان 
ــش، قــد قــرر  ــراك ــم االســتــئــنــاف ب
إحالة  املاضي،  مارس  شهر  بداية 
قضية بلقايد عمدة املدينة السابق 
بنسليمان  يــونــس  ــرملــانــي  ــب وال
قرر  بعدما  الجنايات،  غرفة  على 
بتهمة  سراح  حالة  في  متابعتهما 
تبديد أموال عمومية في الصفقات 
»كوب  املناخ  ملؤتمر  التفاوضية 

22« والتي كلفت أزيد من 28 مليار 

سنتيم.
مراكش  عــمــدة  قضية  وبـــرزت 
الجمعية  تقدمت  بعدما  ونائبه، 
الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 
محكمة  لدى  العام  للوكيل  بشكاية 
 17 بتاريخ  بمراكش،  االستئناف 
فبراير 2017، من أجل إجراء بحث 
قضائي في حوالي خمسني صفقة 
يونس  عليها  أشـــرف  تفاوضية 
للعمدة،  األول  النائب  بنسليمان 
محمد  بــاملــوافــقــة  عليها  وأشـــر 
املجلس  رئــيــس  بلقايد،  العربي 

الجماعي ملراكش.

الطالبي العلمي يترأس اللجنة
الوطنية لتنظيم مؤتمر األحرار

الرباط. األسبوع
  

املكتب  أن  لــأحــرار،  الوطني  التجمع  لحزب  بــالغ  أفــاد 
املؤتمر  لتنظيم  الوطنية  اللجنة  رئاسة  أسند  السياسي 
رشيد  ــنــواب،  ال مجلس  رئيس  ــى  إل ــعــادي،  ال الوطني 

الطالبي العلمي.
اللجنة الوطنية اتفقت  وأضاف الحزب في بالغه، أن 

على تنظيم املؤتمر الوطني يومي 4 و5 مارس املقبل، 
وذلك من أجل إنجاح هذه املحطة التنظيمية الهامة.
واملناضلني  املناضالت  الوطنية  اللجنة  ودعت 
إنجاح  في  للمساهمة  التعبئة  إلى  التجمعيني، 
املحطة التنظيمية املقبلة، واالستمرار إلى جانب 
واملنظمات  واإلقليمية  الجهوية  التنسيقيات 

املوازية بالحزب، في تأطير املواطنني.

صفقات الـ»كوب 22« ما زالت في المحاكم

بلقايد
الطالبي

إجراء االنتخابات الجزئية 
بـ 22 جماعة ترابية

الرباط. األسبوع
  

كشف قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن موعد 
أعضاء  النتخاب  والجزئية  التكميلية  االنتخابات  إجراء 

املجالس الجماعية في عدة مدن.
العدد األخير من الجريدة  القرار الذي نشر في  وحسب 
إقليما، ستعرف   13 بـ  متواجدة  22 جماعة  فإن  الرسمية، 
مخصصة  مقاعد  فيها  بما  الجزئية  االنتخابات  تنظيم 
ووجدة  لإلقليم،  التابعة  تطوان  بجماعات  تتعلق  للنساء، 

التابعة لعمالة وجدة أنجاد، وإقليم الفقيه بن صالح.
جماعة  وهــي  أخــرى،  جماعات  عــدة  القرار  يشمل  كما 
بالناظور،  ســتــوت  وأوالد  أنــجــرة،  بالفحص  تــغــرامــت 
لعوينات  وجماعة  بالدريوش،  وتزاغني  ميضار  وجماعتي 
بتاونات،  تيّسة  وجماعة  بفكيك،  وتالسينت  بــجــرادة، 
وكيسر  مــكــارطــو  وجماعتي  بــســال،  الــســهــول  وجــمــاعــة 
إلى  باإلضافة  السراغنة،  بقلعة  العز  وســور  بسطات، 
جماعات أرفود وعرب صباح زيز، وبني امحمد سجلماسة 
باها،  أيت  بشتوكة  مزال  أيت  وجماعة  الراشيدية،  بإقليم 
وجماعتي  تارودانت،  بإقليم  وتالكجونت  هلل  عبد  وأيت 

تيزغرانواملعدر الكبير بإقليم تزنيت.
وحددت الداخلية فترة الحملة االنتخابية التي ستنطلق 
بداية من يومه الجمعة 19 نونبر، وتنتهي عند تمام الساعة 

الثانية عشر ليال من يوم األربعاء فاتح دجنبر 2021.
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ملف  األسبوع

مظاهرات كوميرة سنة 1981.. 
أول إضراب ضد الزيادة

 في األسعار يتحول إلى 
هزة اجتماعية

منذ  الراهن  تاريخه  عبر  املغرب  شهد 
استقالله إلى اليوم، العديد من املظاهرات 

اإلصالحات  ببعض  املطالبة  واإلضرابات 
تحولت  والتي  واالجتماعية،  السياسية 
أحداث  أهمها  لعل  اجتماعية،  هزات  إلى 
23 مارس 1965، التي طالبت في البداية 
الوطنية،  التربية  لوزير  مرسوم  بإسقاط 
اجتماعية  هــزة  إلــى  بعد  فيما  وتحولت 
أدخلت املغرب في حالة استثناء دامت إلى 

سنة 1972. 
شهدها  اجتماعية  هــزة  أول  أن  غير 
ارتفاع األسعار،  تاريخه بفعل  املغرب في 
حيث   ،1981 يــونــيــو   20 يـــوم  ــت  ــان ك
واالقتصادي  السياسي  السياق  اتسم 

بتباطؤ  املرحلة،  تلك  خالل  واالجتماعي 
نمو االقتصاد املغربي، نتيجة عدة عوامل، 
أهمها أزمة البترول التي أدت إلى ارتفاع 
العاملية،  األســـواق  في  املــادة  هــذه  سعر 
عن  بالدفاع  تتعلق  إكراهات  إلى  إضافة 
مصاريف  بلغت  حيث  الترابية،  الوحدة 
تحديث الترسانة العسكرية ما يعادل 20 
في املائة من ميزانية االستثمار، لتنضاف 
إلى كل هذه املشاكل، ظاهرة الجفاف التي 

استفحلت منذ سنة 1979.
وقد كان من نتائج هذه العوامل، تدهور 
املقاوالت  أغلقت  الوطني، حيث  االقتصاد 

القدرة  وتدهورت  واملتوسطة،  الصغرى 
الفالحون  وتخلى  للمواطنني،  الشرائية 
نحو  وهــاجــروا  أراضيهم،  عن  الصغار 
البطالة  إلى تضخم حجم  أدى  املدن، مما 
وانتشار الفقر واألمية في هوامش املدن، 
وفوق كل هذا، تضمن القانون املالي لسنة 
املتبعة منذ  التقشف  اتباع سياسة   1980
سنة 1978، وتمحورت أهدافه حول تلبية 
الترابية،  الــوحــدة  عن  الــدفــاع  حاجيات 
إضافة إلى تعزيز املوارد الداخلية للدولة، 

في  الــزيــادة  على  العمل  خــالل  من 
املنتوج الضريبي.

من مظاهرات »كوميرة« إلى ما بعد 20 فبراير

سعد الحمريأعد الملف: 

هل تمهد المظاهرات المتفرقة إلى

هزات اجتماعية كبيرة ؟

جواز  فرض  هو  كبيرة،  ضجة  وأثار  عهدها  في  اتخذ  قرار  أول  كان  فقد  مهامها،  ممارسة  بداية  مع  محاصرة  نفسها  الجديدة  الحكومة  وجدت 
التلقيح، الذي أدى إلى خروج مظاهرات منددة به في عدد من مدن المملكة، أما األمر الثاني، فهو االرتفاع الصاروخي في المواد الغذائية 
األساسية التي رغم أنها وقعت في الدقائق األخيرة من عهد الحكومة السابقة، إال أنها نسبت لحكومة عزيز أخنوش، وما رسخ ذلك هو الزيادة 
البضائع،  زيادة في أسعار نقل  لها تبعاتها دائما، حيث تواكبها  الزيادة في أسعار المحروقات  المحروقات، وكما هو معلوم، فإن  في أسعار 
التواصل  مواقع  صفحات  من  عدد  مؤخرا  بدأت  وقد  أخرى..  زيادة  هناك  تكون  أن  الممكن  ومن  نفسها،  البضائع  أسعار  في  الزيادة  وبالتالي، 
االجتماعي تندد بالزيادة في األسعار، حتى أن بعض المظاهرات بدأت في بعض المدن، مثل بني مالل )المصدر: هسبريس / 8 أكتوبر 2021(.
وإذا رجعنا إلى تاريخ المغرب القريب، نجد أن هناك أمثلة جديرة باالستحضار، تهم إضرابات ومظاهرات حصلت في المغرب بسبب الزيادة 

في األسعار وتحولت إلى هزات اجتماعية، يتطرق هذا الملف للبعض منها. 

مظاهرات »كوميرة« أول إضراب ضد الزيادة في األسعار
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ملف  األسبوع

اندالع  إلى  العوامل،  هذه  كل  أدت  لقد 
ورغم   ،1980 سنة  اإلضرابات  من  العديد 
ذلك، لم تتم االستجابة للمطالب االجتماعية، 
بل على العكس، اتخذت الحكومة املغربية 
يوم 28 ماي 1981، قرار الزيادة في أسعار 
املواد االستهالكية األساسية بنسبة 39 في 
املائة بخصوص مادة السكر، و40 في املائة 
فيما يتعلق بكل من الحبوب والدقيق، و28 
في املائة في مادة الزيوت الغذائية، إضافة 
إلى 77 في املائة في مادة الزبدة، ثم 14 في 
الزيادة  بلغت  أي  الحليب،  مادة  في  املائة 
في املجمل 40 في املائة من مجموع أسعار 

املواد االستهالكية. 
الزيادات،  هذه  على  فعل  رد  أول  وكــان 
االتحاد  لحزب  املركزية  اللجنة  طريق  عن 
ــقــوات الــشــعــبــيــة، الــذي  ــل االشــتــراكــي ل
طالب  بيانا   ،1981 مــاي   31 يــوم  أصــدر 
ثم  األسعار،  في  الزيادة  بإلغاء  خالله  من 
للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  دعت 
إلى  السنة،  نفس  مــن  يونيو  ثاني  يــوم 
الحكومة  حث  أجل  من  الشاملة  التعبئة 
املواد  في  الزيادة  قرار  عن  التراجع  على 
السياسية  املعارضة  الغذائية، كما تقدمت 
بطلب إلغاء قرار الزيادة في األسعار داخل 
مجلس النواب، األمر الذي جعل الحكومة، 
التراجع  عن  تعلن  الضغوطات،  هذه  أمام 
املائة،  في   50 بنسبة  املعلنة،  الزيادة  عن 

وكان ذلك يوم 6 يونيو 1981.
إال أن هذه اإلجراءات لم تكن كافية في نظر 
املكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية 
من خالله  وجه  بيانا  أصدر  الذي  للشغل، 
في  الزيادة  ملواجهة  التعبئة  إلى  الدعوة 
املطلبي،  امللف  تلبية  وضــرورة  األسعار، 
املوظفني  لجميع  األجور  من  الرفع  خاصة 
ورفع  املائة،  في   50 بنسبة  واملستخدمني 
الشغل  ضمان  ثم  لــأجــور،  ــى  األدن الحد 
الحريات  احترام  إلــى  إضافة  للعاطلني، 

النقابية وإرجاع املطرودين من العمل.
للكونفدرالية  التنفيذي  املكتب  دعا  كما 
بتجمع  القيام  إلى  للشغل،  الديمقراطية 
احتجاجي يوم األحد 7 يونيو 1981 بمقر 
االحتجاجية  الوقفة  وبعد  الكونفدرالية، 
للهيئة  التنفيذي  املكتب  عقد  واحد،  بيوم 
صرح  بالرباط،  صحفية  نــدوة  النقابية، 
خاللها أن الزيادة في األسعار تمت بكيفية 
النقابية.  الهيئات  استشارة  دون  أحادية 
الكونفدرالية  قـــررت  يــونــيــو،   15 ويـــوم 
الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام ملدة 
وبدوره  الوطني،  الصعيد  على  ساعة   24
االتــحــاد  ملنظمة  الــجــهــوي  ــحــاد  االت ــا  دع
املغربي للشغل، يوم 16 يونيو، إلى إضراب 
عام بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس 18 
يونيو 1981، وهو اإلضراب الذي شارك فيه 

محسوبون على الكونفدرالية أيضا.
املكتب  اإلضـــــراب  ــجــاح  ن لــقــد شــجــع 
الديمقراطية  للكونفدرالية  التنفيذي 
خالله  من  دعت  بالغ  إصدار  على  للشغل، 
إلــى خــوض إضــراب عــام يــوم 20 يونيو 
الناطقة  »املحرر«  جريدة  ونشرت   ،1981
للقوات  االشتراكي  االتــحــاد  حــزب  باسم 

الشعبية، بالغات تؤيد خوض اإلضراب.
بالدار  يونيو   20 ــوم  ي اإلضـــراب  ــدأ  ب
مألوف  غير  سكون  ساد  حيث  البيضاء، 
من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة 
كما  الحافالت  تتحرك  لم  حيث  صباحا، 
التدخل  األمــن  رجــال  وحــاول  معتاد،  هو 
للضغط على العمال وقمعهم، واعتبر هذا 
أول حادث خالل ذلك اليوم، وبعد الساعة 
بعض  مــحــاوالت  أدت  صباحا،  العاشرة 
املتظاهرين في مدينة الدار البيضاء إلجبار 
حافلة على التوقف، إلى تدخل قوات األمن 
األزقة  تجوب  األخيرة  هذه  وبــدأت  بقوة، 

بشكل  املــارة  وتعتقل  وتــطــارد  واألحــيــاء 
بعد  الثانية  الساعة  وحوالي  عشوائي، 
الزوال، صدرت أوامر للمستشفيات وجميع 
سيارات اإلسعاف للتعبئة القصوى، وعلى 
الساعة الثالثة زواال، أدى إطالق الرصاص 
الجرحى،  بعض  وسقوط  امــرأة  قتل  إلى 
في  اندالع مظاهرات شعبية  إلى  أدى  مما 
تدخلت  باملدينة  الشعبية  األحياء  مختلف 
على إثرها عناصر الجيش، وواجهت تلك 
االحتجاجات بالقمع والعنف واالعتقاالت.

وسقط جراء تلك األحداث عدد من القتلى 
»شهداء  باسم  الحقا  اشتهروا  والجرحى، 
إلى  العنف  أعمال  واستمرت  كوميرة«، 
حدود اليوم املوالي )21 يونيو(، وفرضت 
قـــوات األمـــن والــجــيــش بــاملــغــرب طــوقــا 
بالدبابات والسيارات العسكرية على كافة 

أحياء الدار البيضاء.
اندلعت  ســنــوات،  ــع  ــأرب ب ذلـــك  وبــعــد 
سلسلة  في  املتمثلة   ،1984 يناير  أحــداث 
مراكش  مدينة  من  انطلقت  اإلضرابات  من 
أن  غير  أخــرى،  مغربية  مدن  إلى  وامتدت 
سابقتها،  عن  مختلفة  كانت  األحداث  هذه 
ولم  نقابية،  منظمة  أي  لها  تدع  لم  حيث 
النقابية،  أو  السياسية  املنظمات  تتبنها 
التقدم  لحزب  العام  األمني  أكده  ما  وهذا 
واالشتراكية عندما صرح بالتالي: ))يمكن 
أي  من صنع  ليس  وقع،  ما  بأن  نجزم  أن 
قوة سياسية منظمة ومسؤولة.. والنقابات 
تقم  ولم  األحداث  عن  بعيدة  ظلت  بدورها 
فيها بأي دور، بل ولم تتبنها ولم تزكها((.

أحداث 14 دجنبر 1991..
 عندما تحولت إضرابات 

ومظاهرات ضد الزيادة في 
األسعار إلى مواجهات دامية

القرن  عقد تسعينات  مطلع  ومع  أنه  إال 
هزة  مع  موعد  على  املغرب  كان  املاضي، 
األسعار،  ارتفاع  بفعل  أخــرى،  اجتماعية 
كبيرا  ارتفاعا   1990 سنة  شهدت  حيث 

الدولي،  املستوى  على  الطاقة  أسعار  في 
ضربت  التي  الجفاف  موجة  إلى  إضافة 
فارتفع  للحبوب،  املنتجة  الكبرى  الــدول 
العاملي،  املستوى  على  الحبوب  سعر 
الوطني،  املستوى  على  انعكس  ما  وهو 
إذ ارتفعت أسعار املحروقات بشكل كبير، 

وكذلك أسعار الحبوب.
كان  عميقة  أزمــة  ذلــك،  إلى  أضيف  وقد 
التقويم  سياسة  وهــي  املــغــرب،  يعيشها 
الهيكلي التي اعتمدتها الحكومة املغربية 
إلى  أدت  والتي  الثمانينات،  بداية  منذ 
االجتماعي،  الطابع  ذات  النفقات  تراجع 
فترتب عن ذلك انخفاض القدرة الشرائية 
إلى  إضافة  البطالة،  وانتشار  للمواطنني، 
تنامي التجمعات الحضرية بسبب الهجرة 
سكنية  أحــيــاء  فــي  واالســتــقــرار  القروية 

هامشية بضواحي املدن.
وملــواجــهــة هــذه املــشــاكــل، ووعــيــا منه 
الــراحــل  املــلــك  ــد  أك الــوضــع،  بحساسية 
بمدينة  ألقاها  كلمة  في  الثاني  الحسن 
أكادير أمام املنتخبني باألقاليم الجنوبية، 
إلى أن الخطوات االقتصادية لسنة 1990 
أوال،  رئيسية:  محاور  ثالثة  على  ستتركز 
للمواطن  الشرائية  بالقدرة  املس  تجنب 
املغربي، ثانيا، التمييز في مجال النفقات 
وبني  مستعجل،  أو  ضــروري  هو  ما  بني 
على  املحافظة  وثالثا،  تأجيله،  يمكن  ما 
أيضا  وجــاء  االقتصادي،  التطور  وتيرة 
ضمن نفس الكلمة: ))إن االقتصاد يقتضي 
والتقشف  املجهودات،  متابعة  بالضرورة 
وآفاقه  البالد  ثــروات  يمس  أن  يمكن  ال 
يعني  والتقشف  فاالقتصاد  املستقبلية، 
تطلبت  متى  الضرورية  التدابير  اتخاذ 

الظروف والزمان ذلك((.
في ظل هذه األوضاع املتشابكة، أعلنت 
عن  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية 
 ،1990 أبريل   19 يوم  عام  إضراب  خوض 
تفتح  الحكومة  جعل  الـــذي  األمـــر  وهــو 
مفاوضات مع مختلف النقابات أيام 13 و14 
و15 أبريل، فنتج عن ذلك تأجيل اإلضراب 
املطالب  بدراسة  الحكومة  التزام  مقابل 
النقابية املرتبطة أساسا باحترام الحقوق 

املوقوفني  ملف  وتسوية  النقابية 
واملطرودين ألسباب نقابية، والزيادة 

جانب من االحتجاجات ضد إلزامية جواز التلقيح

أول هزة اجتماعية 
شهدها المغرب 

في تاريخه بفعل 
ارتفاع األسعار، 

كانت يوم 20 يونيو 
1981، حيث اتسم 

السياق السياسي 
واالقتصادي 

واالجتماعي خالل تلك 
المرحلة، بتباطؤ نمو 

االقتصاد المغربي، 
نتيجة عدة عوامل، 

أهمها أزمة البترول 
التي أدت إلى ارتفاع 
سعر هذه المادة في 

األسواق العالمية، 
إضافة إلى إكراهات 

تتعلق بالدفاع عن 
الوحدة الترابية، حيث 

بلغت مصاريف تحديث 
الترسانة العسكرية ما 

يعادل 20 في المائة 
من ميزانية االستثمار، 

لتنضاف إلى كل 
هذه المشاكل، 

ظاهرة الجفاف التي 
استفحلت منذ سنة 

.1979
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ملف  األسبوع

في الحد األدنى لألجور.
إال أن عدم التوصل إلى نتائج ملموسة 
مع  مفاوضات  في  النقابات  دخــول  بعد 
الحكومة، أدى إلى صدور بيان عن املكتب 
التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
))إن  فيه:  قال   ،1990 شتنبر   12 بتاريخ 
اللجنة الحكومية املنتدبة للحوار، لم تلتزم 
أوضاع  تسوية  من  عليه  اتفق  ما  بتنفيذ 
جميع املطرودين من مختلف الفئات فيما 
على  الحوار  نهج  ومن  قليلة،  حاالت  عدا 
مستوى القطاعات والجهات بني اإلدارات 
وأرباب العمل من جهة والنقابات العمالية 
املهنية من جهة أخرى، وبالعودة إلى قرار 
إضراب 19 أبريل 1990 ودواعي التأجيل، 
يتضح مرة أخرى أن الحوار الحكومي لم 

يكن إال مناورة لربح الوقت((.
التنفيذيان  املكتبان  اجتمع  ذلك،  وبعد 
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل واالتحاد 
اجتماع  فــي  بــاملــغــرب،  للشغالني  الــعــام 
 ،1990 نونبر   27 الثالثاء  يوم  استثنائي 
إلى إضراب عام ملدة  بيانا يدعو  وأصدرا 
 ،1990 دجنبر   14 الجمعة  يوم  ساعة   24
وأشار البيان إلى أسباب خوض اإلضراب، 
والتي تتلخص في اعتبار جهاز الحكومة 
االجتماعية،  باملكتسبات  املس  إلى  يسعى 
الطرد  على  يعتمد  أســلــوب  ومــمــارســة 
حق  ومعاداة  للعمال،  والجماعي  الفردي 
حول  التفاوض  وحق  النقابية  املمارسة 
املطالب العمالية، كما قدم البيان تلخيصا 
احترام  شملت  التي  األساسية،  للمطالب 
النقابية والتعجيل بتسوية ملف  الحقوق 
املوقوفني واملطرودين، والزيادة في األجور 
مراجعة  ثم  األســعــار،  في  للزيادة  طبقا 
عن  الضريبية  االقتطاعات  لنظام  جذرية 
بإخراج  التعجيل  إلــى  إضــافــة  ــور،  األجـ
مدونة الشغل، فيما تمثل رد فعل السلطات 
ــالم،  اإلعـ وزارة  إصـــدار  فــي  العمومية 
ومنع  الحوار  حول  بالغا  دجنبر،   5 يوم 
اإلضراب العام جاء فيه: ))إن الدعوة إلى 
على  عالوة  مقبولة،  غير  العام  اإلضــراب 
ومتطلبات  العمومية  الوظيفة  قانون  أن 
السير العادي والدائم للمصالح العمومية 

الحيوية، تتعارض مع اإلضراب..
مع  الوزارية  اللجنة  اجتماعات  ستعقد 
النقابات واملشغلني واملنظمات االقتصادية 
من  ابتداء  األولــى  الــوزارة  بمقر  واملهنية 
يوم السبت 8 دجنبر على الساعة العاشرة 

صباحا((.
ولم يتأخر رد املكتبني النقابيني، اللذين 
أصدرا يوم 6 دجنبر 1990، بيانا نددا من 
اعتبراه  الــذي  الحكومي،  بالبالغ  خالله 
يمنع حق اإلضراب، مما اضطر الحكومة، 
إلى  النقابية،  املــركــزيــات  ضغط  تحت 
التراجع عن قرار املنع، وبهذا بدأ اإلضراب 
األجــواء  وتميزت   ،1990 دجنبر   14 يوم 
بينما  البيضاء،  الدار  مدينة  في  بالهدوء 
انفجرت األوضاع ابتداء من بعد الزوال في 
والقنيطرة  ومكناس  وطنجة  فاس  من  كل 
وبني مالل وعني تاوجطات وسوق السبت 
ضحية  وذهــب  ــربــاط،  وال قاسم  وسيدي 
ومجموعة  قتيال   42 األحــداث  تلك  اندالع 
من الجرحى وخسائر مادية مهمة، إضافة 

إلى متابعة 713 شخصا أمام القضاء.
وقد كانت أقوى املدن التي شهدت هزات 
العلمية  العاصمة  هي  قوية،  اجتماعية 
للمملكة، التي غصت شوارعها باملحتجني، 
الحياة  تكاليف  كواهلهم  أثقلت  الــذيــن 
بتحسني  يطالبون  وخــرجــوا  اليومية، 
ظروف عيشهم، وأمام هذا الوضع، أعطيت 
ثكناته  مــن  بــالــخــروج  للجيش  ــر  ــ األوام
املتظاهرين،  وقمع  فيها،  يرابط  كان  التي 
األحياء  وســط  في  بدباباته  يسير  ــدأ  وب
والــشــوارع، وشــرع في إطــالق الرصاص 

على املحتجني، ما أدى إلى سقوط عشرات 
القتلى ومئات الجرحى.

عدد  حول  ذلك  بعد  األخبار  وتضاربت 
الوفيات والجرحى، وذهبت وسائل اإلعالم 
العمومية إلى التقليل من حجم ما وقع، في 
وقع،  ما  هول  عن  املعارضة  تحدثت  حني 
وساد  القتلى،  مئات  سقوط  إلى  مشيرة 
ارتباك كبير وسط الجهات الرسمية التي 
قدمت أرقاما متضاربة حول عدد الوفيات، 
ففي الوقت الذي أشارت فيه النيابة العامة 
إلى سقوط 23 قتيال، تحدثت الحكومة عن 

وفاة ما بني 2 و5 أشخاص.

في ظل ضعف النقابات..
 من يقود الحركات 

االحتجاجية؟

التي  املطلبية  النتائج  محدودية  رغم 
واختالف  الــنــزاعــات،  هــذه  كل  حققتها 
مواقف الفاعلني في تحديد طبيعتها، فقد 
النقابية بصفة عامة  الهيئات  استطاعت 
تسجيل تراكمات في مجال العمل النقابي، 
الفئات العاملة والتصدي  وإبراز مطالب 
أحيانا لهيمنة أرباب العمل وتعسفاتهم، 
التدابير  وجــه  في  الوقوف  إلــى  إضافة 
والهادفة  العمومية  للسلطات  الزجرية 
ودفعها  اإلضرابية،  الحركات  كسر  إلى 

إلى مراجعة سياستها االجتماعية.
دورا  لعبت  االضطرابات  هذه  أن  كما 

أساسيا، رغم طابعها الدفاعي طيلة ثالثة 
عقود منذ دخول املغرب مرحلة االستقالل، 
في الدفع مع بداية عقد التسعينيات، إلى 
اقتناع أرباب العمل والسلطات العمومية، 
بضرورة فتح املجال ملرحلة جديدة تمهد 
والــصــراع،  املــواجــهــة  أســلــوب  لتجاوز 
في  املشترك  التصريح  لتوقيع  والتمهيد 
وأربــاب  الدولة  بني   ،1996 غشت  فاتح 
الحكومات  لجوء  ثم  والنقابات،  العمل 
إرساء  عملية  متابعة  إطار  في  املتعاقبة، 
أسس الحوار االجتماعي، إلى إبرام اتفاق 
االجتماعي  واالتفاق   ،2003 أبريل   23
بتاريخ 30 أبريل 2003، وصدور مدونة 

جديدة للشغل بتاريخ 11 شتنبر 2003.
ويدخل اتفاق »الحوار االجتماعي« في 
إطار سلسلة التحوالت التي ظهرت خالل 
الذي  الشيء  باملغرب،  التسعينيات  عقد 
فتح املجال ليس لعالقات شغل جديدة، بل 

ملأسسة الحوار االجتماعي والسياسي.
الــحــوار  اتــفــاق  استحضار  ويمكن   
االنتقال  مــؤشــرات  كــأحــد  االجــتــمــاعــي 
املشاكل  تحويل  يتم  بحيث  الديمقراطي، 
االجتماعية إلى مجال للحوار االجتماعي 
السياسيني  الــفــاعــلــني  مــخــتــلــف  بـــني 
الحوار  أسلوب  فيصبح  واالجتماعيني، 
املواجهة  أسلوب  على  مهيمنا  والتفاهم 

والصراع. 
فبراير   20 بعد  تغير  الوضع  أن  غير 
دور  تــراجــع  تسجيل  تــم  حيث   ،2011
ــزاب  ــ ــدرة األح ــ ــات، وتـــراجـــع ق ــاب ــق ــن ال
النقابية  أذرعــهــا  توظيف  على  الكبرى 
السلطة،  مع  التفاوض  شروط  لتحسني 
األخيرة،  هذه  بنيات  في  اندمجت  بعدما 

االجتماعية  الــقــطــاعــات  وخصخصة 
من  واســعــة  فــئــات  وتفقير  الحساسة، 
تجدد  ومع  الحضرية،  الوسطى  الطبقة 
الــريــف  ــي  ف الــجــديــد  االحــتــجــاج  دورة 
ازدادت  وغــيــرهــا،  والفنيدق  ــرادة  وجــ
والواقع،  النقابات  بني  اتساعا  الفجوة 
في ظل عجزها عن إنتاج تسويات تخفف 
من االحتقان االجتماعي الذي بات يغذي 

هذا االحتجاج.
ال  الطبيعة،  مثل  السياسة،  أن  وبما 
فاعلية  انحسار  فقد أفضى  الفراغ،  تقبل 
النقابات، إلى ظهور فاعلني جدد في ظل 
اإلجهاز الذي بدأت تتعرض له املكتسبات 
الطبقة  ــهــا  حــازت ــي  ــت ال االجــتــمــاعــيــة 
االقتصادية  السياسات  نتيجة  الوسطى 
واالجتماعية املتبعة، وشكلت التنسيقيات 
نجحت،  إذ  الصدد،  هذا  في  فاعل  أبــرز 
رقم  إلى  التحول  في  قليلة،  سنوات  في 
أساسي في حركة االحتجاج الجديد، وال 
سيما بعدما أخفقت النقابات في التصدي 
لحزمة اإلصالحات الهيكلية التي قادتها 
األخيرة، واملتمثلة  السنوات  السلطة في 
أساسا في إصالح أنظمة التقاعد وإعادة 

هيكلة الوظيفة العمومية. 
ورغم بروز التنسيقيات كفاعل أساسي، 
بــدور  يقوم  مــن  حاليا  يوجد  ال  أنــه  إال 
الوسيط بني الدولة واملجتمع بخصوص 
ــزيــادة فــي األســعــار، والــتــي من  ملف ال
املنتظر أن تستمر في الزيادة بفعل ارتفاع 
أسعار املحروقات، ومن املمكن أن تشمل 
الزيادة أسعار الخضر والفواكه، وهو ما 
ال  مؤطرة،  غير  مظاهرات  إلى  يؤدي  قد 

ُيعرف اتجاهها وال حدودها.

بما أن السياسة ال تقبل الفراغ، فقد أفضى انحسار فاعلية النقابات، إلى ظهور فاعلين جدد في 
ظل اإلجهاز الذي بدأت تتعرض له المكتسبات االجتماعية التي حازتها الطبقة الوسطى نتيجة 

السياسات االقتصادية واالجتماعية المتبعة..  ورغم بروز التنسيقيات النقابية كفاعل أساسي، إال 
أنه ال يوجد حاليا من يقوم بدور الوسيط بين الدولة والمجتمع بخصوص ملف الزيادة في 

األسعار، والتي من المنتظر أن تستمر في الزيادة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، ومن الممكن 
أن تشمل الزيادة أسعار الخضر والفواكه، وهو ما قد يؤدي إلى مظاهرات غير مؤطرة، ال ُيعرف 

اتجاهها وال حدودها.

إحدى مظاهرات حركة »20 فبراير «
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كواليس  صحراوية

العدد: 1582 من 19 إلى 25 نونبر 2021

تحركات إنعاش 
االقتصادية  الحركة 

بالزاك وبئر كندوز
الزاك. األسبوع

وكــالــة  مــســؤولــو  يقطع  أن  الــســهــل  مــن  لــيــس 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  والتنمية  ــاش  ــع اإلن
ألقاليم جنوب اململكة، ما يفوق 3 آالف كلم في أيام 
برامج  تتبع  على  املكان  عني  في  للوقوف  محددة، 
السوسيواقتصادية  واملشاريع  الحضري  التأهيل 
الذي  كندوز،  بئر  بمركز  واالجتماعية  والرياضية 
يعرف مشاريع الربط الكهربائي وشبكة املاء لتزويد 
هذه  جعل  أفق  في  »الكركرات«،  الحدودي  املعبر 
اقتصادية  دولية  محطة  إفريقيا،  دول  نحو  البوابة 
وتجارية هامة، وهي تندرج في إطار رؤية وفلسفة 
برنامج  انطالقة  بالداخلة  أعطى  الذي  امللك  جاللة 

النموذج التنموي الجديد.
ــران الـــركـــالوي، مــديــر عـــام وكــالــة  وعــايــن جــب
امليدانية،  زيارته  في  الوكالة  أطر  رفقة  الجنوب، 
ورشا  باعتباره  الحضرية  التنمية  برنامج  مشاريع 
والقدرة  البشرية  التنمية  مؤشرات  لتعزيز  طموحا 
اإلجمالية  الكلفة  تبلغ  حيث  للمدينة،  التنافسية 
اتفاقية  إطار  درهم، في  306 ماليني  البرنامج  لهذا 
االقتصادية  والتنمية  اإلنعاش  وكالة  بني  شراكة 
واالجتماعية ألقاليم جنوب اململكة واملديرية العامة 
للجماعات املحلية وعمالة إقليم أسا الزاك واملجلس 
الترابية  الجماعات  ومجالس  الزاك  ألسا  اإلقليمي 

باإلقليم.
وإذا كانت جماعة بئر كندوز آخر نقطة حدودية 
يتعلق  كذلك  األمــر  فإن  والجزائر،  موريتانيا  مع 
بجماعة الزاك، املحادية للحدود املغربية الجزائرية 
وفي نقطة ساخنة حيث ال تبعد تندوف عن املحبس 
الجنوب  وكالة  جعل  ما  وهو  كلم،   40 بحوالي  إال 
تحول استراتيجيتها من سياسة التواصل عن بعد 
ملعرفة  امليدانية  الــزيــارات  إلى  »كــورونــا«،  نتيجة 
حقيقة األوراش الكبرى املفتوحة بإقليم أسا الزاك، 
العربي  املغرب  ساحة  املسؤولني  هؤالء  تفقد  حيث 
محج  تهيئة  وورش  ــزاك،  الـ الترابية  بالجماعة 
موالي رشيد بمدينة أسا، وسير األشغال باملشروع 
أســا،  بمدينة  أوملــبــي  النصف  املسبح  الرياضي 
ومركز  بأسا  املدينة  مركز  تهيئة  مشروع  وزيــارة 
مركز  توسعة  ورش  ــارة  وزي والندوات  االستقبال 
الطرقية  املحطة  وتجهيز  وبناء  بأسا  االستقبال 
املشاريع  هذه  كل  تقدم  نسبة  وصلت  حيث  أســا، 

حوالي 70 باملائة.
االقتصادية  والتنمية  اإلنعاش  وكالة  وتتوخى 
هذا  مــن  اململكة،  جــنــوب  ألقــالــيــم  واالجــتــمــاعــيــة 

ــع  ــرف ــي ال ــة فـ ــســاهــم مـــن الـــبـــرنـــامـــج، امل
ــادة ســاكــنــة أســا  ــف مــســتــوى اســت

األساسية  الــخــدمــات  مــن  الـــزاك 
واالجتماعية، على قدم املساواة، 

التنمية  مـــؤشـــرات  وتــعــزيــز 
الشغل،  فرص  وخلق  البشرية 
ودعــــم الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة 
التي  االقــتــصــاديــة  لألنشطة 

يزخر بها اإلقليم.

عبد اهلل جداد. الداخلة 

رئيس  ينجا،  الــخــطــاط  كشف 
الذهب  وادي  الداخلة  جهة  مجلس 
في  مشاركته  بمناسبة  بأبوظبي، 
ملتقى  من  ــى  األول ــدورة  ال أشغال 
 - العيون   - »الداخلة  االستثمار 
»استثمر  شعار  تحت  أبــوظــبــي« 
الفرص  أهمية وجاذبية  للغد«، عن 
جهتا  تختزنها  التي  االستثمارية 
والعيون  الــذهــب  وادي  الــداخــلــة 
مجاالت  فــي  الــحــمــراء،  الساقية 
ــاحــة  ــســي ــد الـــبـــحـــري وال ــي ــص ال
والــعــمــران والــطــاقــات املــتــجــددة، 

والرياضات.
ــر الـــخـــطـــاط عـــن حــســن  ــبـ وعـ
التي  القوية  األخــويــة  الــعــالقــات 
ودولـــة  املــغــربــيــة  اململكة  تجمع 
آفاق  توسيع  إلى  داعيا  اإلمــارات، 
والتجاري  االقــتــصــادي  الــتــعــاون 
ومدن  جهات  ليشمل  البلدين  بني 
املــغــربــيــة عــلــى نحو  ــصــحــراء  ال
متزايد، خاصة وأن اإلمارات تعتبر 
األولــى  الخليجية  الــدول  بني  من 
لها  نشيطة  قنصلية  افتتحت  التي 

بالعيون.
جمال  ــد  أك املــنــاســبــة،  وبنفس 
ــني الــعــام  ــ ســيــف الـــجـــروان، األم
للمستثمرين  ــارات  ــ اإلمـ ملجلس 
الجنوبية  األقاليم  أن  بــالــخــارج، 
استثمارية  بفرص  تزخر  للمملكة 

مضيفا  انتهازها،  يتعني  هائلة 
مستقبل  ينتظرها  األقاليم  هذه  أن 
زاهر بالنظر إلى اإلمكانيات الهامة 
التي تختزنها في عدد من مجاالت 
وموقعها  ــتــصــادي،  االق الــنــشــاط 
باقي  نحو  وبوابة  االستراتيجي 
سوقا  تعد  التي  اإلفريقية  القارة 
نسمة،  و200  مليار  بنحو  واعــدة 
مبرزا أن بالده تحتل املرتبة األولى 
العربية  االستثمارات  صعيد  على 
على  الثالثة  واملرتبة  املغرب،  في 
ــمــارات  ــث صــعــيــد مــجــمــوع االســت
يبلغ عدد  املباشرة، حيث  األجنبية 
في  املستثمرة  اإلماراتية  الشركات 

السوق املغربية أكثر من 30 شركة.
ومتانة  عمق  ــجــروان  ال وأبـــرز 
التي  اإلماراتية  املغربية  العالقات 
جاللة  لهما  املغفور  أسسها  وضع 
والشيخ  الــثــانــي  الــحــســن  املــلــك 
وهي  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايــد 
كبيرا  زخما  عرفت  التي  العالقات 
الــســادس  محمد  املــلــك  عــهــد  ــي  ف
خليفة  الشيخ  السمو  وصــاحــب 
الشيخ  وسمو  نهيان،  آل  زايد  بن 
ولي  نــهــيــان،  آل  زايـــد  بــن  محمد 
األعلى  القائد  نائب  ظبي  أبو  عهد 

للقوات املسلحة اإلماراتية.
حضره  الـــذي  امللتقى،  ويــهــدف 

اإلمارات،  بدولة  املغرب  سفير  نائب 
أعمال  ورجــال  أوداداس،  اإللــه  عبد 
آفاق  توسيع  إلــى  ودبلوماسيون، 
ــتــصــادي والــتــجــاري  الــتــعــاون االق
ومــدن  جهات  ليشمل  البلدين  بــني 
الصحراء املغربية على نحو متزايد.

