
ملف
عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

فـي أحـداث 23 مـارس 1965 6 ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية تحت األضواء
تنتقد المجلس األعلى للحسابات 5

 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري
والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 
املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 
جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 
يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 
الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 
حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 
باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 
إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

مقربة منه متتلك مفاتيح الوزارة)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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الضائعة الحقيقة 
الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي 28 ربورتاج
هل يستـنزف لوبي النقل الحضري 

المال العام في غياب رقابة الدولة ؟ 17

السنة شخصية 
شكيب بنموسى

التفاصيل داخل العدد



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1584 من 3 إلى 9 دجنبر 2021

بنعتيق يترشح لقيادة 
االتحاد االشتراكي

الرباط. األسبوع 
  

الكريم  عبد  االتــحــادي،  القيادي  أعلن 
األول  الكاتب  ملنصب  ترشحه  عن  بنعتيق، 
إدريس  لخالفة  االشتراكي،  االتحاد  لحزب 

لشكر خالل املؤتمر الوطني املقبل.
إلى  وجهها  رسالة  في  بنعتيق  وأوضح 
للكتابة  الترشح  قرر  أنه  الحزب،  في  رفاقه 
األولى، وأنه أبلغ إدريس لشكر الكاتب األول 

للحزب، ورئيس اللجنة التحضيرية، 
نيته في الترشح.

ــحــاد  ــزب االت ويــنــظــم حـ
االشتراكي مؤتمره الوطني 
الحادي عشر، في الفترة ما 
 ،2022 28 و30 يناير  بني 

ــار قـــيـــادة  ــيـ ــتـ الخـ
ومكتب  جــديــدة 

سياسي جديد.

بقلــم               الطيب العلوي

شكيب بنموسى..
السنة شخصية 

في  الــقــراءة  شغف  لديه  زال  ال  من  كل  إن 
املستمر  ــالع  االطـ على  ومــتــعــّود  ــا)...(،  ــن ــان زم
سمع  أن  شك  بال  له  سبق  قد  املنابر،  وتصفح 
بمفهوم ذاك التقليد اإلعالمي الرامي إلى اختيار 
مجهر  وضع  منه  والغرض  السنة«،  »شخصية 

عادلة  استثنائية،  أو  عادية  شخصية  على  مكبر 
لها  راسما  مقهورة)...(،  أو  مشهورة  ظاملة،  أو 
التي  السنة  أجندة  متم  في  بانورامية  صــورة 

نطوي صفحاتها، استعدادا لسنة جديدة أخرى.
عليها  االعتماد  يتم  التي  املعايير  كانت  وإذا 
عامة  تتجلى  سواها)...(،  دون  شخصية  لتعيني 
في مدى تأثيرها في حياة الناس، عبر إنجازاتها 
أو  بيضاء  بصماتها  كانت  ســواء  وقــراراتــهــا، 
السنة  خــالل  مصير  من  لها  ومــا  ســــوداء)...(، 
الذي  التاريخ  مجرى  في  حتى  وأحيانا  املوالية، 
لم يتوقف نهره أبدا عن الجريان)...(، فإن جريدة 
الخاصة)...(،  قواعدها  على  اعتمدت  »األسبوع« 

شكيب  السيد  لتعيني  املذكورة،  تلك  إلى  إضافة 
التربية الوطنية والتعليم األولي  بنموسى، وزير 
 ،2021 والرياضة ببالدنا، كشخصية السنة لعام 

الذي سنودعه بعد أسابيع قليلة.
عشر  من  أكثر  الوزير  السيد  قضى  أن  فبعد 
سنوات في تمثيل البالد بباريس كسفير للمملكة 
على  »الطمأنينة«  فيها  غلبت  فترة  فرنسا،  في 
من  األحيان  بعض  في  تخللتها  ما  رغم  العموم.. 
أكثر  في  بها  سمعنا  أزمات  البلدين،  بني  أزمات 
بالخصوص)...(،  العام  هــذا  في  مناسبة،  من 
له في  أكبر بصمة  ترك  قد  السيد بنموسى  يكون 
النموذج  على  سهره  خالل  من  أوال،  السنة:  هذه 
نحكم  أن  يمكننا  ال  نموذج  الجديد،  التنموي 
كثيرة  عوائق  هناك  مادامت  حاليا،  نجاحه  على 
اجتماعية  بهواجس  مرتبطة  الطريق)...(،  في 
سبق  الجمل  من  ومجموعة  مختلفة،  واقتصادية 
أن تضمنها تقرير لجنة بنموسى نفسه وتحدثت 
هذا  كل  أن  إلى  مشيرة  بنفسها)...(،  نفسها  عن 
بعد  آخر)...(  ملغرب  رؤية مستقبلية  إال  يبقى  ما 

مضي 15 سنة.
ثانيا، وتهم البصمة األخيرة للّسي شكيب هذا 
العام، والتي طبع بها األجواء بعد أن تقّلد حقيبة 
التعليم في حكومة رجال األعمال، وخاض سباق 
مداخالت  األغلبية  فيها  رأت  اللجان،  اجتماعات 
»شافية«، ومبادرات كبيرة للتدارس والحديث)...( 

ومناقشة القرارات.. قرارات قسمت الشارع، حيث 
لم يفهم منها املجتمع املدني ما إذا كانت مبادرات 
بنموسى حقا محاولة لتحسني جودة التعليم، أم 
بعد  وذلك  األجيال؟  مرّبي  ذراع  للّي  محاولة  هي 
اعتماد سن الثالثني كسقف أعلى لولوج مباريات 
التدريس، إضافة إلى اعتماد طريقة جديدة للولوج 
إلى ممارسة مهنة التعليم، ابتداء من الباكالوريا.
تقّر  القديمة  الِحكم  إحــدى  كانت  إذا  تــّم،  ومــن 
لنا،  يشرح  والجيد  يخبرنا،  املتواضع  »املعّلم  بأن: 
الذي  فهو  العظيم،  املعّلم  أما  لنا،  يبرهن  واملتمّيز 
يلهمنا«، فال ندري اليوم، وأمام جيل »التيك طوك«، 
ما إذا كان شاب حصل على الباكالوريا، في سن 
أم  به،  ينفعنا  بشيء  يخبرنا  قد  عشر،  الثامنة 
كما  به..  يلهمنا  أم  لنا،  يبرهنه  أم  لنا،  يشرحه 
في  االعتماد  يتم  السنة  شخصية  هل  نــدري،  ال 
على  أم  بياض،  على  لتعيينها،  األحيان  غالب 
الناس  حياة  في  تتركها  التي  البصمات  سواد 

واألجيال ؟

الرباط. األسبوع
  

أوزين،  محمد  السابق،  الوزير  انتقد 
النواب،  بمجلس  الحركي  الفريق  عضو 
الذي عرف بفضيحة »الكراطة«، )انتقد( 
وعودها  من  تنصلها  بسبب  الحكومة 
شروط  على  اعتمادها  بعد  االنتخابية، 
التوظيف  مباريات  الجتياز  ومعايير 
الجهوية،  األكاديميات  ألطــر  الجهوي 

إلخفاء  مصطنع  النقاش  هذا  أن  معتبرا 
األســاتــذة  لترسيم  الحقيقي  الــنــقــاش 
األحــزاب  بعض  وعــدت  كما  املتعاقدين 

بذلك في التحالف الحكومي.
ــن خـــالل اجــتــمــاع لجنة  ــ ــال أوزي وقـ
بمجلس  واالتــصــال  والثقافة  التعليم 
ــذي  الــنــواب، أن »الــقــرار الــفــجــائــي ال
اتخذته وزارة التربية الوطنية، دون أي 
تشاور مع النقابات والبرملان، ال يؤسس 
لنوع من الطمأنينة والسلم االجتماعيني 
ممن  املغاربة،  كافة  إليهما  يطمح  اللذين 

حقوقهم  على  بالحفاظ  فقط  يطالبون 
املكتسبة«.

عملية  فــي  الجميع  بــإشــراك  وطــالــب 
ــرار  ــق ــالح ال ــ اإلصـــــالح، بــمــا فــيــه إص
أن  هــي  الديمقراطية  ألن  الــســيــاســي، 
إلى  الــقــرار  فــي  شريكا  البرملان  يكون 
على  االعتماد  وليس  الحكومة،  جانب 
واملرحلية  الزائلة،  العددية  الديمقراطية 
استشارات  هي  أين  متسائال:  والعابرة، 
األعلى  واملجلس  والــبــرملــان  النقابات 

للتربية والتكوين ؟

»وزير الكراطة«
يرتدي عباءة 

المعـــارضة

وتعلـيق صورة

هذه الكلمات الثالث التي خطها هذا المتسول 
على قطعة كارطون، قد تكون نابعة من اإلحساس 

بالحكرة والقهر، دون الحديث عن الزلط.. لذلك وضع 
الكمامة)...( واختار الصمت، ملخصا معاناته في ثالث 

كلمات مكتوبة: »اهلل غالب.. آخوتي«، مثله مثل الكثير 
من المغاربة الذين يعانون في صمت.

هللا غالب.. آخوتي

الزناكي

بنعتيق

مطلب االتحاد االشتراكي بإعفاء 
معاشات المتقاعدين من الضريبة 

الرباط. األسبوع
  

املستشارين،  بمجلس  االشتراكي  االتحاد  فريق  طالب 
تهم   ،2022 املالية  قانون  تعديالت ضمن مشروع  بإضافة 
لألرامل  املدفوعة  والتعويضات  املتقاعدين  معاشات  إعفاء 

من الضريبة على الدخل.
وحسب الفريق البرملاني االشتراكي، فإن الهدف من هذا 
الفئات في ظل  القدرة الشرائية لهذه  التعديل، هو لحماية 

جمود معاشاتهم أمام ارتفاع األسعار.
على  املفروضة  الضريبة  تخفيض  الحزب  فريق  واقترح 
في   15 بدل  املائة  في   10 إلى  والبضائع  األشخاص،  نقل 
طلبه  معلال  املالية،  قانون  مشروع  يتضمنها  التي  املائة 
املتواصل  املواد األولية، واالرتفاع  التي تعرفها  بالزيادات 

ألسعار البترول على الصعيد الدولي.
لألضرار  االنتباه  إلى  الحكومة،  االتحادي  الفريق  ودعا 
لهذه  الشرائية  القدرة  على  »كورونا«  وبــاء  خلفها  التي 
الطبقات والفئات التي تعتبر مصدر االستقرار االجتماعي، 
واملستثمر في الرأسمال البشري، مشددا على ضرورة دعم 
الفئات االجتماعية عوض إثقال كاهلها بمصاريف إضافية.

فـــــــــــقـــــــــــدت الـــــــســـــــاحـــــــة 
ــة،  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ اإلعــ
الــصــحــفــي املــقــتــدر الــســي 
أحمد زغاري، مدير جريدة 
الذي  السياحية«،  »احلياة 
تــويف مبدينة مــراكــش يوم 

24 نونبر 2021.
وبهذه املناسبة األليمة، 
ــوع« بــأحــر  ــ ــبـ ــ تــتــقــدم »األسـ
تــعــازيــهــا لـــزوجـــة الــفــقــيــد، 
الـــســـيـــدة جنـــــــاة، والبـــنـــتـــه 
وإلى  فيصل،  وابنه  عايدة 
ــة،  ــلـ ــائـ ــعـ ــيـــع أفـــــــــراد الـ جـــمـ
ــبــــر  داعـــــــــــــن لـــــهـــــم بــــالــــصــ
والــــــــســــــــلــــــــوان ولـــلـــفـــقـــيـــد 

باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الفقيد السي أحمد زغاري رفقة صديقه الفقيد 
السي مصطفى العلوي رحمهما هللا





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

الملك  بعثة عسكرية جزائرية يستقبلها 
الحسن الثاني، وقد ظهر إلى أقصى اليسار 

الجزائرية،  رئيس المخابرات العسكرية 
الكولونيل سليمان الذي يسمى »هوفمان«.

العدد: 1584 من 3 إلى 9 دجنبر 2021

كـواليـس  األخبــار

المصالحة تنهي أكبر أزمة نقابية في وزارة الصحة 
وهبي يلوح بسحب 

قانــون »اإلثــراء 
غيـر المشــروع« 

من القانون الجنائي
الرباط. األسبوع

  

العدل،  اللطيف وهبي، وزير  لوح عبد 
بإمكانية إزالة مشروع قانون »اإلثراء غير 
املشروع« من القانون رقم 10.16 املتعلق 
بتغيير مجموعة القانون الجنائي، وقال: 
له  سبب،  بدون  اإلثــراء  أن  ارتأيت  »إذا 
اجتماعيا  دورا  وسيلعب  قانونية  قيمة 
مشروع  ضمن  عليه  ســأحــافــظ  مهما، 
ال  أنــه  ارتأيت  وإذا  الجنائي،  القانون 
جــرأة  بكل  سأسحبه  ــك،  ذل على  ينص 

وشجاعة، ألن هذه قناعة مطلقة«.
ملجلس  جلسة  خــال  وهبي  واعتبر 
رافــق  الــذي  النقاش  أن  املستشارين، 
ــقــانــون  ســحــب الــحــكــومــة ملـــشـــروع ال
الجنائي، هو »مجرد زوبعة في فنجان«، 
رافضا اختزال مشروع مراجعة القانون 
غير  »اإلثراء  تجريم  قضية  في  الجنائي 

املشروع«.
في  الــحــديــث  اخــتــزال  أن  ــح  ــ وأوض
التي  املــواد  باقي  أصل  من  النص،  هذا 
القانون  مجموعة  ضمن  التعديل  شملها 
الجنائي، يعد نوعا من االنتقائية، مشيرا 
يهدف  القانون  هــذا  سحب  تــم  أن  إلــى 
ملناقشته برمته، وأوضح: »أنا لست هنا 
ألنفذ سياسة حكومة سابقة.. هناك مبدأ 
االستمرارية نعم، لكن هناك أشياء تعطي 
في  التي  لــأحــزاب 
الحق  األغلبية، 
ــي الــتــعــبــيــر  ــ ف
نظر  وجهة  عــن 
ويتعني  مختلفة 
احترامها«.

مديرية الدواء والصيدلة تنهي الجدل

عندما كانت الحالة طبيعية 
بين الجزائر والمغرب

حرزنـي يعـلن عن اندثـار منـدوبية حقـوق اإلنـسان 

الرباط. األسبوع
  

ــة  األدوي مديرية  أزمــة  انتهت 
ــة بـــــوزارة الــصــحــة،  والــصــيــدل
املكتب  مع  للصلح  اتفاق  بتوقيع 
واملكتب  املركزية  لإلدارة  النقابي 
لواء  تحت  املنضويني  املحلي، 

االتحاد املغربي للشغل.
ويقضي اتفاق املصالحة الذي 
مديرة  مداح،  بشرى  عليه  وقعت 
النقابيني،  املمثلني  مع  املديرية، 
العالقة  املــشــاكــل  جميع  بــحــل 
وتلبية جميع نقاط امللف املطلبي 
شهدت  بعدما  النقابي،  للتنظيم 
املديرية العديد من االحتجاجات.