ــقــى، الـــذي  ــت ــل واســـتـــعـــرض امل
املغربي  الــجــانــب  عــن  فيه  شـــارك 
املجالس  عــن  ممثلني  يضم  ــد  وف
الساقية  العيون  لجهتي  املنتخبة 
الذهب،  وادي  والداخلة  الحمراء 
املال  ورجــال  املسؤولني  من  وعــدد 
اإلماراتي،  الجانب  وعن  واألعمال، 
اقتصاديون  وفاعلون  مسؤولون 
ــن الــقــطــاع الــخــاص  ومــمــثــلــون ع
الكبرى،  االستثمارية  والشركات 
)استعرض( مختلف فرص األعمال 
من  في عدد  الجهتان  تتيحها  التي 
امللتقى  سجل  بينما  القطاعات، 
املغربية  الجهوية  الصحافة  غياب 
عالقاتها  تقوي  أن  بإمكانها  التي 

مع اإلعالم اإلماراتي.
وفدي جهتي  مشاركة  واختتمت 
والعيون  الــذهــب  وادي  الــداخــلــة 
لقاءات  بإجراء  الحمراء،  الساقية 
ورجال  اقتصاديني  مسؤولني  مع 
أعـــمـــال ومــســتــثــمــريــن بــإمــارتــي 
للمعرض  ــارة  وزي ودبــي،  الشارقة 
 ،»2020 دبـــي  »إكــســبــو  الــعــاملــي 
بجناح  املغرب  فيه  يشارك  ــذي  ال
ويستعرض  تنوعه  يعكس  ضخم 
والثقافية  االقتصادية  اإلنجازات 
ضاربة  عريقة  ململكة  والعلمية 

جذورها في التاريخ.

الداخلة في ضيافة اإلمارات بحثا عن استثمارات جديدة

الهالل األحمر يطلق حملة 
للتبرع بالدم في السمارة

السمارة. األسبوع 

بضرورة  السمارة  ساكنة  وتوعية  نشر  بهدف 
يمكنها  حيوية  مادة  باعتباره  بالدم  والتبرع  التكافل 
التكافل  وإشاعة  واملواطنني  األرواح  عشرات  إنقاذ 
كمن  أحياها  »من  شعار:  وتحت  بينهم،  والتضامن 
األحمر  الهالل  جمعية  نظمت  جميعا«،  الناس  أحيا 
اإلقليمي،  السمارة، واملجلس  املغربي بدعم من عمالة 
املنظمة من طرف ممرضي وممرضات  الطبية  الحملة 
وتقنيي املنظومة الصحية بشراكة مع جمعية الرعاية 

والهالل األحمر. 
إقليم  عامل  فيها  شــارك  التي  الحملة  واستهدفت 
السمارة حميد النعيمي، ورئيس املجلس اإلقليمي وعدد 
وفعاليات  مواطنني  من  املساهمني  كافة  املنتخبني،  من 
املجتمع املدني ومنتخبني، من أجل إنجاح هذه املحطة 
تلبية  استمراريتها،  أساس  على  اإلنسانية  والبادرة 

الركالويلحاجيات املستشفى اإلقليمي من مادة الدم.

العيون تدخل عهد إنتاج الكفاءات الطبية
العيون. األسبوع 

 ستصبح مدينة العيون، بفضل إحداث 
إنتاج  على  قادرة  والصيدلة،  الطب  كلية 
الوطني  واجبها  ألداء  املؤهلة  الكفاءات 
الصحة،  قــطــاع  فــي  وخــاصــة  واملــهــنــي، 
بالعيون  الطب  كلية  استقبال  خالل  من 
 ،2022-2021 الجامعي  املوسم  برسم 
ينحدرون  وطالبة  طالب   100 لحوالي 
وطرفاية  وطانطان  العيون  أقاليم  مــن 
وكلميم وأوسرد ووادي الذهب والسمارة 
غير  في خطوة  الـــزاك،  وأســا  وبــوجــدور 
للقطاع  حــيــاة  جــرعــة  ستمنح  مسبوقة 
املــوارد  في  ضعفا  يعاني  الــذي  الصحي 
ــرف تــدخــالت مــن جهتي  الــبــشــريــة، وعـ
األطباء  واجبات  ألداء  والداخلة  العيون 
باملستشفيات  املرتفقني  لخدمة  املتعاقدين 

الرئيسية.
السالم  عبد  الجهة،  والــي  أشــرف  وقد 
زهر،  ابــن  جامعة  رئيس  رفقة  بيكرات، 

العليا  املدرسة  العزيز بنضو، ومدير  عبد 
مراسيم  على  بالعيون،  للتكنولوجيا 
تنصيب الدكتورة فاطمة الزهراء الحفضي 
العلوي، أول عميدة لكلية الطب والصيدلة 
بالعيون التي تضم مراكز للتكوين تشمل 
 400 االستيعابية  طاقته  تبلغ  مــدرجــا 
مقعد، وثالث قاعات من 50 مقعدا، وقاعات 
النظري  للتعليم  ومــقــرات  متخصصة، 
وأخرى للتطبيقي ومختبرات متخصصة، 
إضافة إلى مركز للمحاكاة، ومركز للبحث، 
فضال عن مقرات سوسيو-رياضية وتمتد 
على مساحة 10 هكتارات، وتأتي في إطار 
للمغرب  الطموحة  االستراتيجية  تنفيذ 
3300 طبيب سنويا  تكوين  إلى  والرامية 
العرض  املنظور، قصد مضاعفة  األمد  في 
10 أطباء لكل  6 إلى  الطبي واالنتقال من 

10 آالف نسمة.
املشاريع  بــني  مــن  الكلية  هــذه  وتــعــد 
التنموي  للنموذج  والطموحة  املشهودة 
أطلقه  والذي  الجنوبية،  لألقاليم  الجديد 
بغالف   2015 سنة  السادس  محمد  امللك 

مالي قدره 77 مليار درهم.

إطالق اسم »تيسالتين« على المحطة 
الجديدة لـ»أطلس صحراء«

فم الواد. األسبوع 

اســم  ــالق  ــ إطـ أن  ــم،  ــ ــدره ــ ال ــد هلل  ــب ع ــال  ــ ق
لـ»أطلس  الــجــديــدة  املحطة  على  »تيسالتني« 
صحراء« بفم الواد، يدخل في إطار صيانة ذاكرة 
التراث الحساني والحفاظ على املوروث الثقافي 
الديمغرافي  النمو  اعتبار  وعلى  الصحراوي، 
الذي تعرفه جماعة فم الواد والحركية الصناعية 
املؤدية  الرئيسية  الطريق  طول  على  املتمركزة 

إلى موريتانيا.
من  الوقود  محطات  من  »تيسالتني«  وتعتبر 
الجيل الجديد، مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة 
هذه  وتأتي  الزبناء،  واستقبال  الراحة  ووسائل 
الهيكلي  املشروع  من  جزء  تشكل  التي  املحطة، 
الرابطة   1 رقم  الوطنية  الطريق  لتهيئة  الكبير 

بني تزنيت والداخلة، في اتجاه موريتانيا ودول 
إفريقيا جنوب الصحراء، )تأتي( في إطار مواكبة 
لألقاليم  الجديد  التنموي  البرنامج  مشاريع 
امللك  انطالقته  أعطى  الذي  للمملكة،  الجنوبية 
تخليد  بمناسبة  العيون  بمدينة  السادس  محمد 
الخضراء،  املسيرة  النطالق  األربعني  الذكرى 
وكمساهمة من القطاع الخاص في هذه الدينامية 

التي باتت تعرفها جهات الصحراء.
وتعتبر »أطلس صحراء« التي أسسها الراحل 
دحمان  اإلداري  مجلسها  ويتولى  الدرهم  حماد 
األسبق  البرملاني  واملستشار  العمدة  الدرهم، 
املحروقات  في  متخصصة  شركة  أول  لطنجة، 
السوق  تمويل  تضمن  البحري  والنقل  والغاز 
شهادات  على  وحصلت  األساسية،  املــواد  بكل 
الجودة وتستخدم موارد بشرية هامة في العديد 
مشروعها  إطــالق  انتظار  في  التخصصات  من 

الضخم مع شركة »سيبسا« اإلسبانية. 

قناة »العيون« في قلب البوليساريو

العيون. األسبوع 

ــاة  ــ ــن ــ أزعــــــجــــــت ق
ــر  ــجــزائ ــيـــون« ال ــعـ »الـ

ومــــــعــــــهــــــا جـــبـــهـــة 
تمكنت  حــني  البوليساريو، 

مخيمات  قلب  فــي  التغلغل  مــن 
اعتصامات  وتغطية  تــنــدوف 
تطالب  احتجاجية  ووقــفــات 
العذاب  هــذا  بإنهاء  الجبهة 
وهو  املغرب،  إلــى  وبالعودة 
اإلعالمية  التجربة  جعل  مــا 
ــون«  ــي ــع ــقــنــاة »ال الـــرائـــدة ل
في  انطالقتها  منذ  التلفزية، 

ذكرى  مع  تزامنا   ،2004 نونبر  من  الرابع 
لبنة أساسية في نقطتني  املسيرة الخضراء، 

مخططات  بفضح  األولـــى  تتعلق  هامتني، 
في  املساهمة  والثانية  والجزائر،  الجبهة 
تعرفه  ــذي  ال والتطور  التنمية  مسيرة 
كافة  على  للمملكة  الجنوبية  األقاليم 
األصعدة، وشكلت تغطية غير 
التي  لالنتخابات  مسبوقة 
الجنوبية  املنطقة  عرفتها 
توعوية،  وببرامج  حيادية  بكل 
ساهمت في اإلجابة عن العديد من 
القناة  وتلعب  االستفهام،  عالمات 
في  كبيرا  دورا  الخصوص  على 
الوطنية  القضية  ــن  ع الــدفــاع 
والوحدة  الوطنية  الثوابت  وعن 
الترابية للمملكة، وذلك من منطلق 
أخالقي ومهني واستراتيجي، بكل 
والسياسية  واالجتماعية  اإلنسانية  أبعاده 

والثقافية وغيرها.
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الـــرأي

العدد: 1582 من 19 إلى 25 نونبر 2021

باللغة  يعني  الذي  »فوكس«  املتطرف  اليميني  اإلسباني  الحزب 
يرى غير  أباسكال،  املتطرف  اليميني  يرأسه  والذي  »الصوت«،  الالتينية 
ظهوره  منذ  الحزب  هذا  أن  اإلسبان،  وغير  اإلسبان  املحللني  من  قليل 
وللمهاجرين  اإلسبان،  من  للعديد  سارة  غير  مفاجأة  قد شكل   ،1913 عام 
في  والعدالة  للديمقراطية  وللعاشقني  اإلسبانية،  الديار  في  املقيمني 
في  حققه  الذي  النسبي  الفوز  بعد  أجمع،  العالم  وفي  وأوروبا  إسبانيا 

االنتخابات اإلسبانية األخيرة.
وقد أصبح هذا الحزب املتطرف بالفعل مفتاح السر للوصول إلى دفة 
من  كل   ،2018 دجنبر   26 بتاريخ  اتفق  حيث  األندلس،  إقليم  في  الحكم 
»الحزب الشعبي« و»حزب املواطنني« مع »فوكس«، على صيغة لإلطاحة 
ما  دام  والذي  األندلس،  في  الحكم  من سدة  العمالي  االشتراكي  بالحزب 
الذي  املعارض  اإلسباني«  الشعبي  »الحزب  وكان  عاما..   36 عن  ينيف 
مقعدا،   21 على  حصل  الذي  املواطنني«  و«حزب  مقعدا،   26 على  حصل 
والحزب اليميني »فوكس« الحاصل على 12 مقعدا في ذلك اإلبان، كل ذلك 
كان قد شكل أكبر مفاجأة غير سارة للعديد من اإلسبان، ولغير اإلسبان، 
وبذلك أصبح رئيس »الحزب الشعبي« في األندلس خوان مانويل مورينو، 

رئيسا للمجلس األندلسي.
وتجدر اإلشارة إلى أن كال من »الحزب االشتراكي العمالي اإلسباني« 
إلى  »األندلس  33 مقعدا، وحزب  االنتخابات على  كان قد حصل في هذه 
األمام« الذي يتألف من تحالف مجموعة من أحزاب يسارية أندلسية بما 
فيها حزب »بوديموس«، كان قد حصل على 17 مقعدا، وكان هذا االتفاق 
األوساط  من  العديد  لدى  واسعا  استياء  خلف  قد  الثالثة  األحــزاب  بني 
اإلسبانية وخارج إسبانيا، كما ُوصف هذا اإلجراء من طرف التنظيمات 
واملالحظني،  املراقبني  من  العديد  طرف  ومن  األخرى،  اإلسبانية  الحزبية 

أنه عار وإهانة ال ُتغتفر، ولطخة في وجه الديمقراطية اإلسبانية.
على  بالغ  تأثير  الجهوية  االنتخابات  لهذه  كان  أنه  املعروف  ومن 
يونيو  شهر  في  جرت  التي  العامة  اإلسبانية  التشريعية  االنتخابات 
)الحزب الشعبي اإلسباني، وحزب  2020، حيث كانت أحزاب املعارضة 
باإلسراع  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية  الحكومة  رئيس  تطالب  املواطنني( 
للتعثرات  نظرا  اآلجــال،  أقــرب  في  العامة  االنتخابات  هذه  تنظيم  في 
والصعوبات والعراقيل التي تعرفها حكومته، بحيث لم يتمكن من إقرار 

وتمرير ميزانية الدولة حتى اليوم.
بنود  بعض  على  الضوء  تسليط  هو  املقال،  هذا  في  يعنينا  والــذي 
الذي ال يتورع  »فوكس«،  تبناه واعتمده حزب  الذي  البرنامج االنتخابي 
وصفه  في  اإلسبان،  املواطنني  من  والعديد  واملحللني  املراقبني  بعض 
بـ»الحزب الفاشي، اليميني، العنصري، الغارق في الطوباوية والتطّرف«، 
كما نعت برنامجه بـ»املناهض للدستور، والشعبوي، والّسطحي، واملثير 
ويستحيل  الواقع  عن  تنأى  إيديولوجية  على  يقوم  والذي  للسخرية«، 
الراهن  الوقت  في  اإلسباني  املجتمع  في  وإنجازها  وتنفيذها،  تطبيقها، 
املرحلة  خالل  بها  قام  التي  الطفرة  منذ  الديمقراطية  باملبادئ  املتشبع 
االنتقالية من نير الدكتاتورية إلى نور الديمقراطية التي عاشها اإلسبان، 

بعد رحيل الجنرال فرانكو عام 1975، الذي حكم إسبانيا بيد من حديد.
ومن أغرب املفاجآت التي سجلتها ونشرتها الصحافة اإلسبانية وكانت 
عرضة للسخرية، هي أن ُأسقف مدينة قرطبة، ديميتريو غونزاليس، كان 
اليميني  الحزب  هذا  حققه  الذي  بالنجاح  وغبطته  ســروره  عن  عبر  قد 

املتطرف في االنتخابات التي جرت بإقليم األندلس!
اسم  تغيير  إلــى  الداعني  من  كــان  األسقف  هــذا  أن  التذكير،  ويجدر 
»مسجد قرطبة األعظم« إلى »كاتدرائية قرطبة«، وهو ما جلب عليه العديد 
من االحتجاجات واالنتقادات من طرف السكان القرطبيني، ومن املثقفني، 

واملؤرخني وسواهم من الشعب اإلسباني.
هذا  عليها  اعتمد  التي  األساسية  املطالب  بنود  بعض  يلي  وفيما 
سياسته  مقدمة  في  يضعها  والتي  األخيرة،  االنتخابات  في  الحزب 
اإلسبانية  واألقاليم  املناطق،  سائر  وفــي  األنــدلــس،  في  املستقبلية 
التي  املُستقلة  الجهات  لدى  الُحكم  سياسة  نظام  إلغاء  منها:  األخرى 
هذا  في  التعجيل  الراهن،  الوقت  في  اإلسبانية  املناطق  بها  تتمّتع 
إلغاء  ونــافــاّرا،  والباسك  كاتالونيا  ألقاليم  املستقلة  بالجهة  القبيل 
سياسة الُحكم الجهوي املستقّل مستقباًل في جميع املناطق اإلسبانية، 
الّرموز  على  أّولي  وبشكل  أعلى  كمطلب  الحفاظ  ضرورة  على  ويؤّكد 
الوطني  والنشيد  )امللكية(  اإلسباني  التاج  مثل  املتوارثة  الوطنية 
اإلســراع  اإلسبانية،  واللغة  اإلسباني،  والعلم  اإلسباني،  الّرسمي 
إلسبانيا  طارق  جبل  باسترجاع  للمطالبة  الحثيثة  باملساعي  بالقيام 
الذاكرة  إلغاء   ،1704 عشت   21 منذ  البريطانية  الهيمنة  تحت  الواقع 
التاريخية، تشجيع اإلسهامات اإلسبانية في الحضارة العاملية، تمجيد 
أبطال إسبانيا الوطنيني على امتداد التاريخ، ترحيل جميع املهاجرين 
غير الشرعيّين، وكذلك هؤالء الذين تّمت تسوية وضعيتهم القانونية إاّل 
دعت  إذا  فقط  املهاجرين  قبول  ثقافتنا وعوائدنا،  مع  يتأقلمون  ال  أّنهم 
املغرب  مطالبة  وعمليا،  واجتماعيا  اقتصاديا  لذلك  والحاجة  الضرورة 
باالعتراف الكامل بسبتة ومليلية كمدينتني إسبانيتني، اإلسراع بتعليق 
وضعية أو نظام »شينغن«، العمل على تخفيض جذري لضريبة الدخل 
نسبة  إلى  املضافة  القيمة  وضريبة  باملائة،   20 نسبة  إلى  والشركات 
العائالت  لصالح  الضريبية  املزايا  من  واسع  نظام  إحداث  باملائة،   4
اإلسبانية، إلغاء الضرائب الوراثية والضرائب العقارية، ضرورة إلغاء 
العالج والخدمات الصحّية املّجانية للمهاجرين غير الشرعيّين، املطالبة 
الشرعيّين  للمهاجرين  والتداوي  العالج  ملستحقات  املشترك  بالدفع 
إسبانيا،  في  سنوات  عشر  من  أقل  إلى  تعود  بأقدمية  يتمتعون  الذين 
مزاولة  حماية  تعزيز  آبائهم،  طرف  من  األبناء  تمدرس  اختيار  حرية 
قانون  إلغاء  اإلسباني،  التراب  مجموع  في  والّصيد  الثيران  مصارعة 
باملستحّقات  بالكامل  اإلسبانية  الدولة  املرأة، تحّمل وتكّفل  العنف ضد 
املادية املرضية للمواطنني اإلسبان، حظر اإلجهاض، استعادة السيادة 
املطالب  من  وسواها  ألوروبــا،  اليوم  عنها  املتنازل  للدولة  القضائية 

الغريبة التي تروم العودة بإسبانيا إلى أواسط القرن العشرين..
هذه  وتـــواؤم  انسجام  مــدى  الــعــرض،  هــذا  خــالل  مــن  ويتضح 
القهر،  املتطّرف بمعاني  »فوكس«  التي يطالب بها حزب  اإلجراءات 
في  للدولة  اإلدارة  وتمركز  والعنصرية،  املطلقة،  والدكتاتورية 
االنتقام  روح  وإذكاء  الجهويات،  وإلغاء  بمدريد،  املركزية  الحكومة 
واملعوزين  املحتاجني  وحرمان  العدالة،  تأصيل  من  بدال  املرأة  من 
والخدمات  املــشــروعــة  والــحــقــوق  الــرفــاهــيــة،  مظاهر  أبــســط  مــن 
أنصاف  وإشاعة  الخالصة،  الديماغوجية  ونشر  لهم،  الضرورية 
األكاذيب، وُتشّم في هذه النصوص رائحة االنتقام بدل إقرار العدالة 
ضد  الرجولية  للذكورية  الحزب  تشجيع  عن  فضال  االجتماعية، 
الحركات واملكاسب النسائية، فضال عن مظاهر الشعبوية والهذيان.

سياسة البؤس 
في األندلس

نافذة للرأي

الخطابي محمد محمد 

النظام  فــي  فعلتها  تفعل  الــكــركــرات  عــقــدة  ستبقى 
الجزائري، ذلك أن مزاعم ذلك النظام بأن املغرب هو الذي كان 
قابلة  تكون  لكي  معززة  غير  ثالثة،  أو  جزائريني  مقتل  وراء 
للتصديق، ال سيما بعد أن اختلفت الروايات بني وقوع الحادث 
في شمال موريتانيا وبني حدوثه على الطريق نحو نواكشوط، 
بينما الرواية الثالثة تقول بوقوعه في املنطقة العازلة املتاخمة 
الرئاسي  البيان  أن  مؤكد،  هو  ما  لكن  الجزائرية،  للحدود 
الجزائري يلفق هذا االتهام للمغرب من دون االستناد إلى دالئل، 
من قبيل صور أو العثور على بقايا أسلحة متطورة بالقرب من 

الشاحنات املستهدفة كما يدعون.
هذا االتهام يندرج أيضا في الحملة التصعيدية التي تشنها 
حدود  تجاوزت  والتي  أشهر،  مدى  على  املغرب  ضد  الجزائر 
في  لها  تفسيرا  تجد  والهذيان،  الهلوسة  درجــة  إلى  املنطق 

اإلخفاقات التي راكمها النظام الجزائري في اآلونة األخيرة، بدًء من الطريقة 
املثلى التي عالج بها املغرب أزمة »الكركرات«، وانتهاء بقرار مجلس األمن 

الدولي األخير الذي زكى وضعية املغرب في املعبر الحدودي.
وملعرفة ما يدور في مخيلة النظام الجزائري من خطط تجاه املنطقة، فإن 
بها  يحتفظ  مخططات  تعكس  خطيرة  إشارات  إلى  التنبيه  يستدعي  األمر 

النظام الجزائري تجاه موريتانيا واملنطقة، منها:
1( التصعيد األخير جاء مباشرة بعد قرار مجلس األمن الدولي الذي خلف 
انتكاسة كبيرة لدى النظام الجزائري، وما لم يستطع ذلك النظام أن يحققه 
في األمم املتحدة بجرها إلى أطروحته، ذهب في اتجاه البحث عن ضالته في 
الخيار العسكري والتهديد بالحرب في املنطقة ليقلب الطاولة على املنتظم 

الدولي ويشوش على املسار السياسي الذي ارتضاه مجلس األمن.
2( منذ مدة، كان من املتوقع جدا، حسب التطورات الجارية، أن يصل 
وفي  املغرب،  على  الجوار  دول  تأليب  إلى حدود  الجزائري  بالنظام  األمر 
البعد  في  األهمية  بالغة  مكانة  لها  التي  موريتانيا،  الــدول،  هذه  مقدمة 
دول  اتجاه  في  التجاري  للتبادل  عتبة  أول  باعتبارها  الجيواستراتيجي 
دائرة  في  موريتانيا  شمال  يندرج  املنطلق  هذا  ومن  الصحراء.  جنوب 
االستهداف الجزائري لعله يوفر ذلك البديل للنظام الجزائري بعد أن عجز 
عن االستيالء على منطقة الكركرات، التي كان يريد بموجبها السيطرة على 
غرب  إلى  ومنها  موريتانيا  مع  التجارية  عالقته  في  املغرب  لخنق  املعبر 
الرائجة  األخبار  كذبت  التي  نواكشوط  من  جاء سريعا  الرد  لكن  إفريقيا، 

بأن أرضها كانت مسرحا للعملية املفبركة.
3( إنها ليست املرة األولى التي يحاول فيها النظام الجزائري أن يلعب 
هذه اللعبة القذرة، فبعد انتهاء أزمة الكركرات، سارع جنراالت الجزائر إلى 
تحريك أذرعهم اإلرهابية في مالي للهجوم على الشاحنات املغربية واالكتفاء 
بقتل سائقيها دون سرقة حموالتها، مما يعزز االعتقاد أنه عمل إرهابي له 

هدف سياسي وهو النيل من املغرب في حضوره املتعدد األبعاد 
في منطقة غرب إفريقيا، منها البعد التجاري الضارب في القدم 
من عهد اإلبل إلى عهد الشاحنات، وليس ألي طرف آخر مصلحة 
في معاكسة هذا الحضور سوى تلك التنظيمات اإلرهابية التي 

ترعاها الجزائر وفي مقدمتها إرهابيي البوليساريو.
4( وبعد فعلته الشنيعة في مالي، ولكي ال تنكشف خيوطها، 
عمد القاتل إلى أن يظهر هو اآلخر نفسه بأنه مستهدف، لخلط 
»مول  أن  بمعنى  خذلوني،  يقول  أن  املريب  كاد  حتى  األوراق، 
اتهام  إلى  النظام  ذلك  التمويه، سارع  في  فزيادة  تيقفز«،  الفز 
املغرب بضلوعه في هذا السيناريو الذي تقف وراءه في واقع 
عناصر  لذلك  مسخرة  الجزائرية،  العسكرية  املخابرات  األمر 
ميليشيات البوليساريو مثلما سخرتها في واقعة مالي. النظام 
دليل  بوجود  ولو  ُيدل  ولم  االتهام  هذا  عند  تسمر  الجزائري 
واحد، كما لم يكترث لنفي موريتانيا وجود أي عمل عسكري على أراضيها 

من جانب املغرب.
االستخبارات  أن  اليقني،  يقارب  ــذي  ال االعتقاد  على  يحمل  ما   )5
العسكرية الجزائرية هي التي أشرفت على عملية حرق الشاحنات وقتل 
االتهام  ذلك  بعد  سيما  ال  وموريتانيا،  املغرب  بني  لإليقاع  الجزائريني 
رضى  عــدم  عن  الثكنات  لدولة  اإلرهــابــي  العمل  ذلــك  ويعبر  الرخيص، 
إلى  النظام،  ذاك  يريد  كما  تبادر،  لم  ألنها  موريتانيا  على  الجنراالت 
انسياب  أمام  تركته ينشط مفتوحا  بل  الحدودي،  »الكركرات«  غلق معبر 
وترى  إفريقيا،  غرب  دول  باتجاه  املغربية  بالبضائع  املحملة  الشاحنات 
الجزائر أن هذا التعاون املوريتاني يتعارض مع توجهاتها التي تستهدف 

باألساس مصالح املغرب.
الصعيد  على  القوي  موقفه  من  املغرب  أن  ذلــك،  كل  من  ــم  واأله  )6
الدبلوماسي، ومن عالقته اآلخذة في التحسن مع موريتانيا، ال يمكنه في 
هكذا ظروف تبعث على االرتياح، أن يرتكب حماقات لم يرتكبها في ظروف 
لم تكن على أفضل حال مع نواكشوط. فلسنا دولة مارقة وال ننهج سياسة 

االبتزاز على دول الجوار كما تفعل دولة الثكنات.
املتبادل،  االحترام  على  قائم  موريتانيا  مع  املغربية  اململكة  يربط  ما 
الذين اعتادوا على  أكبر من أن يعبث به كابرانات الجزائر  وهو احترام 
واالنقالبات،  واالبتزازات  املساومات  أسلوب  على  املبني  العسكر  منطق 
به  لإلطاحة  نظامها  في  اليوم مستهدفة  موريتانيا  أن  ذلك،  من  واألخطر 
واملجيء بنظام موال للنظام الجزائري من أجل وقف التعاون بني الرباط 
شمال  عبر  للجزائر  املجال  وفتح  املعبر،  إغــالق  خالل  من  ونواكشوط 
موريتانيا للوصول إلى مياه األطلسي، فهناك مخطط جزائري ضد املغرب 
درجة  على  وهم  أشقائنا،  من  واجب  فالحذر  ولذلك  موريتانيا،  ضد  كما 

كبيرة من املسؤولية لكي ال يتم اإليقاع بهم.

الجزائر تلعب بين المغرب وموريتانيا

الجيت لحسن 

الالحقة  القليلة  األيـــام  فــي  انفجر 
الجماعية  املجالس  أعضاء  انتخاب  على 
تشكيل  تواريخ  تسبق  والتي  والجهوية، 
املــكــاتــب املــســيــرة وانــتــخــاب رؤســائــهــا، 
املادة  مقتضيات  تفسير  حول  كبير  جدل 
لــأحــزاب  التنظيمي  ــقــانــون  ال مــن   20
السياسية، وكان وراء إشعال هذا الجدل، 
إلى  الحزبية  التنظيمات  من  عــدد  لجوء 
التقيد  بـــضـــرورة  منتخبيها،  ــار  ــع إش
في  وتوجيهاته  الحزب  بقرارات  الصارم 
ومكتب  رئيس  الختيار  التصويت  مسألة 
إليها،  ينتمون  التي  والجهات  الجماعات 
الحزب  صفوف  من  طردهم  طائلة  تحت 

إلى  اللجوء  خــالل  مــن  ضدهم   20 املـــادة  وتحريك 
عضوية  من  لتجريدهم  املختصة  اإلداريـــة  املحاكم 
على  بناء  بمقاعدها  فــازوا  التي  الترابية  املجالس 
اعتبار  على  بناء  الوعيد  هذا  ويأتي  أحزابهم،  تزكية 
أو  الجماعي  املستشار  »تمرد«  أن  املعنية،  األحــزاب 
من  حالة  بمثابة  هي  حزبه،  توجيهات  على  الجهوي 
معه  تصبح  السياسي،  االنتماء  عن  التخلي  حــاالت 
مسألة تطبيق املادة 20 والتجريد من العضوية أمرا 

مشروعا.
يمكن القول إننا أمام قراءتني مختلفتني، لكل منهما 
فالقراءة  مقبولة.  تبدو  قد  دفــاع  وأدوات  مسوغات 
20 في  املادة  لتطبيق  أنه ال مجال  إلى  األولى تذهب 
في  حزبه  توجيهات  عن  خرج  الذي  املستشار  حالة 
مسألة التصويت داخل املجالس، أي أن هذا الخروج 
في  عضويته  من  لتجريده  قانونيا  مصوغا  يشكل  ال 
نعود  أن  املوقف،  هــذا  عن  للدفاع  ويكفي  املجلس. 
القانون  من   20 فاملادة  القانوني،  النص  إلى منطوق 
التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية تنص على أنه 
جماعة  بمجلس  عضويته  من  عضو  كل  تجريد  »يتم 
ترابية أو غرفة مهنية، بطلب يقدم لدى كتابة الضبط 
باملحكمة اإلدارية املختصة من لدن الحزب السياسي 
أن  الواضح  ومن  لالنتخابات«،  باسمه  ترشح  الذي 
خالل  من  للدقة  يفتقد  عموميته،  على  املقتضى،  هذا 
عليها، وحيث  ينطبق  التي  الحاالت  وتدقيق  توضيح 
العودة  فيمكن  الترابية،  بالجماعات  يتعلق  األمر  أن 
البحث  قصد  األخيرة  لهذه  التنظيمية  القوانني  إلى 
من   51 املــادة  به  تسعفنا  ما  وهو  التدقيق،  هذا  عن 
نصت  حني  بالجماعات،  املتعلق  التنظيمي  القانون 
على إمكانية تجريد املستشار الجماعي من عضويته 

االنتداب  مدة  خالل  »تخلى  إذا  باملجلس 
عن االنتماء للحزب السياسي الذي ترشح 

باسمه«.
مسألة  تفسير  إلى  النقاش  ينتقل  هنا 
اعتبار  يمكن  هل  إذ  االنتماء،  عن  التخلي 
وقيام  الحزب  توجيهات  خارج  التصويت 
العضو  بطرد  ذلك،  على  بناء  األخير،  هذا 
عن  تخليا  املــنــضــبــط،  غــيــر  أو  املــتــمــرد 
إذ  االختالف،  يكمن جوهر  وهنا  االنتماء؟ 
باألساس  هو  التخلي  فعل  أن  املؤكد  من 
خــاللــه  مـــن  ــوم  ــق ي ــي  ــوع ط إرادي  فــعــل 
بغض  حــزبــه،  مــن  باالستقالة  املستشار 
عدمه،  من  آخر  بحزب  التحاقه  عن  النظر 
التفسير من خالل  الدستوري هذا  القضاء  وقد كرس 

العديد من القرارات.
 ،982.15 القرار  في  كما   981.15 رقم  القرار  ففي 
بتاريخ   6427 عدد  الرسمية  الجريدة  في  الصادرين 
4 يناير 2016، اعتبر املجلس الدستوري أن التجريد 
من صفة عضو بأحد مجلسي البرملان رهني بالتخلي 
وهو  السياسي،  انتمائه  عن  املعني  للعضو  اإلرادي 
من  بقرار  فصله  تم  الــذي  العضو  على  ينطبق  ال  ما 
محمد  بحالة  األمــر  تعلق  األول  القرار  ففي  حزبه، 
دومــو،  العالي  عبد  حالة  فهّم  الثاني  أمــا  حماني، 
سنة  النواب  مجلس  النتخابات  ترشحا  اللذان  وهما 
أصدر  الــذي  االشتراكي،  االتحاد  حزب  باسم   2011
بعد ذلك في 2 مارس 2015، قرارا بالتشطيب عليهما 
ترشح  نفسها،  السنة  ــي  وف الــحــزب،  عضوية  مــن 
انتماء  بدون  الجماعية  لالنتخابات  باألمر  املعنيان 
سياسي، وقد رفض املجلس الدستوري تجريدهما من 
ترشحيهما  كون  من  انطالقا  النواب  مجلس  عضوية 
كان  منتميني،  ال  بصفتهما  الجماعية،  لالنتخابات 

الحقا عن قرار فصلهما. 
بــمــنــطــوق النص  ــوري  ــدســت ال املــجــلــس  تــشــبــث 
القانوني، وفسر مسألة التخلي تفسيرا محددا ال يهم 
ولم  الحزبي،  االنتماء  عن  اإلرادي  التخلي  حالة  إال 
يقبل تجريد عضو من عضويته كما تظهر ذلك قرارات 
عديدة، إال في هذه الحالة، وحتى عندما تبنى املجلس 
االنتماء  عن  الواقع  بحكم  التخلي  مسألة  الدستوري 
االنتدابية  املدة  خالل  بالترشح  ربطها  فإنه  الحزبي، 
منتمي،  ال  بصفة  الحقا  بالترشح  ثم  معني،  حزب  عن 
املجلس  قرار  أوردهــا  كما  القباج،  طارق  حالة  وهي 
 ،2015 دجنبر   19 بتاريخ   979.15 رقــم  الدستوري 

الذي ترشح لالنتخابات التشريعية لسنة 2011 باسم 
االنتدابية،  مدته  خالل  تقدم  ثم  معني،  سياسي  حزب 
انتماء  بدون   2015 لسنة  الجماعية  االنتخابات  إلى 
أعمل  أن  إال  الدستوري  املجلس  من  كان  فما  حزبي، 

مسطرة التجريد من العضوية.
من  العديد  اعتمدته  الــذي  الــثــانــي،  التوجه  أمــا 
تحالفاتها،  تشكيل  قصد  االنتخابات  غــداة  األحــزاب 
تخليا  الحزب  توجيهات  عن  الخروج  يعتبر  الذي  فهو 
ال  التوجه  وهــذا   ،20 املــادة  تفعيل  يبرر  االنتماء  عن 
موقفا  يتبنى  الــذي  القانون،  داخــل  مشروعيته  يجد 
الدستوري،  املجلس  قــرارات  عنه  عبرت  محددا  دقيقا 
من  التجريد  مسألة  إن  القانون.  روح  في  يجدها  بل 
توجيهات  عن  الخروج  عقب  بها،  قبلنا  إذا  العضوية، 
الحزب، تتجاوز مسألة عقاب املستشار، ألنها تحمل في 
كنهها الرغبة في تخليق الحياة السياسية، وهو ما ال 
يمكن أن يتحقق إال عبر تقوية الجهاز الحزبي وحماية 
وتمكني  املجالس  استقرار  يضمن  بما  التحالفات 
تطبيق  من  االقــتــراع،  صناديق  عن  الناتجة  األغلبية 
السياسي  التعاقد  ترسيخ  من  نوع  إنه  برنامجها.. 
األخير  هذا  إلرادة  واحترام  واملنتخب،  الناخب  بني 
إبان عملية التدبير، وتفضيل البرامج االنتخابية على 

االختيارات واملواقف وحتى املصالح الشخصية.
املحاكم  إلى  توجهت  أن  سياسية  ألحزاب  سبق  لقد 
األحكام  نسبة  أن  إال   ،20 املــادة  على  بناء  ــة  اإلداريـ
قليلة  تظل  االتجاه،  لهذا  واملؤيدة  الصادرة  والقرارات 
ومعزولة، ويمكن أن نسوق هنا حكما للمحكمة اإلدارية 
جماعة  أعضاء  أحد  وجرد   ،2019 سنة  صدر  بوجدة، 
الجماعي  املجلس  بتاوريرت من عضويته في  لقطيطير 
بناء على طلب تقدم به حزب االستقالل الذي كان ينتمي 
إليه املستشار املعني باألمر، ويتعلق األمر بالحكم رقم 
1734 في امللف عدد 2019/19، كما يمكن أن نسوق قرار 
في   ،2021 سنة  بالرباط  ــة  اإلداري االستئناف  محكمة 

قضية عبد الرحيم العباسي بجماعة املحمدية.
النصوص  تأويل  الجميل  من  سيكون  الختام،  في 
القانونية بما يخدم األخالقيات والتعاقد في املمارسة 
السياسية، إال أن ذلك يفترض أن هذه املمارسة تحتكم 
وكالء  تسمية  وفي  املرشحني  اختيار  في  لأخالقيات 
التزكيات،  منح  وفي  املناضلني  ترشيح  وفي  اللوائح 
ويفترض أيضا أن تشكيل املكاتب واختيار الرؤساء، 
تخلص من السلوكات التي يعرفها القاصي والداني، 
مايل«،  خرج  الخيمة  فـ»من  ذلك،  غير  واألمــر  أنه  إال 

وليصوت املصوتون كما شاءوا أو كما شيء لهم.