وحسب محضر الصلح، فقد تم 
النظام  مشكل  حل  على  االتفاق 
تكوين  خـــال  مــن  املــعــلــومــاتــي 

لجنة مختلطة، مكونة من اإلدارة 
بحضور  املجال،  في  ومختصني 
ممثلني عن املكتب النقابي، يعهد 

لها بتقييم الحالة الراهنة للنظام 
املعلوماتي لدى كل املستعملني.

توزيع  على  أيضا  االتفاق  وتم 
املوظفني  على  ــواردة  الـ امللفات 
بها  املعمول  املساطر  باحترام 
ورقمنتها، مع إمكانية االستعانة 
ــد االقـــتـــضـــاء بــاألرشــيــف،  ــن ع
باإلضافة إلى االتفاق على تفويت 
الحسن  مؤسسة  ــى  إل املقصف 
االجتماعية  لــأعــمــال  الــثــانــي 
لفائدة العاملني في قطاع الصحة.
سلسلة  عقد  على  االتفاق  وتم 
ــرى بني  ــ ــن االجــتــمــاعــات األخ م
ــة والــصــيــدلــة  ــ ــ ــة األدوي ــري ــدي م
تنفيذ  لتتبع  النقابيني،  واملمثلني 

مخرجات االجتماع.

أيت الطالب

وهبي

ــر حــادثــة  ــوار ربـــهـــا إثــ ــ ــى جـ انــتــقــلــت إلــ
سير عن سن يناهز 22 عاما، الصحفية 
املــصــورة الــشــابــة، يـــزا الـــســـاوي، حفيدة 
إدريس  املرحوم  السابق،  امللكي  املستشار 
الساوي )من جهة األب(، وحفيدة رجل 
األعـــمـــال املـــرحـــوم عــبــد الـــقـــادر بنصالح 

)من جهة األم(.
وعــلــى إثـــر هـــذا املــصــاب اجلــلــل، تتقدم 
ــر الـــتـــعـــازي إلــى  ــ »األســــبــــوع« بـــأصـــدق وأحـ
السيدة  وخالتها  كــنــزة،  الــســيــدة  والــدتــهــا، 
مرمي بنصالح، وإلى جميع أفراد عائلتها، 
داعـــــن لــهــم جــمــيــعــا بــالــصــبــر والـــســـلـــوان 

وللفقيدة باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليها راجعون.

الرباط. األسبوع
  

الرئيس  حرزني،  أحمد  اعتبر 
ــق لــلــمــجــلــس الــوطــنــي  ــســاب ال

إلــحــاق  أن  ــان،  ــسـ اإلنـ لــحــقــوق 
بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية 

رؤية  دون  العدل  ــوزارة  ب اإلنسان 
أن  من  املــخــاوف  يثير  واضــحــة، 

يكون مآلها االندثار.
وأوضــح خــال يــوم دراســي 
حقوق  »دبــلــومــاســيــة  حـــول 
ــي املـــغـــرب«، أن  اإلنــســان ف

»املندوبية لم تعد تعرف فيها بالضبط 
حــدود  هــي  ومــا  مهامها،  هــي  مــا 
الهدف  »إن  ــال:  وقـ وظيفتها«، 
في  تمثل  املندوبية،  إنشاء  من 
التي  التقارير  ــداد  وإع صياغة 
دوريا  بإنجازها  املغرب  التزم 
الدولية  االتفاقيات  إطــار  في 
املـــرتـــبـــطـــة بــحــقــوق 
اإلنــســان وصــادق 
باإلضافة  عليها، 
ــراف  ــ إلـــى اإلش
ــى تــفــعــيــل  ــلـ عـ
خـــطـــة الــعــمــل 
في  ــة  ــي ــوطــن ال

مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان«.
غاب  والتناغم  »االنسجام  أن  وأضــاف 
حقوق  ووزارة  املندوبية  بني  العاقة  عن 
اإلنسان، بحيث أنه بعد تعيني الوزير قامت 
املندوبية بالازم، وبعد ذلك، لم تعد تعرف 

حدود وظيفتها«.
عن  والحقوقي  الدبلوماسي  وتــحــدث 
مجال  في  املغرب  بها  قــام  التي  الجهود 
ــن خــال  الــنــهــوض بــحــقــوق اإلنـــســـان، م
وتعديل  واملــصــالــحــة«،  »اإلنــصــاف  هيئة 
االستشاري  للمجلس  األســاســي  النظام 
الضحايا  آالف  اإلنسان، وتعويض  لحقوق 
املعتقلني  ســراح  وإطــاق  حقوقهم،  وذوي 

السياسيني.

المغرب يتحدى الجزائر ويشرع في تسويق الغاز ألوروبا 

الرباط. األسبوع
  

ــد  ــع املــغــرب وشــركــة »ســاون وقـ
اتفاقية  على  البريطانية،  إنيرجي« 
حقل  من  املنتج  الغاز  وشــراء  لبيع 
بعدما  وذلك  اململكة،  بشرق  تندرارة 

قررت شركة »سوناطراك« الجزائرية 
عبر  إسبانيا  إلى  الغاز  إرسال  وقف 

األنبوب املغربي.
أن  البريطانية  الشركة  وأعلنت 
»االتفاقية تنص على ضخ 350 مليون 
في  املستكشف  الغاز  من  مكعب  متر 
سنوات،  عشر  ملدة  سنويا،  تندرارة 
الذي  األورو-مغاربي،  األنبوب  عبر 

سابقا  الــجــزائــر  تستعمله  كــانــت 
لتصدير الغاز نحو إسبانيا«.

استغال  من  املغرب  وسيتمكن 
املوقعة  االتفاقية  وفــق  األنــبــوب 
يصبح  بموجبها  والــتــي  سابقا، 
ــة الــعــابــر  ــدول ــل ــبـــوب مــلــكــا ل األنـ

ألراضيها بعد انتهاء العقد.
سنويا  يحصل  املغرب  كان  وقد 

من  مكعب  متر  مليار  نحو  على 
بثمن  الجزائري  الطبيعي  الغاز 
تفضيلي، حيث اعتبر كل من املكتب 
الوطني  واملكتب  للكهرباء  الوطني 
للهيدروكاربورات، أن قرار الجزائر 
األنبوب  عبر  الــغــاز  ضــخ  إيــقــاف 
املغاربي نحو إسبانيا، لن يكون له 

سوى تأثير ضئيل.

حرزني
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي
ضعف آليات التصريح بالممتلكات

تحت
األضواء

الرباط. األسبوع
  

الوطنية  للهيئة  السنوي  التقرير  كشف 
ومحاربتها،  الــرشــوة  من  والوقاية  للنزاهة 
والتي يوجد على رأسها محمد بشير الراشدي، 
تراجعا   ،2020 سنة  خالل  سجل  املغرب  أن 
إدراك  على مستوى مؤشر  فقط  واحدة  بنقطة 
إلى  منبها   ،2019 سنة  مع  مقارنة  الفساد 
اتخذتها  التي  االستثنائية  التدابير  »افتقار 
متطلبات  وإلــى  الجائحة،  ملواجهة  الحكومة 
ضمان الشفافية والرقابة، ال سيما فيما يتعلق 
باملشتريات العامة ومنح الدعم والتعويضات، 
لم  التي  الخاصة  اإلعــفــاءات  إلــى  باإلضافـة 

تخضع الحكومة للمساءلة عنها«.
ودعت الهيئة في تقريرها، إلى وضع قانون 
املشروع،  غير  اإلثراء  محاربة  ملوضوع  خاص 
تكون له عالقة مع قانون التصريح باملمتلكات، 
الذي يدبره املجلس األعلى للحسابات، ومقاربة 
باملمتلكات  التصريح  ربط  أســاس  على  تقوم 