»من الخيمة خرج مايل«

عبد الرحمن حداد



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

للنقـاش
11 العدد: 1582 من 19 إلى 25 نونبر 2021

فــي االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة 
ــة،  ــجــهــوي ــرة )املــحــلــيــة، ال ــ ــي األخــ
والــتــشــريــعــيــة( الــتــي جـــرت يـــوم 8 
نتائج  إلى  وبالعودة   ،2021 شتنبر 
رسميا،  املعلنة  االقــتــراع  صناديق 
النتائج:  هذه  أحزاب  ثالثة  تصدرت 
واألصالة  لألحرار،  الوطني  التجمع 

واملعاصرة، ثم حزب االستقالل.
النتائج،  هــذه  عن  ــالن  اإلع وعقب 
بالغا  ــثــالثــة  ال ــزاب  ــ األحـ أصــــدرت 

في  نيتها  عــن  فيه  تفصح  مشتركا 
التنسيق  في  رغبتها  وعن  التحالف، 
واملــحــطــات،  ــدة  ــع األص جميع  عــلــى 
الترابية  كانتخاب الجهات واملجالس 
بمستوياتها املختلفة، وهو ما حصل 
مثال،  الــجــهــات،  وزعــت  إذ  بالفعل، 
األحــزاب  تلك  بني  املطلق  بالتساوي 
جهات  أربع  بمعدل  املتحالفة  الثالثة 
النهج  عــلــى  وســــارت  ــزب،  ــ ح لــكــل 
املجالس  انتخاب  قضية  في  نفسه 
بما  واملداشر،  والقرى  الحواضر  في 
على  املطلقة  السلطة  استحكام  يشبه 

مجموع التراب الوطني.
طبيعية  الــوقــائــع  هــذه  تــبــدو  قــد 
ومنطقية وال تشوبها شائبة بالنسبة 
في  السياسية  األحــداث  يتابع  للذي 

الوقائع  ــذه  ه نــظــره  ففي  ــرب..  ــغ امل
متساوقة مع محصلة نتائج صناديق 
ومن  جهة،  من  الثالثية،  االنتخابات 
سالمة  تعكس  فــهــي  ــرى،  ــ أخ جــهــة 
ــرأي،  ال عــن  الحر  الحزبي  التعبير 
اشــتــغــال  كيفية  ــي  ف املــتــمــعــن  لــكــن 
القانونية  وخلفيته  التعددية  مفهوم 
انتباهه  تسترعي  ــة،  ــوري ــدســت وال

املالحظات التالية: 
1(  هيمنة األحزاب الثالثة

 على املشهد السياسي يف املغرب:
الهيمنة  ــذه  ه ــإن  ف تــقــديــرنــا،  فــي 
روح  مع  وتفصيال،  جملة  تتناقض، 
هذه  بداية  في  إليها  املشار  التعددية 
الديمقراطية  كنه تصور  ومع  الورقة، 

التشاركية.
املــعــارضــة والــقــوى  ــوى  ــة ق 2(  إزاحـ
احلية من جغرافية اخلارطة السياسية:
انتهاك  عــن  اإلزاحــــة  هـــذه  وتــنــم 
الــذي  الــدســتــور  ملقتضيات  صــريــح 
ينص على مشروعية هذه القوى وما 
وكفاءات  إبداعية  طاقات  من  تختزنه 
في  املــشــروع  حقها  وعــلــى  وطــنــيــة، 

التأطير واملشاركة والتمثيل واملراقبة 
على  مسألة  كــل  فــي  ــرأي  الـ وإبـــداء 
على  اإلزاحــة،  هذه  تعكس  كما  حدة، 
النفعي  الشره  األخــالقــي،  املستوى 
الدفني، والجشع الشديد في الحرص 
الوظائف  وتقلد  املناصب  تولي  على 
وحصرها  بالنواجذ  عليها  والعض 

في دائرة حزبية مغلقة.
التمثيلي  بالترتيب  ــالل  اإلخ   )3

لألحزاب:
قد  املعارضة  أحــزاب  أن  علمنا  إذا 
في  ومعتبرة  متميزة  درجــة  أحـــرزت 
فإن  لــالنــتــخــابــات،  الترتيبي  السلم 
وجودها  حقيقة  إبطال  على  املراهنة 
ــة  ــ الــتــمــثــيــلــي فـــي املــمــارســة اإلداريـ
والــتــدبــيــريــة لــلــمــؤســســات، مــوضــوع 

االنتخابات، يتضمن، بصورة واضحة، 
ــاز عــلــى كــتــم أصـــوات  ــه قــصــديــة اإلج
هــذه  لــفــائــدة  عنها  املــعــبــر  الــنــاخــبــني 
نسبة  على  ظلما  والتحفظ  ــزاب  األحـ
وبالتالي،  والفعل.  بالقوة  مقاعدها 
إرادة  على  الحجر  مــن  نــوع  ممارسة 
باب  وتشميع  واملواطنات،  املواطنني 
مداد  أثــر  ومحو  وجوههم،  في  األمــل 
والتضييق  حريتهم  وتكميم  أصبعهم، 
في  املواطنة  عنصر  وإفــســاد  عليها، 

كينونتهم.
4(  حالة التنايف يف املناصب:

في  الــتــنــافــي  ــاالت  حـ أن  صحيح 
إال  املــشــرع  إليها  يشر  لــم  املناصب 
يتعني  الــتــي  كتلك  جزئية  بكيفية 
برملاني  نائب  صفة  بني  الجمع  فيها 
يفوق  جماعة  مجلس  رئيس  وصفة 
نسمة،  ألـــف   300 ســكــانــهــا  عـــدد 
تولية  في  التنافي  حاالت  أن  والحال 
املناصب ينبغي أن تكون قاعدة عامة 
مناصب  أصناف  لكل  شامال  وإجراء 
ــمــا فــيــهــا املــؤســســة  املــؤســســات ب
بهذه  العمل  شأن  من  إذ  التنفيذية، 

القاعدة وأجرأتها أن يساعد على:
- التجسيد الفعلي ملبدأ تكافؤ الفرص. 
- فسح املجال لظهور نخب جديدة. 
- تفعيل التكوين املستمر في حقول 

التفكير، والتحليل، واالبتكار. 
الــديــمــقــراطــيــة  تــصــور  تعميم   -

التشاركية واملدنية... إلخ. 
القاعدة  هــذه  من  املستنبط  فاملعنى 
الجمع  من  يحد  اإلجرائية،  وكيفيتها 
واحد،  يد شخص  في  مناصب  عدة  بني 
يتجلى  نقول،  ما  على  دال  مثال  وخير 
)أو  الحكومة  رئــيــس  بــني  الجمع  فــي 
مجلس  ومنصب  وغيره(  وزير  منصب 
الوضع  إلى  فباإلضافة  ترابية.  جماعة 
على  منصب  بكل  املتعلق  االعــتــبــاري 
عهد  التي  املسؤولية  جسامة  فإن  حدة، 

قد  الحكومة،  رئيس  إلى  الدستور  بها 
منصب  أي  حــيــازة  مــع  كليا  تتعارض 
الجماعات  فــي  املعينة  املــنــاصــب  مــن 
الحكم  فمناط  القرية،  أو  املدينة  داخــل 
على  االستحواذ  هو  املسألة،  هــذه  في 
الثاني  نفي  إلى  أحدهما  يؤدي  شيئني 
والحيز  واالختصاص  املرتبة  علة  بفعل 
الحد  فــإن  أخــرى،  وبعبارة  والتقابل، 
بينهما بعيد في التعريف ويكاد ينقطع، 
فحوى  يسري  أن  يجب  الغاية،  ولهذه 
هذه القاعدة على جميع أنواع املناصب 
عن  النظر  بصرف  الوظائف،  وأنــمــاط 

املؤسسات التي تنتسب إليها. 
الوالية  يف  الهيمنة  صيغة  تكرار    )5

وتداولها: 
في  الكبير  التشابه  بذلك  نقصد 
الحالية  الوالية  بني  الهيمنة  نسبة 
السابقتني  الواليتني  وبني  املحتملة 
شاهدنا  فقد   ..2011 سنة  منذ  عليها 
بوجهني  واحــد،  حزب  استطاع  كيف 
معظم  عــلــى  يهيمن  أن  مختلفني، 
ــات الــتــرابــيــة،  ــس ــؤس الــهــيــئــات وامل
يتغلغل  وأن  والوطنية،  والجهوية، 

وأن  ــة،  ــدول ال مفاصل  فــي  ــوة  ق بكل 
ــم  ــطــة وخــات ــســل ــرار ال ــقـ يــســتــبــد بـ
ناشئ،  وليد  أي  ومثل  مستنداتها، 
إلى  الــحــزب  ــى  إل الحركة  مــن  تــدرج 
السلطة، انتشى بذلك أيما انتشاء في 
الخطاب واملمارسة واألهواء، وتحول 
إلى  واملريدين  األنصار  عند  الحدث 
ال  وغنيمة  مبني  وفــتــح  مكني  نصر 
ما  نقيض  وعــلــى  ــعــني،  ال تخطئها 
يدعيه في مرجعيته، انساق هواه مع 
املغالبة وانشد، ومال القسطاس عنده 
وتماهى  وامــتــد،  ضيزى  قسمة  إلــى 
وارتــد..  والقبيلة  والعصبية  الحزب 

وكأن لسان حاله يقول:
وما أنا إال من غزية إن غوت 

        غويت وإن ترشد غزية أرشد
فصار بذلك إلى: »حزب غزية«، وهي 
الحرب  أنواع  كل  تضمر  إضافة  نسبة 
والنقيعة،  والغنيمة  والسبي  والغزو 
أخــرى،  جهة  من  يتعلق،  األمــر  وكــأن 
بيوم من أيام العرب كيوم اللوى الذي 

يشير إليه دريد بن الصمة.
اليوم  نالحظ  ــك،  ذل على  وقياسا 
ــزاب  األحـ مــع  العملية  هـــذه  ــكــرار  ت
وتمظهراتها  حيثياتها  بكل  الثالثة، 
املمثلني  ــالف  اخــت ــن  م ــرغــم  ال عــلــى 
مسرحها  فضاء  في  اللعب  ركح  على 

وأحداثه الجارية.
التماثل في الهيمنة بني الوالية  هذا 
السالفة بنسختيها والوالية الحاضرة، 
التعددية،  مفهوم  فــي  الــشــك  يــحــدث 
الديمقراطية  أســاس  هــدم  من  ويدنو 
تطمح  التي  التمثيلية   – التشاركية 
ال  ولــذلــك  بنائها،  ــرار  إقـ ــى  إل الــدولــة 
النموذج  مسار  تطور  في  البتة  يسهم 
إليه  يتطلع  الذي  املنشود  الديمقراطي 

أبناء املغرب في الحال واالستقبال.
األولية  املالحظات  هذه  فإن  وعليه، 
إلى  تدعونا  باالنتخابات،  املتعلقة 
التعددية  تكريس  كيفية  فــي  التأمل 
السياسية بجميع أبعادها واإلعالء من 
مفهومها، وتقييد نزعة الهيمنة والغلبة 
وترسيخ  عليها،  التشطيب  أفــق  في 
-التشاركية،  التمثيلية  الديمقراطية 
عند  ــور  ــت ــدس ال روح  واســتــحــضــار 
املحورية  املسائل  بعض  في  التفكير 
ووظيفة  الحكومة  رئــيــس  كمنصب 
التنافي  حــاالت  وتعميم  املــعــارضــة، 
اإلجرائية،  وآلياتها  الحقول  كل  على 
االنتخابية  املنظومة  النظر في  وإعادة 
الترابية  والجهات  املجالس  وقوانني 
بما يتالءم واملسار الديمقراطي السليم 

في املغرب.

االنتخابات في المغرب..
والهــيمنة التـعــددية  بـيــن 

عمل المغرب، في تشييد 
نظام تاريخ تطوره السياسي، 

على تبني مبدأ التعددية 
باعتبارها  السياسية  الحزبية 

فرضية عمل استراتيجية في 
التعبير عن تنوع مكونات 

والثقافية،  البشرية،  المجتمع 
واالجتماعية،  واالقتصادية، 

وعن اختالف اآلراء وتباين 
األفكار وسجال النظريات 

والتصورات.. فرسم كل ذلك 
في أشكال هيئات وتنظيمات، 

ولتحقيق هذا الغرض، 
أنشئت مجموعة من األحزاب 
طبعت بميسمها هذا المسار 

بطابعها  الحديث  التاريخي 
الخاص، الذي ال يكاد ينفصل 

اإليديولوجية  عن عقيدتها 
وشروط نشأتها والظروف التي 

تحكمت في تأسيسها.
وكان من الطبيعي، وأخذا 

بعين االعتبار سياقات الحقب 
الزمنية التي مر منها المغرب، 

أن يحدث التنافس بين هذه 
األحزاب، وأن تتصارع فيما 

بينها، وأن تتشوف إلى حيازة 
المطروحة  النسبية  السلطة 
في المجتمع، لضمان حقها 

في الوجود، واختبار قوتها 
وأهليتها في ساحة الصراع، 
وفحص كفاية قدرتها على 

تسيير الشأن العام وتدبير 
أموره عندما يسمح الشرط 

بذلك. التاريخي 
وكان القصد المباشر من 
هذه الحركة الحزبية في 

المجتمع، يتجسد في محاولة 
بلورة مفهوم ملموس 
التمثيلية  للديمقراطية 

ليصبح  السياسية،  والتعددية 
هذا المفهوم ركنا أساسيا من 

أركان الدولة الوطنية.. فإلى 
أي حد استجابت االنتخابات 

األخيرة لهذا المطلب؟

طه بنعمر

عقب اإلعالن عن نتائج االنتخابات، أصدرت األحزاب الثالثة بالغا مشتركا تفصح فيه 
عن نيتها في التحالف، وعن رغبتها في التنسيق على جميع األصعدة والمحطات، 
كانتخاب الجهات والمجالس الترابية بمستوياتها المختلفة، وهو ما حصل بالفعل، 

إذ وزعت الجهات، مثال، بالتساوي المطلق بين تلك األحزاب الثالثة المتحالفة 
بمعدل أربع جهات لكل حزب، وسارت على النهج نفسه في قضية انتخاب المجالس 

في الحواضر والقرى والمداشر، بما يشبه استحكام السلطة المطلقة على مجموع 
التراب الوطني



شهادات من

الرواد
االستقالل  عيد  ذكرى  البارحة  خلدت  والرباط 
التي تصادف كل سنة تاريخ 18 نونبر، نذكر بكيفية 
في  املغربي  الشعب  إلى  البشرى  هذه  وصول خبر 
ذلك الوقت من عشية يوم الجمعة ثاني مارس 1956، 
بعد  مباشرة  الزغاري،  محمد  املرحوم  لسان  على 
الوفدين  التي جمعت  املفاوضة  أعمال  من  االنتهاء 
املغربي والفرنسي في مدينة باريس.. فبعد أن أثنى 
على همة صاحب الجاللة امللك محمد الخامس طيب 
هلل ثراه، وعلى كفاحه املستمر وتضحياته التي ال 
))مواطني  الفرنسية:  اإلذاعــة  عبر  قال  لها،  مثيل 
األعزاء، إنني بكثير من االنفعال والتأثر، أقف أمام 
لكم بشرى عظيمة، أال وهي ظفر  املذياع ألزف  هذا 

املغرب باستقالله..
التي  وتضحيته  ــام  اإلمـ مـــوالي  مساعي  إن 
املبني  بالفتح  أتــت  ــوام،  ــ أع طيلة  استرسلت 
العزيز  لوطننا  استرجعت  حيث  املكني،  والنصر 

سيادته وحريته واستقالله(( انتهى.
ــاة بــطــل الــتــحــريــر محمد  ــع: كــتــاب »حــي ــرج امل
الخامس« ص: 567، ملؤلفه العالمة عبد هلل الجراري 

رحمه هلل وأسكنه فسيح جناته.    

متابعة  مــن  الــربــاطــيــون  يتمكن  حتى 
مـــا يـــــروج يف مــجــالــســهــم املــنــتــخــبــة، نـــدرج 
فيما يلي مواعيد جلساتها اإلجبارية التي 
لــكــل مجلس  الــســنــة  3 دورات يف  تــتــعــدى  ال 
حسب اآلتــي: يجتمع مجلس اجلهة خالل 
أشـــهـــر مــــارس ويـــولـــيـــوز وأكـــتـــوبـــر، ومــجــلــس 
وشتنبر،  ويونيو  يناير  يف  يجتمع  العمالة 
دوراتــه خالل  فتعقد  اجلماعة،  أما مجلس 
أشـــهـــر فـــبـــرايـــر ومـــــاي وأكـــتـــوبـــر، ومــجــالــس 
مــقــاطــعــاتــهــا تــنــظــم جــلــســاتــهــا خـــالل أشــهــر 

يناير ويونيو وشتنبر.

في عاصمة الثقافة وباملكتبة الوطنية، 
مبناسبة  املاضية  اجلمعة  يــوم  لقاء  نظم 
املغربي،  األدب  لعميد  جديد  مولود  ميالد 
ــراري، وبــحــضــوره،  ــيـ األســتــاذ عــبــاس اجلـ
لينضاف إلى العشرات من مؤلفاته بعنوان: 
»رحيق العمر«، وقد غصت القاعة باملثقفني 
الــرزيــن،  األدبـــي  الفكر  إلــى  واملتعطشني 
لــيــبــاركــوا هـــذا املـــولـــود الـــذي قــدمــه لهم 
لغزاري،  نورة  األفاضل:  الدكاترة  من  نخبة 
اليمالحي  محمد  اجلـــوهـــري،  مصطفى 

ومحمد احميدة.  
 

األعلى  الــســادس  محمد  العالي  البرج 
ــارة اإلفــريــقــيــة، يــشــرف عــلــى نــهــايــة  ــقـ يف الـ
ــه وطــوابــقــه املــرشــحــة لــتــكــون مــقــرات  ــ أوراشـ
شــركــات وأبــنــاك وفــنــدق ومــرافــق أخـــرى من 
بــيــنــهــا: مــطــعــم حتــفــة، ومــقــهــى يف الــطــابــق 
األخـــيـــر بــهــنــدســة وتــقــنــيــة هـــي األولــــــى يف 
محيطها،  عــلــى  دوران  يف  جتعلها  املــمــلــكــة 
القاهرة  العاصمة  أبـــراج  يف  تــوجــد  ومثلها 

ودمشق ومدينة فرانكفورت.

يف  الــقــهــوة  لــشــرب  ــواســع  ال االنتشار 
يخبرنا  العالم،  دول  باقي  يف  كما  الرباط 
اهلل  بنعبد  العزيز  عبد  املرحوم  األكادميي 
 ،)82 )ص:   »2 الرباط  »موسوعة  كتاب  يف 
أن سفراء الدولة التركية هم الذين جلبوها 
سنة  حوالي  املعمور،  عواصم  مختلف  إلى 
ظهر  الـــشـــاي،  أن  ــى  إلـ ويــشــيــر  1700م، 
عهد  يف  الرباطيني  لدى  ساخن  كمشروب 

السلطان موالي إسماعيل.

العدد: 1582 من 19 إلى 25 نونبر 122021

الرباط  ياحسرة

الجماعة،  أو  للعمالة  ــة  ــ اإلداري الهيكلة  فــي 
قسم،  أهــم  واالجتماعي  االقتصادي  القسم  يعد 
العمالة  في  تلقائيا ملنصب سامي  ورئيسه مرشح 
ربط  واملشرع  مهامه،  في  مضافة  قيمة  أعطى  إذا 
األول  يعضد  حتى  باالجتماعي  اقتصادي  هو  ما 
الثاني،  ونفوذ  واتصاالت  إمكانيات  من  له  بما 
والبر،  والرحمة  والدعم  املساعدة  إلــى  املحتاج 
االجتماعية،  ــؤازرة  واملـ بالتكفل  أدق:  وبعبارة 
يساعدون  عندما  االقتصاديني  أن  نعلم  ونحن 
ملصلحة  بها  التصريح  عند  تحسب  املحتاجني، 
من  مؤكد  لخصم  املزكية  اآلليات  من  الضرائب، 
جمع  سر  هو  وهذا  املفروضة،  الضرائبية  القيمة 
لُيفّعل  واحد،  قسم  في  االجتماعي  مع  االقتصادي 
رئيس القسم املطلوب، ولو أنه غير مكتوب، ولكنه 
الهدف االجتماعي.. هذا  مرغوب، من أجل تحقيق 
املساعدات  حاليا  يستمد   - األســف  مع   - الهدف 
ومجلس  الجماعة  في  خصوصا  امليزانيات،  من 
وفي  االقتصاديني  يزعج  وال  واملقاطعات،  العمالة 

ذلك حكمة ال تحتاج إلى رسوم لتوضيحها. 
ــوش من  ــرة«، جــي وفـــي الــعــاصــمــة »يـــا حـــسـ
وعائالت  سمعتها،  يخدشون  املحترفني  املتسولني 
معوزة تحت عتبة الفقر تعاني في صمت، ومآسي 
اجتماعية ملرضى طريحي الفراش، وطلبة وتالميذ 
اإلمكانيات،  عــدم  بسبب  الــدراســة  عن  انقطعوا 
عن  لعجزها  الكهرباء  من  محرومة  أخرى  وفئات 

أداء الفواتير... إلخ، وها هو فصل الشتاء والبرد 
القارس على األبواب، »والدنيا هانية« عند أقسامنا 
التي تتفرع عنها مصالح يقال اجتماعية ومتمركزة 
في الجماعة ومجلس العمالة واملقاطعات، ومؤطرة 
نواب،  ويساعدهم  رؤساء  يرأسها  منتخبة  بلجان 
مفروشة  مكيفة  وقــاعــات  مكاتب  تصرفهم  تحت 
بالزرابي وسيارات »جابها هلل« وتعويضات.. وكأن 
تلك اللجان ملساعدتهم وليس لدعم الجائعني الذين 
من  أجسادهم  وترتعد  البرد،  من  أسنانهم  تصطك 
»بنيقاتهم«،  من  اإلفراغ  ويتهددهم  العيش،  هزالة 

لعجزهم عن تسديد واجبات األكرية.
األسر  من  املئات  هناك  الشعبية،  األحياء  وفــي 
رغم  مساعدة،  أي  من  واملقصية  حياتها  في  املهددة 
يقال  باملاليير  كثيرة  بنود  امليزانيات  في  توجد  أنه 
اجتماعات..  بشأنها  تنظم  االجتماعية،  للمساعدة 
لتوزيعها على املحظوظني، بينما يتركون األحق بها.
الحقيقيني  باملحتاجني  مرارا سجال  وقد طالبنا 
أحوالهم،  لتتبع  االجتماعية،  املصالح  به  تحتفظ 
واملساعدات  االجتماعات  »فلكلور«  أن  يظهر  لكن 
تنظيم  وأقسامها،  لها  والتابعني  الجماعة  أنسى 

عملها رحمة بالبؤساء.
املجالس  سنني  منذ  به  طالبنا  ما  نجدد  لذلك، 
وحليفيه،  األحــرار  حزب  مجالس  لعل  السابقة.. 
يصححون اعوجاج املساعدات ويهتمون بالفقراء 

في فصل الشتاء.

أسـرارهل للجماعة ومقاطعاتها قسم ومصالح اجتماعية ؟
العاصمة

يع المكتسبة للعاصمة المشار للحفاظ على 

3 مواد فقط من التنظيم الجماعي لن تضمن 
سالمتها من التدهور

أجــنــبــيــة  ــهـــات  جـ عــــدة  انــشــغــلــت  تتبعتم،  كما 
مبــمــلــكــتــنــا، وتــكــلــفــت أجـــهـــزتـــهـــا املـــخـــابـــراتـــيـــة بــافــتــعــال 
ــة مــنــهــا لــلــتــشــويــش عــلــى  ــاولـ ــرات كـــيـــديـــة يف مـــحـ ــ ــؤامـ ــ مـ
الــنــجــاحــات الــدبــلــومــاســيــة لــبــالدنــا يف الــعــمــق اإلفــريــقــي، 
ــلـــى ذكـــــرى املــســيــرة  ــلـــى الـــدميـــقـــراطـــيـــة املـــغـــربـــيـــة، وعـ وعـ
اخلضراء.. فقبل أسابيع من حلول هذه الذكرى، فاضت 
املــواقــع اإللــكــتــرونــيــة بــحــســابــات »فــايــســبــوكــيــة«، مخدومة 
تــارة على العصيان ورفــض التحصني  دون شــك، حتــرض 
ضد وباء »كورونا«، وتارة أخرى، على التظاهر ضد الغالء 
وواجبهم  مهمتهم  املنتخبني  آالف  الــبــالد  ويف  والــفــســاد، 
هو حرصهم على تلبية طلبات الناس ولهم كل السلطات 
املالية الالزمة لتحقيق رغبات الشعب وهم منه،  واملوارد 
املــواقــع، ألنهم هنا يف  بــأبــواق تلك  املــواطــنــون  فلم يهتم 
الـــربـــاط عــاصــمــة الــثــقــافــة واملــثــقــفــني، مــهــتــمــون بــإرســاء 
مستقبل أبــنــائــهــم، وهـــا هــي الــبــشــرى تــتــأكــد بــقــرب فتح 
الرياض  امــتــدادا حلي  مدينة جديدة  كبير إلنشاء  ورش 
على مساحة 275 هكتارا.. مولود سيكون دون شك باسم 
اخلمس  املــقــاطــعــات  أخــواتــهــا  لتعزز  ســادســة«،  »مقاطعة 

التي تغطي حاليا تراب العاصمة الرباط.
مــقــاطــعــة ســادســة بــتــصــامــيــم عــمــرانــيــة متــثــل مختلف 
احلـــضـــارات الــعــاملــيــة يف أحــيــاء عــلــى شــكــل دائــــري تؤثثها 
بـــنـــايـــات مــســتــلــهــمــة مـــن هــنــدســة فــرنــســيــة، وإجنــلــيــزيــة، 
للمملكة،  األصيل  املعمار  من  وأيضا  وإيطالية،  ولبنانية، 
ومن مفاجآت هذه األحياء، استنساخ جزيرة منقولة من 
مدينة فينيسيا اإليطالية مبمراتها املائية ونقل مراكبها، 
الهندسية،  املعجزات  من  املبرمجة  اجلزيرة  هــذه  ونعتبر 
بحكم مسافة 5 كيلومترات التي تفصلها عن مياه البحر، 
التي دون شك ستزود ممرات تلك اجلزيرة بحاجاتها من 
اململكة،  يف  جامعية«  »مدينة  أكبر  منها،  وبالقرب  املــيــاه، 
ومجمع طبي بكل التخصصات ولكل األمراض، وبأسفل 
»املقاطعة السادسة« سيبنى موقف للسيارات يتسع  أرض 
والسياحة  الثقافة  ميزاتها:  مقاطعة  سيارة..  ألف   26 لـ 

والترفيه والسكنى والتجارة.
مـــشـــروع واعــــد يــجــســمــه مــجــســم وبــتــفــصــيــل عــلــى شــريــط 
وثــائــقــي مــدتــه 7 دقــائــق و30 ثــانــيــة، وهـــذا هــو الـــذي انشغل 
عيونهم  يخدشوا  ولم  أبنائهم  مستقبل  ألنه  الرباطيون،  به 
بـ»صوت  سلفا  املعروفة  املــواقــع  بدسائس  أفكارهم  لوثوا  وال 
تنفيذ  املنتخبون على  ينكب  أن  يأملون  أنهم  كما  االرتــزاق«، 
مثل هذه املعجزة أو على األقل رفع أكفهم إلى العلي القدير، 

ليحفظ وينصر الذي يجاهد إلسعاد الشعب.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

الصــورة هي للراحل الحاج محمد أمين 
بالكناوي، الوطني واملؤرخ والرياضي، الذي 

كان خدومــا متواضعا، لم يبخل إطالقا بجهاده 
يف ســبيل االستقالل، وال تضحياته إلرساء 

قواعد الرياضة الراقية مثل كرة اليد، التي أسســها 
يف الثالثينــات من القرن املاضي، ويف أواخر 
الســتينات، انتخب عضوا يف مجلس البلدية 

مــع العمالقة: إبراهيم فرج وعبد الكريم الفلوس 
وأحمد الدكالي وغيرهم.

نتذكرهــم جميعا ونترحم ىلع أرواحهم الزكية 
ونفتخر بمنجزاتهم.

قريبا.. مقاطعة 
جديدة سادسة 

يف العاصمة
ما تحقق من مشاريع كبرى في العاصمة، كان بعد 
خص  والــذي   ،2015 سنة  الجماعات  قانون  صدور 
182 واملــادة  111 واملــادة  )املــادة  مــواد،   3 بـ  الرباط 
184(.. فحسب األولى، »يتكلف العامل بدال من رئيس 
مجلس الجماعة، بتنظيم السير والجوالن والوقوف 
بها  املرور  على سالمة  واملحافظة  العمومية  بالطرق 
وتنظيم األنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير 
للملك  املؤقت  االحتالل  ورخص  ومراقبتها،  املنظمة 
حملت  الثانية،  واملادة  بناء«،  إقامة  بدون  العمومي 
هذه  عن  املترتبة  النفقات  تقييد  إجبارية  »الجماعة 
املادة  اشترطت  بينما  ميزانياتها«،  في  الصالحيات 
184 قبل صرف هذه النفقات، »موافقة عامل الرباط«.
»العاصمة« واكتفت  التي تحاشت ذكر  املواد  هذه 
بالرباط مجردة من لقبها الوطني: عاصمة اململكة، لم 
التي  الكبرى  والنهضة  السريع  للتطور  مواكبة  تعد 
شملت كل مقاطعاتها باملشاريع امللكية فوق الوصف، 
وتجهز  وتشيد  تبنى  هذا  يومنا  إلى  تزال  ال  والتي 
العاصمة«،  »حديث  ركــن  وفــي  الرباطيني،  إلسعاد 
القريب  في  جديد  مولود  ميالد  موضوع  اختصرنا 
الثورة  »املقاطعة السادسة« املنتظرة، وهذه  سميناه 
إذا صارت  إال  تتوقف  ولن  انطلقت  التي  اإلصالحية 
الرباط أم العواصم اإلفريقية ومنافسة لزميالتها في 
بنود  الثالثة  فهل  املتوسط..  األبيض  البحر  حوض 
اليتيمة من التنظيم الجماعي واملخصصة لـ»الرباط« 

وتحويلها  عاملية  بألقاب  تتويجها  قبل   2015 سنة 
إلى  ورفعتها  الرباط  تلك  وجــه  غيرت  أوراش  إلــى 
عاصمة استثنائية في إنجازاتها، وفي وعي وتعاون 
سكانها، انسجاما مع مكانتها في سنة 2022، والتي 
تلك  وهل  املقبلة؟  الشهور  في  مشهودا  رقيا  سترقى 
التدهور،  من  العاصمة  منجزات  لتأمني  كافية  املواد 

القريب  يعرف  كما  املنجزات  تلك  كل  وأن  خصوصا 
يلزم  مما  فيها،  للمنتخبني  رجل  وال  يد  ال  والبعيد، 
وتأطيرها  وصيانتها  تسييرها  ضمان  في  التفكير 
البناء  بتصاميم  يتعلق  ما  في  خاصة  أخرى،  ببنود 
والصحة،  الخضراء،  واملناطق  الحضري،  والنقل 
التي وبكل استعجال ينبغي أن تعود للسلطات، وقد 
برهنت املجالس عن عجزها التام لتدبير هذا القطاع 
الحيوي أيام الوباء القاتل »كوفيد 19«، الذي حسب 
بقاع  مختلف  في  مقيما  سيبقى  العاملية،  الدراسات 
العالم شهورا أخرى، وقد يتحول إلى مرض موسمي 

يجب التجند له بكل حزم ومهنية.
وهنا نذكر بالقوانني الخاصة ألهم العواصم، التي 
ال تتبع قوانني مدنها وقراها.. منها العربية والغربية 
ُعَمد مدنها، فتخضع  بل حتى في تعيني  واإلفريقية، 
إلى »طقوس خاصة« وشروط صارمة ومحددة، لكنها 

غير معلنة للعموم.
ــاتــركــوا املــنــاصــب واالمـــتـــيـــازات والــتــعــويــضــات  ف
أن  مقابل  للمنتخبني  والسيارات  والتوقيعات  واألسفار، 
في  والتفكير  والتدبير  التسيير  »أوجــاع«  عن  يبتعدوا 
رفاهية سكان أم العواصم رباط الفتح، التي فتح لها هلل 

أبواب التمكني واالصطفاف مع املدن الدولية العمالقة.
ومسبح  رياضي  ملركب  حسان  حي  من  والصورة 
الــثــانــي، واحـــد من  الحسن  ثــانــويــة  أمـــام  أوملــبــي 
املشاريع امللكية التي شيدت وال زال العاطي يعطي.. 
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أسبوعيات كريم إدبهي

الجولة السادسة من إقصائيات كأس العالم 2022

غينيا: 6 على 6المغرب 30

فوزي لقجع يرفض املساومة بالقميص الوطني 
من طرف العبني مزدوجي اجلنسية

وكاالت
»حب الوطن من اإلميان«.

»محفوظ الرئيس املرفوض«
المنتخب

هذا ماشي بناني وال السبتي أو حتى أبرون، راه 
ما تصور منو والو...

اختطاف رياضيني مغاربة يف صربيا
الصباح

أش من اختطاف؟ راه حركوا...

نصف بلدان إفريقيا دون مالعب معتمدة
موقع االتحاد اإلفريقي

زيدو عليهم امللعب الوحيد للجزائر.

العب الزمالك بنشرقي أول امللتحقني مبعسكر 
املنتخب الوطني

صحف
فرحان مسكني...

حتى لو كان ميسي... لن يلعب إال من له شغف 
الوطني باملنتخب 

الناخب الوطني خاليلوزيتش
نعل الشيطان شوية؟ واش أنت بعد غادي دّرب ميسي؟

خاليلوزيتش يعيد احلارس التكناوتي
جرائد

و»السي« عموتة يبعده.

رئيس مولودية وجدة ينفرد بكل القرارات
بقال، عضو المكتب المسير

راه هو مول »الشكارة والكرة«!!

الفريق فرط يف العديد من جنومه
نغيز، مدرب مولودية وجدة

عندو  كــان  إيلى  بحال  وجــهــك،  يعطينا  اهلل 
رونالدو ومبابي...

فضـيحة جـديدة بمـركب محـمد الخـامس
»كازا  شركة  تؤكد  أخــرى،  مرة 
إيفنت«، املشرفة على صيانة مركب 
محمد الخامس، فشلها الذريع في 
صرفت  ــذي  ال املركب  هــذا  إعــداد 
السنتيمات،  مــن  املــايــيــر  عليه 
»الكبار«  املسؤولني  بإمكان  كان 
املبالغ،  بهذه  أكثر من مركب  بناء 
مجموعة  تركوا  ولألسف،  لكنهم 
يصولون  الفشوش«  »أبــنــاء  من 
التي  الشركة  هذه  في  ويجولون 
ــا عــلــى مــقــاس مثل  ــه ــم إحــداث ت
في  فشلوا  الذين  النماذج،  هؤالء 
لهم،  أســنــدت  الــتــي  املهمات  كــل 
التي  الشركة  هــذه  فــي  فــوجــدوا 
تستنزف املايير من جيوب دافعي 
كل  لتحقيق  ضالتهم،  الضرائب، 
حسيب  بدون  ونزواتهم  رغباتهم 

وال رقيب.
ضد  املــغــرب  املنتخب  مــبــاراة 
نــظــيــره الــغــيــنــي، الــتــي كــان من 

الثاثاء  يوم  تجرى  أن  املفروض 
16 نونبر الجاري في مركب محمد 
املجمع  إلــى  نقلها  تم  الخامس، 
هلل  عبد  مــوالي  األمير  الرياضي 
أرضــيــة  ســوء  بسبب  ــربــاط،  ــال ب
إلجــراء  صاحيته  ــدم  وع امللعب 

هذه املباراة الدولية.
وليد  ــوداد  الـ ــدرب  مل سبق  لقد 
سوء  بشدة  انتقد  أن  الركراكي، 
أرضية امللعب مباشرة بعد مباراة 
بعض  وجد  بل  األخير،  الديربي 
املبررات، حينما صرح بأنه يتفهم 

على  املشرفني  الوضعية، ألن  هذه 
امللعب أرادوا أن يهيئوه للمنتخب، 
امللعب  وبقي  حــدث،  شيء  ال  لكن 
على حاله، مما دفع بفريق الرجاء 
امللعب  إلى  التنقل  إلى  الرياضي 
مباراته  لخوض  ببرشيد،  البلدي 
ضد شباب املحمدية برسم الجولة 

11 من البطولة.
يصمت  أن  إذن  ــار  ــعـ الـ ــن  مـ
الفضيحة،  هذه  على  املسؤولون 
من  العديد  ــى  إل انضافت  الــتــي 
املحظوظة،  الشركة  هذه  فضائح 
ينطبق  ال  عليها  املشرفون  فهل 
ربط  أسطوانة  أو  القانون  عليهم 

املسؤولية باملحاسبة؟
الوقت  ألن  العبث،  مــن  فكفى 
ــن ســولــت له  ــل م ــاد ك ــع حـــان إلب
نفسه خدش صورة املغرب، وعلى 
»أبناء  مــن  الفئة  ــؤالء  ه رأســهــم 

الفشوش«.

الحالة المزرية لعشب مركب محمد الخامس وفي اإلطار 
محمد الجواهري المسؤول األول عن هذه الفضائح

أضواء على الثلث األول من البطولة االحترافية

مستوى متواضع ومنافسة قوية بين الوداد والرجاء
البطولة  من  األول  الثلث  على  الستار  أسدل 
بالزعامة،  الــوداد  فريق  بتمسك  االحترافية، 

متبوعا بجاره الرجاء الرياضي.
ــة املــوســم  ــداي الــفــريــقــان مــعــا ظــهــرا مــنــذ ب

الفريقني  جمهور  أن  إال  مقبول،  بمستوى 
ومــازال  بأدائهما،  مقتنع  غير  مــازال 

ليس  منهما،  الكثير  الشيء  ينتظر 
بل  فحسب،  البطولة  صعيد  على 
كأس عصبة  منافسات  في  كذلك 

األبطال لألندية.
األخـــرى،  لــلــفــرق  بالنسبة 
عن  تبحث  معظمها  ــت  ــازال م
ــازال  الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة، ومـ

قــار،  وغير  متذبذبا  مستواها 
الجديدي  الحسني  الدفاع  مثل 
الذي انطلق بقوة لكنه سرعان 
مستواه  وتــراجــع  انــهــار،  مــا 
ــرة،  ــيـ ــال الـــــــدورات األخـ خــ

لفريق  بالنسبة  الــشــأن  كذلك 
األخيرة  الدورات  في  عاد  الذي  امللكي،  الجيش 
فراغ  فترة  من  مر  أن  بعد  االنتصار،  سكة  إلى 
أرعبت جمهوره العريض، الذي يحن إلى الزمن 

الجميل لهذا الفريق.
بطولة  على  الجديد  الضيف  السوالم،  شباب 
بامتياز،  املوسم  ظاهرة  اعتباره  يمكن  الكبار، 
تأهيل  ومن  ملعبه،  من  محروم  أنه  رغم  فريق 

تحقيق  استطاع  أنه  إال  العبيه،  من  كبير  عدد 
نتائج خرافية بإسقاطه للعديد من الفرق خارج 
ملعب  عــن  أســبــوع  كــل  يبحث  فريق  مــيــدانــه، 
ليحتضنه، لكنه يحقق ما عجزت عنه العديد من 
اتحاد  كفريق  وماعبها،  بإمكاناتها  األندية 
طنجة الذي يدور في حلقة مفرغة منذ 

موسمني.
هناك فرق أخرى فاجأتنا بتذبذب 
مستواها، كالفتح الرباطي، الذي 
حيث  املوسم،  هذا  كثيرا  يعاني 
في  إال  األول  فـــوزه  يحقق  لــم 
فريق  بينما  العاشرة،  ــدورة  ال
من  نجا  الــذي  زم،  وادي  سريع 
مغادرة القسم األول خال املوسم 
املاضي بأعجوبة، لم يتمكن لحد 
ثاثة  على  الحصول  من  اآلن 
نقط بالرغم من تغييره ملدربني 
فؤاد  هما  دورات،  عشر  خال 

الصحابي، والتونسي شبيل.
فرق أخرى بني املد والجزر، كمولودية وجدة، 

شباب املحمدية وحسنية أكادير.
على العموم، فمستوى بطولتنا في هذا الثلث 
معظم  تراجع  أن  نتمنى  لذلك  جــدا،  متواضع 
أنديتنا أوراقها، كما نتمنى أن تعود الجماهير 
نوعا  لتخلق  اآلجــال،  أقرب  في  املدرجات،  إلى 
من الحماس الغائب عن ماعبنا منذ موسمني.

البلجيكي مارك فيلموتس  ربان الرجاء الجديد

لمــاذا؟ وبــأي ثــمن؟
الرجاء  لنادي  الجديد  املسير  املكتب  تعاقد 
التونسي  لتعويض  جديد  مــدرب  مع  الرياضي، 
فيلموتس،  مارك  البلجيكي  وهو  الشابي،  لسعد 
الذي سبق له أن درب منتخب باده، وكان حاضرا 
منتخب  درب  كما   ،2014 مونديال  خــال  معه 

الكوت ديفوار، واملنتخب اإليراني.
عشاق  من  العديد  لدى  حاليا  املطروح  السؤال 
هذا  يعرف  هل  الرياضي:  الرجاء  نادي  ومحبي 
السابق  املدرب  رفع  أن  بعد  ينتظره  ماذا  املدرب 

سقف األهداف التي حققها؟
األخضر  الفريق  مع  فاز  الشابي،  لسعد  املدرب 
محمد  وبكأس  اإلفريقية،  الكونفدرالية  بكأس 
السادس، واحتل املرتبة الثانية في بطولة املوسم 
عصبة  مجموعات  دور  إلــى  تأهل  كما  املاضي، 

األبطال لألندية البطلة، ويتموقع حاليا في 
تعادله  بعد  البطولة  في  الثانية  املرتبة 
مع املتزعم الوداد في الدورة العاشرة.. 
له  تشفع  لم  املتميزة،  النتائج  هذه  كل 

في الحفاظ على »وظيفته« مع الفريق.
الجديد  املسير  املكتب  أن  صحيح 

بمشروع  جــاء  الرياضي  للرجاء 
جــديــدة،  وبــأفــكــار  كبير، 
الشابي  املدرب  بأن  رأى 
تحقيقها،  يستطيع  لن 
حاجة  في  الفريق  وأن 
في  يكون  مــدرب  ــى  إل

يبقى  املطروح  السؤال  لكن  طموحاته،  مستوى 
هو هل بإمكان هذا البلجيكي املعروف بمزاجيته 
وبطابعه الحاد وبأسلوبه »الصارم« كما يقال، أن 

يحقق أهداف املكتب الجديد؟
عبء  يتحمل  أن  املكتب  هــذا  بــإمــكــان  وهــل 
شهريا(  سنتيم  مليون   45( ــدرب  امل مصاريف 
خانقة،  مالية  أزمة  من  يعاني  والفريق  وطاقمه 
املالية  العائدات  بفضل  مؤخرا  تجاوزها  أن  بعد 
الجهات،  من  العديد  من  تلقاها  التي  الكبيرة 
وصفقتي  العربي،  واالتحاد  اإلفريقي،  كاالتحاد 

ماالنغو والرحيمي...
جزء كبير من هذه األموال ذهبت إلى أصحاب 
التقني  والطاقم  الاعبني  أجــور  وإلــى  الــديــون، 

واإلداري، والعمال.
الرجاوي،  الشارع  يطرحها  كثيرة  أسئلة 
الذي لم يعد قادرا على أن يمر فريقه بأزمة 
أخرى بعد العديد من األزمات »التاريخية« 

التي عاشها في السنوات األخيرة.
املدرب  هذا  يكون  أن  نتمناه،  ما  كل 
الجديد،  املكتب  تطلعات  مستوى  في 
وجمهور الفريق الذي ينتظر منه الشيء 
التقني فقط،  الجانب  الكثير، ليس في 
بل كذلك حتى في جانب االنضباط، 
املابس،  مستودع  في  والتحكم 
الذي يعيش حاالت متعددة من 

التسيب والفوضى. فيلموتس

وهللا  
عـــيب

رقم قياسي وإنجاز كبير لألسود...
على  الــكــبــيــر  ــتــصــاره  ــان ب
بثاثية  الــغــيــنــي  املــنــتــخــب 
نــظــيــفــة مــن تــوقــيــع كــل من 
وأيــوب  )هدفني(  مايي  ريــان 
ــي، تــمــكــن املــنــتــخــب  ــب ــع ــك ال
ــي مـــن تــحــقــيــق فــوز  ــرب ــغ امل
وهو  مسبوق،  غير  تاريخي 
الــســادس  االنــتــصــار  تحقيق 
ــي هـــذه  ــ عـــلـــى الـــتـــوالـــي ف
لنهائيات  املؤهلة  اإلقصائيات 
استطاع  حيث  العالم،  كــأس 
من   18 النقطة  إلــى  يصل  أن 
في  إنجاز  وهــذا  مباريات،   6
حد ذاته مهم جدا، ولم يقو أي 
منتخب إفريقي على تحقيقه.

اعتمد  الــوطــنــي  ــنــاخــب  ال
خال هذه املباراة األخيرة من 
احتضنها  التي  اإلقصائيات 
هلل،  عبد  موالي  األمير  مركب 
بسبب  مغايرة،  تشكيلة  على 

العديد من اإلكراهات، كاإلرهاق 
الاعبني،  بعض  أصــاب  الــذي 
حكيمي،  أشرف  رأسهم  وعلى 
على  الحصول  من  الخوف  أو 
األمر  ويتعلق  الثاني،  اإلنــذار 
الــذي  غــانــم ســايــس  مــن  بكل 
الياميق،  بجواد  تعويضه  تم 
أراد  كما  الـــحـــدادي،  ومنير 
الفرصة لبعض  البوسني منح 
العكوش،  كسفيان  الاعبني 

وسفيان الكرواني.
ــعــمــوم، فــقــد حقق  ال عــلــى 
وهو  األهم،  الوطني  املنتخب 
يوم  سنتعرف  حيث  التأهل، 
خصم  على  القادم،  دجنبر   18
املــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، خــال 
مـــبـــاراة مــصــيــريــة وفــاصــلــة 
من  مــارس  شهر  في  ستجرى 

السنة القادمة.
أيوب الكعبي وريان مايي هدافا األمسيةوللحديث بقية.

...
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»مقاطعة«  خفوت  إلى  أدى  ما  إن 
ــا، هو  ــره ــي شــركــات أخـــنـــوش، وغ
أدارهــا  التي  التواصلية  الحمالت 
التأكيد  حاولوا  والتي  املستهدفون، 
شركات  بمثابة  أنــهــم  خاللها  مــن 
مغربية تشغل املغاربة، وتعود بالخير 
شركة  أمــا  الوطني،  االقتصاد  على 
من  التقليل  حاولت  فقد  »سانطرال«، 

أهمية كونها شركة فرنسية، باعتبار 
يد  على  يعتمد  املغرب  في  فرعها  أن 
مع  شــراكــات  وعبر  مغربية،  عاملة 
ضيعات فالحية مغربية.. إذن، طوق 
النجاة من الغضب الشعبي، كان هو 

إشهار صفة االنتماء للبلد.
شعبي  حــي  مــن  القصة  ــدأت  ــ ))ب
انتقل سكان  طنجة، حيث  مدينة  في 

لشركة  تابعة  وكالة  مقر  إلى  الحي 
»أمــانــديــس« الــفــرنــســيــة املــســيــرة 
املدينة،  في  والكهرباء  املــاء  لقطاع 
لــالحــتــجــاج عــلــى غـــالء الــفــواتــيــر، 
إلى  بشهر  بعدها  الــعــدوى  لتنتقل 
إلى  وتحولت  املدينة  أحياء  باقي 
مسيرات هي األضخم منذ مظاهرات 
20 فبراير.. مظاهرات طنجة صارت 

ــز الــشــمــعــة وتــوصــف  ــرم ــرف ب ــع ت
هكذا  الشموع«((..  بـ»ثورة  إعالميا 
األملاني  فيلة«  »دوتشه  موقع  حكى 
املغرب  في  شعبي  رفض  أكبر  قصة 
األجنبية،  الشركات  إحدى  ملمارسات 
بل  »أمــانــديــس«،  وهــي   ،2015 سنة 

أدت  الشركة  هذه  ممارسات  إن 
ثـــورة،  يشبه  ــا  م ــدالع  ــ ان إلـــى 

إخباريتحليل 

ضد  الشعبية«  »التحركات  مخاطر  أخنوش  عزيز  الحكومة  رئيس  يعرف 
الشركات، ألنه كان واحدا من المعنيين بـ»حملة المقاطعة« الشعبية التي 
لذلك،  تبعا  تتوقع  كانت  الدولية  الصحافة  إن  بل  شركات،  ثالث  استهدفت 
»اندثـار« حزب التجمع الوطني لألحرار، وقد كتبت إحدى الوكاالت األجنبية: 
ثالث  استهدفت  التي  بالمغرب،  الشعبية  المقاطعة  حملة  ))انعكست 
أبرز  ولعل  للغاية..  قصير  وقت  في  السياسي  المشهد  على  بقوة  شركات، 
مالمح هذا التأثير، هو تراجع حزب التجمع الوطني لألحرار، واختفاء إعالمي 
اللعبة  في  كبيرا  دورا  يلعب  الحملة  قبل  كان  أنه  رغم  أخنوش،  عزيز  لزعيمه 
السياسية، وكان واضحا منذ بداية حملة المقاطعة الشعبية، أن حزب التجمع 

الوطني لألحرار دخل دوامة من االنحدار السياسي، ألن مشروعه السياسي 
كانت  الحملة  فإن  وبالتالي،  الحزب،  فكرة  على  ال  أخنوش  فكرة  على  قام 
لها رسائل سياسية واقتصادية، ما يعني هبوط أسهم أخنوش السياسية 

التي كانت تسير بإيقاع سريع للغاية((.
انتهى  شعبي  لرفض  عنوانا  األسلوب  هذا  وكــان   ،2018 سنة  ذلك  حصل 
بانتهاء حملة »المقاطعة«، لكن مجموعة أخنوش، وباقي الشركات المعنية، 
التجمع  حزب  رئيس  إن  بل  التواصلية،  سياستها  من  فغيرت  الدرس  أخذت 
بمواصلة  ابنته  وكلف  »شركاته«،  تسيير  عن  االبتعاد  حاول  لألحرار  الوطني 

العمل، بعد أن أصبح رئيسا للحكومة.

إعداد : سعيد الريحاني

مشهد احتجاجي ضخم من طنجة بسبب غالء فواتير »أمانديس« 

أكبر امتحان لرئيس الحكومة

بداية تحرير االقتصاد 
الوطني من قبضة 

األجنبية الشركات 
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هل يتدخل لفتيت وعبد النباوي للتحقيق في اختالالت التدبير المفوض ؟

ربط  خطر  استشعروا  املغاربة  ألن 
املعيشية،  وحاجياتهم  اقتصادهم، 
بشركة أجنبية تجيد االستنزاف، وال 
تفكر في السلم االجتماعي، وفي هذا 
بكامل  الدولة  نزلت  املذكور،  املثال 
بسبب  األوضاع،  تفاقم  لتمنع  ثقلها 
ليطرح  الفرنسية،  الشركة  ممارسة 
السؤال: ما فائدة التعاقد مع شركات 
ستسبب  كانت  إذا  الــنــوع  هــذا  مــن 
الهدف  أليس  اجتماعية،  ثــورة  في 
إسناد  وملــاذا  املواطنني؟  خدمة  هو 
أجنبية،  لشركات  حساسة  قطاعات 
خدمة  بإمكانهم  املغاربة  أن  طاملا 
وطنية  وبــروح  بأنفسهم،  أنفسهم 

أكبر؟
ارتهان املصالح الحيوية للمغاربة، 
مرفوضا  ليس  أجنبية،  لــشــركــات 

التقارير  إن  ــل  ب فــحــســب،  شعبيا 
عن  والـــصـــادرة  نفسها،  الرسمية 
أن  تؤكد  للحسابات،  األعلى  املجلس 
هذه الشركات تعاني من عدة أعطاب، 
حوله،  االتــفــاق  يتم  بما  تلتزم  وال 
استنزاف  على  يعمل  جلها  أن  علما 
بتحويلها  الوطنية  العملة  مخزون 

إلى الخارج)..(.
يقول املجلس األعلى للحسابات في 
بلغة  املفوض،  التدبير  حول  تقرير 
»التدبير  حــول  تقرير  فــي  صريحة 
املحلية  العامة  للمرافق  املــفــوض 
والكهرباء  املاء  توزيع  قطاعات  في 
العمومي  والنقل  السائل  والتطهير 
))إن الشركات  الحضري والنظافة«: 
توزيع  قطاع  تدبير  إليها  املفوض 
السائل،  والتطهير  والكهرباء،  املاء 

والنقل العمومي الحضري والنظافة، 
االستثمارات  جزئيا  إال  تنجز  لــم 
املتعاقد بشأنها، كما أنها قامت، في 
»صندوق  باستخدام  األحيان،  بعض 
أساسية  رافعة  يعد  الذي  األشغال«، 
لالستثمار، في أغراض ال تتطابق مع 
هذا  أجلها  من  أنشئ  التي  األهــداف 
الصندوق.. كما أن عقود التوزيع التي 
املفوض  بالشركات  الجماعات  تربط 
تعديلها  املفروض  من  والتي  إليها، 
كل 5 سنوات، ال تخضع للمراجعة إال 
بل  سنوات،   10 من  أكثر  مضي  بعد 
أحيانا  ينتهي  بشأنها  التفاوض  إن 
يترتب عنه اختالل  نتيجة، مما  دون 
لهذه  واالقــتــصــادي  املالي  الــتــوازن 
املجلس  تقرير  )املصدر:  العقود(( 

األعلى للحسابات(.

سؤال يطرح نفسه، من يحمي هذه 
تــواصــل مجالس  الــشــركــات، وملــاذا 
الجماعات واملدن التعامل معها، رغم 
إذا  الخطيرة،  الرسمية  التقارير  هذه 
لم يتعلق األمر بحسابات أخرى)..(؟
ــال الــنــقــل  ــجـ تــــصــــوروا، فـــي مـ
املجلس  تــقــريــر  يــقــول  الــحــضــري، 
وقتها  الصادر  للحسابات،  األعلى 
الشركات  ))تغطي   :)2014 )سنة 

املفوض إليها 260 جماعة وبلغ رقم 
معامالتها 1.79 مليار درهم فيما بلغ 
عدد مستخدميها 12 ألفا و950 سنة 
الشركات  هــذه  التزمت  كما   ،2013
 5.68 بقيمة  اســتــثــمــارات  بــإنــجــاز 
أغلب  في  أنــه  غير  ــم...  درهـ ماليير 
الفاعلون  هــؤالء  ينجز  لم  الحاالت، 
املتعاقد  االســتــثــمــاري  الــبــرنــامــج 
باقتناء  يتعلق  فيما  ســواء  بشأنه، 
املرتبطة  بالتجهيزات  أو  الحافالت 
وورشات  كاملرائب  الخدمات،  بجودة 
أن  كما  الواقية،  واألماكن  الصيانة 
بعض  في  استخدمت  الشركات  هذه 
وملوثا  متقادما  أســطــوال  األحــيــان 

التقنية  للمعايير  يستجيب  ال 

حتمية تدخل وزارة الداخلية والنيابة العامة لفحص 
اختالالت التدبير المفوض

يقول المجلس األعلى للحسابات 

في تقرير حول التدبير المفوض، 

بلغة صريحة في تقرير حول 

»التدبير المفوض للمرافق العامة 

المحلية في قطاعات توزيع الماء 

والكهرباء والتطهير السائل والنقل 

العمومي الحضري والنظافة«: 

إن الشركات المفوض إليها 
تدبير قطاع توزيع الماء 

والكهرباء، والتطهير السائل، 
والنقل العمومي الحضري 
والنظافة، لم تنجز إال جزئيا 

االستثمارات المتعاقد بشأنها، 
كما أنها قامت، في بعض 

األحيان، باستخدام »صندوق 
األشغال«، الذي يعد رافعة 

أساسية لالستثمار، في أغراض 
ال تتطابق مع األهداف التي 

أنشئ من أجلها هذا الصندوق.. 
كما أن عقود التوزيع التي 

تربط الجماعات بالشركات 
المفوض إليها، والتي من 

المفروض تعديلها كل 5 
سنوات، ال تخضع للمراجعة إال 
بعد مضي أكثر من 10 سنوات

ارتهان المصالح الحيوية للمغاربة، لشركات أجنبية، ليس مرفوضا شعبيا 
فحسب، بل إن التقارير الرسمية نفسها، والصادرة عن المجلس األعلى 
للحسابات، تؤكد أن هذه الشركات تعاني من عدة أعطاب، وال تلتزم 

بما يتم االتفاق حوله، علما أن جلها يعمل على استنزاف مخزون العملة 
الوطنية بتحويلها إلى الخارج)..(
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للمراقبة  إخضاعه  يتم  وال  املطلوبة، 
التقنية الدورية((.

لكن  النقل،  قطاع  أهمية  يعلم  الكل 
الشركات  هذه  أن  أيضا  يعلم  الكل 
التي تسعى إلى الهيمنة على القطاع، 
ال تقدم أي إضافة، بل إن االستغناء 
قطاع  فــي  الوطنيني  الفاعلني  عــن 
على  الويالت  جلب  الحضري،  النقل 
مدن بكاملها كما حدث في العاصمة 
بسبب  أعــوام،  امتداد  على  الرباط، 

»مناورات« مجلس املدينة..
يمكن  بالضبط،  الــقــطــاع  ــذا  ه فــي 
)إسبانية(  بعينها  الحديث عن شركة 
تقارير  موضوع  كانت  »ألزا«،  اسمها 
خطيرة من لدن قضاة املجلس األعلى 
هو  األمــر،  في  والغريب  للحسابات، 
أنه رغم االختالالت التي تسكت عنها 
تواصل  األحيان،  غالب  في  الصحافة 
بديل  كمستثمر  نفسها  تقديم  الشركة 
الحسابات  تلعب  حيث  القطاع،  في 
الخفية لصالحها، في مواجهة شركات 
املجال،  في  كبيرة  تجربة  لها  أخــرى 
الفاعلون  يكتبه  ما  قراءة  يمكن  وهنا 
مراسالت  في  املعضلة  هذه  املهنيون 
مــرفــوعــة إلـــى الــجــهــات املــســؤولــة، 
القول:  قبيل  من  التحقيق،  وتفترض 
»ألــزا«  الحضري  النقل  شركة  ))إن 
بعد   1999 املغرب سنة  إلى  قد دخلت 
توقيعها لعقد التدبير املفوض بمدينة 
املدينة  من  سعي  في  وذلــك  مراكش، 
إلى تحسني الولوج إلى خدمات النقل 
فبعد  املدينة،  لفائدة ساكنة  الحضري 
»ألزا«  مجموعة  نشاط  امتد  مراكش، 
ثم   ،2010 سنة  أكــاديــر  مدينة  ــى  إل
وخريبكة   ،2014 سنة  طنجة  مدينة 
الرباط  مدينة  وفــي   ،2015 سنة  في 
والدار البيضاء في سنة 2019، وبعد 
املفوض  التدبير  عقود  من  استفادتها 
لقطاع النقل الحضري باملدن املغربية 
وبالرغم  إليها،  اإلشــارة  سبقت  التي 
الخطيرة  املالية  من جميع االختالالت 
األعلى  املجلس  تقرير  فــي  الـــواردة 
للحسابات، والتي قامت بها وال زالت 
تتواجد  التي  املدن  كل  في  بها  تقوم 
بها، فقد تمكنت شركة النقل الحضري 
لشبكة  التدبير  عقد  توقيع  من  »ألزا« 
النقل الحضري مع مؤسسات التعاون 
بشروط  البيضاء،  الجماعات  بــني 
جرى فيها انتهاك للمال العام )أكادير 

نموذجا(((.
هل يعقل أن يتم التعاقد في مصالح 
الجواب  الشركة؟  هــذه  مــع  حيوية 
حتما: ال، لكن لكل طريقته في العمل، 
هي  وحــدهــا  الشركة  هــذه  وليست 
موضوع اتهام، بل إن شركة »ليديك« 
في الدار البيضاء، تعتبر أيضا رمزا 
»أطـــاك«..  نشطاء  بتعبير  للفساد، 

كيف ذلك؟
الجواب على لسان نشطاء »أطاك« 
للفساد  رمــز  هي  ))»ليديك«  يقول: 
فرغم  البيضاء،  بالدار  واالستبداد 
جني  فــي  تستمر  ــود،  ــ األس ملفها 
املغرب،  خــارج  وتهريبها  ــاح  األربـ
فشل  عن  السريعة  اإلشارات  وبعض 

»ليديك«، هي كالتالي:
- 250 مليون درهم من االستثمارات 
التحتية(،  البنية  )مشاريع  تنجز  لم 

مما نتج عنه فيضانات 2010.
أساسية،  مشاريع  إنجاز  تأخر   -
ــدار  ــشــرق الـ ــوث ب ــل ــت كــمــكــافــحــة ال

البيضاء.

- فـــي الــشــق الـــخـــاص بــالــربــط 
عائلة،   9000 أصل  من  االجتماعي: 

قامت »ليديك« بالربط للنصف فقط.
- في املقابل، قامت الشركة بتوزيع 
560 مليون درهم من األرباح بطريقة 
التدبير  عقد  ملقتضيات  مناقضة 
املفوض، أضف إلى ذلك تهريب 833 
املساعدة  يافطة  تحت  درهــم  مليون 
مجلس  قام  هذا،  كل  ورغم  التقنية، 
املدينة بمراجعة العقد في سنة 2009 
وتجديده بـ 30 سنة إضافية، واليوم 
جماعات   7 لتسلم  »ليديك«  تستعد 
البيضاء  ــدار  ال محيط  في  إضافية 

بدون أن تدفع درهما واحدا.
- حصيلة 18 سنة من حضور شركة 
داخــل  نظرنا  فــي  باملغرب  »لــيــديــك« 
سلبية  حصيلة  هي  املغرب،  »أطــاك« 
املالي،  الجانب  فــي  املقاييس:  بكل 

كلفت الشركة ميزانية ضخمة بفعالية 
متوسطة، ولم تخلق مناصب شغل، بل 
اعتمدت على شركات املناولة وشركات 
تهريب  في  أيضا  ساهمت  لها  تابعة 

الناحية  ومن  املغرب،  خارج  أرباحها 
تساهم  ــم  ل والــخــدمــاتــيــة،  التقنية 
التكنولوجيا  تحويل  فــي  »لــيــديــك« 
ــل إنــهــا اعــتــمــدت على  لــلــمــغــاربــة، ب
مال  من  املدفوعة  األجنبية  الخبرة 
الشعب، واجتماعيا، لم تحترم الشركة 
الفرنسية التزاماتها بخصوص الربط 
االجتماعي على الرغم من دعم الدولة 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  طريق  عن 
»ليديك«  اختيارات  وأخيرا،  البشرية، 
اإليكولوجية بئيسة، فمشروع محاربة 
ولم  سنة   15 بـ  تأخرا  عــرف  التلوث 
ينجز إال بعد ضغط ومشاورات طويلة 
مدينة  مشروع  وملصلحة  الشركة  مع 

زناتة الجديدة(( )نفس املصدر(.
الوفاء  وعدم  بالبنود،  االلتزام  عدم 
بــالــتــعــهــدات، واإلخــــالل بــاالحــتــرام 
واملواطنني،  الــدولــة  لهيبة  الــواجــب 

الحاالت،  بعض  في  العملة  وتهريب 
بالقروض،  األبناك  مالية  واستنزاف 
التدبير  شــركــات  بــعــض  أن  حــيــث 
املغرب  إلــى  معها  تحمل  ال  املفوض 

والتمويل  السوق،  في  اسمها  سوى 
ــغــرب.. كلها  والــعــمــال يــأتــون مــن امل
االقتصاد  تحرير  تفرض  خــروقــات، 
الوطني من قبضة هذه الشركات التي 
وتنتهك  االجتماعي،  السلم  تحترم  ال 
التغييرات  إن  بل  الوطنية،  السيادة 
ــوم تــفــرض وضـــع حد  ــي ــة ال ــي ــدول ال
يهدد  الذي  املفوض  التدبير  ألسلوب 
الدولة، كما أن استنزاف خيرات البالد 
انعكاس  له  ليس  أجنبية،  بشركات 
القضية  الدول من  على مواقف بعض 
وإسبانيا،  فرنسا  مثل  الــوطــنــيــة، 
بشكل  تعترف  لــم  فرنسا  أن  حيث 
وإسبانيا  الصحراء،  بمغربية  صريح 
املغرب  مع  محنتها  تتجاوز  بالكاد 
في  البوليساريو  زعيم  استقبال  بعد 
للطرح  ومساندة  مريبة  عــالج  رحلة 

االنفصالي)..(.

هل يعقل أن يتم التعاقد في مصالح حيوية مع هذه الشركة؟ الجواب حتما: 
ال، لكن لكل طريقته في العمل، وليست هذه الشركة وحدها هي موضوع 

اتهام، بل إن شركة »ليديك« في الدار البيضاء، تعتبر أيضا رمزا للفساد، بتعبير 
نشطاء »أطاك«.. كيف ذلك؟

الجواب على لسان نشطاء »أطاك« يقول: ))»ليديك« هي رمز للفساد 
واالستبداد بالدار البيضاء، فرغم ملفها األسود، تستمر في جني األرباح 

وتهريبها خارج المغرب

»أمانديس« »ليديك« »ألزا«.. نماذج شركات في قفص االتهام



جتربة  إطـــاق  عــلــى  تعملون 
موجهة  ــدة،  ــديـ جـ ــة  ــي ــام إع
ــا هي  لــلــجــمــهــور الـــعـــربـــي، مـ
ــة  ــرب ــج ــت ــذه ال ــ خـــصـــائـــص هـ
اجلديدة؟ وما هي مميزاتها عن 

باقي التجارب ؟

الجديدة  التجربة  أن  الحقيقة 
منذ  ــي  ــراودن ي حلم  بمثابة  كانت 
الفكرة  ــان  أرك اكتملت  حتى  فترة، 
عنها  أعــلــن  وأخــيــرا  ومكوناتها، 
الـــيـــوم. نـــرى الــعــالــم يــتــطــور من 
واملحتوى  اإلعــام  وكذلك  حولنا، 
أنفسنا  بتطوير  نقم  لم  وإن  املرئي، 
أقــدم  أن  سعيت  ولــذلــك  سنندثر، 
وهي  جديدة،  فكرة  العربي  لإلعام 
تمزج  املنصات  متعددة  قناة  تقديم 
بني البث التلفزيوني والبث الرقمي، 
الجديدة  األجيال  ملخاطبة  وتسعى 
تغيرت  حيث  العربي،  الشباب  من 
استهاك  األخيرة طريقة  الفترة  في 
ــن خــال  الــشــبــاب لــلــمــحــتــوى مـ
املنصات الرقمية ووسائل التواصل 
التجربة  هــي  وهـــذه  االجــتــمــاعــي، 
بتقديمها  سنقوم  التي  الجديدة 

للجمهور العربي.
غيرها  عن  التجربة  هــذه  تتميز 
وطريقة  املــقــدم  املحتوى  نــوع  فــي 
املحتوى  بتقديم  وذلـــك  تقديمه، 
الرقمي من خال القناة التلفزيونية، 
بشكل  القناة  محتوى  تقديم  وكذلك 
ــري يــتــنــاســب مع  ــصـ حـــديـــث وعـ
املنصات الرقمية ووسائل التواصل 
ستكون  أنها  أعتقد  االجتماعي. 
تجربة مميزة جدا، وستجذب جميع 
املشاهدين العرب، وكذلك أشير إلى 
هو  اإلعاميني  من  القناة  فريق  أن 

من مختلف الدول العربية.

أعينكم  نــصــب  تــضــعــون  هـــل 
التوجه إلى اجلمهور املغربي ؟

أساسي  مكون  هو  املغربي  الجمهور 
من  ونعمل  ككل،  العربي  الجمهور  من 
خال املنصة اإلعامية الجديدة، على أن 
نتوجه إلى جميع شرائح هذا الجمهور، 
الـــدول  مــن جميع  مــحــتــوى  وســنــقــدم 
عربي  مجتمع  كل  نقدم  حتى  العربية، 
املثال،  فعلى سبيل  األخرى،  الدول  إلى 
ليس  املغرب  من  برامج  بتقديم  سنقوم 
ولكن  املغربي،  الجمهور  ملخاطبة  فقط 
أيضا لتقديم الثقافة املغربية إلى باقي 
والعكس  األخــرى  العربية  املجتمعات 
الجمهور  نعد  أن  يمكننا  لذلك  صحيح، 
املغربي والعربي بمحتوى شيق وممتع 

وفي الوقت ذاته مناسب ومفيد.

منصتكم  اســم  حتديد  مت  هــل 
ومتى  ــدة(؟  ــديـ اجلـ )قــنــاتــكــم 

سيتم اإلطاق الرسمي؟

لم يتم اإلعان عن اسم القناة بعد، 
أكثر  تفاصيل  عــن  ــان  اإلعـ وسيتم 
أواخر السنة، والقناة ستبدأ البث من 
خال  ومن  الصناعية،  األقمار  خال 

املنصة الرقمية، السنة املقبلة 2022.

القنوات  ملنافسة  تسعى  هــل 
لكم  أن  أم  ــة،  ــروف ــع امل الــكــبــرى 

وصفة خاصة للتميز؟

نضع هدفا واضحا نصب أعيننا، أال 
الكبار،  ومنافسة  األفضل  تقديم  وهو 
بــإعــداد  نــقــوم  أن  عــلــى  عملنا  حــيــث 
املنافسة،  هذه  أجل  من  الــازم  وتوفير 
من ناحية اإلمكانات واملوارد والتقنيات 
املبتكرة  املنصة  فكرة  أما  والتخطيط، 
وشــكــل الــقــنــاة وطــبــيــعــة مــحــتــواهــا، 
الخاصة  بصمتنا  جميعا  فستكون 

سيلمسه  مــا  وهــو  ــراد،  ــف واالن للتميز 
املشاهد العربي من خال تفردنا.

منصات  ــدة  ع تهتم  املــغــرب،  يف 
أخرى  عربية  دول  من  وقــنــوات 
باستقطاب اجلمهور املغربي، ماذا 

ميثل لك االنفتاح على املغرب؟

لــاســتــقــطــاب ولــيــس  نــســعــى  ال 
ألن  نسعى  ولكننا  ــدات،  أجــن لدينا 
ينتظره  ما  املغربي  للجمهور  نقدم 
وشيق،  ممتع  محتوى  من  ويستحقه 
ــهــدف املــحــتــوى فــي الــنــهــايــة هو  ف
وعليه،  املشاهد،  اهتمامات  أولوية 
فإن االنفتاح على املغرب هو أمر هام 
ومستهدف، حيث نسعى لانفتاح على 

املجتمعات العربية جميعها.

معروف عنكم أنك صديق للعديد 
من املغاربة، هل ستكون »قناتكم« 
الــوطــنــيــة  ــا  ــاي ــض ــق ال صـــف  يف 
قضية  رأســهــا  وعــلــى  للمغاربة، 
مغربية  مع  أنت  وهل  الصحراء؟ 
على  ستعمل  أنــك  أم  الــصــحــراء، 

عدم اخلوض يف هذا املوضوع؟

قلبي  ــي  ف كبير  مــكــان  للمغرب 
وبــصــمــة بــيــضــاء فـــي مــســيــرتــي، 
والثقافة  املــغــربــي  الــشــعــب  أحـــب 
لدي  وكذلك  كبير،  بشكل  املغربية 
ممن  املغاربة  األصدقاء  من  العديد 
عهدتموني  فكما  كثيرا،  بهم  أعتز 
وتحديدا  اإلعامية  مسيرتي  طيلة 
دائما  أكــون  أن  الوطنية  ببرامجي 
فكيف  كان..  أينما  الحق  جانب  إلى 
األول  قناة شعارها  أدير  اليوم  وأنا 
واألخير هو الحق والحقيقة، وكذلك 
أواصر  تعزيز  على  رسالتنا  ستقوم 
ــام بني  ــس الــصــداقــة واألخــــوة وال
أي  عن  واالبتعاد  العربية،  الشعوب 

تحريض من أجل سبق صحفي.

لعالم  ينتمي  إعاميا  باعتبارك 
أن  تعتقد  هل  والــصــوت،  الــصــورة 
باستمرار  يسمح  زال  ال  املــجــال 
الــوطــن  الــورقــيــة يف  الــصــحــف 

العربي؟

للتذكير، كنت صاحب نظرية أن اإلعام 
الورقي إلى زوال، وهذا منذ 10 سنوات، 
واليوم أعتقد أن ما بقي من إعام ورقي 
إذا كان مرفقا بمنصات  أصبح قليا إال 
الخبر  ــول  وصـ عملية  تسهل  رقــمــيــة 
الحبر  قيمة  أن  شك  ال  ولكن  وانتشاره، 

والورق ال يمكن استبدالها بشيء.

يعرف  لبلد  تنتمي  باعتبارك 
صراعات كبيرة بني عدة طوائف، 
أن  ميكن  التي  النصيحة  هــي  مــا 
البلدان  يف  للمواطنني  تقدمها 

العربية؟

ــدا حــتــى ال  ــاروا حــكــامــكــم جــي ــتـ اخـ
طبعا  وهنا  جــاديــكــم..  إلــى  يتحولوا 
الـــدول أحسد  ال أعــمــم، ألنــه فــي بعض 

شعوبها على حكامها.

ــك  ــت ــارك ــش ــرا مب ــ ــؤخ ــ عـــرفـــت م
بــشــكــل مــتــمــيــز يف لــقــاء دولـــي 
الكراهية  خطاب  »محاربة  حول 
إلــى  تنظر  كــيــف  اإلعـــــام«،  يف 
نشر  يف  اإلعــامــيــني  مــســؤولــيــة 

خطاب التطرف يف بلدانهم؟

ال شك أن لإلعام دور كبير إما في نشر 
الكراهية والتطرف، أو الحض على املحبة 
السنوات  في  أنه  واملؤسف  والتسامح، 
لثقافات  ونتيجة  املــاضــيــة،  العشرين 
أوطاننا،  في  املؤسفة  األحـــداث  وليدة 
بلغة  واستبدلت  املحبة  مفاهيم  اندثرت 
دفع  ومأجورة  حاقدة  كريهة  تحريضية 

األبرياء ثمنها دما وقتا ودمارا.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

حوار العدد

17 العدد: 1582 من 19 إلى 25 نونبر 2021

اخـتــاروا
حكامكم جيدا 

حتى ال يتحولوا 
إلى جالديكم

يحظى اإلعالمي اللبناني طوني خليفة، بشعبية كبيرة 
في المغرب، وسائر البلدان العربية، وهو نموذج لإلعالمي 

الذي جرب عدة أشكال وألوان من »الصحافة« و»اإلعالم«، من 
المراسالت الميدانية إبان الحرب، إلى التقديم اإلذاعي، ثم 
التنشيط التلفزيوني، وتنشيط المسابقات.. »إذا ما بتلعب 

بتخسر«، ببرنامج تحت هذا االسم، بدأ نجم طوني خليفة 
في السطوع، ومنذ ذلك الحين توالت المهام والبرامج، 

ليحقق شهرة كبيرة خارج لبنان.
بين برنامج »لمن يجرؤ؟« »وحش الشاشة« وبرنامج 
»الفرصة«، و«انت وحظك«، و»صديق النجوم«، ظل 

طوني خليفة إعالميا مرغوبا فيه في عدة قنوات عربية.. 
من قناة »الجديد«، ثم قناة »إم تي في« اللبنانية، ثم 

العودة إلى األصل، وبعدها االنتقال إلى العمل مع 
اإلعالميين المصريين، لتزداد شهرته من برنامج »لماذا« 

إلى »حصلت قبل كدة«، ليصبح بذلك رقما يصعب تجاوزه 
بالنظر إلى جرأته.

في حوار خاص مع »األسبوع«، يقول طوني خليفة، الذي 
يستعد إلطالق مشروع إعالمي كبير: »للمغرب مكان كبير 

في قلبي وبصمة بيضاء في مسيرتي. أحب الشعب المغربي 
والثقافة المغربية بشكل كبير، وكذلك لدي العديد من 

األصدقاء المغاربة ممن أعتز بهم كثيرا، كما عهدتموني طيلة 
مسيرتي اإلعالمية وتحديدا ببرامجي الوطنية، أن أكون دائما 
إلى جانب الحق أينما كان.. فكيف وأنا اليوم أدير قناة شعارها 

األول واألخير هو الحق والحقيقة«. 
فيما يلي، يتحدث طوني خليفة عن مشروعه اإلعالمي 

الجديد، وعالقته مع المغرب، وسعيه نحو التفرد عبر 
منصته الجديدة.