ملراقبة اإلثراء غير املشروع.
التصريح  ــظــام  »ن أن  الهيئة  واعــتــبــرت 
املجلس  يدبره  ــذي  ال باملمتلكات،  اإلجــبــاري 
األعلى للحسابات، يعاني من أعطاب حقيقية، 
املنظومة،  لهذه  الناظم  الخيط  غياب  منها 
األهداف، ومحدودية  والناتج عن عدم وضوح 
شفافية  منسوب  وضعف  القانونية،  النجاعة 
األهــداف،  وضــوح  عدم  عن  الناتج  املنظومة، 
وتــذبــذب  الــقــانــونــيــة،  النجاعة  ومــحــدوديــة 
امللزمني،  الئحة  تحديد  في  املعتمدة  املعايير 
والذي جعل هذه الالئحة مستوعبة ألشخاص 
مستوى  حيث  من  املساواة  قدم  على  ليسوا 
تعرضهم لشبهات الفساد، وارتباطهم باألموال 
العامة، كما أن دائرة امللزمني أوسع من قدرات 
معلوماتي  نظام  غياب  في  واملراقبة،  التتبع 
مراقبة،  عقلنة  عــن  الحديث  يصعب  مــالئــم، 
االعتبارات  إلــى  بالنظر  التصاريح  وتتبع 
التقاطع  وغياب  والوسائل،  بالعدد،  املتعلقة 
املتوفرة  اإلدارات، واملؤسسات  املعلوماتي مع 

على املعلومات ذات الصلة«.
القانوني  اإلطــار  تغيير  الهيئة  واقترحت 
خالل  مــن  باملمتلكات،  التصريح  ملنظومة 
لتنزيل  املالئمة  الصيغة  في  التفكير  »تعميق 
املتعلقة  املعلومات  وإتــاحــة  العلنية،  مبدأ 
يستحضر  بما  باملمتلكات  بالتصريحات 
وقعها، وتفاعلها اإليجابي مع السياق الثقافي 
الوطني«، وتثبيت إلزامية التعاون املؤسساتي 
على  القانوني  بالتنصيص  املكلفة  الهيئة  مع 
ــدى كل  ــودة ل ــوج فتح قــواعــد املــعــطــيــات، امل
على  اختصاصاتها،  بحكم  القادرة  اإلدارات، 
املستقلة  الهيئة  أمام  الثروات  تطور  اكتشاف 

املعلومات  صحة  من  والتأكد  التتبع  أجل  من 
املصرح بها.

وأوضحت أنه من املهم التنصيص القانوني 
غير  اإلثـــراء  جريمة  رصــد  أن  على  الصريح 
املشروع، يتم على الخصوص، من خالل تتبع 
التبليغات  تلقي  أو  باملمتلكات،  التصاريح 
على  الحصول  أو  فيها،  االشتباه  حــاالت  عن 
معلومات بشأنها من املؤسسات القادرة بحكم 
على  املعطيات،  على  وتــوفــرهــا  صالحيتها 

اكتشاف تطور الثروات.
وشددت الهيئة على »ضرورة التحلي بنفس 
لقانون غسل  التي رصدت  التشريعية،  اليقظة 
األموال عندما اختار املشرع فتح روافد متعددة 
للتصريح بالعمليات املشبوهة في إطار غسل 
األشخاص،  الئحة  توسيع  خالل  من  األمــوال 

والهيئات املعنية بالتصريح باالشتباه«.
ــن املهم  وحــســب تــقــريــر الــهــيــئــة، فــإنــه م
املجلس  بني  للعالقات  القانوني  التوضيح 
األعلى للحسابات، والنيابات العامة، وهيئات 
في  االشتباه  حالة  في  األخرى،  القانون  إنفاذ 
يخول  بما  مــشــروع،  غير  ــراء  إث وجــود  حالة 
البحث  في  بمهامها  االضطالع  األخيرة  لهذه 
والتحري، وتقديم امللتمسات وحجز املمتلكات 
اإلجـــراءات  مــن  وغيرها  السفر،  مــن  واملــنــع 

القضائية الوقائية.
والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  وسجلت 
من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي، 
في  عليا  مستويات  يحتل  الصحة  قطاع  أن 
تصور املستجوبني بخصوص انتشار الفساد، 

متبوعا بقطاع التعليم.
النيابة  رئيس  تقرير  على  الهيئة  واعتمدت 
العامة، الذي سجل تلقي الخط املباشر للتبليغ 
عن الرشوة منذ انطالقه بتاريخ 14 ماي 2018 
 36138 حوالي   ،2019 دجنبر   31 حــدود  إلى 
ضبط  عملية   117 إلــى  أفضى  ــذي  وال مكاملة، 
مناطق  همت  تلبس  حالة  في  فيهم  للمشتبه 
القطاعات  أن  إلى  مشيرا  املغرب،  من  مختلفة 
هي  يومي،  بشكل  املواطن  معها  يتعامل  التي 

املعنية أكثر بالحاالت التي تم ضبطها.
»الحاجة ما زالت ماسة إلى بذل  وأكدت أن 
املزيد من الجهد من أجل تحقيق الغاية املرجوة 
بعض  أن  مضيفة  األقسام«،  هاته  إحــداث  من 
رغم  القضائية  الشرطة  لدى  زالت  ما  القضايا 

مرور أمد طويل على فتح األبحاث بشأنها.
وحسب ذات التقرير، فإن عدد اإلحاالت خالل 
الفترة املمتدة ما بني سنة 2017 وسنة 2019، 
قرار  فيها  صدر  ملفات   4 منها  ملفا،   16 بلغ 
قضائي نهائي، و3 ملفات مازالت رائجة أمام 
أنظار قاضي  املحاكم، وملفان معروضان على 

التحقيق، و7 ملفات ال تزال في طور البحث.
وأشار التقرير إلى أن هذه القضايا »تستغرق 
واملحاكمة،  والتحقيق  البحث  في  طويال  وقتا 

بالنظر ملا تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما 
تتطلبه من دراسة للصفقات العمومية والعقود 
والخبرات  املحاسبية  الوثائق  من  هائل  وكم 
يكون  التي  اإلجراءات  من  وغيرها  واملعاينات 
الهدف منها جمع أدلة اإلثبات في احترام تام 

لقرينة البراءة«.
ــادة الــنــظــر في  ــ ــتــقــريــر إلـــى إعـ ــا ال ــ ودع
االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، لضمان 
تخويل  عبر  الهيئة،  لتوصيات  األمثل  التنزيل 
التوجهات  اقــتــراح  صالحية  النزاهة  هيئة 
االستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية 

من الفساد ومكافحته.
وأوضح التقرير، أن القانون رقم 46.19، الذي 
التنفيذ،  حيز  دخوله  بعد  الهيئة  عمل  سيؤطر 
أن  في  األول  يتمثل  أساسيني:  معطيني  رسخ 
دولة  قضية  هي  ومكافحته  الفساد  من  الوقاية 
إطار سياسة محددة وموحدة  في  بها  تضطلع 
متفق عليها من طرف جميع املتدخلني، لضمان 
انسجام مكوناتها وفعالية تنفيذها، أما املعطى 
تستلزم  السياسة  هــذه  أن  فــمــؤداه  الــثــانــي، 
تتبع  وضمان  والتنسيق  واإلشــراف  التوجيه 
التنفيذ، التي عهد بها للهيئة الوطنية للنزاهة.

محدد  إعطاء مضمون  على ضرورة   وشدد 
املخولتني  والتنسيق  اإلشـــراف  لصالحيتي 
االتفاقية  منظور  مع  بالتالؤم  وذلــك  للهيئة، 
الفساد  مكافحة  لهيئات  أوكلت  التي  األممية 
ووضع وترويج املمارسات الرامية إلى الوقاية 
لتشريعات  توصيات  ــدار  وإصـ الفساد،  مــن 
التدابير  واتخاذ  الــرأي،  وإبــداء  املوضوع  في 
األخرى،  الهيئات  مع  العمل  لتنسيق  املالئمة 
والتقييم  التنفيذ،  استعراض  بمهام  والقيام 
عمليات  وإجراء  الصلة،  ذات  للتدابير  الدوري 
تقارير  وتلقي  للمؤسسات،  تفتيش  أو  تقييم 

املراجعة والتحقيقات.
الوطنية  للهيئة  السنوي  التقرير  دعا  كما 
ومحاربتها،  الــرشــوة  من  والوقاية  للنزاهة 
الحماية  تــوفــيــر  إلـــى   ،2020 ســنــة  بــرســم 
معتبرا  باملغرب،  الفساد  جرائم  عن  للمبلغني 
هو  عــامــة،  بصفة  الــجــرائــم  عــن  التبليغ  أن 
للوقاية  املسطري  املسار  في  أساسية  »حلقة 
اعتباره  يمكن  حيث  ومكافحتها،  الجريمة  من 
بمثابة الشحنة الحرارية التي تعطي االنطالقة 
إلجـــــراءات الــبــحــث والــتــحــقــيــق واملــالحــقــة 
وتمكينها بالتالي من بلوغ غاياتها في مكافحة 

الظاهرة اإلجرامية«.
القانون  بمراجعة  الهيئة،  ذات  ــت  وأوصـ
التنظيمي رقم 44.14 املتعلق بتقديم العرائض، 
لتعزيز إشراك املواطن في محاربة الفساد، ودعت 
إلى إعادة النظر في بعض شروط قبول العرائض 
ما  خاصة  العملية،  لتيسير  نفسه  القانون  في 
بطائق  من  مصورة  نسخة   5000 بجمع  يتعلق 

التعريف الوطنية للموقعني على العريضة.

خرجت إلى العلن، نزوعات رئيس 
ميارة،  النعمة  املستشارين،  مجلس 
لتولي  منه  مقربا  يدعم  كــان  ــذي  ال
من  الخوف  لكن  عــام،  كاتب  منصب 
اإلعالمية  املصادر  جعل  الفعل،  ردة 
على  محسوبا  جديدا  مرشحا  ترشح 
الصحراء، رغم أن ما ضمن استقرار 
املجلس في عهد رؤساء املجلس الذين 
السياسية،  املــيــوالت  عليهم  غلبت 
الكاتب  هو  كان  الحزبية،  والنزاعات 
خوجة،  الوحيد  عبد  الحالي،  العالم 
بسبب  عمله  عقد  تمديد  تــم  الـــذي 
يصعب  حيث  العمل،  لقواعد  ضبطه 

تعويضه)..(.

في  عليها  مغضوب  شركة  من 
حملة مقاطعة شعبية، تحولت شركة 
رابحة جدا  إلى شركة  غاز«  »أفريقيا 
سنة  من  ــى  األول أشهر  التسعة  في 
2021، حيث قدرت املصادر اإلعالمية 
درهم  ماليير   5.22 بحوالي  أرباحها 
كأرباح صافية إلى غاية شهر شتنبر، 
رئاسة  ربح  أخنوش  عزيز  أن  ليظهر 
شركته  مــعــه  وربــحــت  الــحــكــومــة، 

املفضلة)..(.

المسكوت عنه داخل البرملان، هو 
مدة  انتهت  الحقائق،  لتقصي  لجان 
صالحيتها، وقد تحركت عدة أطراف 
الحالية،  التشريعية  الوالية  خــالل 
اللجان  لــهــاتــه  مــعــالــم  أيـــة  لطمس 
يمكن  التي  تلك  وخاصة  السابقة، 
االختالالت  إلى  تحقيقاتها  تمتد  أن 

املالية في بعض القطاعات.

على  تشتغل  التي  األطقم  عاشت 
منت الطائرات امللكية الجوية، ارتباكا 
بسبب  األخيرة،  الفترة  خالل  كبيرا 
صدور قرارات تعليق الرحالت، حيث 
الطيران عدة مرات،  برامج  تم تغيير 
العمال  أن  مطلعة  مــصــادر  وتــقــول 
أن  طاملا  كبيرة،  خسائر  سيتكبدون 

الرحالت الداخلية ال تفي بالغرض.

املختصة  العامة  النيابة  قــررت 
متابعة  بفاس،  االبتدائية  باملحكمة 
شــبــاط،  نــوفــل  شــبــاط،  نــجــل حميد 
الجماعة  ورئيس  السابق  البرملاني 
نــواحــي مدينة  ــرارحــة«  »ب الــقــرويــة 
ــازة، فــي حــالــة اعــتــقــال، وإيــداعــه  تـ
السجن املحلي، بعد اتهامه باالعتداء 
والسكر  الشرطة،  عناصر  أحد  على 

العلني والسياقة في حالته.

باملحكمة  العامة  النيابة  أعلنت 
االبتدائية بالرباط، عن متابعة الوزير 
ونقيب املحامني السابق، محمد زيان، 
في حالة سراح بـ 11 تهمة، وفق الئحة 
تضم »إهانة رجال القضاء وموظفني 
بمهامهم  قيامهم  أثــنــاء  عموميني 
املساس  بقصد  وتــهــديــدات  بــأقــوال 
وبــاالحــتــرام  وبــشــعــورهــم  بشرفهم 
هيئة  وإهــانــة  لسلطتهم،  الــواجــب 
التأثير  بقصد  أقوال  ونشر  منظمة، 
ــال الــقــضــاء قبل  عــلــى قــــرارات رجـ
صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير 
مقررات قضائية...«، وتحظى القضية 

باهتمام دولي ووطني.

ألول مـــرة.. 
مؤسسة عمومية 

المجلس  تنتقد 
للحسابات األعلى 

الراشدي العدوي
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ملف  األسبوع

عندما أصبح التمدرس هو السبيل 
الوحيد للرقي االجتماعي 
قبل أحداث 23 مارس 1965

كان  ما  يشبه  املغرب  في  اليوم  الوضع 
جوانبه  بعض  في   1965 سنة  خالل  عليه 
وزارة  رأس  على  يوجد  حيث  األقــل،  على 
قرارا  اتخذ  وزيــر  اليوم  الوطنية  التربية 
الطلبة  وأنزل  كبير،  حد  إلى  الشارع  أجج 
في مختلف مدن اململكة لالحتجاج، دون أن 
األمر  وكذلك  االحتجاجات،  هذه  مآل  نعلم 
خالل سنة 1965، حيث كان على رأس وزارة 
بلعباس،  يوسف  الوزير  الوطنية  التربية 
قــرارا   1965 فبراير   19 يــوم  اتخذ  ــذي  ال

مفاجئا أدى إلى موجة احتجاجات تحولت 
 ،1965 مــارس   23 بأحداث  يعرف  ما  إلــى 
وهي التي توصف باألكثر دموية في تاريخ 
نتائج سياسية  لها  الراهن، وكانت  املغرب 
كارثية، حيث أدت إلى دخول البالد في ما 
يعرف بحالة االستثناء، التي دامت إلى سنة 
1972، إضافة إلى اغتيال الزعيم االتحادي 