حاوره: سعيد الريحاني

اإلعالمي اللبناني 
طوني خليفة في حوار

خاص مع                 :

للمغرب مكان كبير في قلبي 
وبصمة بيضاء في مسيرتي، 

أحب الشعب المغربي 
والثقافة المغربية بشكل 

كبير، وكذلك لدي العديد من 
األصدقاء المغاربة ممن أعتز 
بهم كثيرا، فكما عهدتموني 

طيلة مسيرتي اإلعالمية 
وتحديدا ببرامجي الوطنية 

أن أكون دائما إلى جانب 
الحق أينما كان.. فكيف وأنا 

اليوم أدير قناة شعارها األول 
واألخير هو الحق والحقيقة، 

وكذلك ستقوم رسالتنا على 
تعزيز أواصر الصداقة واألخوة 

والسالم بين الشعوب العربية، 
واالبتعاد عن أي تحريض من 

أجل سبق صحفي
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ما يجري  

ويدور

 في المدن

خطأ فادح.. جامعة سطات تنشر خريطة المغرب بدون صحرائه

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

مبدينة  املواطنني  من  العديد  يتساءل 
ــن ســـبـــب عـــــدم مـــنـــح الـــرخـــص  ــيـــدق، عــ ــنـ ــفـ الـ
ــرف املــجــلــس اجلــمــاعــي  لــلــمــواطــنــني مـــن طــ
احلـــالـــي، ومتــاطــلــه يف مــنــحــهــا ألصــحــابــهــا، 
املجلس  أنها موقعة وجاهزة من طــرف  رغــم 
القانونية، مما  الرسوم  ومــؤداة عنها  السابق 
يفتح الباب أمام البناء واإلصالح العشوائي، 

وكذلك فتح احملالت بدون تراخيص.
السبب  عن  املواطنني  من  العديد  ويتساءل 
للمواطنني، هل  الــرخــص  هــذه  عــدم منح  وراء 
هي تصفية حسابات مع املواطنني على حساب 
الرئاسة السابقة، أم أن هذه الرخص ال تخضع 
وبالتالي  القانونية،  الــشــروط  فيها  تتوفر  وال 

مت التحفظ عليها دون إشعار أصحابها؟

إعـــادة  بــاتــفــاقــيــة  الــعــمــل  تعليق  تــم 
املــتــواجــديــن مبدينة  الــقــاصــريــن  األطــفــال 
بعدما مت تسليم ثالث دفعات  سبتة احملتلة، 
بعض  قــامــت  حيث  املــغــرب،  ــى  إل سبتة  مــن 
قضائية  دعــوى  برفع  احلقوقية  املنظمات 
أدت إلى توقف هذه العملية يف انتظار القرار 

النهائي للقضاء اإلسباني بسبتة.
لكن، وبعد إدماج هؤالء القاصرين يف املدارس 
أنه  يتأكد  دراستهم،  متابعة  أجل  من  العمومية 
غير  أجــل  إلــى  االتفاقية  بهذه  العمل  تعليق  مت 
معلوم، كما أن السلطات يف سبتة قامت يف األيام 
العديد من هؤالء األطفال نحو  بترحيل  األخيرة 

املدن اإلسبانية وإعادة توطينهم بها.

عــدم تــوحــيــد تــعــريــفــة الـــفـــواكـــه واخلــضــر 
ــال، يـــفـــتـــح أبــــــــواب الـــعـــشـــوائـــيـــة  ــمــ ــشــ ــواق الــ ــ ــأسـ ــ بـ
ــفـــوضـــى بــســبــب زيــــــادة غــيــر مـــبـــررة يف املــــواد  والـ
ــبـــاعـــة غــيــاب  املـــــذكـــــورة، حـــيـــث يــســتــغــل بـــعـــض الـ
اجلماعة ودورهــا يف هذا املجال، ليقوموا بزيادة 
السعر  اآلخــر  البعض  يبقي  فيما  قانونية،  غير 
ــيــــس مــــن طـــرف  ــرف الــــســــوق ولــ ــ احملـــــــدد مــــن طــ
ــوع، ولــهــذا  ــذا املــــوضــ اجلـــمـــاعـــات الــغــائــبــة عـــن هــ
املعنية،  املــواطــنــني اجلــهــات  مــن  الــعــديــد  يطالب 
بالتدخل من أجل تعميم وحتديد الئحة األسعار 

بني الباعة وعدم الزيادة بطريقة عشوائية. 

أراضي حبوسية  الترامي على  مسلسل 
زال  ال  الــشــمــال،  بجهة  ساللية  وأخـــرى 
وهــذا  رقــيــب،  وال  حسيب  دون  مستمرا 
األشخاص  من  العديد  استغله  الذي  األمر 
فــيــروس  انــتــشــار  مستغلني  الــنــافــذيــن 
بتطبيق  السلطات  وانشغال   ،»19 »كوفيد 
العملية  وتدبير  الصحية،  الطوارئ  حالة 
بنهب  وقـــامـــوا  ــرة،  ــيـ األخـ االنــتــخــابــيــة 
وفتح  الساللية  األراضــي  من  الهكتارات 
في  السماسرة  أمام  على مصراعيه  الباب 
وأخــرى  الجماعية  األراضــي  بيع  عملية 

الحقوق  أصــحــاب  على  ضــدا  حبوسية 
ومستغليها، مما دفع سكان جماعة الساحل 
إلى  العرائش،  إقليم  القريمدة عمالة  دوار 
املاضي،  الخميس  يوم  مساء  االحتجاج 
الجماعة،  بذات  امللكي  الــدرك  سرية  أمام 
الدوار  من  األشخاص  أحد  اعتقال  بسبب 
على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي 
الساكنة  خاللها  من  يتهم  بالخارج،  مقيم 

بالترامي على أرضه.
هذا  فإن  املنطقة،  سكان  بعض  وحسب 
 51 يبلغ  ما  على  بالترامي  قــام  املهاجر 

هكتارا من األراضي الساللية القائم عليها 
ويدعي  العقارية،  املحافظة  لدى  النزاع 
بأنه اقتنى هذه األرض الجماعية دون أن 

يقدم ما يثبت ذلك.
ورغم االتصاالت املكثفة التي قامت بها 
الساكنة مع كل من رئيس جماعة الساحل، 
املنطقة،  وقائد  العرائش،  إقليم  وبرملاني 
رغم  هواتفهم  على  ــردون  يـ ال  أنــهــم  إال 
بعض  اعتقال  في  امللكي  الــدرك  استمرار 
قدمها  التي  الشكايات  بسبب  السكان، 

املهاجر املذكور.

ابريكشة،  الترابية  الجماعة  تعيش 
مرا  واقعا  وزان،  إقليم  لعمالة  التابعة 
برامج  غياب  بسبب  غامضا،  ومستقبال 
الطرقية،  املــســالــك  تتقدمها  تنموية 
وباقي  ــورة  ــذك امل بالجماعة  املنعدمة 
الجماعات ذات الطابع القروي باملنطقة.

فبمجرد ما تطأ قدماك جماعة ابريكشة 
انتباهك  يثير  لها،  التابعة  والــدواويــر 
)انظر  التحتية  للبنية  الــتــام  الغياب 
الصورة( واملسالك الطرقية التي تنتظر 
ال  تدخل  أي  دون  سنوات  منذ  التهيئة 
اإلقليمي  كاملجلس  املنتخبني  طرف  من 
وكذلك  املعنية،  الجماعة  وال  ــوزان،  لـ
عمالة  رأســهــا  وعــلــى  السلطة  صمت 
تعيش  الجماعة  هذه  جعل  مما  اإلقليم، 
تتعرض  ممنهجا  وتهميشا  قاتلة  عزلة 
املعاناة  في  املواطنني  استمرار  قصد  له 
وغيرها  الدراسة  عن  التالميذ  وانقطاع 

من املشاكل االجتماعية..
عدم  أن  املنطقة،  سكان  بعض  ويقول 
ــادرة إصـــالح وتــهــيــيء الــعــديــد من  ــب م
املــذكــورة،  بالجماعة  الطرقية  املسالك 
استفادة  أجل  من  ممنهجة  سياسة  هو 

املنتخبني في الحمالت االنتخابية، حيث 
تكون هذه الدواوير املهمشة هي املحطة 
الرئيسية النطالق الحمالت بوعود كاذبة 
التحتية  البنية  تهيئة  أبرزها  ومزيفة 
ضمنها املسالك الطرقية، وإحداث مراكز 
التي  املــشــاريــع  مــن  وغيرها  تنموية، 
تدخل في إطار املبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية.
للوضعية  وبــالــنــظــر  الـــواقـــع،  هـــذا 
ترتبط  بنيويا  عائقا  تعد  التي  املذكورة 
أصبح  الــقــرويــة،  بــاملــنــاطــق  أســاســا 
ومختلف  الوصية  الجهات  أمام  تحديا 
املتدخلني، من وزارة التجهيز واملجالس 
ومديرية  والجهوية  واإلقليمية  القروية 
الداخلية  ــوزارة  بـ املحلية  الجماعات 
وضع  قصد  البشرية،  التنمية  وبرامج 
مــخــطــط وفـــق جــــدول زمــنــي مــحــدد، 
وأولويات الساكنة من حيث الخصاص، 
تجاوز  أجــل  من  ــك  وذل العزلة،  وحجم 
نفس  مستوى  على  الــقــائــم  الــتــفــاوت 
املحاور  مع  الربط  تعزيز  وكــذا  الجهة، 

الطرقية الوطنية، والجهوية، واملحلية.

هل تتدخل وزارة الداخلية للتحقيق في ملف األراضي الساللية ؟

 سطات 

نور الدين هراوي
 

  

جامعة  رئاسة  على  كان  الذي  الوقت  في 
بمغربية  تفتخر  أن  بسطات،  األول  الحسن 
أقوى  بسيادتها  اعترفت  التي  الصحراء 
وعلى  الزمني  وبالتسلسل  ــدول،  ال وأعتى 
مؤخرا  أقيمت  ــيــة  دول مــحــاضــرة  هــامــش 
الخضراء،  للمسيرة   46 الذكرى  بمناسبة 
وحضرها مشاركون من مختلف بقاع العالم، 
السطاتية  الجامعة  الشديد، سقطت  لألسف 
الدولية  الندوة  ولهذه  الحفل  لهذا  املنظمة 
في »موضوع الصحراء املغربية«، في أخطاء 
فادحة وصفت بالخطيرة، وهي تقدم خريطة 
نشرتها  كما  الصحراء،  من  مبثورة  املغرب 
والفنون  اللغات  لكلية  الرسمية  الصفحة 
حيث  للجامعة،  التابعة  اإلنسانية  والعلوم 
تضمنت الصفحة مجموعة من الصور لهذا 
لخريطة  صورة  ضمنها  األكاديمي  النشاط 

املغرب بدون صحرائه.
لجامعة  املــدويــة  الفضائح  سياق  وفــي 

واإلداريــة...(،  األخالقية  )الفضائح  سطات 
لهذا  استنكاره  عن  الطالبي  التجمع  عبر 
الخطأ القاتل، مطالبا الجامعة بالتركيز على 
لالختالالت  حد  ووضع  مؤسساتي،  هو  ما 
املستشرية بالجملة في مؤسسات الجامعة، 
باملدرسة  املشبوهة  الصفقات  وخــاصــة 
الوطنية للتجارة، واالختالالت التي يشهدها 
املشبوهة  والتوظيفات  املستمر،  التكوين 
والتعيينات  واألســاتــذة،  املوظفني  لبعض 
وشــراء  املسؤولية،  مناصب  في  امللغومة 
النقابات،  على  املحسوبة  األصــوات  بعض 
أضافت  التي  الطالبية،  املصادر  نفس  بلغة 
مواقع  وعبر  لها  »فايسبوكي«  منشور  في 
الجامعة  إشعاع  أن  االجتماعي،  التواصل 
وخدمة  والنزاهة،  الشفافية  بتكريس  يكون 
األكــاديــمــي،  العلمي  الجانب  فــي  الطلبة 
والثقافي واالجتماعي والرياضي، واألبحاث 
إلى  الهرولة  بدل  عامة،  التنموية  العلمية 
بارتكاب  أوال،  الجامعة  إلشعاع  التطبيع 
وفي حق  الصحراء  مغربية  في حق  أخطاء 
من  األم  املغرب  وتجريد  املغربي،  الشعب 

صحرائه، حسب نفس املصدر.

يكشة تستقبل فصل الشتاء  جماعة ابر
بدون مسالك طرقية 
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مستشارة سابقة بمجلس المستشارين ترفض العودة 
إلى عملها بمدارس الزمامرة

 الزمامرة

األسبوع
 

  

تشتغل  كانت  التي  األستاذات  إحدى  رفضت 
بالزمامرة،  ــدادي  اإلع الثانوي  بالسلك  سابقا 
)رفضت(  األسرية،  التربية  مادة  تدرس  والتي 
املوسم  خالل  املؤسسة  بهذه  بعملها  االلتحاق 
الدراسي الحالي، بعد انتهاء مهامها كمستشارة 
املنصرمة،  الوالية  خالل  املستشارين  بمجلس 
من  منها  استفادت  التي  التفرغ  مدة  وانتهاء 
بمجلس  كمستشارة  مهامها  مــمــارســة  أجــل 

املستشارين.
التي  األستاذة،  أن هذه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
هي مستشارة جماعية بفريق األغلبية باملجلس 
الجماعي للزمامرة، توجد رهن إشارة املديرية 
بسيدي  الوطنية  التربية  لـــوزارة  اإلقليمية 
أصبحت  العمل،  إلى  العودة  وبرفضها  بنور، 
تشكل موظفة شبح تحصل على أجرتها بدون 
عمل، مع العلم أن هناك خصاصا في األساتذة 

بهذه املديرية.
فــي عدم  »األســـتـــاذة«  مــن يحمي هــذه  ــرى  ت

املديرية  الــتــزمــت  ــاذا  وملـ بعملها؟  التحاقها 
الجهوية  واألكاديمية  بنور  بسيدي  اإلقليمية 
هذه  تــجــاه  الصمت  ســطــات  البيضاء  بــالــدار 
مصالحهما  أن  العلم  مــع  الــشــبــح،  املــوظــفــة 
توصلت مؤخرا بمذكرة وزارية موقعة من طرف 
والتعليم  الوطنية  التربية  لوزارة  العام  الكاتب 

رؤســـاء  تــطــالــب  بلقاسمي،  يــوســف  األولــــي، 
التربية والتعليم العمومي والرؤساء املباشرين 
واملديريات  الجهوية  األكاديمية  مستوى  على 
باملوظفني  الخاصة  املعطيات  بتحيني  اإلقليمية، 
الفترة  خــالل  ــك  وذل إشرافهم،  تحت  العاملني 

املمتدة ما بني 10 نونبر و10 دجنبر 2021.

سخط عارم بعد بطء أشغال إعادة بناء 
قنطرة وادي أم الربيع

غط الكبير
 

  

مستعملي  مــن  مجموعة  ــدى  أب
الطريق الجهوية رقم 309، الرابطة 
ــني ســـوق الــســبــت والــفــقــيــه بن  ب
البطء  بسبب  كبيرا  تذمرا  صالح، 
قنطرة  بناء  أشغال  به  تسير  الذي 
بالنقطة  الــربــيــع  أم  وادي  عــلــى 
للطريق   689+62 الكيلومترية 
سريع(  )طريق   309 رقم  الجهوية 
تربط بني سوق السبت أوالد النمة 

والفقيه بن صالح.
هــذه  تشييد  ــي  ف اإلســــراع  إن 
ــديـــدة، مـــن شــأنــه  ــأة الـــجـ ــش ــن امل
سريع  بشكل  املرور  حركة  تسهيل 
التي  القديمة  القنطرة  مــن  ــدال  ب
على  كبيرا  خطرا  تشكل  أصبحت 
مستعمليها، نظرا لضيقها، إذ أنها 
حافلتني  أو  شاحنتني  تستوعب  ال 
ملا  ونظرا  االتجاهني،  من  قادمتني 
تعرفه هذه القنطرة من حركة سير 
السيارات  ــواع  أن ملختلف  ــة  دؤوب
والشاحنات والحافالت القادمة من 
جميع أنحاء املغرب، خصوصا وأن 
وسوق  صالح  بن  الفقيه  مدينتي 

على  تتوفران  النمة،  أوالد  السبت 
ــواق األســبــوعــيــة في  ــ ــر األسـ أكــب
على  السائقني  يشجع  مما  املغرب، 
استعمالها نظرا للقرب وباعتبارها 
األسواق  هذه  لولوج  الوحيد  املمر 
ــدار  وال كخريبكة  األخـــرى  واملـــدن 

البيضاء والرباط..
ــام تــأخــر إنــجــاز املــشــروع،  وأمـ
يــتــســاءل عــدد مــن الــســائــقــني عن 
تعثر  وراء  الحقيقية  ــاب  ــب األس
هذه  إخــراج  في  والتأخر  األشغال 
وما  الــوجــود؟  حيز  إلــى  القنطرة 
هذه  إلنــجــاز  القانونية  ــدة  امل هــي 

من  أسئلة  وهــي  الفنية؟  املنشأة 
عنها  باإلجابة  مطالب  أخــرى  بني 
باإلنجاز،  املكلفني  الشركاء  جميع 
ــنــقــل  وال الــتــجــهــيــز  وزارة  ــن  مـ
ومجلس  واملــــاء،  والــلــوجــســتــيــك 
واملجلس  خنيفرة،  مالل  بني  جهة 

اإلقليمي لبني مالل.
لنطرح في األخير التساؤل: متى 
إعادة  أشغال  بطء  مع  القطع  يتم 
على  الربيع  أم  وادي  قنطرة  بناء 
الطريق الجهوية 309 الرابطة بني 
سوق السبت والفقيه بن صالح من 

أجل وضع حد ملعاناة السائقني ؟ 

ملفوضية  الــتــابــعــة  األمـــن  انكبت مصالح 
الشرطة بحي تيكوين بأكادير، على دراسة ملف 
عــصــابــة خــطــيــرة، يــظــهــر أن ابـــن مـــســـؤول كبير 
وتتكون من ثالثة  أعضائها،  واحد من  معروف، 
أيــام على اجلامعة  أفــراد، كانوا قد هجموا قبل 
ــتــــواجــــدة بـــحـــي تــيــلــيــال، مــحــاولــن  الـــدولـــيـــة املــ
اخــتــطــاف إحــــدى طــالــبــاتــهــا، وأثـــــارت الــعــصــابــة 
الــرعــب داخــــل اجلــامــعــة، حــيــث هــاجــم أفــرادهــا 
الطلبة الذين اعترضوا سبيلهم، وسببوا لواحد 
مــنــهــم كــســرا مـــزدوجـــا يف فــكــيــه، اســتــدعــى نقله 
البيضاء من أجل  الــدار  إلــى  على وجــه السرعة 

اخلضوع للعالج يف مصحة مختصة.  

ــان، مكنه  ــ ــزك ــ إن ــة  ــدي ــل ب رئــيــس  تــحــرك 
ــفــوضــى الــتــي  ــوف عــلــى ال ــوقـ مـــؤخـــرا مـــن الـ
بطرق  »الصنك«  واجــبــات  استخالص  شابت 
ــســوق املــتــالشــيــات ورحــبــة  غــيــر مــشــروعــة ب
فإن  محلية،  مصادر  وحسب  بإنزكان،  البهائم 
الصنك  واجبات  باستخالص  تقوم  »اجلماعة 
األسبوعي،  السوق  يصادف  الذي  الثالثاء  يوم 
يف حني يقوم أحد املستشارين بأخذ محصول 
من  غفلة  أخــرى يف  ــام  أي يف  الــســوق  مداخيل 
أمــواال  مــن خالله  الــذي راكــم  األمــر  اجلميع، 
باتت  لذلك،  رقــيــب«،  وال  حسيب  دون  طائلة 
تسودها  »الصنك«  رســوم  استخالص  عملية 
واجبات  استخالص  »يتم  حيث  الفوضى)...(، 
كما  للمؤدين،  األداء  وصل  تسليم  دون  الصنك 
يتم غض الطرف عن بعض الشاحنات احململة 
مبلغ  مقابل  اإلقليم  خــارج  من  القادمة  بالتنب 
بعض بائعي  إعــفــاء  عــن  فضال  درهـــم،    200
املتالشيات«، مما يفرض فتح بحث يف املوضوع 

حتى ال يتم العبث باملال العام.

»كالمنشار طالع واكل نازل واكل«.. بهذا 
إنزكان عون سلطة  املقاولون يف  الوصف ينعت 
ال يفرق بن املخالفن وغير املخالفن، لكنه ال 

يتردد يف التبليغ عن املخالفن.

عقدت جلنة إعداد التراب الوطني جلهة 
سوس ماسة، اجتماعا يوم األربعاء املاضي، من 
الصلة  ذات  امللفات  تقدم  حالة  ــدارس  ت أجــل 

اللجنة. باختصاصات 
من  كل  تقدم  حالة  اللجنة  تدارست  وهكذا 
ومنها   2021-2015 اجلهوية  التنمية  برنامج 
برنامج  ضمن  املندرجة  املهيلكة  املشاريع  بعض 
تقليص  وبــرنــامــج  ألكــاديــر،  احلضرية  التنمية 
القروي  باملجال  واالجتماعية  املجالية  الفوارق 
ومحاربة التلوث واحلفاظ على املوارد الطبيعية، 
الــتــراب  إلعـــداد  اجلــهــوي  للتصميم  بــاإلضــافــة 
الدراسات االستراتيجية، ومن جملتها  ومختلف 
الطبيعية  والكوارث  الزالزل  من  الوقاية  تصميم 
املديري  واملخطط  الكبير  أكادير  مستوى  على 

واملخطط الترابي ملكافحة االحترار املناخي.

أمتار  بعد  على  تتواجد  تعرضت مقهى 
إقليم  بــبــلــفــاع  املــلــكــي  ــدرك  الــ مــركــز  قليلة مــن 
الكسر،  طريق  عــن  للسرقة  بــاهــا،  أيــت  اشتوكة 
حــيــث اســتــفــاق مــســتــخــدمــو املــقــهــى عــلــى وقــع 
استهداف مجهولن للمقهى بعد كسر األقفال 
والــزجــاج األمــامــي، رغــم أن املــســافــة ال تتجاوز 
عــشــرة أمـــتـــار عـــن مــركــز الـــدرك، كـــمـــا تــعــرضــت 
الليلة  لــلــســرقــة خـــالل  بــبــلــفــاع  فــالحــيــة  ضيعة 
من  عــدد  على  استولى مجهولون  ذاتــهــا، حيث 
ظــروف  يف  الفالحية  واملــــواد  واألدوات  املــعــدات 
غامضة، وعلى ضوء تنامي السرقات مبختلف 
عن  محليون  فــاعــلــون  عبر  باملنطقة،  أشكالها 
تشهدها  التي  السرقة  ظــاهــرة  مــن  امتعاضهم 
جــمــاعــات نـــفـــوذ املـــركـــز الـــتـــرابـــي بــلــفــاع، حيث 
قالوا أن الطامة الكبرى هي استهداف محالت 
ــا يــســتــدعــي تــــدخــــالت نـــاجـــعـــة عــلــى  املــــركــــز، مــ
عنهم  املبحوث  كبار  لتوقيف  املنطقة  مستوى 

يف قضايا إجرامية متعددة.

داء
أص

ســـوسية

سائقو سيارات األجرة 
بالعودة يطالبون 

 إلى 6 مقاعد

األسبوع
 

  

لقطاع  املمثلة  النقابات  اتحاد  ناشد 
الجهة  والي  مالل،  ببني  األجرة  سيارة 
لهم  السماح  أجــل  من  اإلقليم،  وعامل 
بالعودة إلى 6 مقاعد، ملواجهة اإلكراهات 

وااللتزامات املادية التي تواجههم. 
عامل  مــن  الــســائــقــون  ــتــمــس  وال
األجــرة  لــســيــارات  السماح  اإلقــلــيــم، 
الصنف األول، بالعودة للعمل بالقرار 
بستة  بالعمل  يسمح  ــذي  ال القديم، 

مقاعد، مثل باقي األقاليم األخرى.
األجــرة،  ســيــارات  مهنيو  واعتبر 
الــقــرار  ــق  وف جــاء  امللتمس  ــذا  ه أن 
الحكومي الذي أصدر في شهر نونبر 
رفع  خالله  من  تقرر  والــذي  الجاري، 
الوضعية  تحسن  بعد  الليلي  الحظر 
ــادة في  ــزي ال ــدوا أن  ــ الــوبــائــيــة، وأك
ــى الــحــد من  ــاب، تــهــدف إل ــرك عــدد ال
جــراء  يواجهونها  التي  اإلكــراهــات 
للمحروقات  الصاروخية  االرتفاعات 
واملواد األساسية، مقابل قلة املداخيل 
املادية  وااللتزامات  املصاريف  وكثرة 
التي عليهم أداءها ألصحاب املأذونية 

والضريبة.

الفقيه بن صالحبني مالل

سيدي بنور

عزيز العبريدي

تلقت مصالح الدرك امللكي بالزمامرة، يوم الجمعة 
املاضية، إخبارية تفيد بوجود شخص ميت، بجانب 
دراجته النارية بالساقية الفارغة من املاء القريبة من 
وبتنسيق  بالركيك،  سانية  بجماعة  العمارنة  دوار 
من  فرقة  انتقلت  بالزمامرة،  امللكي  الدرك  قائد  مع 

من  اإلسعاف،  سيارة  رفقة  املكان  عني  إلى  الــدرك 
أجل انتشال جثة الضحية من الساقية الفارغة من 
املاء، والذي يبلغ عمره حوالي 28 سنة، وبعد فتح 
الضحية  أسباب سقوط  املوضوع حول  في  تحقيق 
في الساقية رفقة دراجته النارية من طرف الضابطة 
في  كان  الضحية  أن  إلى  التوصل  تم  القضائية، 
لكنها خرجت  النساء،  إحدى  خمرية صحبة  جلسة 
بدراجته  عنها  للبحث  فتبعها  املنزل  من  الليل  في 
تراه،  ال  اإلنارة حتى  إشعال مصابيح  دون  النارية 
في  إفراطه  بعد  ال شعورية  حالة  في  كان  أنه  علما 
الساقية وظل  في  السقوط  مآله  فكان  الخمر،  شرب 

في  هامدة،  جثة  ليصبح  الصباح،  حتى  بها  عالقا 
بحث  وبعد  مجهولة،  وجهة  إلى  املرأة  هربت  حني 
امللكي  للدرك  القضائية  الضابطة  طرف  من  دقيق 
لتلك  الحقيقي  االسم  إلى  التوصل  تم  بالزمامرة، 
وتسكن  مستعارا،  اسما  تحمل  كانت  التي  السيدة 
اقتيادها  فتم  إسماعيل،  سيدي  جماعة  بنواحي 
إلى  لالستماع  بالزمامرة  امللكي  الــدرك  مركز  إلى 
تحت  بها  واالحتفاظ  الجريمة،  هذه  حول  أقوالها 
صباح  تقديمها  قصد  النظرية،  الحراسة  أنظار 
املحكمة  أنظار  أمــام   2021 نونبر   9 الثالثاء  يوم 

االبتدائية بسيدي بنور.

ومن الحب ما قتل..   مصرع شاب في حفرة
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معاناة وإهمال للعجزة 

في »دار المسنين« 

ومطالب بالتدخل

األسبوع
 

  

شكل مشروع »دار املسنني« يف مدينة مريرت، 
خالل بدايته، نقطة ضوء نالت تنويها محليا 
إال  اجلمعوية،  والفعاليات  املواطنني  قبل  من 
ــه بــعــد تــدشــني املــؤســســة صــيــف ســنــة 2019،  أنـ
تــغــيــرت األحـــوال  بــحــضــور مــســؤولــني محليني، 
ــة تــفــتــقــر  ــسـ ــؤسـ ــى مـ ــ ــذه الــــــــدار إلــ ــ وحتــــولــــت هــ
لــإمــكــانــيــات وتــعــيــش اخلـــصـــاص مـــن جميع 

النواحي.
للمسنني  بيت  مبثابة  املؤسسة  هذه  وتعتبر 
الذين يحتاجون للعناية االجتماعية والرعاية 
بعد  معاناتهم  عــن  التخفيف  قــصــد  الــطــبــيــة، 
تــخــلــي األهـــل واألبـــنـــاء عــنــهــم، وتــوفــيــر الــدعــم 
إال  بــالــدفء،  يشعرون  حتى  واملعنوي  النفسي 
»دار املسنني« مبريرت،  الـــواردة مــن  أن األخــبــار 
تـــفـــيـــد مبـــعـــانـــاة الـــشـــيـــوخ والــــعــــجــــزة، نــتــيــجــة 
بعدما  االجتماعية،  الرعاية  وغــيــاب  اإلهــمــال 
اشتكى نزيالن يف شريط مصور، من اإلهمال 
وعــــدم االهـــتـــمـــام ألمـــرهـــمـــا، بــحــيــث ظـــال على 
مطالبني  للمؤسسة،  ولــوجــهــمــا  مــنــذ  حالهما 

اجلهات املسؤولة بالتدخل.
للعناية  ميزانية  على  املسنني«  »دار  تتوفر 
بـــالـــنـــزالء وتـــدخـــل ضــمــن مـــؤســـســـات الــرعــايــة 
ــعـــدمـــا مت  ــة، بـ ــدولــ ــلــ ــة لــ ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
ــع الـــــوســـــائـــــل الــــضــــروريــــة  ــيـ ــمـ جتــــهــــيــــزهــــا بـــجـ
ــتـــالالت  والــلــوجــســتــيــكــيــة، لــكــن يـــبـــدو أن االخـ
واألعطاب أصابت املؤسسة، مما دفع النزيالن 
إلى اللجوء للمواطنني خارج املؤسسة، لطلب 

املساعدة والعون.
الوضعية  احمللي  الــعــام  الـــرأي  استنكر  وقــد 
املسنني«، يف ظل غياب  »دار  عليها  توجد  التي 
واجلــهــات  احمللية  السلطات  قبل  مــن  املــراقــبــة 
املــنــتــخــبــة، والــتــي بـــدورهـــا تــتــحــمــل قــســطــا من 
ــدم اهـــتـــمـــامـــهـــا بــالــشــق  ــ املـــســـؤولـــيـــة، بــســبــب عـ
ــات االجــتــمــاعــيــة الــتــي  ــسـ ــؤسـ االجـــتـــمـــاعـــي واملـ

توجد يف املدينة.
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مريرت

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

التاج  سيدي  »أوالد  حي  ساكنة  اشتكت 
الترابية  الجماعة  لنفوذ  التابع   ،»03 التقدم 
من  تاوريرت،  بإقليم  ملوك  سيدي  العيون 
السائل،  التطهير  بشبكة  منازلهم  ربط  عدم 
السكان،  على  صحيا  خــطــرا  يشكل  مما 
هذا  فــي  يلعبون  الــذيــن  األطــفــال  وخــاصــة 

الفضاء امللوث. 
التطهير  بشبكة  املنازل  ربط  غياب  وأدى 
من  الكريهة  الروائح  انبعاث  إلى  السائل، 

الحفر االمتصاصية، فضال عن سيالن املياه 
والفرعية،  الرئيسية  الطرقات  على  العادمة 
الضارة  الحشرات  انتشار  في  وتسببها 

الناقلة لألمراض، وفق تعبيرهم. 
املنتخبني  املذكور،  الحي  ساكنة  وناشدت 
والسلطات املحلية، بضرورة التدخل العاجل 
والوقوف على املعاناة التي يعيشونها، كما 
الصالح  للماء  الوطني  املكتب  مدير  طالبوا 
ووضع  الضرر،  رفع  قصد  بالتدخل  للشرب، 

حد ملا أسموه »جحيم التلوث« الذي يعانون 
الصحي  الصرف  قنوات  غياب  بسبب  منه، 

بكامل الحي.
سكان  من  عدد  كشف  السياق،  هذا  وفي 
الــحــي، عــقــب الــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة التي 
الكاذبة  الوعود  من  سئموا  أنهم  نظموها، 
أنهم  مؤكدين  الــصــمــاء،  األذان  وسياسة 
مــرة،  مــن  أكــثــر  املعنية  الــجــهــات  ــوا  راســل

ولحدود الساعة ما زال املشكل قائما.

أثارت ظاهرة سرقة بالوعات 
في  وبيعها  الصحي  الصرف 
السوق القديمة بمدينة وجدة، 
غضب الساكنة، حيث نتج عن 
أغطية  مــن  عــدد  اختفاء  ذلــك 
البالوعات في عدد من املناطق 
بعد  الرئيسية،  الشوارع  من 
مجهولني،  طرف  من  سرقتها 
ــذي أصـــبـــح يــهــدد  ــ ــر الـ ــ األمـ

سالمتهم الصحية.
وأفادت تصريحات لعدد من 
السكان، أن البالوعات تتحول 
فخاخ  إلى  أغطيتها،  نزع  بعد 
تصطاد ضحاياها من املسنني 
ــن  ــذي ــاف الـــبـــصـــر، ال ــعـ وضـ
يسقطون داخلها، متسببة لهم 
بليغة،  تكون  قد  إصابات  في 
دون أن نغفل أن بعض شوارع 
اإلنــارة  انقطاع  تشهد  وجــدة 

في  وارد  أمر  وهو  العمومية، 
كثير من مناطق املدينة، حيث 
خطر  في  املــارة  جميع  يصبح 

من راشدين وأطفال. 
أغطية  أن  املتضررون،  وأكد 
ليال  سرقتها  تتم  البالوعات 
األشــخــاص  بعض  طــرف  مــن 
بيعها  إلعــادة  معروفني،  غير 
لتجار  الــســوداء،  السوق  في 
تتراوح  أثمنة  مقابل  الحديد 

بني 10 و15 درهما.
بضرورة  الساكنة  وطالبت 
من  إلنقاذهم  السلطات  تدخل 
املفتوحة«،  »البالوعات  أزمــة 
على  حديد  من  بيد  والضرب 
من سولت له نفسه أن يرتكب 
تسيء  التي  األفعال  هذه  مثل 
عاصمة  شـــوارع  ــق  رونـ إلــى 

الشرق.

احتجاجات أطباء 
مصلحة التخدير 

واإلنعاش ضد 
عميد كلية 

ــن األطــــبــــاء  ــ ــمـــوعـــة مـ خــــــاض مـــجـ
ــر  ــديــ ــخــ ــتــ ــة الــ ــحــ ــلــ ــصــ املــــقــــيــــمــــني مبــ
واإلنـــــعـــــاش بــاملــســتــشــفــى اجلـــامـــعـــي 
ــد الــــــســــــادس بــــــوجــــــدة، وقـــفـــة  ــمـ ــحـ مـ
ــا اعـــتـــبـــروه  ــنـــديـــدا مبــ احـــتـــجـــاجـــيـــة تـ
»تعنتا« لعميد كلية الطب والصيدلة 
دون  التخرج  شواهد  تسليم  شــأن  يف 

أي مبرر مشروع. 
ووفـــــق بــــالغ صـــــادر عـــن تــنــســيــقــيــة 
األطباء املقيمني مبصلحة التخدير 
واإلنـــــعـــــاش، فـــــقـــــد أكـــــــد احملـــتـــجـــون 
عــلــى أن أي مــس بــحــقــوق زمــالئــهــم، 
يــعــد مــســا بــحــقــوق جــمــيــع األطـــبـــاء 
ــنــــني تـــضـــامـــنـــهـــم  ــلــ ــعــ املـــــقـــــيـــــمـــــني، مــ
ــتـــعـــرضـــون  مـــــع زمــــالئــــهــــم الـــــذيـــــن يـ
لـ»الضغوطات واالبتزاز«، كما طالبوا 
بــالــتــدخــل إليــجــاد حــل لــهــذا املشكل 

الذي طال أمده. 
املقيمني  األطـــبـــاء  أن  إلـــى  ويـــشـــار 
ســبــق وأن وجـــهـــوا نــــداء طــالــبــوا من 
والتمريضية،  الطبية  األطــر  خالله 
ــدة 48 ســاعــة  ــارة حـــمـــراء ملـ بــحــمــل شــ
كــشــكــل تــضــامــنــي، كــمــا متــت مــراســلــة 
ــرق، عــامــل  ــشــ كــــل مــــن والـــــي جـــهـــة الــ
واملدير اجلهوي  عمالة وجدة أجناد، 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايــ ــمــ لـــلـــصـــحـــة واحلــ

بجهة الشرق، قصد اإلخبار.

ظاهـرة غريـبة تشهـدها شـوارع وجـدة 

ساكنة العيون الشرقية تشتكي من جحيم التلوث 

مراكش

هل تنتصر العمدة المنصوري على لوبي مراكن السيارات ؟

كواليس  جهوية

عزيز الفاطمي
 

  

املراكشيني  عامة  على  خافية  اللعبة  تعد  لم 
يتعلق  ما  في  املحلي  الشأن  متتبعي  بالكم  فما 
ومواقفها  السيارات  مراكن  سمسرة  بمساطر 
فاحت  الذي  امللف  وهو  بصنفيها،  والدراجات 
والتالعبات  بالتدليس  مطبوعة  روائـــح  منه 
أبطالها لوبي متخصص في احتكار هذا القطاع 
فتح  جلسة  قبل  مسبقا  مــدروســة  خطط  وفــق 
ناجعة  الدنيئة  الخطط  هذه  تكن  ولم  األظرفة، 
الحس  منعدمة  الجهات  بعض  مساعدات  لوال 
لهم نصيب وافر من  تأكيد  الوطني والذين بكل 
الكعكة، ليتحول هذا القطاع إلى بقرة حلوب تدر 

حليبها من جيوب املراكشيني وزوار املدينة.
مــراكــن  قــطــاع  يطبع  الـــذي  الــعــبــث  ــذا  ــه وب
وأزقــة  ــوارع  ش أصبحت  بمراكش،  السيارات 
عاصمة السياحة »يا حسرة«، عبارة عن مواقف 
لم  املساجد  ومحيط  ــواب  أبـ حتى  عشوائية 
املقلق  ــزال  اإلن بسبب  التسيب،  هذا  من  تسلم 
والذين  ألوانها  بمختلف  السترات  ألصحاب 
يرفض  ملن  والويل  حراسا  أنفسهم  يفرضون 
حتى  ولألسف،  الفوضويني،  لهؤالء  االمتثال 
ممرات الراجلني لم تسلم من االحتالل، مما يدفع 
معرضني  الشارع  إلــى  النزول  إلــى  بالراجلني 

أنفسهم ملخاطر الطريق..
فرغم الحمالت الوطنية الواسعة عبر منصات 
انتباه  لفت  إلى  والرامية  االجتماعي،  التواصل 
محاربة  أجل  من  التحرك  قصد  املعنية  الجهات 
مــراكــن  قــطــاع  يعيشها  الــتــي  الــفــوضــى  هــذه 
الحمالت  هذه  أن  ورغــم  ومواقفها،  السيارات 

وجدت تجاوبا إيجابيا من طرف مسؤولي بعض 
الحمراء،  املدينة  في  يختلف  األمر  أن  إال  املدن، 
الجماعي  املجلس  خصص  السياق،  هذا  وفي 
برئاسة    االستثنائية  ــه  دورتـ خــالل  ملــراكــش 
زمنيا  حيزا  املنصوري،  الزهراء  فاطمة  العمدة 
مهما من عمر هذه الدورة املنعقدة يوم الجمعة 
2021.11.12، من أجل تدارس املشاكل والفوضى 
الــســيــارات  مــراكــن  قــطــاع  فيها  يتخبط  الــتــي 
الخدمات  نوع  على  السلبي  وتأثيره  ومواقفها، 
لضمان  مستعجال  تدخال  يفرض  مما  املقدمة، 
املدينة  وزوار  املحلية  الساكنة  تحترم  خدمات 

والسياح األجانب.
بعض  بمحاولة  العمدة  اعترفت  وقــد  هــذا، 
األطراف الضغط على املجلس وتوجيه الجلسات 
تنعدم  اتجاه  في  العمومية،  للصفقات  املفتوحة 
فيه روح املنافسة بني الجميع، مع تأكيدها على 
أن جماعة مراكش لن تسمح بذلك، مما اعتبرته 
بالكالم  املراكشي  املدني  املجتمع  مكونات  أغلب 
أجل  من  القضاء  تدخل  يستدعي  الذي  الخطير 
حقائق  على  ــوقــوف  ال أجــل  مــن  تحقيق  فتح 
على  املنصوري  العمدة  تنتصر  فهل  األمـــور.. 

لوبي قطاع مراكن السيارات ؟

المنصوري



21 العدد: 1582 من 19 إلى 25 نونبر 2021

تفكيك شبكة متخصصة في الهجرة السرية واالتجار بالبشر
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مهاجر ينصب على الشباب الراغبين في الهجرة ويفر بمليار سنتيمسيدي سليمان

األسبوع
 

  

تعرض مئات الشباب املنحدرين من أسر فقيرة، 
األشخاص  أحد  قبل  من  واحتيال  نصب  لعملية 
سليمان،  سيدي  مدينة  وسط  معروفة  مقهى  يملك 

والذي كان مهاجرا في إحدى الدول األوروبية.
وقد نظم عشرات الضحايا الراغبني في الهجرة 

املاضي،  األسبوع  احتجاجية،  وقفة  أوروبــا  إلى 
الذي  للمهاجر  ملكيتها  تعود  التي  املقهى  أمــام 
مطالبني  عليهم،  واالحتيال  بالنصب  يتهمونه 
بتدخل السلطات األمنية والقضائية وتمكينهم من 

استرجاع أموالهم التي تقدر بماليني الدراهم.
املقهى  صاحب  أن  املــصــادر،  بعض  وكشفت 
معروف بتهجير الشباب إلى الخارج مقابل مبالغ 
على  بالنصب  قام  املــرة،  هذه  خالل  لكنه  مالية، 
مبالغ  له  دفعوا  الذين  الضحايا،  من  العشرات 
تصل لـ 9 ماليني سنتيم و5 ماليني سنتيم، في أمل 
الحصول على عمل قار بإحدى الدول، بحيث يقدر 

املبلغ اإلجمالي للعملية بحوالي مليار سنتيم. 
وأضافت نفس املصادر، أن صاحب املقهى روج 
لوجود فرص عمل مهمة في الدول األوروبية وكندا، 
وأنه  خاصة  عليه،  يتقاطرون  الشباب  جعل  مما 
مقهى،  على  ويتوفر  الهولندية  الديار  في  مهاجر 
احتمال  إلى  مشيرة  الشباب،  بتهجير  ومعروف 
انتماء هذا الشخص لشبكة تضم أشخاصا آخرين 
يستغلون حلم الهجرة لدى الشباب للنصب عليهم.
على  حصوله  منذ  املقهى  صاحب  اختفى  وقد 
تنظيم  إلى  بالضحايا  دفع  مما  املذكور،  املبلغ 

وقفة احتجاجية للمطالبة باعتقاله وإنصافهم.

إنزكان

خالف بين اإلدارة وجمعية 
اآلباء يهدد مستقبل 

التالميذ
   بوطيب الفياللي

 

  
السابقة،  األيـــام  الــتــوتــر خــال  أجـــواء  خيمت 
عــلــى األوضـــــاع الــتــربــويــة بــالــثــانــويــة اإلعـــداديـــة 
التابعة  القليعة  بجماعة  املتواجدة  »املنفلوطي« 

لعمالة إنزكان أيت ملول.
وأكـــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة مـــن داخــــل املــؤســســة 
واآلباء  األمهات  أعضاء من جمعية  أن  املذكورة، 
التدخل يف عمل  إلــى حد  جتـــاوزوا صاحياتهم 
ــر اإلداريــــــة والــتــربــويــة بــاملــؤســســة، وهـــو ما  األطــ
والتربوي  اإلداري  الطاقم  توترا عانى منه  خلق 
بذات اإلعدادية، ومن بني هاته التجاوزات، تؤكد 
مــصــادر مــوثــوقــة، تــواجــد عــنــاصــر مــن اجلمعية 
بــســاحــة املــؤســســة وكــل فــضــاءاتــهــا وقــت الــدراســة 
ــه  رغـــم الــتــنــبــيــهــات، هـــذا الــتــوتــر الــــذي بــلــغ ذروتـ
عند حضور عشرات األمهات قصد عقد اجتماع 

معهم دون سابق إخبار أو إعام.
وحتى ال تتطور األمور إلى ما ال حتمد عقباه، 
طــالــبــت مــصــادرنــا بــتــدخــل الــســلــطــات مـــن أجــل 
احترام بنود املرسوم 2.20.475، الذي ينص على 
اهتمام  مجاالت  ويحدد  االختصاصات  احــتــرام 
ــل املـــؤســـســـات  ــ جــمــعــيــات األمــــهــــات واآلبــــــــاء داخــ
التأكد من عدم  التعليمية، كما طالبت بضرورة 
ــدان بــعــض مــنــخــرطــي اجلــمــعــيــة لــلــعــضــويــة  ــقـ فـ
للمؤسسة..  أبــنــائــهــم  مـــغـــادرة  أو  انــتــقــال  بــســبــب 
فهل تتدخل السلطات التربوية 
وغـــيـــرهـــا مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا، 
ــــل حـــمـــايـــة الــثــانــويــة  مــــن أجـ
اإلعـــــــــداديـــــــــة وأطـــــــرهـــــــا مــن 
ــه  ــأنــ كـــــــل مـــــــا مـــــــن شــ
ــلــــى  الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــر عــ
ســيــرهــا الــتــربــوي 

واإلداري ؟

سال

 األسبوع
 

  

تمكنت مصالح الدرك امللكي بجماعة بوقنادل 
بسال، من تفكيك شبكة متخصصة في الهجرة 
باستقطاب  تقوم  بالبشر،  واالتــجــار  السرية 
السرية  الهجرة  في  الراغبني  الشبان  عشرات 
نحو الديار اإلسبانية، حيث تلجأ إلى إيوائهم 
وسط  ومنازل  سكنية  بشقق  سال  مدينة  في 
قبل  اللوازم والتغذية  أحياء شعبية مع توفير 

ترتيب موعد الرحلة على منت »قوارب املوت«.
ببوقنادل،  امللكي  الدرك  تمكنت مصالح  وقد 
من  ملجموعة  واسعة  تهجير  عملية  إحباط  من 
مختلف  ومن  مدن  عدة  من  ينحدرون  الشباب، 
بمعلومات  توصلت  بعدما  باململكة،  الجهات 
حول عملية الهجرة السرية التي تعتزم الشبكة 
من  القريبة  السواحل  من  انطالقا  تنظيمها 
ينتمون  أشخاص   6 إيقاف  تم  إذ  سال،  مدينة 
السرية،  الــهــجــرة  فــي  املتخصصة  للشبكة 
تتراوح أعمارهم ما بني 28 و39 سنة ينحدرون 
من مدن القنيطرة، سال، ومكناس، يلجؤون إلى 
من  الهجرة  في  الراغبني  الشباب  استقطاب 

مالية  مبالغ  دفعهم  مقابل  املناطق  من  العديد 
شقق  في  إيواؤهم  يتم  حيث  باملاليني،  تقدر 
الشاطئ،  إلــى  نقلهم  قبل  ــام  أي لعدة  سكنية 

لركوب القوارب.
وقد تم تقديم املتهمني إلى العدالة ملتابعتهم 
في حالة اعتقال بتهمة تكوين عصابة إجرامية 
السرية،  الهجرة  وتنظيم  بالبشر،  واالتجار 
التحقيقات  تكشف  أن  املنتظر  ــن  م حــيــث 
القضائية عن االمتدادات الواسعة للشبكة على 

بها  قامت  التي  والعمليات  الوطني،  الصعيد 
وكشف الوسطاء والسماسرة املتورطني.

عرفت  بعدما  األمنية،  العملية  هــذه  وتأتي 
مدينة الصخيرات محاولة للهجرة السرية على 
سيدة  ووفاة  العشرات  بغرق  انتهت  قارب  منت 
الــدرك  مصالح  جعل  مما  آخــريــن،  ومفقودين 
تنسق فيما بينها ملحاربة الظاهرة التي شهدت 
نشاط  في  كبيرا  ارتفاعا  األخــيــرة  ــة  اآلون في 

الشبكات املتخصصة في الهجرة السرية.

مكناس

 محسن األكرمين

      

تنزيل  تنتظر  مكناس  ساكنة  كانت 
يتجلى  أن  وتنتظر  االنتخابية،  الوعود 
طــمــوح املــديــنــة الــتــنــمــوي ابـــتـــداء من 
 ،)2022( السنوية  التقديرية  امليزانية 
ــالن  إع تنتظر  حــتــمــا  املــديــنــة  ــت  ــان وك
واالبتكار  اإلبــداع  بميزانية  اإلصالحات 
والتدبير )املاركوتينغ(، ورؤية االستثمار 
هذه  كل  أن  إال  االجتماعية،  والخدمات 
الطموحات واالنتظارات أصبحت في حكم 
حني  ســراب  إلى  وتحولت  اليقظة،  حلم 
 )2021/11/13( ميزانية  استعراض  تم 
األساسية  بالخدمات  حتى  تفي  ال  التي 

والتجهيز(. )االجتماعية 
الوفاء بالوعود االنتخابية وربح الثقة، 
للرأي  استطالع  من خالل  مستواه  تدنى 
محدود من داخل مكونات املجلس، إذ بات 
االختالفات  يدبر  للجماعة  املسير  املكتب 
شأن  تدبير  بــدل  الفائضة  واملشاحنات 
يوما  نوصف  ال  وحتى  املدينة،  ميزانية 
التي  النقاشات  فكل  والسلبية،  بالعدمية 
قدرتها  عدم  على  أجمعت  امليزانية  همت 
واالقتصاد  التنمية،  مجال  في  االبتكارية 
املالي  واملبلغ  االجتماعي،  التضامني 
بعد  ومحصور  مــحــدود  جــد  التقديري 
ــات اســتــرجــاعــيــة، وتــغــيــب عن  ــراهـ إكـ
بالتوضيح  املرفقة  األجندة  تلك  امليزانية 
إذن،  الرئاسة..  رؤية  قبل  من  والتحديد 
على  تقدر  لن  تقديرية  ميزانية  حتما  هي 

حلحلة واقع مدينة »منكوبة«!
التكهنية،  امليزانية  هــذه  خــالل  فمن 
دورية  منطوق  حتى  تستوف  لم  والتي 
 21 بتاريخ   14916 رقم  الداخلية  وزارة 
الــوعــود  ــل  ك أصــبــحــت   ،2021 شتنبر 
االنتخابية في خبر كان، لتتساءل ساكنة 
أثناء  الحقيقة  غياب  أسباب  عن  املدينة 
مكناس  )وطــاجــني  االنتخابية  الحملة 
قدرات  وتسائل  تيكوي(،  اللي  الحامي 
بعهود  الــوفــاء  عــلــى  املــجــلــس  ــاســة  رئ

التغيير، والتواصل السياسي الفعال؟
املصادق  امليزانية  خالل  ومن  اليوم، 
6 أصوات  41 صوتا ومعارضة  بـ  عليها 
 ،9 وغــيــاب  التصويت،  عــن   4 وامتناع 
ــم يرقه  ل وانــســحــاب مــســتــشــار واحـــد 
مــســتــوى الـــنـــقـــاش، نــقــول بــالــصــوت 

املرقمة ضمن  الوعود  كل  أن  املسموع، 
تبخرت،  ــد  ق االنــتــخــابــيــة  ــرامــج  ــب ال
مادامت هذه امليزانية ال تحمل جديدا 
يذكر، وخالية من كل اإلجراءات اآلنية 
تنتظرها  والساكنة  املدينة  كانت  التي 

بامللموس والفعالية والقرب. 
حقيقة ال مفر لنا منها بأال نحمل 
به،  لها  طاقة  ال  ما  مكناس  مالية 

بمستقبل  نتالعب  لم  ولكن، 
التسويف  بسياسة  املدينة 

التغيير  أحــالم  وبناء 
الفضفاضة؟

سة  لسيا فا
والــثــقــة 

باتت 

ال  أشــخــاص  قبل  مــن  تــمــارس  بمكناس 
وتغيير  واإلقناع  التواصل  يستطيعون 
السياسة  باتت  كما  العامة،  التوجهات 
والفصائل  الضعيف  بالتنميط  تمارس 
الرئاسة  احتواء  ومحاوالت  واألحــالف، 
املتأصل،  املشكل  وبالتالي،  األيدي،  ولّي 
حتما يوجد في موارد الجماعة املتدنية ال 
الجديدة،  الرئاسة  في  األشخاص وال  في 
وفوائدها  الديون  في  املشكل  يوجد  كما 
في  الجماعة،  ميزانية  كاهل  تثقل  التي 
منذ  الجماعة  نفقات  ترشيد  غياب  ظل 
وتجديد  تــحــديــد  ــي  ف املــاضــي،  ــن  ــزم ال
على  الضريبة  من  اإلجمالية  الحصص 
واقتحام  واقعية  بكل  املضافة  القيمة 
الحصينة، والسعي  ــالع  ــق ال
ــيــق الـــقـــانـــون  ــطــب نـــحـــو ت
لتحسني  للجبايات،  الجديد 
ــل، والــبــحــث عن  ــي ــداخ امل
املوارد املالية املكملة 
جهويا  لها 

ووطنيا.

ميزانية مجلس جماعة مكناس تتنكر للوعود االنتخابية 
 

حفيظ صادق
 

  

الجديدة  اإلعدادية  الثانوية  بني  الفاصلة  املنطقة  أصبحت 
وثانوية محمد السادس ومؤسسة األعمال االجتماعية و»دار 
الطالب« ومستشفى »محمد بن عبد هلل«، نقطة سوداء، بفعل 
مطرحا  أضحت  حتى  بها  ترمى  التي  ــقــاذورات  وال ــال  األزب

للنفايات، رغم أن الكل يتغنى بشعار املحافظة على البيئة.
واملتسكعني  للمشردين  مرتعا  بــات  املــكــان  هــذا  أن  كما 
على  خطرا  يشكل  مما  لهم،  مأوى  ال  ومن  الكحول،  وشاربي 

أكثر من 2000 تلميذة وتلميذ، واملرافقني لهم. 
حل  إيجاد  أجل  من  املعنية،  الجهات  يسائل  الوضع  وهذا 
للنفايات املتناثرة، مع العلم أن النيران سبق أن اشتعلت في 
هذا املطرح العشوائي مرات متعددة، استوجبت تدخل رجال 
أكبادنا  بفلذة  رحمة  املنطقة،  تأمني  ضرورة  وأيضا  املطافئ، 
ألجل  واملراقبة  والتوعية  الدعم  إلى  حاجة  في  بجيل  ورحمة 
املؤسسات  محيط  خــالل  من  التربوية  باملنظومة  النهوض 

بالصويرة. التعليمية 
املجال  تفسح  لكونها  خطرا،  تشكل  أصبحت  البقعة  فهذه 
الساكنة  تطالب  لهذا  والأخالقية،  التربوية  سلوكات  أمــام 
بإيجاد الحلول املناسبة قبل أن يقع ما ال يحمد عقباه، وتدق 

ناقوس الخطر قبل فوات األوان.

الصويرة

نقطة سوداء وسط فضاء 
تعليمي تربوي بمدينة الصويرة

بنموسى

باحاجي



يعيش تالميذ وأساتذة املواد العلمية بالثانويات 
اإلعدادية والتأهيلية مخاضا عسيرا، بعد قرار الوزارة 
الوصية القاضي بالعودة التدريجية إلى تدريس املواد 
التالميذ  تمكن  عدم  بسبب  الفرنسية،  باللغة  العلمية 
وتواجد  جيد،  بشكل  الفرنسية  باللغة  التواصل  من 
رغم  »املعربني«،  العلمية  املواد  مدرسي  من  مجموعة 
بدايته، حيث يسمح  القرار الزال اختياريا في  أن هذا 
وفق  بالتدريس  التواصلية  قدراتهم  حسب  للتالميذ 
الخيار  أو  الدولي(،  )املسار  الجديد  الفرنسي  الخيار 
العربي القديم، إال هناك مجموعة من الثانويات وحتى 
بعض املديريات اإلقليمية، تجاوزت ما أوصت به وزارة 
التعليم، وفرضت املسار الدولي على كل التالميذ، مما 
وإصابة  التالميذ  لدى  مختلفة  اضطرابات  في  تسبب 
متابعة  البعض  رفض  كما  نفسية،  بأزمات  بعضهم 

دراستهم. 
اختبار  أجل  من  الوصية،  ــوزارة  ال مبادرات  ورغم 
العلمية  املــواد  لتدريس  وإعدادهم  األساتذة  وتكوين 
على  مطروحة  باتت  إشكالية  أكبر  فــإن  بالفرنسية، 
املدرسني، هي كيفية التواصل من أجل إيصال املفاهيم 
العلمية ومناقشتها وضمان استيعاب الدروس العلمية، 
علما أن معظم التالميذ ال يدركون حتى أبجديات اللغة 
الفرنسية، مما يفرض على األساتذة تقديم الشروحات 
باللغة العربية أو اللهجة العامية الخاصة بكل منطقة. 
لغة  تكون  أن  لها  أريــد  التي  الفرنسية  اللغة  أزمــة 
للواجهة  تعود  ببالدنا،  واالستثمار  واإلدارة  العلم 
اليأس واإلحباط على  إذ يخيم  كل موسم جامعي،  مع 
بكل  الوطنية  الباكالوريا  شهادات  على  الحاصلني 
أصنافها املعربة، بسبب تلقيهم برامج تعليمية باللغة 
البرامج  متابعة وتحصيل  قدرتهم على  العربية، وعدم 
األجنبية،  باللغات  الجامعية  والتكوينية  التعليمية 
وفي مقدمتها الفرنسية املفروضة على اإلدارة املغربية 
في  صعوبات  يجدون  إنهم  بل  االستقالل،  فجر  منذ 
بعض  لولوج  والشفهية،  الكتابية  املباريات  اجتياز 
الثقافي وعدم  إليها عجزهم  والكليات، يضاف  املعاهد 

قدرتهم على مجابهة الحياة بكل متطلباتها.
فكيف لطالب أن يجتاز مباراة جميع موادها باللغة 
العربية؟  باللغة  املواد  تلك  دروس  تعلم  وقد  الفرنسية 

كيف له أن يتابع التحصيل الجامعي ملواد علمية وأدبية بالفرنسية 
العلمي بقدر ما تم اختباره في  لم يختبره أحد في مجال تخصصه 
أداة  قبل  من  تكن  لم  بلغات  التواصل  على  وقدرته  استيعابه  مدى 

لتحصيله العلمي والثقافي؟
ظلت  التي  التساؤالت  بهذه  التعساء  الطلبة  يلقي  ومرارة  بحرقة 
وستظل حبيسة صدورهم، تخالجهم كلما سئلوا عن مسار دراساتهم 
الدراسية  برامجها  مع  وتجاوبهم  استعداداتهم  ومدى  الجامعية 

الجارية. 
فجأة، يدرك الطالب أنه ال يمتلك لغات التواصل املطلوبة في سوق 
والحقوقي،  والبيئي  واالجتماعي  الثقافي  الحس  يمتلك  وال  الشغل، 

الواجب أن تكون مبادئهم مرسخة عبر مراحل في أذهانهم.
بميزة  الباكالوريا  شهادة  على  الحاصل  القروي  أو  الفقير  فرحة 
حسن أو حسن جدا، والذي عاش أسبوعا من االحتفاالت وسط أقاربه 
عليه  كان  إذ  طويال،  تدم  لم  الصغيرة،  قريته  أو  بحومته  وجيرانه 
معرفي  خزان  من  لديه  بما  واالنتقاءات  املباريات  إعصار  مواجهة 

اللغات  وهــي  للتواصل،  أداة  وأبـــرز  أهــم  تنقصه 
والتكوين  التعلم  وكذا  اإلنجليزية...(،  )الفرنسية، 
بها، فاللغة األم التي مكنته من معارف علمية وثقافية، 
أريَد لها أن تنتهي صالحيتها بمجرد توصله بـدبلوم 
للدخول في  بلغات أخرى  التسلح  الباكالوريا، وعليه 
والكليات  املعاهد  ولوج  أجل  من  والتمكن  املنافسة 
بدون حرج أو نقص، في الوقت الذي تمكنت فيه فئات 
تلك  ولوج  من  العلمي،  مستواهم  دون  أخرى  طالبية 
وتكويناتها، معتمدة على  دراساتها  املعاهد ومتابعة 

لغتي التواصل املطلوبتني.
في  وخلال  التعليم،  في  ازدواجية  أحدث  التعريب 
مرادفا  الفرنسية  اللغة  وجعل  التعليمية،  املنظومة 
عدنا  وقد  والذكاء،  الكفاءة  من  بدال  والتألق،  للنجاح 
اآلن لسلك نفس املسار بعد أن صنفنا تالمذتنا وفق 

الخيارين: فرنسي )دولي( أو عربي. 
انتبهت الوزارة الوصية إلى العقبة التي أحدثتها 
عن  عقود  طيلة  عجزت  أن  بعد  التعريب،  إشكالية 
تعريب التعليم الجامعي، فعمدت في وقت سابق إلى 
تكوين مدرسني ملادة الترجمة، مهمتهم تلقني التالميذ 
العلمية  واملواضيع  املصطلحات  التأهيلي  بالثانوي 
لتعود  تعثرت،  العملية  لكن  بالفرنسية،  والتقنية 
الفرنسية  باللغة  التدريس  إلى  العودة  قرار  التخاذ 

الثانوي.   بالتعليم 
عن  يستفسرون  التالميذ  أمور  أولياء  ويبقى  هذا، 
أبنائهم وبناتهم من استيعاب مواد  سبب عدم تمكن 
الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية، علما أنهم يقضون 
كثيرة  أسئلة  اللغات،  تلك  يدرسون  الطوال  السنوات 
الدراسة  من  مطرودين  أن  يرون  الذين  اآلباء  حيرت 
ببلدان  املؤقتة  باإلقامة  ومعهم شيوخ وأميون حظوا 
الكلمات  تنسج  وألسنتهم  عادوا  وأمريكية،  أوروبية 
وبناتهم  أبنائهم  بينما  البلدان،  تلك  بلغات  والجمل 
باملغرب درسوا عدة سنوات تلك اللغات وعجزوا عن 

تعلمها؟
األصــوات  بعض  ارتفعت  املعضلة،  هــذه  ــام  أم
مجددا تطالب بإلغاء التعريب بصفة نهائية، وهي 
التي  الجهات  تلك  تنتظرها  كانت  التي  األصــوات 
تصلح  ال  كلغة  وسوقتها  العربية  باللغة  أضــرت 

للتواصل العلمي والتكنولوجي. 
املؤسسات  داخــل  الفرنسية  اللغة  الفرنسية  الحماية  فرضت   
بعد  ثابتة  وظلت  باملغرب،  والخاصة  العمومية  واإلدارات  التعليمية 
التعليم  ميدان  في  واالستمرار  الشرعية  لها  ومنحت  االستقالل، 
الذين  تالميذها  بفضل  فرنسا  واستطاعت  األطر،  وتكوين  والتربية 
التربية  نظام  اختراق  من  احتضنتهم،  الذين  وعمالئها  كونتهم، 
وكل  العربية  اللغة  محو  هدفها  تعليمية  سياسة  وانتهاج  والتعليم، 
أصيلة،  مغربية  وتقاليد  وتراث  إسالمية  عقيدة  من  وراءها  تجر  ما 
املستقلة  البالد  تسيير  على  تعاقبت  التي  الحكومات  كل  تتمكن  ولم 
من إحداث تعليم وطني إسالمي مستقل، رغم ما سبق وأعلن عنه من 
املبادئ األربعة خالل أول لقاء عقدته اللجنة امللكية إلصالح التعليم 
واملغربة،  التوحيد،  التعميم،  التعريب،  وهي:   ،1997/9/28 بتاريخ 
ليظل العقل الفرنسي راسخا في أذهان املغاربة يسيطر على أدمغتهم 
التي تعتبره القائد والقدوة في كل مجاالت الحداثة، ويصبح املغاربة 
تائهني ال هم قادرون على املشي وال على القفز، ويقبلون بعودة لغة 

بات العالم ينفثها. 
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قراءة مبسطة لبعض 
فصول قانون المسطرة 

المـدنـية

إن املحكمة ملا اعتبرت أن الطالبة التي 
بطلب  االبتدائية  املرحلة  خالل  اكتفت 
إدخال الناقل البحري في الدعوى دون 
يسوغ  ال  طلبات،  أي  ضــده  توجه  أن 
اإلخالل عن طريق  أن تستدرك هذا  لها 
االستئنافية،  املرحلة  خالل  مرة  ألول  ضده  طلبات  تقديم 
معلال  قرارها  وجاء  أساس  على  قضاءها  ركزت  قد  تكون 
سليما وغير خارق ألي مقتضى )منشور في نشرة قرارات 

محكمة النقض الغرفة التجارية رقم 47 الصفحة 45(.
 

االرتباط بين دعويين:

ولكن  مهم،  موضوع  الــدعــاوى  بني  االرتــبــاط  موضوع 
القانون خصص له فصلني، هما الفصل 109 و110 من قانون 
املسطرة املدنية، وهذا الفصل األخير يحيل على الفصل 49 
من نفس القانون، ومنه يتضح أن الدفع باالرتباط هو دفع 
فإن  وإال  الجوهر،  في  دفاع  كل  قبل  يقدم  أن  يجب  شكلي 

املحكمة ستحكم بعدم قبوله.
القضائي، أن يكون االرتباط بني  الفقه والعمل  ويشترط 

نفس األشخاص ويقوم على نفس السبب.
التدخل اإلرادي ومواصلة الدعوى:

يمكن تلخيص قواعد هذه املسطرة فيما يلي: كل شخص 
نزاعها  في  يتدخل  أن  له  يمكن  الدعوى،  في  مصلحة  له 
إفراغ  طلب  إلى  ترمي  دعوى  مثال  املحكمة،  على  املطروح 
ويواجه  الحقيقي  املكتري  يتدخل  هنا  ملحل،  معتمر  ضد 

دعوى اإلفراغ. 
ومسطرة التدخل اإلرادي في الدعوى تضبطه القواعد التالية:

- للمحكمة أن تفصل في الطلب األصلي إذا كانت القضية 
جاهزة.

- للمحكمة أن تفصل في الطلبني معا.
كانت  إذا  األهلية  تغيير  أو  ــراف  األط وفــاة  تؤخر  ال   -

القضية جاهزة.
- للمحكمة أن تستدعي من لهم الصفة في مواصلة الدعوى.

- مواصلة الدعوى بواسطة مقال تؤدى عنه الرسوم القضائية.
 

الطعون:

تنقسم الطعون إلى قسمني رئيسيني: الطعون العادية، 
والطعون  باالستئناف،  والطعن  بالتعرض  الطعن  وهي 
غير العادية، وهي الطعن بالنقض، وتعرض الغير الخارج 

عن الخصومة للطعن بإعادة النظر.
تاريخ  من  أجله  يبتدئ  الطعن  أن  العامة،  والقاعدة 
أجل  ينطلق  القضائية  القرارات  بعض  أن  غير  التبليغ، 

الطعن فيها من تاريخ النطق بها.
فيه  كامال، فال يحسب  يعتبر  األجل  أن  وقاعدة أخرى، 
اليوم األول وال اليوم اآلخر، وإذا صادف اليوم األخير يوم 

عطلة، امتد األجل لليوم الذي بعده.
وأجل الطعن بالتعرض هو عشرة أيام من تاريخ التبليغ 
كما ينص على ذلك الفصل 130 من قانون املسطرة املدنية.
من  يوما  ثالثون  هو  املدنية  األحكام  في  الطعن  وأجل 
التي  باألحكام  خاصا  أجال  هناك  أن  غير  التبليغ،  تاريخ 
تصدر عن قضاء األسرة، والقرارات التي تصدر عن قاضي 
التجارية،  املحاكم  عن  تصدر  التي  واألحكام  املستعجالت 
وأجلها هو خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ثم إن املادة 
من  تضرر  ))من  أن  على  نصت  القرب،  قضاء  قانون  من   8
إلغاءه أمام رئيس املحكمة االبتدائية  حكم، عليه أن يطلب 

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم((.
وينص الفصل 148 من قانون املسطرة املدنية، املتعلق 
))األمر  أن  على  واملعينات،  الطلب  على  املبنية  باألوامر 
أجل خمسة  داخل  لالستئناف  قابال  يكون  الطلب  برفض 
عشر يوما من يوم النطق به((، بينما ينص الفصل 161، 
على أن ))الطعن باالستئناف في األوامر باألداء، يقدم في 
ظرف ثمانية أيام((، أما ))الطعن بالنقض، فأجله ثالثون 
يوما من تاريخ تبليغ القرار(( كما ينص على ذلك الفصل 

358 من قانون املسطرة املدنية. 
محكمة  ــام  أم النظر  إعــادة  بطلب  املتعلقة  الفصول  إن 
لكن  النظر،  إعــادة  طلب  تقديم  أجل  على  تنص  لم  النقض، 
الفصل 380 من قانون املسطرة املدنية ينص على أن القواعد 
العادية الخاصة بمحاكم االستئناف، يطبقها املجلس األعلى، 
املسطرة  مقتضيات  جميع  يخص  فيما  النقض،  محكمة  أي 

الغير منصوص عليها في ذلك الباب.

* من هيئة المحامين بالرباط

7

انتهى

ذ. عبد الواحد بن مسعود *

حمراوي  بوشعيب 

يس باللغة الفرنسية.. خيار أم إجبار ؟   التدر

هل هي نهاية »كارني مول الحانوت« ؟

موجة استنكار شديدة اللهجة تتقاذفها 
أبطاُلها  االجتماعي،  التواصل  منصات 
يشتكون  باتوا  غاضبون،  الحوانت  مالني 
مؤخرا من أعباء كناش الكريدي! في غياب 
أي التفاتة من الحكومات، بعد أن تركتهم 
فيها  يتخبط  التي  األزمة  مع  لوجه  وجها 

املستهلك والتاجر على حد سواء.
نحو  بــالــذهــاب  ُتــنــذر  ــؤشــرات  امل فكل 
من  الــتــجــاريــة  املــعــامــالت  هــاتــه  تجريد 
تكتسيه  ظلت  الــذي  االجتماعي،  الغطاء 
عالقات  عنها  توطَدت  طويلة،  لسنوات 
لم  أنــهــا  يظهر  الــطــرفــني،  بــني  إنسانية 
تأزم  بسبب  االستمرار،  على  تقوى  تعد 

األوضاع!!
الحانوت  مول  كارني  الشديد،  لألسف 
ُيذكر،  رسمي  عــرفــان  أي  يلَق  لــم  الــذي 
يتجه اليوم نحو التحلل في بيئة موبوءة 
بالجحود، واملؤسف، أن اإلنسان ال يتذكر 
كانت  وإن  خواتمها،  إال  املعامالت  من 

سيئة، فهي طبعا ستُجّب وتمحو ما قبلها 
ولو كان خيرا كثيرا، بمعنى أفَظع، تاريخ 
والَبذل،  بالعطاء  الحافل  الحانوت  مول 
اإلكراهات  ظل  في  باالندثار  اليوم  مهدد 

املتفاقمة.. فمن يبادر يا ُتَرى إلى إنصاف 
اإلعــالن  قبل  معنويا  ــو  ول القطاع  هــذا 
الصريح عن اإلفالس األخالقي وانقراض 

القيم ؟

 الطيب آيت أباه

أزمة اللغة الفرنسية 
يد لها أن تكون  التي أر

لغة العلم واإلدارة 
ببالدنا،  واالستثمار 

تعود للواجهة مع كل 
موسم جامعي، إذ 

يخيم اليأس واإلحباط 
على الحاصلين على 
يا  الباكالور شهادات 

بكل  الوطنية 
المعربة،  أصنافها 

بسبب تلقيهم برامج 
باللغة  تعليمية 

العربية، وعدم قدرتهم 
على متابعة وتحصيل 

التعليمية  البرامج 
الجامعية  والتكوينية 

األجنبية باللغات 
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 اقتصاد الجزائر ينجرف نحو الهاوية

الجزائري،  االقتصادي  للشأن  المتتبعون 
املجهول،  نحو  بسرعة  ينزلق  ــه  أن يالحظون 
أرهقوا  الثروات  ونهب  التدبير  وسوء  فالفساد 
االقتصادي  الــوضــع  وأصــبــح  اقتصاد البالد، 

التردي  وهو  ألخــرى،  سنة  من  التردي  نحو  يسير 
الذي كرسته جائحة »كورونا«.

املؤشرات  جل  فــإن  الــدولــي،  النقد  لصندوق  تقرير  آخــر  وحسب 
االقتصادية لهذا البلد عرفت تراجعات مقلقة، إذ أن معدالت النمو لم 
تتجاوز 1.5 % خالل العشر سنوات األخيرة وتراجعت بـ 6 % سنة 
 42 194 مليار دوالر إلى  2020، ومخزون العملة الصعبة تراجع من 

2014 و2021، والعملة الجزائرية فقدت نتيجة  مليار دوالر بني سنة 
لذلك 20 % من قيمتها مقابل الدوالر خالل الخمس سنوات األخيرة، 
وهو أقوى تراجع للعمالت إفريقيا وعامليا، والتضخم هو اآلخر تراوح 
الجزائري  للمواطن  الشرائية  القدرة  أضعف  ما  وهو   ،% و6   5 بني 
الجاري  الحساب  ميزان  أصبح  فيما  األخيرة،  سنوات  العشر  خالل 
يناهز ناقص 10 % متم سنة 2020، وهو نفس املستوى الذي عرفه 
خالل العشر سنوات السابقة، نتيجة لتراجع مداخيل املحروقات التي 
اقتصادها غير متنوع،  كليا في صادراتها، ألن  الجزائر  تعتمد عليها 

وهو األمر الذي دفع املديونية العامة لالرتفاع بشكل قياسي.
عرفت  التي  العالم  في  القالئل  البلدان  بني  من  هي  فالجزائر 
مبادالتها مع الخارج تقلصا ناهز 30 في املائة خالل العشر سنوات 
األخيرة، بعد أن تراجعت الصادرات من 73 مليار دوالر سنة 2011 
إلى أقل من 34 مليار دوالر سنة 2020، كما أن الواردات تراجعت 

من 47 مليار دوالر إلى 41 مليار دوالر بني 2011 و2020.
أما البطالة في الجزائر، فقد قفزت إلى 15 في املائة، أي ما يناهز 

2.5 مليون عاطل جلهم من الشباب بدون مستقبل.
يقتني  النظام  زال  ال  املتردي،  االقتصادي  الوضع  هذا  ظل  في 
األسلحة الفتاكة التي بلغت وارداتها خالل العشر سنوات األخيرة، 
الذي  البلد  بهذا  التنمية  حساب  على  دوالر  مليار   150 يناهز  ما 
على  األعلى  وهي  املائة،  في   8.1 تناهز  فيه  الفقر  معدالت  زالت  ال 

مستوى القارة اإلفريقية.
داخل  تعقيدا  إال  األمور  يزيد  ال  املتأزم،  االقتصادي  الوضع  هذا 
إيجاد  أجل  من  للتحرك  هامشا  القائم  للنظام  يعطي  وال  البلد،  هذا 
حل للمشاكل التنموية املطروحة، والنتظارات املواطنني الجزائريني 

على أكثر من مستوى..
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن األوضاع االقتصادية 
تشكل  مما سيجعلها  وتعقيدا،  تدهورا  تزداد  الجزائر سوف  داخل 

العامل األساسي لتسريع انهيار النظام القائم.