الشهير املهدي بنبركة.
الــذي  التشابه  هــذا  يــوجــد  مــا  وبــقــدر 
اتخذا  اللذين  القرارين  في  غريبا  يبدو 
يتشابه  ما  بقدر  متباعدتني،  فترتني  في 
بعض  فــي   1965 ومــغــرب   2021 مغرب 
الجوانب، حيث كانت األسر املغربية خالل 
مرحلة الستينات من القرن املاضي، تعقد 
آماال كبيرة على تمدرس أبنائها من أجل 
الولوج للوظيفة العمومية، على اعتبارها 
عانى  فقد  الــفــقــر..  مــن  الوحيد  املــخــرج 

هروب  من  الستينيات  بداية  منذ  املغرب 
حيث  املباشرة،  الخارجية  االستثمارات 
سحبت فرنسا، املستثمر األول في اململكة 
وحولتها  استثماراتها  املرحلة،  تلك  في 
عانت  ــك،  ذل مع  ــوازاة  ــامل وب فرنسا،  إلــى 
النمو  ضعف  من  استقاللها  منذ  البالد 
في   2 نسبة  يتجاوز  لم  الذي  االقتصادي 

املائة منذ سنة 1960.
تحسني  في  املغاربة  أمل  أصبح  وبهذا 
ــي هو  ــاع ــم ــت مــعــيــشــتــهــم ورقــيــهــم االج
الوحيد  الحل  اعــتــبــاره  على  الــتــمــدرس، 
اململكة  عرفت  وقــد  االجتماعي،  لالرتقاء 
األوروبيني  رحيل   ،1956 سنة  من  انطالقا 
وكان ضمنهم  البالد،  من  املغاربة  واليهود 
أصنافها  بمختلف  ــر  ــ واألط املــوظــفــون 
الصغرى واملتوسطة والعليا، حيث بلغ عدد 
تركوا  الذين  األوروبيني  نصف  املغادرين 

بلغ  بينما  اإلدارات،  مختلف  في  مناصبهم 
عدد املنسحبني اليهود الذين غادروا البالد 
وأمام  الثلث،  اإلداريــة  مناصبهم  وتركوا 
حيث  املغاربة،  عوضهم  املناصب،  شغور 
التحق ما يقارب ربع املليون شاب مغربي 
وبهذا   ،1956 سنة  مــن  بــدايــة  ــاإلدارات  ــ ب
شهادة  على  والحصول  التمدرس  أصبح 
في التعليم الثانوي أو اإلعدادي هو املدخل 
الوحيد للحصول على وظيفة، نظرا لشغور 
املناصب، وسهولة الحصول  عدد كبير من 
هذه  ترسخت  وبهذا  عمومية،  وظيفة  على 
الفكرة في أذهان املغاربة مدة عقد من الزمن، 
الغالي  تبذل  املغربية  ــر  األس وأصبحت 
بهدف  أبنائها  تمدرس  أجل  من  والنفيس 
وأصبحت  عمومية،  وظيفة  على  الحصول 

الشهادة الثانوية أو الجماعية بمثابة 
شهادة ضمان لالرتقاء االجتماعي.

سعد الحمريأعد الملف: 

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 
فـي أحـداث 23 مـارس 1965

يعيش المغرب على وقع عدة احتجاجات وغضب في الشارع، سببها 
توظيف  مباراة  في  شرط  بوضع  القاضي  الوطنية  التربية  وزارة  قرار 
ثالثين  المترشح  سن  يتجاوز  أال  وهو  الثالثة،  بأسالكه  التعليم  أساتذة 
الشباب  فيها  يخرج  التي  األولى  المرة  هي  هذه  ليست  أنه  والحال  سنة، 
بسن  مرتبط  الوطنية  التربية  وزير  يتخذه  قرار  على  احتجاجا  التظاهر  إلى 
المترشح، بل إن التاريخ سجل بأن أحداث مارس 1965 كان سببها قرار لوزير 

التربية الوطنية يقضي بأنه »ال يجوز للتالميذ الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة 
أن ينتقلوا للدراسة في المرحلة الثانوية من تعليمهم األساسي«.

يبرز التشابه في القرارين، وفي الوزيرين اللذين اتخذاهما أيضا، لذلك يحاول 
هذا الملف أن يبرز أوجه التشابه بين قرار يوسف بلعباس وزير التربية الوطنية 
خالل سنة 1965 وما خلفه من نتائج كارثية، ونظيره شكيب بنموسى الوزير 

الحالي للتربية الوطنية.

شكيب بنموسى وفي اإلطار يوسف بلعباس الوزير الذي سبقه للوزارة )1965(

بين شكيب بنموسى ويوسف بلعباس 
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ملف  األسبوع

مذكرة يوسف بلعباس المشؤومة 
التي اعتبرها المغاربة 

الضربة القاضية للرقي االجتماعي 
والخروج من الفقر

املغاربة  لــه  يحسب  لــم  الـــذي  أن  غير 
 1965 سنة  كانت  الدولة  أن  هو  حسابا، 
أو  ــذاتــي،  ال االكتفاء  تحقيق  وشــك  على 
املطلوبني  املوظفني  عدد  من  الفائض  ربما 
هذا  وعلى  املغربية،  اإلدارات  مكاتب  مللء 
في  املغربية  السلطات  فكرت  األســـاس، 
اآللة  تعطيل  على  خاللها  من  تعمل  آلية 
املدرسية كوسيلة من وسائل كسب العيش. 
وعلى هذا األساس، صدرت يوم 19 فبراير 
يوسف  الوطنية  التربية  وزير  عن   ،1965
))من  يلي:  ما  فيها  جاء  مذكرة  بلعباس، 
الضروري أال يتوجه إلى السنة الرابعة من 
القادرين  التالميذ  سوى  الثانوي  التعليم 
الشعب  إحــدى  في  الــدراســة  متابعة  على 
يمكن  وأنه  الثاني،  السلك  من  املتخصصة 
أن يتوجه إلى السنة الرابعة من الثانوي، 
وتبلغ   1948 عـــام  املـــــزدادون  الــتــالمــيــذ 
يمكنهم  فــال  أكــثــر،  أو  سنة   16 أعمارهم 
ولوج السلك الثاني من الثانوي والوصول 
إلى الباكالوريا((، ومعنى هذا، أن املذكرة 
تقضي بأن التالميذ البالغني من العمر 17 

سنة ال يمكنهم االلتحاق بالسلك الثانوي.
معارضة  أو  مشكلة  أي  املذكرة  تثر  لم 
باملرحلة  يدرسون  الذين  التالميذ  وســط 
نقاش  أو  زوبعة  أي  تخلق  ولم  اإلعدادية، 
حتى وسط النقابات واألحزاب السياسية، 
وظل األمر هادئا تماما.. إال أن الوضع تغير 
بشكل جذري بعد حدث واحد بسيط، وذلك 
عندما بدأت وزارة التربية الوطنية انطالقا 
حملة  السنة،  نفس  من  مارس   15 يوم  من 
توضيحية لشرح مضمون املذكرة، وعندما 
مختلف  في  حملتها  من  ــوزارة  الـ انتهت 
املؤسسات اإلعدادية، اتضح للمغاربة مدى 
قتال  اعتبروه  الذي  املنشور،  هذا  خطورة 
آلمال الطبقة الشعبية في تحسني وضعها 

االجتماعي عن طريق التعليم.
وما إن انتهت الوزارة من شرح مضمون 
داخل  يشتعل  الغضب  بدأ  حتى  قرارها، 
املذكرة  أن  اعتبروا  الذين  املغاربة  منازل 
قاموا  استثمار  أهم  على  قضت  الوزارية 
أي  اليوم  ذلك  بعد  للمدرسة  يعد  ولم  به، 
دور في الترقية االجتماعية.. وهكذا انتقل 
الــشــارع، حيث  إلــى  املــنــازل  مــن  الغضب 
مارس،   22 يوم  األولــى  الشرارة  انطلقت 
عندما تجمع التالميذ بملعب ثانوية محمد 
الساعة  على  البيضاء  بــالــدار  الخامس 
 15 عــددهــم  بلغ  حيث  صباحا،  العاشرة 
املدينة،  أنحاء  جميع  من  أتوا  تلميذ،  ألف 
اتجاه  في  ضخمة  مسيرة  في  خرجوا  ثم 
أن  إال  البيضاء،  بالدار  التعليم  مندوبية 
وفرقتهم  باملرصاد،  لهم  كانت  األمن  قوات 

بالعنف واعتقلت منهم 700 شخص.