»جري آ التاعس على سعد الناعس«
املجيد،  االستقالل  بعيد  نحتفل  ونحن 
التي  الجسام  التضحيات  ينكر  منا  أحــد  ال 
سبيل  في  األبرار  والوطنيون  شهداؤنا  قدمها 
أسمائهم  بـــإدراج  بعضهم  أنــصــف  الــوطــن، 
الذين استفادوا من مأذونيات  ضمن املقاومني 
استفاد  هؤالء،  جانب  أخرى، وإلى  وامتيازات 
جواسيس املستعمر الخونة  الحرب،  أغنياء 
أحرار  مقاومني  إقصاء  تم  حني  في  كثر،  وهم 
اعتراف  وال  وفاء  دون  والغالي  النفيس  بذلوا 
ــهــم  وذوي ــاؤهــم  ــن أب والزال  بــتــضــحــيــاتــهــم، 
بآبائهم  لحق  ــذي  ال الظلم  على  يتحسرون 
إلى يومنا هذا.. هكذا ينطبق املثل  وأجدادهم 
الشعبي على هؤالء »جري آ التاعس على سعد 

الناعس«.
فإن  األخــيــرة،  االستحقاقات  يخص  وفيما 
االنتخابات،  أغنياء  الشكارة« أو  »أصحاب 
سخروا الشباب من مقراتهم ومكاتبهم وشققهم 
ــؤهــالت الــدراســيــة  الــراقــيــة، ومــنــهــم ذوو امل
بأجور  االنتخابية،  حمالتهم  فــي  العالية، 
الفاسد  يوجد  املترشحني  هؤالء  ومن  زهيدة، 
منها  مختلفة،  قضايا  فــي  واملتابع  واألمـــي 
األخالقي...  وحتى  واإلداري  املالي،  الفساد 
كمستشارين  بمقاعد  ــفــوز  ال واســتــطــاعــوا 
حني  في  برملانيني،  أو  جهويني،  أو  جماعيني، 
هؤالء  حق  من  األصل  في  هي  املقاعد  هذه  أن 
وأكاديميا،  وعلميا  دراسيا  املؤهل  الشباب 
الشعبي:  مثلنا  عليهم  ينطبق  كذلك  هــؤالء 

»جري آ التاعس على سعد الناعس«.
ــت وســائــل  ــداول ــرى، فــقــد ت ومـــن جــهــة أخــ
ــي مـــؤخـــرا، شــريــط  ــاع ــم ــت الـــتـــواصـــل االج
واقعه  يعري  متقاعد  مغربي  لجندي  فيديو 
االجــتــمــاعــي وواقـــع زمــالئــه الــذيــن رابــطــوا 
وعصابة  الجزائر  مع  الصحراوية  بحدودنا 
مستديمة  عاهات  من  يعانون  البوليساريو، 
وأمراض مزمنة، ال تعويض عن حوادث الشغل 
وال أجر تقاعد يضمن لهم العيش الكريم، يتكلم 
أثناء  وأصدقائه  هو  معاناته  ويــروي  بحرقة 

مرتزقة  فيه  عاد  الذي  الوقت  رباطهم بالصحراء، في  فترة 
الثاني:  الحسن  املرحوم  امللك  نداء  الوطن مستغلني  وخونة 
بعد  األبطال  استقبال  ليستقبلوا  رحيم«،  غفور  الوطن  »إن 
العداء لوطنهم األصلي، ولينعموا بخيرات  أن كانوا يكنون 
هذا البلد، بل ليتقلدوا مناصب الحكم واملسؤولية، فمن أحق 
يا ترى بهذه املناصب، أليس هؤالء األبطال األشاوس الذين 

ضحوا وأخلصوا لوطنهم ؟

وعبودية  استغالال  يعرف  مجتمع  في  إننا 
بها  يقبل  و»حــكــرة«  عبودية  آخــر،  نــوع  من 
الضحايا ألنهم مجبرون وال حيلة لهم في ذلك 
ما  يعلم  فالكل  الدراسي،  مستواهم  كان  مهما 
يقع بمعظم الشركات الخاصة في املدن الكبرى 
التحرش  في  تتجلى  وخروقات  تجاوزات  من 
في  التعسفي  والطرد  الجنسي  واالستغالل 
حالة عدم الخنوع والخضوع لقرارات ونزوات 

رب العمل، واألمثلة كثيرة ومثيرة.
ــى ذلــــك، مـــا يقع  ولــعــل أبــــرز مــثــال عــل
الشكارة«  فـ»أصحاب  الخصوصية،  باملدارس 
ــذة ما  ــاتـ ــارون مــن األسـ ــخــت املــؤســســون، ي
والسوق  الطلب  يفوق  العرض  ألن  يشاؤون، 
يعرف كسادا وتضخما من أصحاب الشهادات 
يعوضون  لــذا  العمل،  عــن  العاطلني  العليا 
املــدارس،  ألربــاب  يــروق ويحلو  الــذي  باألجر 
واألســتــاذات االعــتــراض  لألساتذة  يحق  وال 
أو  حقوقية،  منظمة  أو  نقابة  إلى  االنتماء  أو 
اإلداري،  أو  التربوي  املدير  قــرارات  مناقشة 
الصواب،  كانت خاطئة وبعيدة عن  وإن  حتى 
عن  عبارة  التالميذ  وأمهات  واقتراحات آباء 

أوامر لألساتذة ينبغي تنفيذها.
يعيشون  واألســـاتـــذة  األســـتـــاذات  ــؤالء  هـ
بسبب  رهيبني  نفسيني  واحــتــراقــا  ضغطا 
كانوا  ســواء  ــدراء،  امل ملعظم  السيء  التعامل 
اآلباء  بعض  تهجم  وكذا  تربويني،  أو  إداريني 
واألمهات عليهم من حني آلخر، وحتى إن كان 
املتهجم ظاملا، تجبر األستاذة أو األستاذ على 

التنازل والسماح.
ــاذات مــســاكــني مــجــازون  ــتـ أســـاتـــذة وأسـ
والدكتوراه،  املاستر  شهادة  على  وحاصلون 
املــذكــرات  يشترون  يصححون،  يــحــضــرون، 
األطفال  واألقالم من أجرهم الزهيد، يحرسون 
ساعة   30 يشتغلون  والخروج،  الدخول  وقت 
أسبوعيا، يدعمون خارج أوقات العمل، يعدون 
يزينون  االمــتــحــانــات،  ينظمون  ــروض،  ــف ال
يتعدى  ال  ــذا  ه كــل  نفقاتهم،  على  األقــســام 
املــدارس  بعض  في  أقل  أو  درهــم   3000 األحيان  أغلب  في 
الكبيرة،  املتواجدة بمدن متوسطة أو صغيرة، أما في املدن 
فمهما عال األجر، فهو ال يكفي ملواجهة تكاليف الحياة، علما 
أن املؤسسني و»أصحاب الشكارة« كدسوا ثروات مهمة من 
يستخلصه  الــذي  الواضح  وغير  املبرر  غير  التأمني  خالل 
هؤالء من أولياء التالميذ عند بداية كل موسم دراسي جديد.
أال ينطبق املثل »جري آ التاعس على سعد الناعس« على هؤالء ؟

الهوداني سعيد 

    

د. إدريس الفينة

خلف أسوار  الضباب

الوحدة تقسو بال أنيس والليل يطول بال جليس
رغم نصيبي القليل وجسمي العليل أصبو للجديد

فهل من طموحي أستفيد؟
أيها النقاد: أحب الصمود فهل هذا عناد؟

كيف يحصل الوفاق والصراحة أصبحت ال تطاق
وأعدائها يرتدون قناع النفاق؟

جيش اليأس جرار، وعزميتي حتتاج إلى قرار
عمري قصيدة يف ديوان األيام، ومصيري يجري بال جلام

أواجه وسواس الشيطان بكل ما أملك من إميان
ما دام اخلالص من قيود الشك يوفر لي بعض األمان

لم أعد أصدق املظاهر، الشعارات تتغير واألفكار
فقدت حرية التعبير ولم تعد متلك املصادر

نفسي يف الذي يفهم ما أقول وبصدق الكلمات أخاطب العقول
وبكل مشاعري أخاطب الضمير، طامعا يف صحوة السكير 

فهل أنت مصغ أيها العبير؟
أعداء اخلير يقاتلون الفضيلة بكل وسيلة

ويتنكرون للقيم بنفوسهم العليلة
كيف يصفو العيش يف عالم الذئاب؟

والصواب يظهر فيه كالسراب
ثم يختفي خلف أسوار الضباب

بندريس عمراوي الطيب

الموسم الفالحي ليس مجرد أرقام

اعتادت الجهات املسؤولة عن القطاع الفالحي، أن تصدر 
أرقاما وإحصائيات تتحدث عن  في نهاية كل موسم فالحي، 
املحاصيل، وعلى الخصوص منها تلك التي تهم الحبوب وما 
يمت إليها بصلة، غير أن تلك األرقام في الغالب، تبقى بدون 
جاد  بشكل  استثمارها  في  يسهم  أن  شأنه  من  فعلي  تقويم 
في ما يأتي من املواسم الفالحية، بحيث يساهم ذلك التقويم 
الشامل في توجيه وإرشاد الفالحني قصد الدفع باإلنتاج نحو 
لدراسة  وسيلة  يكون  أن  بإمكانه  أن  كما  واألجــود،  األفضل 
من  تحتاجه  ومــا  وعطائها،  خصوبتها  ودرجــة  األراضـــي 
مقومات تعمل على الرفع من كمية وجودة املحاصيل، فضال 
املناسبة  البذور  واختيار  السقي،  مياه  استهالك  ترشيد  عن 
التوظيف  فإن  هــذا،  من  أكثر  بل  والجهات،  املناطق  حسب 
في  جادة،  دراسة  املــدروس  التقويم  هذا  مثل  لنتائج  األمثل 
أضحت  التي  املحاصيل  بعض  وفرة  من  يحد  أن  استطاعته 
تقترب من درجة التبذير الخطير للجهد، واالستنزاف األخرق 
املفرط  واالستهالك  للتربة،  املهلك  واإلضعاف  املائية  للفرشة 
املثال  الصيفية  الفواكه  بعض  في  إليها، ولنا  وما  لألسمدة 
الواضح في هذا الصدد، فها هو البطيخ األحمر )الدالح( قد 
صار في األعوام األخيرة يغرق األسواق في وقت محدد، فتعج 
به، إلى جانب أماكن البيع املعتادة، جنبات الطرق الرئيسية، 
كل  والــدروب،  األحياء  وسط  الباعة  به  ويجول  والساحات، 
من  عليه  صرف  عما  جدي  تساؤل  دون  بخسة،  بأثمنة  ذلك 
عناء، وما استهلكه من مياه، ما أشد الحاجة املاسة إليها في 

هذا الزمان، واألسف كل األسف، أن الوفرة الوافرة ملثل هذا 
املنتوج التي تحمل كل سمات الخلل والشذوذ، ال تطرح على 
بساط الدراسة املسؤولة، بغية اجتناب تكرار أثارها السلبية 
إن  إذ ما  القادمة،  الفالحية  املواسم  أكثر من صعيد في  على 
تلوح بشائر عملية الزرع في األفق حتى يبادر املتطلعون إلى 
أن  الزمن من أجل  الحقول في سباق مع  تهيئة  إلى  األرباح، 
اكتراث  دون  األوان  قبل  األسواق  في  املحصول  بواكر  تكون 
ألمر اإلساءة إلى التربة واملياه، واألسمدة، وصحة املستهلك 

فوق ذلك كله.
ــفــالحــي، أن  ــن واجـــب املــشــرفــني عــلــى الــقــطــاع ال إن م
يتم  حتى  الــخــروقــات،  هــذه  مثل  إلــى  اهتمامهم  يوجهوا 
الحقول  بها  تجود  التي  املنتوجات  كل  الصارم في  التحكم 
والضيعات، بحيث تحدد الكمية املستهلكة مسبقا، وكذا املدة 
التي ستكون فيها داخل األسواق، لينال كل منتوج حظه من 
االستهالك بدل أن يحل الكل في وقت واحد، وما يرافق ذلك 
التحكم  أن  كما  القمامة،  جمع  مكبات  عليه  تشهد  تبذير  من 
املشار إليه، بإمكانه أن يوزع مناطق الزراعة بدقة، مع اعتماد 
نظام التناوب والدورات الزراعية، من خالل دراسات ميدانية 
التوظيف  مع  والتقنيني،  الفالحيني  املهندسني  إشراف  تحت 
الحواسيب  توفرها  باتت  التي  املعلوماتية  للبرامج  األمثل 
قد خطا خطوات جبارة  العصري  الزراعي  فاملجال  املتقدمة، 
على  املعطاء  بلدنا  في  فلنعمل  الرشيد،  التخطيط  مجال  في 
من  أمــام  مفتوحا  املجال  نترك  ال  حتى  استثمارها  حسن 
بالتربة،  العبث  إلى  العريضة،  وهوامشها  األرباح  أعمتهم 
والتضييع الالمسؤول للمياه الجوفية، خصوصا في املناطق 
الزيادة في حجم  املفرط لألسمدة قصد  الجافة، واالستعمال 
ذات  اختالالت  من  ذلك  كل  عن  ينجم  وما  املحاصيل،  وكمية 

التأثيرات السلبية على أكثر من صعيد.

محمود عثمان 

إننا في مجتمع 
يعرف استغالال 

وعبودية من 
نوع آخر، عبودية 

و»حكرة« يقبل 
بها الضحايا ألنهم 
مجبرون وال حيلة 

لهم في ذلك مهما 
كان مستواهم 

الدراسي، فالكل 
يعلم ما يقع 

الشركات  بمعظم 
الخاصة في المدن 

الكبرى من تجاوزات 
وخروقات)...(. 
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متابعات

بويبالن.. القرية المنسية 
منذ االستعمار 

بإقليم  بويبالن  منطقة  تعاني 
املنطقة،  في  الطرق  غياب  من  تازة، 
ــة الـــدواويـــر  ــن ــا يــجــعــل ســاك ــم م
املتواجدة في هذه الجماعة الترابية 
في عزلة عن املناطق الحضرية، في 
وأيضا  النقل  لوسائل  تــام  غياب 
للطرق التي تشكل العائق الحقيقي 
للساكنة في القرن 21، رغم النداءات 
من  للعديد  املــتــكــررة  ــراســالت  وامل
والفعاليات  املحلية  الجمعيات 

املنتخبة.
فقد عرفت املنطقة خالل السنوات 
ــحــوادث  ــن ال املــاضــيــة، الــعــديــد م
اختفاء  حــادثــة  منها  املــأســاويــة، 
راعي الغنم وسط الثلوج بعد عودة 
وظلت  بــدونــه،  املنزل  إلــى  األغــنــام 

ملدة  عنه  تبحث  واملصالح  الساكنة 
جثة  عليه  العثور  ليتم  أســبــوع، 
حادثة  ثم  املرتفعات،  وسط  هامدة 
املخاض  جاءها  التي  الحامل  املرأة 

فوق الحمالة.
بويبالن  تــربــط  الــتــي  فالطريق 
على  ظلت  وبــوملــان،  ــازة  ت بمدينة 
حــالــهــا مــنــذ عــهــد االســتــعــمــار، لم 
ترميم،  أو  إصــالحــات  ألي  تخضع 
ووسائل  السيارات  على  ويصعب 
كثرة  بسبب  منها  العبور  النقل 
التي  املـــزريـــة  ــة  ــحــال وال ــحــفــر،  ال
التساقطات  نتيجة  عليها  أصبحت 
الساكنة  تشتكي  حيث  والــثــلــوج، 
الجماعات  بني  التنقل  صعوبة  من 
مسالك  غــيــاب  بسبب  والـــدواويـــر 

طرقية معبدة.
رئيس  بورايص،  مصطفى  يقول 
والبيئة«،  للتنمية  »بويبالن  جمعية 
أن منطقة بويبالن توجد في املغرب 
الــعــمــيــق مــنــذ عــهــد االســتــعــمــار، 
املدن  بقية  عن  تامة  عزلة  في  وهي 
املسافة  أن  من  بالرغم  والحواضر 

كلم،   60 ســوى  فــاس  وبــني  بينها 
45 كلم،  وعن مركز أهرمومو سوى 
بويبالن،  جماعات  جل  أن  مضيفا 
تعيش  كلها  ــازريــن،  وت ومــغــراوة، 
عن  البعد  كــل  وبعيدة  التهميش 
التي  التنمية  وبــرامــج  مخططات 
املؤسسات  أو  الحكومة  تضعها 

املنتخبة.
الساكنة  مــعــانــاة  أن  ــح  وأوضــ
ــذي  ال التهميش  ــل  ظ ــي  ف كــثــيــرة 
تــعــيــشــه املــنــطــقــة فـــي ظـــل غــيــاب 
تعليمية  ومؤسسات  صحية،  مراكز 
الــذي  الكبير  والنقص  ومـــدارس، 
املنطقة  في  الــدواويــر  منه  تعاني 
من املاء الصالح للشرب والكهرباء، 
رغم أن املنطقة تزخر باملوارد املائية 
هناك  أن  إال  الــواســعــة،  والــفــرشــة 
الناس  لــدى  وصعوبات  إكــراهــات 
نقل  صعوبة  بسبب  اآلبـــار،  لحفر 
دواوير  إلى  الحفر  ومعدات  آليات 
بــويــبــالن بــســبــب غــيــاب املــســالــك 

الطرقية.
ــالن  ــب ــوي فـــمـــعـــانـــاة ســـاكـــنـــة ب

إلى  تنتقل  املحيطة،  والـــدواويـــر 
أبنائها الذين يعانون يوميا من أجل 
االبتدائية  املـــدارس  إلــى  الــوصــول 
تكرارنت، تنغط،  املتواجدة بدواوير 
ــن،  تــانــطــروشــت، تــمــغــورت، وإزالفـ
والتي توجد في حالة مزرية وتحتاج 
مدارس  تكون  حتى  إصالحات  إلى 
إلى ذلك،  للتعليم، باإلضافة  صالحة 
هناك معاناة وصعوبات كبيرة لدى 
غياب  بسبب  املنطقة  ــذه  ه أبــنــاء 
ثانوية،  أو  الجماعة  في  إعــداديــة 
جماعة  إلى  للذهاب  يضطرهم  مما 
التعليمي  املــســار  إلكــمــال  مــغــراوة 
واإلقامة باملؤسسة الداخلية، بحيث 
أن شبح الهدر املدرسي يهدد غالبية 
الفقر  بسبب  والتالميذ  الفتيات 
التي  والعزلة  األســرة  عن  والبعد 
الثلوج،  تساقط  خــالل  يعيشونها 

مما يحرمهم من زيارة أهاليهم.
منطقة  تتوفر  أخرى،  ناحية  ومن 
سياحية  مــؤهــالت  على  بــويــبــالن 
منطقة  أفــضــل  تجعلها  قــد  كبيرة 
نظرا  املــمــلــكــة،  شــمــال  فــي  جبلية 

لتوفرها على موارد مائية وبحيرات، 
سنة  أنشئت  قديمة  للتزلج  ومحطة 
ــواد  و»ال »إغــز«  مغارة  مثل   ،1958
ومنابع  »تامدا«،  وبحيرة  البارد«، 
»أيت إسماعيل«،  »أدمام«، وشالالت 
إال أن غياب املسالك الطرقية يجعل 
الوصول إلى هذه الطبيعة واملناظر 
التهميش  ظل  في  صعبا،  الخالبة 
انتظار  فــي  املنطقة  تعيشه  ــذي  ال
واألقاليم  العماالت  مجالس  تحرك 
القطاع  عــن  املــســؤولــة  ــوزارة  ــ والـ

السياحي.

إمشيحن.. منطقة
 خارج قطار التنمية 

بإقليم  تعيش جماعة بني حسان 
أزيالل، خارج مجال التنمية، بسبب 

الــتــهــمــيــش واإلقـــصـــاء من 
التنموية  والبرامج  املشاريع 

األطلس  جبال  سكان  يعيش  سنة،  كل  من  الفترة  هذه  خالل 
ارتفاع  يصل  حيث  القارس،  البرد  جراء  كبيرة  معاناة  والمرتفعات، 
الجبلية  السفوح  إلى  الطريق  أو مترين، ويصبح عبور  الثلوج مترا 
مخاطرة غير محسوبة العواقب، كما تصبح العديد من القرى في 

شبه عزلة تامة.
المناطق،  هذه  في  الثلوج  وتساقط  للحرارة  الحاد  فاالنخفاض 
حيث  الــمــدارس،  تالميذ  هم  منه  واألخير  األول  المتضرر  يكون 
بنيات  هشاشة  ظل  في  الــقــارس  البرد  مع  المعاناة  يكابدون 
اآلباء  يجعل  الذي  الفقر  تفشي  وكذلك  التعليمية،  المؤسسات 
أو  ألبنائهم،  البرد  من  الواقية  المالبس  توفير  على  قادرين  غير 
لمواجهة  الالزمة  الطاقة  تعطيهم  التي  التغذية  توفير  حتى 

قساوة الطقس، ما يؤثر على التحصيل الدراسي.

الريف،  مناطق  وفي  األطلس  جبال  في  المناطق  من  العديد 
المسالك  غياب  بسبب  الشتاء،  فصل  خــالل  تامة  عزلة  تعاني 
والمجالس  الجماعات  قبل  من  تنموية  مشاريع  وانعدام  الطرقية 
وغياب  المسؤولين،  المباالة  ظل  في  العماالت،  أو  المنتخبة 

مشاريع حكومية للنهوض بساكنة المغرب العميق.
القاطنة  األســر  بحث  يصبح  القاسية،  الظروف  هــذه  ظل  في 
قصد  للغاية،  صعبا  الحطب،  من  كمية  عن  المرتفعات  هذه  في 
التي  الطينية  بيوتهم  داخــل  ــدفء  ال من  قليل  على  الحصول 
في  تنخفض  التي  الطقس،  برودة  بسبب  »ثالجات«  إلى  تتحول 
ما  الصفر،  تحت  والعشرة  الخمسة  دون  ما  إلــى  األحيان  بعض 

يجعل العيش بقمم هذه الجبال أشبه بالمستحيل.

أنفكو وبويبالن وإمشيحن..
 مناطق تحت رحمة الصقيع
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املنتخبة  املجالس  تنجزها  التي 
ــم،  ــي ــل ــس الــعــمــاالت واإلق ــجــال وم
وتعتبر من أكبر الجماعات القروية 
عدة  من  تتكون  حيث  املنطقة،  في 
تيرست،  گيمي،  )إمشيحن،  دواوير 
إبراغن، تيزي، مسكاون...(، كما أن 
 14 تضم  لوحدها  إمشيحن  منطقة 
أيت  الحاج،  أيت  بولفرسي،  دوارا: 
خورحو، أيت تامليحات، أيت حقي، 
أيت خويا حماد، أيت حمادي، أيت 
تعرابت، أيت علي، أيت حسيبون...

يــقــول الــفــاعــل الــجــمــعــوي، علي 
ــل  ــ أوبـــيـــه، عــضــو جــمــعــيــة »األم
للتنمية«، أن املنطقة إمشيحن تعيش 
االجتماعية  املــشــاكــل  مــن  الكثير 
ببقية  تربطها  طريق  غياب  ظل  في 
الجماعات الترابية، وغياب للقناطر 
تعبر  التي  الثالثة  الــوديــان  فــوق 
إلى  حياتها  تحول  والتي  القبيلة، 
ومع  الشتاء  فصل  تامة خالل  عزلة 
الساكنة  الثلوج، مما يجعل  تساقط 
معزولة عن بقية الجماعات الترابية 
وبــعــيــدة عــن املــجــال الــحــضــري، 
يتضمن  إمشيحن  دوار  أن  مضيفا 
ــدوره عــدة دواويـــر أخــرى تعاني  ب
للشرب،  الصالحة  املياه  نقص  من 
والطرق  والتعليم  الصحة  وغياب 

املعبدة.
لديهم  املنطقة  أبناء  أن  وأوضــح 
مدرسة ابتدائية واحدة، وهي عبارة 
عن بناية قديمة ومهترئة، في غياب 
وسيلة  حتى  إعدادية،  مؤسسة  ألي 
ملكية  فــي  والــتــي  الوحيدة  النقل 
أطفال  تكفي  ال  الجمعيات،  إحــدى 
املــدرســة  ــى  إل لالنتقال  الـــدواويـــر 
الجماعاتية التي تبعد بـ 30 كيلومتر 
عن إمشيحن، ويجب على كل تلميذ 
شهريا  ــا  درهــم  50 ـــ  ب املــســاهــمــة 
إلى  مشيرا  النقل،  من  لالستفادة 
أن فترة تساقط الثلوج تصعب على 
االنتقال  والــدواويــر  املنطقة  أبناء 
اإلعدادية  وأن  املدارس، خاصة  إلى 
تيرست  قبيلة  في  توجد  الوحيدة 
بعدة  الدواوير  بقية  عن  تبعد  التي 
كيلومترات، وال تتوفر على مؤسسة 
إلقامة  الطالبة«  »دار  أو  داخلية 
يساهم  مما  والتالميذ،  الفتيات 
والهدر  الــدراســة  عن  االنقطاع  في 

املدرسي.
الــقــاطــنــة  األســــر  أن  وأضـــــاف 
تستطيع  وال  الفقر  تعاني  باملنطقة 
توفير مالبس البرد ألبنائها، خاصة 
مــع تــســاقــط الــثــلــوج بــكــثــرة، مما 
في  الساكنة  معاناة  من  يضاعف 
واملــواد  التدفئة  حطب  عن  البحث 
ضعف  بسبب  األساسية  الغذائية 
تصبح  حيث  املــاديــة،  اإلمكانيات 
الخارجي  العالم  عن  تامة  عزلة  في 
ــغــالق الــطــريــق الــتــي تعد  بــعــد ان
للتواصل مع بقية  البوابة الوحيدة 
الدواوير والجماعات األخرى، مبرزا 
أن هذه املعاناة يومية بسبب انعدام 
وسائل النقل في منطقة جماعة بني 
حسان، حيث يضطر السكان للبحث 
أزيالل  إلى  للتنقل  »الخطافة«  عن 
لكون  املــســتــشــفــى،  إلـــى  لــلــذهــاب 
سيارة اإلسعاف التابعة للجماعة ال 
تصل لهذه املنطقة، كما أن الناس ال 
يبادرون لالتصال باملستشار املكلف 

بهذه الخدمة.
الــنــســاء  ــة  ــي وضــع أن  ــابـــع  وتـ
صعبة  املــنــطــقــة  فـــي  الـــحـــوامـــل 
لــلــغــايــة، جـــراء اإلهــمــال وغــيــاب 
في  طبيبة  أو  ــاف  اإلســع ســيــارة 
يدفع  مما  الصحي،  املستوصف 
بأزواجهن للبحث عن النقل السري 
أو االستعانة بوسيلة نقل للوصول 

إلى املستشفى.
النساء  إحـــدى  أن  ــى  إل مشيرا 
ــحــوامــل عــاشــت مــرتــن ظــروفــا  ال
املستشفى  ــى  إل لــلــوصــول  صعبة 

البرد،  بسبب  توأمن،  والدة  قصد 
الوالدة  في  ثم  فقدت رضيعة،  حيث 
ووصلت  حالتها  تدهورت  الثانية 
في  تأخرها  بسبب  اإلنعاش  لغرفة 
ظل  فــي  املستشفى  ــى  إل الــوصــول 
غياب اإلسعاف، الشيء الذي يتكرر 
الحوامل  النساء  مــع  مــرة  كــل  فــي 

باملنطقة.
موجودة،  املائية  »الفرشة  وقال: 
اآلبــار،  لحفر  تحتاج  الساكنة  لكن 
لتغطية  كــافــيــة  غــيــر  واملــــــدارس 
املنطقة، وتوجد إعدادية واحدة في 
منطقة بني حسان بعيدة وال تتوفر 
على داخلية أو إقامة للتالميذ، إلى 
الطرقية،  املسالك  انــعــدام  جــانــب 
قناطر  ــى  إلـ إمــشــيــحــن  ــاج  وتــحــت
املنطقة،  يعزل  الــذي  الــوادي  فــوق 
النقل  وسائل  غياب  إلى  باإلضافة 
صعوبات  يخلق  مما  واإلســعــاف، 
يتطلب  الــذي  الشيء  الناس،  لــدى 
املحلين  ــن  ــســؤول امل مــن  ــدخــل  ت
جمعوية  فعاليات  مــن  ــادرات  ــب وم

لتخفيف املعاناة عن السكان«.

أنفكو.. قرية المغرب
 غير النافع 

ميدلت،  بإقليم  أنفكو  قرية  تقع 
الصعيد  على  مشهورة  قرية  وهي 
الصعبة  املعاناة  بسبب  الوطني، 
جــراء  ســاكــنــتــهــا  تعيشها  ــي  ــت ال
بسبب  القاسية  املناخية  الظروف 
عن  وعزلها  لها،  الثلوج  محاصرة 
الذي  الشيء  اإلقليمية،  الجغرافية 
يواجهون  فيها  املواطنن  يجعل 
عدة  منذ  وصعبا  مجهوال  مصيرا 
التي  الحوادث  من  بالرغم  سنوات، 
جــراء  ونسائها  ألطفالها  حصلت 
وإيجاد  الصحية،  املــراكــز  انــعــدام 

منها  تعاني  التي  للمشاكل  حلول 
أعــلــن عــن تشييد  الــقــريــة، والــتــي 
على  تنفذ  لم  لكنها  فيها،  مشاريع 

أرض الواقع.
الشتاء، تصبح حياة  خالل فصل 
سكان قرية أنفكو مرتبطة بالحطب، 
للتدفئة  الخشب  والبحث عن بعض 
يصل  الذي  القارس  البرد  ومقاومة 
10 تحت الصفر، ويجعل السكان  لـ 
فــي مــعــزل عــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
عدة  السكان  وجه  أن  سبق  بحيث 
التي  الثلوج  كثرة  بسبب  ــداءات  ن
يصل  والتي  املنطقة،  على  تتهاطل 
ارتفاعها إلى 4 أمتار، الشيء الذي 
لهذا  الشيوخ واألطفال،  يهدد حياة 
فمعظم سكان القرية بدأوا في جمع 
الغذائية  املــواد  وتخزين  الحطب 
ــزيــت  ــة مــثــل الــســكــر وال األســاســي
والبرد  للشتاء  استعدادا  والدقيق، 
املنطقة  يكتسح  الـــذي  الــقــاســي 

وملواجهة املصير. 
حميد عال، فاعل جمعوي باملنطقة، 
يرى أن اإلكراهات التي تعاني منها 
البعد  في  تتجلى  النائية  املناطق 
الوثائق،  على  للحصول  اإلدارة  عن 
تنضاف إليها معاناة الساكنة خالل 
فصل الشتاء في جمع حطب التدفئة 
ــة بــإمــكــانــيــات  واملـــــواد األســاســي
ــم من  ــحــدودة، فــي غــيــاب أي دع م
املجالس  أو  السلطات  أو  الــدولــة 
املنتخبة، مضيفا أنه تساقط الثلوج 
قد يطول ملدة أسبوع، ويمنع الناس 
إلى   4 ملدة  بيوتهم  من  الخروج  من 

5 أيام.
تمنع  الطقس  ــواء  أجـ أن  وأكـــد 
التالميذ من مواصلة الدراسة بسبب 
صعوبة التضاريس والطريق، حيث 
أن القرية تتوفر على ملحقة إعدادية 
 6 لقطع  ــال  ــف األط يضطر  واحـــدة 
مشيرا  إليها،  للوصول  كيلومترات 
والعوامل  الــظــروف  هــذه  أن  ــى  إل
ومغادرة  املدرسي  الهدر  من  تزيد 

خاصة  الدراسية،  للفصول  األطفال 
في ظل غياب وسائل النقل والطريق 

الصعبة.
في  الصحي  املجال  أن  وأوضــح 
ونقص  الخصاص  يعاني  املنطقة 
الــخــدمــات  انــعــدام  بسبب  كــبــيــر، 
املستوصف  في  ــة  واألدويـ الطبية 
فيه  توجد  والذي  املحلي،  الصحي 
حيث  طبيب،  بــدون  ممرضة  فقط 
 300 مبلغ  لــدفــع  املــريــض  يضطر 
درهم لسيارة اإلسعاف لكي تقله إلى 
إلجراء  تونفيت  جماعة  مستشفى 
أو  ــة،  ــالزم ال الطبية  الفحوصات 
بسيطة  وصفة  على  فقط  الحصول 
سكان  معاناة  أن  مبرزا  لــأدويــة، 
القرية كثيرة في ظل غياب طبيب أو 
يخلق  الذي  الشيء  باملركز،  طبيبة 
الحوامل  للنساء  أخـــرى  مــعــانــاة 
واملرضى املصابن بأمراض مزمنة.

بن  الرابطة  الطريق  أن  واعتبر 
تونفيت،  الترابية  والجماعة  أنفكو 
والتي مسافتها 60 كلم، غير صالحة 
تستغرق  إذ  مزرية،  جد  حالة  وفي 
ونصف،  ساعتن  حوالي  السيارة 
ــذي يــخــلــق صــعــوبــات  ــ الـــشـــيء ال
إلى  التوجه  في  الراغبن  للمرضى 
الطبيب،  ملقابلة  املحلي  املستشفى 
ــراض  األغـ بعض  قــضــاء  ألجــل  أو 
ــراء بــعــض املـــواد  ــة أو شـ ــ اإلداريـ
ال  القرية  أن  على  مؤكدا  األساسية، 
لكونها  التنمية  خارج  تعيش  زالت 
املصالح  وعــن  املــركــز  عــن  بعيدة 
اإلدارية واملستشفى وال تتوفر على 

مؤسسات تعليمية كافية.
يعانون  املنطقة  شباب  بأن  وقال 
انسداد  بسبب  القرية  فــي  كثيرا 
الــوعــي، مــمــا يدفع  ــاق وقــلــة  ــ اآلف
األخرى  املدن  إلى  للهجرة  غالبيتهم 
بحثا عن العمل، نظرا النتشار الفقر 
القدرة  ــدم  وع اإلمكانيات  وغــيــاب 
إلى  مشيرا  والصبر،  التحمل  على 
غياب املشاريع أو فرص للشغل في 

املنطقة، سواء من الجهات املسؤولة 
رغم وجود مؤهالت سياحية واملياه 
والغابات، لتنمية املنطقة والساكنة.

تكليلت.. المنطقة 
المظلومة 

التابعة  تكليلت  ساكنة  تعاني 
من  تارودانت،  بعمالة  إغرام  لدائرة 
املياه، خاصة  في مصادر  كبير  شح 
الــذي  الــشــيء  الــصــيــف،  فــي فصل 
بحثا  للناس  كبيرة  معاناة  يخلق 
عن قطرة ماء، باإلضافة إلى مشاكل 
الصحية  املراكز  ببعد  تتعلق  أخرى 
املــجــاورة  والــدواويــر  املنطقة  عــن 

بسبب الطريق غير املعبدة.
الفقر  تعاني  تكليلت  ساكنة  جل 
يدفع  ــذي  الـ ــشــيء  ال والــهــشــاشــة، 
عن  بحثا  للهجرة  املنطقة  أبــنــاء 
العائلة  ومــســاعــدة  ــادي  املـ الــدخــل 
يعاني  التي  والبطالة  الفقر  ظل  في 
شركة  ــود  وج رغــم  الشباب،  منها 
والتي  املعادن  عن  بالتنقيب  خاصة 
للمنطقة  املائية  الفرشة  تستنزف 
دون أن يستفيد السكان من أي شيء 
أو فتح فرص شغل ألبناء الدواوير.

فاعل جمعوي،  يقول غراس جاو، 
أن املنطقة تعيش التهميش وتحتاج 
باملجاالت  للنهوض  الدولة  دعم  إلى 
البسيط  الــفــالح  ودعــم  الفالحية، 
التي  للساكنة  التنمية  وتحقيق 
إلى  واإلقصاء، مشيرا  الظلم  تعيش 
تتم بطريقة غير  املشاريع  أن بعض 
مدروسة، مثل مشروع غرس أشجار 
الزيتون أو »املشروع األخضر« الذي 
تم بدون دراسة لطبيعة املنطقة التي 
مما  السنة،  طيلة  الجفاف  تعاني 
بسبب  بالفشل  املشروع  هذا  يهدد 
بالتنقيط،  السقي  نظام  اعتماد  عدم 
من  كبير  عــدد  جفت  بعدما  خاصة 

األشجار التي تم غرسها من قبل.
كثيرة  مشاكل  هناك  أن  وأضــاف 
منها  املنطقة،  ساكنة  فيها  تتخبط 
واقتحامهم  الــرحــل  الــرعــاة  تدخل 
الحرث  إلفــســاد  الــســكــان  ــي  ألراضـ
والغرس، وإتالف األشجار والثمار، 
باإلضافة إلى إطالق الخنازير البرية 
الحقول  على  باملئات  تــقــدر  الــتــي 
تدمير  من  تزيد  والتي  واألشــجــار 
تجاهل  ظل  في  املواطنن  أراضــي 
شكايات  ــم  رغ املــســؤولــة  الــجــهــات 

املواطنن املتضررين. 
من  املــســؤولــة،  الجهات  ونــاشــد 
الضرر  لرفع  العاجل  التدخل  أجل 
الرحل  الرعاة  تدخل  من  الحاصل 
تقديم  على  املعادن  شركة  وإجبار 
الساكنة املحلية للشغل في أوراشها 
على الغير، داعيا الجهات الحكومية 
لاللتفات إلى معاناة السكان اليومية 

بسبب نقص املوارد واإلمكانيات.
التي تعرفها  البرد  ففي ظل موجة 
دعــوات  انتشرت  النائية،  املناطق 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
املساعدات  حشد  أجــل  من  مؤخرا، 
في  وذلك  النائية،  باملناطق  للقاطنن 
إطار التضامن مع سكان هذه املناطق 
والذين يعانون ظروفا مناخية صعبة 
الحرارة،  درجــات  انخفاض  بسبب 
املنتخبة  الــجــهــات  اهــتــمــام  ــدم  وعـ
مــبــادرات  تظل  حيث  ــة،  ــســؤول وامل
التي  واملــســاعــدات  املدني  املجتمع 
الوسيلة  هــي  الجمعيات،  تقدمها 
سكان  عن  العبء  لتخفيف  الوحيدة 
اهتمام  عــدم  ظل  في  املناطق،  هــذه 
املجالس املنتخبة باملجال االجتماعي 

مع قرى املغرب العميق.

خالل فصل الشتاء، 
تصبح حياة سكان 

قرية أنفكو مرتبطة 
والبحث  بالحطب، 
عن بعض الخشب 
ومقاومة  للتدفئة 
البرد القارس الذي 

يصل لـ 10 تحت الصفر، 
ويجعل السكان في 

معزل عن العالم 
الخارجي، بحيث سبق 

أن وجه السكان 
عدة نداءات بسبب 

كثرة الثلوج التي 
على  تتهاطل 

والتي  المنطقة، 
يصل ارتفاعها إلى 

4 أمتار، الشيء 
الذي يهدد حياة 

الشيوخ واألطفال

يس واإلسعاف في القرى النائية طرق بدائية للتدر
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  ثقـافة

العدد: 1582 من 19 إلى 25 نونبر 2021

لقاءات لتكوين ثقافة رياضية 
لدى الشباب

تــنــظــم جــامــعــة محمد 
اخلــــــــامــــــــس بــــــالــــــربــــــاط، 
ــبـــر  نـــونـ  27 إلــــــــى   2 مــــــن 
ــا ريــاضــيــة  ــامـ اجلــــــاري، أيـ
يف كـــرة الــســلــة والـــ»مــيــنــي 
بـــــاســـــكـــــيـــــط« لـــلـــفـــتـــيـــان 
والــــــــفــــــــتــــــــيــــــــات، وذلــــــــــك 
ــلـــى  ــم عـ ــ ــهــ ــ تــــشــــجــــيــــعــــا لــ
ممــارســة الــريــاضــة، التي 
ــــت مــهــمــة  ــا زالــ ــ ــانـــت ومـ كـ
التي  الفئة،  يف منو هــذه 
الوطن،  مستقبل  تعتبر 
كــمــا تــعــرف هـــذه األيــــام، 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تـــنـــظـــيـــم الـ
ــتــــي لــقــيــت  ــدوات الــ ــ ــنــ ــ الــ
اســتــحــســانــا كــبــيــرا لــدى 
احلــــــاضــــــريــــــن، خـــاصـــة 
التي  القيمة  احملــاضــرة 
األستاذة سميرة  ألقتها 

حــمــامــة، مــديــرة املــركــب الــريــاضــي 
األمير موالي عبد اهلل، والتي ألقت األضواء من خاللها على 

أهمية الرياضة لدى فئة الشباب.
األساتذة  من  العديد  حضرها  التي  الندوة  هذه  وساهمت 
الرياضة  يخص  فيما  الــنــقــاش  إغــنــاء  يف  والطلبة،  املهتمني 

اجلامعية، ودورها الكبير يف تكوين شخصية الشباب.
العليا يف قطاع  األطــر  السيدة سميرة حمامة من  وتعتبر 
املهنية  العالي وجتربتها  الرياضة، بفضل تكوينها األكادميي 
وامليدانية، حيث مثلت املغرب يف العديد من امللتقيات القارية 

والدولية.

  

40 صــورة 
لتاريخ البشرية في معرض بالرباط

تالقح الثقافات في العرائش

ــاء  ــثــاث ــوم ال ــ ــح ي ــت ــت اف
محمد  بــمــتــحــف  املـــاضـــي 
الـــســـادس لــلــفــن الــحــديــث 
معرض  بالرباط،  واملعاصر 
الغضب  »بـــن  بــعــنــوان: 
النابض  القلب  والرغبة.. 
لــإنــســان«، حــيــث جــاءت 
ــذي  ــ ــرة املــــعــــرض، ال ــكـ فـ
الوطنية  املؤسسة  تنظمه 
ــى غــايــة 8  ــ لــلــمــتــاحــف إل
مـــــارس املـــقـــبـــل، كــثــمــرة 
بن  مشترك  وتفكير  تعاون 

الفرنسي  املــصــور  الــفــنــان 
ــن كـــودريـــو. ــارولـ ــكــاتــبــة كـ ــه ال ــت ــان ومــواطــن ــن ــســي  جـــيـــرار ران
يقيم  وهــو  الفوتوغرافية،  بالصور  كتابة  املعرض  هــذا  ويشكل 
ثاثة  حــول  ينتظم  مسار  ضمن  واملحكيات،  الصور  بن  حــوارا 
صغير  و»رجـــل  رائـــع«  و»عــالــم  »تــحــوالت«  عناوين  تحمل  أجـــزاء 
أربعن  تضم  رحلة  في  بالزائر  يسافر  أنــه  كما  كبير«،  عالم  في 
جيرار  عدسة  التقطتها  البشرية،  تــاريــخ  حــول  ضخمة  صــورة 
ــداع كــارولــن  ــ ــن إب رانــســيــنــان، وثـــاث مــنــشــآت كــالــيــغــرافــيــة م
الهجن. البشري  الخليط  الكتشاف  رحلة  املعرض  ويعد   كودريو، 
لإنسان«،  النابض  القلب  والرغبة..  الغضب  »بن  معرض  ويضم 
صورا أبدع في التقاطها املصور الفرنسي بجمالية وتاريخ يعادالن 
بعمقهما وفنيتهما لوحات أكبر رسامي عصر النهضة والفن الحديث، 

من قبيل كارفاج وفياسكيس ودا فنتشي ودوالكروا وجيريكو.

ملهرجان  عشر  الثامنة  الـــدورة  فــي 
أكادير الدولي للسينما والهجرة، الذي 
ما  الثقافية«  »املبادرة  جمعية  تنظمه 
بن 13 و18 دجنبر املقبل، سيتم تسليط 
الضوء على توطيد العاقات بن املغرب 
وإسرائيل، ومساهمة الفنون، من بينها 
الثقافية  الروابط  تعزيز  في  السينما، 

بن الدول.
ــيــس مــهــرجــان  ــرئ ــاغ ل ــ وحــســب ب
فإن  مبارك،  إدريس  والهجرة،  السينما 
املغرب  في  اليهودية  الثقافة  »تكريم 
الثقافة  مساهمة  على  الضوء  وتسليط 
املغرب  بــن  الــشــراكــة  فــي  والسينما 
لخلق  وسيلة  أيضا  هــو  وإســرائــيــل، 
بن  والتسامح  والوئام  للحوار  فضاء 

األجيال الحالية والصاعدة«.
وبهذه املناسبة، سيتم تنظيم محاضرة 
بمشاركة سفير إسرائيل باملغرب، ديفيد 
خالها  يــتــم  ــرف،  شـ كضيف  غــوفــريــن 
هذه  ومتانة  تنوع  على  الضوء  تسليط 
التبادل  تعزيز  سبل  ومناقشة  العاقة، 
سيؤطرها  والتي  البلدين،  بن  الثقافي 
حيمد،  الرحيم  عبد  الجامعي  األستاذ 
الفرنسي  املخرج  من  كل  فيها  ويشارك 
لدى  املــعــروف  هشكار،  كمال  املغربي 
»تنغير القدس«، مديرة  الجمهور بفيلمه 
املغربي  الــيــهــودي  املتحف  ومحافظة 

الكاتب  رحيحل،  زهور  البيضاء،  بالدار 
العام للفيدرالية الفرنسية ليهود املغرب، 
سيمون حاييم سكيرا، مؤسس ومحافظ 
متحف الفن اليهودي املغربي ببروكسيل، 
ألكسندرا  اإلنــتــاج  مديرة  داهـــان،  بــول 

طهار، واملخرج الفرنسي باتريك أتالي.
النسخة  فعاليات  ضمن  سيتم  كما 
الثامنة عشر من هذه التظاهرة الثقافية، 
بول  يؤطرهما  فنين  معرضن  تنظيم 

الفن  متحف  ومحافظ  مؤسس  داهــان، 
اليهودي املغربي ببروكسيل.

وستكون للجمهور فرصة لزيارة هذين 
موضوعي  يتناوالن  اللذين  املعرضن 
املاح  املغاربة« و»أحياء  اليهود  »هجرة 
من  دقيق  عمل  ثمرة  وهما  بــاملــغــرب«، 
خال  املغربي  اليهودي  التراث  أرشيف 
مثالي  ثقافي  بــانــدمــاج  تميزت  حقبة 

وأسلوب عيش مشترك.

الملتقى الثقافي والفني األول لبوجدور
الثقافة  لقطاع  الجهوية  املديرية  تنظم 
الساقية  العيون  جهة  ومجلس  بالعيون 
الحمراء، ملتقى بوجدور الثقافي تحت شعار: 
»ذاكرة اإلنسان واملكان« على مدى ثاثة أيام 
)19 و20 و21 نونبر 2021(، وذلك في إطار 
املظفرة  الخضراء  املسيرة  بذكرى  االحتفاء 

وتنزيا  تفعيا  املجيد،  االستقال  وعيد 
التنموي لجهة  النموذج  الثقافي من  للمكون 
ببرنامج  الخاص  الحمراء،  الساقية  العيون 
االعتبار  ورد  والفني،  الثقافي  التنشيط 
اتفاقية  ضمن  الحساني  والــتــراث  للثقافة 
العيون  جهة  مجلس  بن  املوقعة  الشراكة 

الساقية الحمراء ووزارة الثقافة.
ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية، نخبة 
والكتاب  والشعراء  والباحثن  الفنانن  من 
من خال برنامج حافل وغني ومتنوع يهدف 
بكل  الثقافية  الفعاليات  كافة  إشــراك  إلــى 

أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء.

أكادير تسلط الضوء على عالقات المغرب وإسرائيل

ــوس«  ــوك »ل جمعية  نــظــمــت 
النسخة  املستدامة،  للسياحة 
العرائش  مهرجان  من  العاشرة 
الذي  الثقافات،  لتاقح  الدولي 
انطلق يوم 17 نونبر وسيستمر 

إلى غاية يوم 21 نونبر 2021.
الجمعية  ــه  ــرت ذك ــا  م ــق  ووفـ
فإن  لــهــا،  ــاغ  ب فــي  املحتضنة 
من  الــعــاشــرة  النسخة  إطـــاق 
مهرجان العرائش الدولي لتاقح 
تحت  تنظم  الــتــي  الــثــقــافــات، 
شــعــار: »نــحــن الــعــرائــش نحن 
الصداقة«، يؤكد استمرارية أحد 
مستوى  على  املهرجانات  أعرق 

إقليم العرائش.
برنامج  فــقــرات  وستختلف 
الحضوري  بن  النسخة  هــذه 
فنية  بــعــروض  ــراضــي،  ــت واالف
ثقافية  ولقاءات  علمية  وندوات 
التدابير  مع  تماشيا  بعد،  عن 
ــة  ــرازيـ ــتـ واإلجــــــــــراءات االحـ
بسبب  بها  املعمول  والوقائية 

يوضح   ،»19 »كوفيد  جائحة 
املصدر.

تنظيم  باملناسبة  ويــجــري 
ــن عمل  ــارة ع ــب عـــرض فــنــي ع
مغاربة  فــنــانــن  ــن  ب مــشــتــرك 
ــه مــجــمــوعــة  ــدم ــق ــان ت ــ ــب وإســ
للفنانن  الصوفية  املوسيقى 
ــور  ــ ــدرو بـــورويـــســـو ون ــ ــي ــ ب
جويل،  وفيرجينيا  كاميراطا 
الطرب  عشاق  مجموعة  رفقة 
املوسيقي  للمعهد  الــتــابــعــة 
يترأسها  ــي  ــت وال بــالــعــرائــش 
وذلك  الـــدراوي،  أحمد  الفنان 
ببهو املركز الثقافي بالعرائش، 
املشترك  الفني  العمل  ويحتفي 
ــات الــثــاث  ــاف ــق ــث بــتــعــايــش ال
لقرون  العرائش  شهدته  الــذي 
اليوم بن  إلى  ومازالت تشهده 
أبناء الديانات الثاث: مسلمن 

ويهود ومسيحين.
ــاغ الــجــمــعــيــة، أن  ــد بـ ــ وأك
اختيار مهرجان تاقح الثقافات 

ــشــعــار »نــحــن  ــة ل ــســن ــذه ال ــ ه
يأتي  الصداقة«،  العرائش نحن 
فيها  املغرب  يعمل  ظــروف  في 
الصداقات  قاعدة  توسيع  على 
ــعـــاون مع  ــتـ ــن والـ ــضــام ــت وال
اتسعت  املختلفة،  الــشــعــوب 
األخــيــرة  السنن  فــي  لتشمل 
أوروبــــا  دول  بـــــارز،  بــشــكــل 

آسيا  شــرق  وجنوب  الشرقية 
في  والرغبة  الاتينية،  وأمريكا 
تعميق التقارب الثقافي والفني 
صوفية  ــة  ــي روح أســـس  عــلــى 
والتراتيل  الترانيم  تعكسها 
ــرات  ــي ــب ــع ــت والـــرقـــصـــات وال
مستوحاة  وأشكال  الجسدية، 

من املوسيقى الروحية.
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الضائعة الحقيقة 

فوكار.. الوجه الجديد لالستعمار 

الفرنسي في شمال إفريقيا
28

ملف
المدافعون عن العرش المغربي

من الفالحين إلى رجال األعمال 
6

سري

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

ال حديث يف مخيمات »النساء الداعشيات« 

إال  ــراق،  ــع وال بسوريا  التوتر  مناطق  يف 

يف  شرعت  التي  املغربية«  »العناصر  عن 

اإلحصاء وإجراء آخر الترتيبات، إلمكانية 

ترتيب عودتهن إلى املغرب يف وقت قريب.

بخالف  املغرب  أن  مطلعة،  مصادر  وتقول 

بهن،  ُغّرر  اللواتي  النساء  يعاقب  ال  أخرى،  دول 

يف  زميالتهن  من  أفضل  املغربيات  حظ  يجعل  ما 

»داعش« من دول أخرى، حيث تنتظرهن عقوبات 

حبسية قبل استئناف رحلة العودة.

  

تحليل إخباري
محاولة جـر المغرب إلى 

مستنقع اإلرهاب بمالي 
14

تحت األضواء

وهبي يبدأ مشواره بتحطيم معنويات

 الناجحين الكبار باسم حزب األصالة والمعاصرة 
3

£

كل متناقضات 

المرحلة تجتمع في شخص 

عبد اللطيف وهبي.. فقد 

وصل بشكل غامض إلى قيادة حزب 

»التراكتور«، بعد أن هجره زعماؤه 

الكبار(...)، وبعدما تسلم تركة آيلة 

للسقوط، نجح حزبه بشكل غير متوقع في 

احتالل الرتبة الثانية في انتخابات 8 شتنبر، 

ليتحول بين عشية وضحاها، من »حالم« 

بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، إلى 

حليف لحزب التجمع الوطني لألحرار.. ولكل 

مرحلة خطابها، فهو اليوم يقول لعزيز أخنوش: 

»أشكرك أخي الرئيس على ثقتك« وهو 

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

فهل يكون وهبي »لغز المرحلة« قادما بقوة، 

أم أنه ذاهب بحزبه نحو المجهول بعد امتطائه 

قريبا صهوة حصان »الوزارة«، بعد تحالف ثالثة 

أحزاب كبرى، هي االستقالل واألحرار واألصالة 

والمعاصرة، بمرجعياتها المتناقضة ؟

 الوزراء المرشحون£ 

للبقاء في حكومة 
أخنوش

انتخابات على إيقاع 

التهديد

5

17

كواليس

مع الحدث

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

WAHBI

2

تفاصيل  أخرى  داخل  العدد

سري

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

19
65

ي المغرب منذ  
م 1 ف

ة رق
األسبوعي

ض املناطق 
ت األمنية يف بع

م السلطا
لم يكن أما

ليلة  االنتخابية  السهرة  امتداد  أمام  يار 
خ من 

لتجنب  احلظر«،  »رفــع  إعــالن  إال  ت، 
التصوي

التي  ت 
رارا

الق ن 
إ بل  ني، 

املواطن ع 
م االصطدام 

بار تأخر 
ني االعت

ط، أخذت بع
ن الربا

صدرت م

بار 
ني االعت

ما أخذت بع
ت، ك

ب التصوي
ض مكات

بع

ز الفرز.
ق إلى مراك

ل الصنادي
عملية نق

جتول 
»حظر  ض 

فــر أعلنت  قد  احلكومة  وكانت 

أنحاء  ة 
كاف ليال يف  التاسعة  ة 

الساع ن 
م ابتداء  ليلي« 

التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  الــوطــنــي،  الــتــراب 

االحترازية يف مواجهة وباء »كورونا«.
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ل إخباري
تحلي

ط 
ب الوزراء وسقو

ليلة هرو

التنمية
ب العدالة و

حز

1
4

ت األضواء
تح

ي الذي 
قاب

 الن
ل الزعيم

رحي

ص«
»اللصو

ف الوزراء بـ
وص

3

ضائعة
ال ة 

الحقيق

لثاني 
ن ا

ض الحس
عندما رف

القذافي   ة 
تصفي

2
8

ف العدد
مل

ء  األزمة  
ت إنها

سيناريوها

بانية
اإلس المغربية 

6

ظين
المحظو ة 

حكوم

طين«
»المزلو

 في بلد 

التفاصيل 

ي  ركن
 ف

ن السطور«
»بي

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

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

صورة  وجــود  يجسدها  للذات  مــرآة  والصورة  اللوحة 
طويلة،  سنني  معه  عاشت  كاتب،  كل  بيت  في  مشهور  رســام 
الحزينة،  أيامه  في  إليها  الحلوة ويتطلع  أيامه  في  عليه  تطل 
تسمعه وترافقه وهو يحلق في الفضاء باحثا عن فكرة ملقال أو 
موضوع قصة معينة.. فتتبادر إلى ذهنه تساؤالت تشده أكثر 
الصورة؟ كيف اشتراها؟ من  ما قصة هذه  اللوحة:  إلى  فأكثر 
بمحض  له  أعطتها  هل  محبوبته؟  من  سرقها  هل  له؟  أهداها 
من  فنية  أم  تلقائيتها،  هل  فيها،  أعجبه  ومــاذا  اختيارها؟ 
السماء  عنان  في  كانت موجهة  التي  البسمة  تلك  أم  التقطها، 
للمجهول أو الطبيعة أو أغصان األشجار أو أمواج البحر، أم 

أن بعض الصور وراءها قصة معينة؟
فبعض الصور تتكلم كما تكلمت لوحات بيكاسو، وبعضها 
أو  اللوحة  لصاحب  وتبقى  موناليزا،  سكتت  كما  يسكت 
من  شيئا  قال  فبعضهم  معها،  قصته  روايــة  مهمة  الصورة 
وشهرتهم  العائلي  وضعهم  منعهم  اآلخر  والبعض  الحقيقة 
وهناك  الصورة،  لقصة  دقيقة  روايــة  من  التحفظ،  وواجــب 
عبد  إحسان  الكبير  الكاتب  سئل  وعندما  اعترفوا،  آخرين 
حياته،  طيلة  الزمته  التي  الفتاة  رأس  صورة  عن  القدوس، 
قسم  رئيس  كامل،  جمال  الفنان  رسمها  الصورة  بأن  أجاب 
على  حازت  أنها  وقصتها  اليوسف«،  »روز  مجلته  في  الرسم 
من  عليها  وخــاف  بلوحته  جمال  واحــتــار  األولــى  الجائزة 
رفض  الذي  إحسان،  عند  وديعة  فتركها  منزله،  في  الضياع 
رأس  يعتبر  فهو  منه،  جزء  أصبحت  ألنها  إليه،  يعيدها  أن 
أخته وأمه، وتمثال شبابه، وأجمل سن في عمره، وال  الفتاة 
يتصور أن يدخل منزله دون أن يراها، فقد تعود على وجهها 
وهو يحس بأنها تحاسبه، وبأنها تراه وهو متعب وتراه وهو 
مستريح، وهو متعصب، وهو يغلي، رأت أيام كفاحه ونزواته، 
وعاشت معه في شقة مؤجرة بـ 250 قرشا، وعاشت في أخرى 
مؤجرة بـ 40 جنيها، وعلل رفضه إلرجاعها لصاحبها، بأنه ال 

يمكنه أن يرجع جزء من حياته.
مع  قصة  له  العقاد،  محمود  عباس  العبقري  الكاتب  لكن 
قصة  عن  تختلف  وهي  حياته،  طــوال  رافقته  التي  الصورة 
إحسان عبد القدوس، ذلك أن الفنان محمد حسن، كان قادما من 
الناجني  القالئل  الركاب  وكان ضمن  باخرة،  ظهر  على  فرنسا 
من املوت، ولكن خبر وفاته وصل إلى القاهرة، فارتدت خطيبته 
وارتسمت  بائسة  أياما  املسكينة  وعاشت  الــحــداد  مالبس 
اللوحة في ذهنه بسرعة، وتخيل نفسه مات فعال وزوجته تبكي 
صاحبها  اللوحة  وأعطاه  االنطباعات،  هذه  فرسم  قبره،  على 
يحميها،  أن  منه  وطلب  عصيبة  بفترة  يمر  كان  ألنه  الفنان، 
ذكرى  إليه  بالنسبة  بيته وأصبحت  في  اللوحة  العقاد  فوضع 
اللتان  املرأتان  زيادة،  مي  مع  ولربما  سارة  مع  األولى  أيامه 
لم تحركه املعارك األدبية والسياسية،  الذي  القلب  حركتا هذا 
واملئات  مكتبته  بها  تزخر  التي  الكتب  من  اآلالف  وعشرات 

اآلالف منها التي اطلع عليها.
أما الكاتب الكبير يوسف السباعي، ومعروف عليه أنه كان 
وسيما درجة اعترافه بلوحته املفضلة بأنها شيء من غروره، 
الكاتب  التي ترسم وتكتب، وشعر  بابنته بيسة،  ألنها متعلقة 
الكبير بأن ابنته مظلومة في صورها الفوتوغرافية، ألنها في 
الصور  ولكن  ــوان،  األل من  ومجموعة  وروح  شخصية  نظره 
الفوتوغرافية ال تظهرها على طبيعتها.. وقد صدق، ألن الصور 
أعتبرها بدون روح   - املتواضع  - حسب فهمي  الفوتوغرافية 
وإن كانت تنقل املالمح، أما عندما تنقل بريشة فنان بارع، فإن 
الروح تسري فيها، لذلك قال يوسف السباعي بأنه عهد برسم 
منه  طلب  الذي  طاهر،  الفنان صالح  إلى  بيسة،  ابنته  صورة 

رسمها على الطريقة األكاديمية، فكانت جميلة جدا..

عندما تصبح  
اللوحة والصورة 

مرآة للذات

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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الجاري،  نونبر   20 يوم  من  ابتداء 
الشهر،  نــفــس  ــن  م  27 غــايــة  وإلـــى 
تــعــرض الــفــنــانــة أمـــال فـــالح، آخــر 
»سمفونية  عنوان:  تحت  إبداعاتها 
الصمت«، وذلك برواق »أمالغام« بعني 
سيكون  حيث  البيضاء،  بالدار  الشق 
إلى   21 من  للعموم  مفتوحا  املعرض 
الثانية  الساعة  من   ،2021 نونبر   27
السادسة  الساعة  إلــى  ــزوال  الـ بعد 

مساء.
ويتضح أن تجربة الفنانة أمال فالح 
تحتوي على نوع من الجدية املتحررة 
املغربي  املجتمع  طابوهات  كــل  مــن 
والعربي ومحيطهما، بمنهجية انتقلت 
بطبيعتها من مرحلة املتخيل الشعبي 
أسئلة  اكتسبت  معرفية  جدية  إلــى 
ال  أخرى  أسئلة  تنطوي على  وجودية 
تفكر في األجوبة الجاهزة، لتجعل من 
بقلقها  األسئلة  هذه  من  جزء  املتلقي 

فــي مــجــال ال 
فقط  يخضع 
ــاصــر  ــن ــع ــل ل
ــة  ــي ــجــمــال ال
الـــجـــاهـــزة، 
ينطوي  بــل 
مشاعر  على 
ــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ دفـ
ــة  ــقـ ــيـ ــصـ لـ
بــالــتــجــربــة 
الــحــيــاتــيــة 
ــة  ــان ــن ــف ــل ل
أمال فالح.

سمفونية الصمت 
بالدار البيضاء

سعيدة شرف 
تطلق عالمة تجارية 

خاصـة بـها

الفنانني  من  للعديد  سبق  بعدما 
تجارية  عالمات  أطلقوا  أن  املغاربة 
سعد  »الــســتــار«  مثل  بهم،  خاصة 
ــار االســتــثــمــار  ــت ــرد، الـــذي اخ ــج مل
شأن  شأنه  الشبابية  املالبس  في 
فضل  فيما  والــحــر،  مسلم  الــرابــور 
وعبد  شوقي  أحمد  الفنان  من  كل 
هلل فركوس وأشرف، عضو مجموعة 
ها  املطاعم،  في  االستثمار  الفناير، 
تلتحق  شــرف  الفنانة سعيدة  هــي 
إطــالق  طريق  عــن  املــشــاريــع،  بعالم 

ــام  األي خــالل  بها  خاصة  تجارية  عالمة 
»مــاركــة«  إطــالق  اخــتــارت  حيث  املقبلة، 
تعتمد  التجميل،  بمستحضرات  خاصة 
وعلى  تقليدية،  طبيعية  مــواد  على  فيها 
صحراوية  تجميلية  وخلطات  وصــفــات 
فعالة، وذلك - حسب قولها - بعد الطلبات 
املغاربة، حول  بها من طرف  تتوصل  التي 
وأنها  خاصة  تستعملها،  التي  الوصفات 
تؤكد في تصريحاتها أن سر جمالها راجع 
صحراوية  خلطات  على  اعتمادها  ــى  إل

طبيعية.

سامية  املغربية  الفنانة  أوضحت 
بمناسبة  صحفي  لقاء  خالل  أقريو، 
 14 ـــ  ال الـــدورة  إطـــار  فــي  تكريمها 
بسال،  املرأة  لفيلم  الدولي  للمهرجان 
العالي  باملعهد  دراستي  »خالل  أنه 
الثقافي،  والتنشيط  املسرحي  للفن 
تــلــقــيــنــا تــكــويــنــا شـــامـــال، إضــافــة 
تكوينية  دورات  خضت  أنني  إلــى 
أنني  ننسى  أن  دون  هذا  وجامعية، 
التمثيل،  في  طويلة  تجربة  خضت 

ــن األعـــمـــال  تــكــلــلــت بــمــجــمــوعــة مـ
القت  التي  والسينمائية  املسرحية 
لذلك تؤكد سامية أن  نجاحا كبيرا«، 
الفني  اإلخــراج  مجال  نحو  توجهها 

ليس من باب التطفل.
تم  التي  املغربية  الفنانة  وتعمل 
االفتتاحية  الجلسة  خــالل  تكريمها 
لهذه الدورة من املهرجان، حاليا، على 
إعداد فيلم قصير من إنتاجها الخاص 
وبمساعدة من إحدى شركات اإلنتاج.

الفنانة سامية أقريو تنفي تطفلها على اإلخراج الفني
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البد  تخطيط،  هناك  يكون  لكي 
من تواجد مخططني، وفي تلك الفترة 
من تاريخ العالم، فترة 1965، فإن كل 
حركة مخالفة للمعهود ال بد أن تكون 
متالئمة مع مصالح متعددة وإال فإنها 
كان  فقد  اإلفشال.  أو  للفشل  تتعرض 
متفقا  عملية  بنبركة  املهدي  اختطاف 
أطراف  لدن  من  لها  ومخططا  عليها 
وأمريكية  ومغربية  فرنسية  متعددة، 
الحقائق  أثبتت  وقــد  وإسرائيلية، 
البحث  مراحل  مــدى  على  املــســرودة 
لهذه  املــكــني  االرتــبــاط  واملــحــاكــمــة، 
اختطاف  بقضية  األربــعــة  ــراف  األطـ
التواطؤ  يؤكد  مما  بنبركة،  املهدي 
والتقاء  القضية،  إقبار  على  الكبير 
كان  ولــو  ــدة،  عـ مصالح  مــع  دفنها 
منفردا  األطــراف  تلك  من  واحد  طرف 
باملبادرة أو املشروع، لفشلت العملية، 

ولتم فضحها قبل إنجازها.
تبني  التي  التفاصيل  يلي  وفيما 
ــدي األطـــــراف األربــعــة،  ــ تــشــابــك أي
في  طريقته،  على  كــل  وإســهــامــهــا، 
فيه  املشاركة  أو  لالختطاف  التمهيد 
بمجرد  منه  باالستفادة  االكتفاء  أو 

إغماض العني:
من اجلانب املغربي:

شــرحــت فــيــمــا ســبــق كــيــف كــان 
اجتماع املهدي بنبركة بسفير املغرب 
بفرنسا، األمير موالي علي، في أبريل 
أوفــقــيــر،  ــظــار  أن عــن  بــعــيــدا   ،1965
ــوازع  وخــفــيــة مــنــه وخــشــيــة، هــو الـ
لكل  الرافضة  القوات  لتعجيل  األول 
تقارب بني القصر واملعارضة، بتنفيذ 
املخطط الذي لم يكن وقتها إال أماني 

وتطلعات.
بنبركة،  القادر  عبد  يحضر  لم  ولو 
للتحضير  الرباط،  إلى  املهدي،  أخو 
لــرجــوع أخــيــه، الــشــيء الــذي كشف 
 ،1965 غشت  في  اعتقل  عندما  عنه 
بتهمة  أوفقير  رجــال  اعتقله  عندما 
استطاع  ــا  مل الــســيــر،  ــي  ف الــســرعــة 
العاهل  مخطط  استكشاف  أوفقير 
الصحفي  كتب  وقد  الثاني،  الحسن 
الذي  مــوراتــي«،  ــي  »روج الفرنسي، 
مع  بتعاون  ويعمل  باملغرب  يقيم  كان 
كتابه:  في  الفرنسية،  الحكم  أجهزة 

الثاني  احلسن  ))إن  بنبركة«:  »قتلوا 
مع  التقارب  يف  رغبته  يف  صادقا  كان 
بنبركة،  املهدي  رجــوع  ويف  اليسار، 
املهدي  تقريب  يريد  كــان  أنــه  أكيد 
عن  وملراقبته  عامليا  لعزله  بنبركة 
االحتــاد  ــراك  إش يف  وبرغبته  قــرب، 
احلكم،  يف  الشعبية  للقوات  الوطني 
ــاء  ــى إرض إل ــان يــتــوق بــذلــك  فقد ك
وإقحام  العام،  الرأي  من  هامة  طبقة 
هناك  تكن  ولم  املسؤولية،  يف  اليسار 
العاهل  تطلعات  يف  انتهازية  جوانب 
توفر  جيدا  يعرف  كــان  بل  املغربي، 
بشرية  طاقات  على  املغربي  اليسار 
قيمة، ولم يكن املغرب يف حال يسمح 
االحتــاد  ساسة  عن  باالستغناء  له 

الوطني للقوات الشعبية((.
ــجــاه املــوضــح بكل  وفــي هــذا االت
الفرنسي  الكاتب  استنتاج  في  جالء 
ما  سنوات،  عدة  باملغرب  سكن  الذي 
يتناقض تمام التناقض مع طموحات 
تلك  خــالل  يريد  كــان  ــذي  ال أوفقير، 
بالحكم،  مستأثرا  يبقى  أن  الفترة 
باذال جهودا جبارة لصنع وترتيب ما 
كان يسميه باملؤامرات، ولم يكن يفرغ 
االتحاديني  من  مجموعة  محاكمة  من 

إال ليبدأ محاكمة أخرى.
كان  الــذي  وهــو  أوفقير،  يكن  ولــم 
املنطقة،  في  األول  الشرطي  بمثابة 
املستوى  على  اتصاالت  أن  يتصور 
وسفيره  املــلــك  عــم  ــن  اب بــني  العالي 
بنبركة،  املــهــدي  ــني  وب بــاريــس،  فــي 
سبق  إنه  بل  استشارته،  دون  ستتم 
سبق  حينما  غضبه  عــن  عبر  أن  لــه 
أن   ،1965 مــاي   20 في  املغرب  مللك 
غيبة  وفــي  امللكي،  بالقصر  استقبل 
مكونا  االتحاديني  من  وفــدا  أوفقير، 
من عبد الرحيم بوعبيد، عبد الرحمان 
وصــرح  ــرج،  األعـ وحسن  اليوسفي، 
الكالم  موجها  للوفد  املغربي  العاهل 
قائال:  اليوسفي  الرحمان  عبد  إلــى 
))إنني ال أنسى أن املهدي بنبركة لم 

يكن فقط أستاذي يف الرياضيات((.
املمهدة  هي  املقابلة  هــذه  وكانت 
املغرب  سفير  بني  فرانكفورت  ملقابلة 
بمحضر  بنبركة  واملهدي  باريس  في 
يعرف  والـــذي  بنبركة،  الــقــادر  عبد 
أسلوبه  يفهم  املعرفة،  حق  أوفقير 
خلف  يــجــري  مــا  على  فعله  وردود 
ظهره، لذلك استغل االتصال الحاصل، 
املهدي،  لتصفية  محاولة  إلى  ليحوله 
بدأ   ،1965 غشت  شهر  وبعد  وهناك، 
في التخطيط للعملية الكبرى، إلفساد 
كلية  االتحاديني  وإبعاد  امللك،  مخطط 
عن أي اتصال بالنظام، وليس معروفا 
الداخلية  ــر  وزي زيــارة  كانت  ما  إذا 
واملستشار  فــري«،  »روجــي  الفرنسي 
وضع  منها  الهدف  ملراكش،  »فوكار« 
أو  لالختطاف،  العريضة  الخطوط 
أنها كانت مجرد صدفة.. إنما املهم أن 
وعقد  مراكش  في  كان  فري«  »روجــي 
جلسات عدة مع أوفقير و»فوكار«، ثم 

بدأ التحرك في طي الكتمان.
تنفيذها،  قصد  املهمة  وأســنــدت 

ــي مـــجـــاالت  ــ ــر الـــخـــبـــراء ف ــي ــخــب ل
الكاتب  فــوكــار«،  »جــاك  االخــتــطــاف، 
الفرنسية،  الجمهورية  لرئاسة  العام 
املــكــلــف بــالــشــؤون اإلفــريــقــيــة، وقــد 
بنبركة  حصل ذات يوم بعد اختطاف 
املغربية  الفرنسية  العالقات  ورجوع 
وزراء  زار  أن  الطبيعي،  مجراها  إلى 
ــون، أوفــقــيــر  ــي ــرنــســيــون وصــحــف ف
رأيــه  اســتــطــالع  وأرادوا  بيته،  فــي 
والحصول على فلتات لسانه، فلخص 
قضية  ))يف  بقوله:  أرادوا  مــا  لهم 

بنبركة.. اسألوا فوكار((.
من  األولى  الفصول  إلى  والرجوع 
فكرة  بإعطاء  الكفيل  الكتاب، هو  هذا 
وكان  وماضيه،  »فوكار«،  عن  موجزة 
الكبرى  الفضيحة  مداد  بعد  يجف  لم 
األملاني  الــتــراب  على  دبرتها  التي 

مصالح »فوكار«، باختطاف الكولونيل 
قلب  مــن   1963 فبراير  فــي  »أركـــو« 
رزمة  داخل  في  وجد  أن  إلى  أملانيا، 
بباريس،  الفرنسي  األمن  إدارة  بباب 
الكولونيل  اختطاف  نجاح  وأصبح 
»أركو« عبارة عن روشيتة يستعملها 
كل الراغبني في تمثيل عملية مماثلة 
لها، ولم يكن »فوكار« في حاجة إلى 
عملية  دامت  وما  الجهد،  من  املزيد 
قد تمت  »أركو«  الكولونيل  اختطاف 
مكونة  مجموعة  أيــدي  على  بنجاح 
الذي حاول  اإلرهابي  »جواتيا«،  من 
املغربي  الــزعــيــم  اغــتــيــال  قبل  مــن 
»لوني«،  واإلرهابي  الفاسي،  عالل 
واإلرهــابــي »دوبــــاي«، واإلرهــابــي 
»بوشسيش«، فإن األمر أكثر سهولة، 
في  متواجد  »بوشسيش«  أن  حيث 
دائم  اتصال  وعلى  البيضاء،  الــدار 
مدينة  فــي  يتوفر  حيث  بأوفقير، 
للدعارة،  مقفل  منزل  على  املحمدية 
كبرى  خدمة  سيقدم  باملناسبة  فإنه 
بنبركة،  املــهــدي  اختطاف  ملــشــروع 
والتنظيم  االتصال  عمليات  أن  كما 

ــار«  ــوك و»ف أوفــقــيــر  بــني  والتنسيق 
صديق  رجــل  عبر  ستتم  و»فــــري«، 
ألوفقير، وشريك له في أعماله، يتوفر 
بإمكانه  إذن،  الخاصة،  طائرته  على 
تقتضي  مــا  لنقل  بطائرته  التدخل 
»كيلفي«،  التاجر  وهو  نقله،  الظروف 
فري«  »روجــي  يتنقل  ال  الذي  الطيار 
الخاصة  مهامهما  في  »فــوكــار«  وال 
إال فــي طــائــرتــه، وبــقــيــت إجـــراءات 
املــراقــبــة والــتــنــظــيــم والــتــنــفــيــذ في 
تحتاج  مهمة  وهي  الفرنسي،  التراب 
ــاط، كبير  ــي إلـــى رجـــل شــديــد االحــت
املحامي  النفوذ، واسع االطالع، وهو 
وصديق  فوكار  صديق  »لومارشان«، 
واملعلم  أوفقير،  وصديق  »كيلفي«، 
من  تبقى  ما  لجميع  بالنسبة  الكبير 

اإلرهابيني.

أحد  على  أوفقير  اختيار  ووقـــع 
مصلحة  رئــيــس  األوفـــيـــاء،  ضباطه 
وضع  بمهمة  وكلفه  األمـــن،  ــإدارة  بـ
فرنسا،  مجموعة  إشــارة  رهن  نفسه 
ــع رهـــن إشــارتــه اإلمــكــانــيــات  ووضـ
اسما  عليه  وأطلق  املتوفرة،  املادية 
وقد  »الشتوكي«،  اسم  هو  مستعارا 
قام هذا »الشتوكي« بدور كبير، حيث 
أنه كان يرافق كل املراحل التي تمهد 
عن  ولكن  بنبركة،  املهدي  الختطاف 
حسب  ــروف،  ــظ ال اقتضت  ثــم  بــعــد، 
عدد  يتكاثر  أن  أوفــقــيــر،  تــقــديــرات 
»الشتوكي«،  السم  الحاملني  الالعبني 
على  يطلق  »الشتوكي«  اسم  فأصبح 
الذين  أوفقير  مساعدي  من  واحد  كل 
ملزاولة  مختلفة  مهام  في  يبعثهم  كان 
أحد  فكان  بنبركة،  قضية  في  ما  دور 
امللحقني في السفارة املغربية بباريس 
ليست  ولــكــن  »الــشــتــوكــي«،  يسمى 
لــه عــالقــة بـــ»الــشــتــوكــي« الـــذي كان 
يحضر مشروع الفيلم املصيدة، الذي 
أن  كما  بنبركة،  من  للتقرب  استعمل 
يشتغل  الذي  هو  الثالث  »الشتوكي« 

الفرنسية، وهو  الشرطة  مع مجموعة 
عندما  حقيبته  ألوفقير  حمل  ــذي  ال
اختطاف  بــعــد  ــس  ــاري ب إلـــى  وصـــل 

املهدي بنبركة بيومني.
وعندما تحدثت في فصل سابق عن 
كنت  العربية،  املخابرات  مسؤولية 
صدر  الذي  الغريب  التصرف  أقصد 
شتنبر  في  املصرية  املخابرات  عن 
مشروع  صاحب  جاء  حينما   ،1965
الــقــاهــرة،  إلــى  »فــيــكــون«،  الفيلم، 
مرفوقا  وجاء  بنبركة،  املهدي  ملقابلة 
وبمؤلف  »الــشــتــوكــي«،  باملسمى 
بيرنيي«،  »فيليب  الفيلم،  ومنسق 
الفرنسية  الشرطة  تحريات  وأثبتت 
أن املسمى »الشتوكي« هو الذي دفع 
املخابرات  ولكن  السفر،  أوراق  ثمن 
املصرية، التي كان لها الباع الطويل 
سفر  تأشيرة  تسلم  لم  باريس،  في 
أن  بدعوى  الثالثة،  من  واحــد  ألي 
فيما  القاهرة،  في  قصيرة  إقامتهم 
نار  من  أشهر  »فيكون«  شخص  كان 
السجني  اإلرهــابــي  فهو  علم،  على 
الفرنسية  التلفزة  تحدثت  الـــذي 
وصارحها  بتطويل،  شخصه  عــن 
إال  بسوابقه في اإلجــرام واإلرهــاب، 
أنه عندما نزل في مطار القاهرة، ظهر 
1965، لم تهتم به  الثاني من شتنبر 
»بيرنيي«  رفيقه  مع  فاتجه  إطالقا، 
»الهيلتون«  نزل  إلى  و»الشتوكي« 
على النيل، إال أن »الشتوكي« ارتاب 
الفندق  في  النزول  وفضل  أمره،  من 
لعبت  وهنا  »كونتيننتال«،  القديم 
خطيرا،  دورا  املصرية  املــخــابــرات 
املسمى  مــن  املــخــابــرات  تقدمت  إذ 
جــواز  يحمل  وهـــو  ــشــتــوكــي«،  »ال
مغادرة  منه  وطلبت  مغربي،  سفر 
التراب املصري في أول طائرة، نظرا 
فقد  إذن،  شخصه،  في  الشتباهها 
كانت على علم إما بدور هذا الرجل، أو 
بازدواجية شخصيته، إال أنها تركت 
واملؤلف  »فيكون«  اإلرهابي  من  كال 
في  باالستقرار  ينعمان  »بيرنيي« 
اجتمعا  حــيــث  »الــهــيــلــتــون«،  نــزل 
»إيزيس  في مقصف  بنبركة  باملهدي 
إلى  »الشتوكي«  ترحيل  وتم  بــار«، 
أي مطار يريده، فاختار مطار أثينا، 
حيث كان في استقباله أحد أصدقاء 
تاجر  تافارداكيس«،  »جورج  أوفقير 
باسم  املغرب  في  املعروف  السالح 
عالقة  تربطه  كانت  والــذي  املهدي، 
ــة أخــرى  ــدة بــأوفــقــيــر، وعــالق وطــي
وربما  حافظ،  الحليم  عبد  باملرحوم 
كان على اتصاالت تجارية مع املمثل 
السلطات  طردت  وقد  الشريف،  عمر 
من  املهدي،  اليوناني،  هذا  املغربية 
يوليوز  أحــداث  أعقاب  في  املغرب 
1971، حيث ظهر أنه كان على عالقة 
وطيدة باملتآمرين، وهي حجة أخرى 
على أن أوفقير كان يعمل ضد اتجاه 
األجانب  أصدقائه  كل  وكان  النظام، 
يعملون في إطار هذا املخطط الكبير.

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

االختطاف  والمختطفون22الحلـقــة

كوالي�س التخطيط الختطاف املهدي بنربكة

عبد القادر بنبركة رفقة زوجة المهدي، غيتة بنبركة، 
لحظة وصولهما إلى المحكمة 