هكذا أدى قرار وزير التربية 
الوطنية إلى أقوى هزة اجتماعية 

في تاريخ المغرب
 

لم يثن ما أقدمت عليه السلطات من قمع 
االستمرار  عن  الغاضبني  واآلباء  التالميذ 
اليوم  فــي  انطلقت  فقد  االحــتــجــاج،  فــي 
23 مارس، مظاهرات أكبر  التالي، أي يوم 
باب  إلى  ثم  السلطان،  درب  نحو  وأضخم 

من  زاد  ومــا  القديمة،  املدينة  ثم  مراكش 
جماهير  انضمام  املــظــاهــرات،  ضخامة 
الشعبية من عمال وعاطلني، ومن  األحياء 
أعمال  املظاهرات  أعقبت  الحدث،  ضخامة 
شغب وتخريب وإحراق الحافالت والبنوك 
األمر  وتطور  الشرطة،  إدارات  ومحاصرة 
إلى رفع شعارات ضد امللك الحسن الثاني 
تدخل  إثــرهــا  وعــلــى  بسقوطه،  مطالبة 
قام  أوفقير، حيث  الجنرال  بقيادة  الجيش 
املتظاهرين  على  النار  بإطالق  شخصيا 
دم  حمام  وســال  الهيليكوبتر،  طائرة  من 
شهدت  التي  اململكة  مــدن  باقي  في  كبير 
وامتدت  االحتجاجات،  نفس  األخــرى  هي 
شـــرارة مــا وقــع فــي املــغــرب إلــى بعض 
من  كبير  عدد  فيها  يوجد  كان  التي  الدول 
الطلبة املغاربة، الذين قاموا يوم 26 مارس 
من  كل  في  املغربية  القنصليات  باحتالل 

باريس وبلغراد وموسكو.
 29 ــوم  ي للملك،  خـــروج  أول  ــان  ك ــد  وق
نهاية  شكل  ــذي  ال التاريخ  وهــو  مــارس، 
الثاني  الــحــســن  وجـــه  حــيــث  ــداث،  ــ األحـ
أن  أرض  ))لم  فيه:  جاء  للمغاربة  خطابا 
قانون  املتحضر  البلد  هذا  على  يستولي 
الحضري  البناء  الغاب والفوضى... ورغم 
املعروف  الشعب  وتشاهد  تقف  املتمدن، 
برزانته وحكمته يخرج للطرقات، ويتخبط 
في األموات والجرحى، بل هناك وقت خرج 
العنان لغرائزهم  فيه املتظاهرون وأطلقوا 
غير  وينهبون  يسرقون  وأخذوا  البهيمية، 
أتوجه  واملمتلكات..  األرواح  محترمني 
الرجال  عادة  إن  لهم  وأقول  األساتذة  إلى 
لهم  أن تكون  بالخصوص،  املثقفني  وعادة 
الشجاعة الكافية للتعبير عن أفكارهم ال أن 
وراء  يتستروا  أن  وال  التالميذ،  يستغلوا 

األطفال.. أقول لكم أيها النواب، وأقول لكم 
أيها املنتخبون، إنكم متشبثون بالحصانة 
شهر  كل  تتقاضونه  بما  ومتشبثون  فقط، 
من الدولة وأطلب منكم أن يكون لكم ضمير 
وذلك  الدولة  لتلك  تعطوا  لكي  كاف  مهني 
الشعب، املقابل للشيء الذي تتقاضونه((.

كيف أصبحت آمال مهنة
 التعليم المخرج األول من البطالة 

من سنة 2013 إلى اليوم

 1965 مــاس   23 أحـــداث  نهاية  كانت 
وهو  جــديــد،  عهد  ببداية  قويا  إيــذانــا 
لالرتقاء  كــأداة  املدرسة  في  األمل  فقدان 
سنة  إلــى  الــحــال  واستمر  االجتماعي، 
عهد  على  الحكومة  أقدمت  عندما   ،2012
جديدة،  خطوة  على  كيران،  بن  اإلله  عبد 
من  األولــي  االنتقاء  بإلغاء  األمر  ويتعلق 
مباريات وزارة التربية الوطنية، ورفع سن 
الترشح في مباريات التوظيف المتحانات 
خمسة  ــى  إل الــثــالثــة،  بأسالكه  التعليم 
في  محصورا  كان  بعدما  سنة،  وأربعني 
ثالثني  في  ــدادي  واإلعـ االبتدائي  سلكي 
سنة، رغم أن الحكومة أقدمت على إجراء 
اآلن،  إلى  ومــازال  املشاكل  من  كثيرا  أثار 
وهو اعتماد مبدأ التعاقد مكان التوظيف 
إال  سابقا،  به  معموال  كان  الذي  النظامي 
وزارة  غيرت   ،2013 سنة  من  انطالقا  أنه 
التربية الوطنية من عدد املناصب املتبارى 
كانت  السنة،  هذه  قبل  أنها  حيث  عليها، 
 7000 أقل من  الحاالت توظف  أفضل  في 

منصب، غير أنه بعد هذا التاريخ، أصبح 
عدد املناصب يتجاوز 15000 منصب.

لقد امتد هذا النسق الذي أصبح معموال 
له عامل  كاملة، وأضيف  به سبع سنوات 
للمسؤولني  الدائم  التصريح  وهو  آخــر، 
التعليم  مجال  في  والخبراء  الحكوميني، 
واملوارد البشرية، بأنه إذا أراد املغرب أن 
يوظف  أن  فعليه  التعليم  معضلة  يعالج 
20000 أستاذ كل سنة ملدة تتجاوز عقدا 

من الزمن.
جديد  أمل  بعث  في  هذا  كل  أسهم  وقد 
الحصول  وأصبح  الشباب،  أوســاط  في 
أمرا  إليهم  بالنسبة  اإلجازة  شهادة  على 
وزارة  ملباريات  التقدم  أجل  من  ضروريا، 
على  الحصول  قصد  الوطنية  التربية 
البطالة،  شبح  مــن  ــروج  ــخ وال وظــيــفــة، 
وظيفة   15000 رقم  أصبح  لذلك،  وإضافة 
سن  فوق  هم  من  يغري  سنويا،  فوق  فما 
الثالثني، وهكذا أقبل عدد كبير من الشباب 
على اجتياز امتحانات الباكالوريا الحرة، 
الحصول  أجل  من  بالجامعات  والتحقوا 
حظهم،  وتجربة  اإلجـــازة،  شــهــادة  على 
وأصبحنا نسمع كثيرا عن عدد مهم ممن 
مباريات  يجتازون  األربعني  تجاوز سنهم 
من  العديد  جعل  مما  األســاتــذة،  توظيف 
الشباب في سن الثالثني فما فوق يلتحقون 

بالجامعات. 
حكومة  كانت  األمــل،  هــذا  خضم  وفــي 
»تستاهل ما أحسن« تستعد لإلقدام على 
إجراء جديد، وهو إعالن مباريات توظيف 
التربية  ملهن  الجهوية  األكاديميات  أطر 
والتكوين، ومن بني الشروط التي وضعت، 
كان هناك شرط جديد، وهو أال يتجاوز سن 

شكل  الذي  األمر  سنة،   30 املترشح 

جانب من أحداث 23 مارس 1965

مذكرة وزير التربية الوطنية يوسف بلعباس، التي صدرت يوم 19 فبراير 1965: 

))من الضروري أال يتوجه إلى السنة الرابعة من التعليم الثانوي سوى التالميذ القادرين 
على متابعة الدراسة في إحدى الشعب المتخصصة من السلك الثاني، وأنه يمكن أن 

يتوجه إلى السنة الرابعة من الثانوي، التالميذ المزدادون عام 1948 وتبلغ أعمارهم 16 سنة 
أو أكثر، فال يمكنهم ولوج السلك الثاني من الثانوي والوصول إلى الباكالوريا((.
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ملف  األسبوع

صدمة كبيرة لكل من تزيد أعمارهم عن 30 
املباراة  هذه  ينتظر  كان  من  ومنهم  سنة، 
بفارغ الصبر، وكان يستعد لها قبل شهور 
صدمة  ــراء  اإلجـ هــذا  شكل  حيث  عــديــدة، 
من  أفــواجــا  وأخـــرج  كبيرة،  أمــل  وخيبة 

الشباب للتظاهر في عدد من مدن اململكة.

إخفاق شكيب بنموسى
في الدفاع عن قراره قد يصب 

الزيت فوق النار

بدأ  الذي  الحراك  مواجهة  من  البد  كان 
ذلك،  وألجل  فشيئا،  شيئا  الشارع  يكتسح 
حل وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، 
الذي  خــاص«  »ضيف  برنامج  على  ضيفا 
الثانية، من أجل شرح أسباب  القناة  تبثه 
ثالثني  في  الترشح  سن  تسقيف  اعتماد 
سنة، وكان أول سؤال وجه له يتعلق بسبب 
الترشح في ثالثني سنة على  تسقيف سن 
اعتبار أنه الشرط الذي أخرج الشباب إلى 
أن  األولــى  الوهلة  منذ  بدى  وقد  الشارع، 
املسؤول األول عن وزارة التربية الوطنية، 
حاول االبتعاد عن الجواب عن هذا السؤال 
للحديث عن  النقاش  يحول  أن  أراد  عندما 
موضوع آخر، غير أن القضية التي أثارها 
في  التوظيف  بأن  قال  حيث  أخطر،  كانت 
التعليم بأسالكه الثالثة، سيكون مستقبال 
في  ــازة  اإلج على  الحاصلني  على  حصرا 

علوم التربية دون باقي التخصصات.
على  ــني  ــحــاصــل ال أن  هــــذا،  ــى  ومــعــن
مختلف  في  املهنية  أو  األساسية  اإلجــازة 
مستقبال،  املغربية  بالكليات  التخصصات 
اجتياز  فــي  نصيب  لهم  يكون  لــن  ســوف 
مباريات التعليم بمختلف تخصصاته.. فهل 
يعرف الوزير بأن هذا التصريح من شأنه 
بأن شهادة  يعلم  بلة؟ وهل  الطني  يزيد  أن 
بالجامعات  التخصصات  كل  في  اإلجــازة 
واالقتصاد،  القانون  باستثناء  املغربية 
سوف لن يكون لها أي معنى؟ على اعتبار 
أن باقي القطاعات تنظم مباريات للتوظيف 

في تخصصي القانون واالقتصاد فقط.
سؤال  الوزير  على  ليطرح  املحاور  وعاد 
شرط تسقيف سن الترشح في ثالثني سنة، 
وذكره بأن الدستور والقانون األساسي ألطر 
األكاديميات الجهوية يحددان سن التوظيف 
في 45 سنة، إال أن شكيب بنموسى لم يقدم 
تسقيف  ــأن  ب صــرح  حيث  مقنعا،  جــوابــا 
تكافؤ  ثالثني سنة يضمن  في  الترشح  سن 

الفرص، دون توضيح سبب ذلك. 

هل يركب حزب العدالة والتنمية 
على هذه الموجة؟

حزب العدالة والتنمية، الذي بدأ يبحث 
بشكل جدي عن موطئ قدم له في املعارضة، 
الذي خبرها لسنوات طويلة قبل أن  وهو 
يقود الحكومتني السابقتني، دخل على خط 
ما أثاره هذا املوضوع من جدال ووجدها 
فرصة سانحة ملعارضة قرار وزير التربية 
ففي  مجتمعة..  الحكومة  ومعه  الوطنية 
الناحية  من  املوضوع  ناقش  األمر،  بداية 
القانونية، حيث حلل عبد هلل بوانو، رئيس 
املجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، 
سنة   30 في  الترشح  سن  تسقيف  ــرار  ق
املوقع  في  وكتب  القانونية،  الناحية  من 
الرسمي للحزب، موضوعا ناقش من خالله 
الناحية  ))مــن  قــال:  ما  ذلــك، ومــن ضمن 
الوطنية  التربية  وزير  فقرار  الدستورية، 

سنة   30 شرط  تحديد  ألن  دستوري،  غير 
اللجوء  يتم  ولم  الدستور،  في  له  أصل  ال 
ملثل هذا الشرط إال في بعض االستثناءات 
منها  الــوظــائــف،  بعض  تتطلبها  الــتــي 
بعض  في  التوظيف  إن  بل  مثال،  القضاء 
 40 حــدود  إلــى  به  يسمح  الجيش  فئات 
سنة، وهذا يطرح سؤال ما إذا كان السيد 
ال، وما  أم  فاملغرب  معانا  بنموسى عايش 

إذا كان عارف آش واقع فالبالد أم ال؟((.
ــن ناحية  ))مـ بــوانــو حــديــثــه:  ــابــع  وت
التي  التنظيمية  أو  القانونية  النصوص 
ــســار والــحــيــاة  يــفــتــرض أنــهــا تــؤطــر امل
املهنية ألطر األكاديميات الجهوية للتربية 
أن  الــوزيــر  السيد  يعلم  هــل  والتكوين، 
والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديميات 
باالستقالل  تتمتع  عمومية  مؤسسات  هي 
لها  يترك  أن  يعني  وهذا  واملالي؟  اإلداري 
تناسبها  التي  ــقــرارات  ال لتتخذ  املجال 
أن  معنى  ال  إذ  التوظيف،  قــرارات  ومنها 
بالتوظيف  يتعلق  قرار  الوزير  عن  يصدر 
األكـــاديـــمـــيـــات، صــحــيــح أن وزيـــر  فـــي 
اإلدارية  املجالس  يرأس  الوطنية  التربية 
لألكاديميات، لكن هذه املجالس هي املخولة 
كان  وبالتالي،  القرارات،  هذه  مثل  التخاذ 
عليه أن ينقل ما يريده للتداول والتشاور 
القرار  اتخاذ  وليس  املجالس  هذه  داخل 
اإلعالم  وتوظيف  ومركزي  انفرادي  بشكل 
طرف  مــن  رفضه  بعد  لفرضه  العمومي 

املعنيني.
ألطر  األساسي  النظام  آخر،  ومن جانب 
والتكوين،  للتربية  الجهوية  األكاديميات 
ينص بصيغة واضحة وصريحة، في املادة 
املتعلقة بشروط التوظيف، على أال يقل سن 
املرشح عن 18 سنة وأال يتجاوز 40 سنة، 
لسن  األقصى  الحد  يصل  أن  يمكن  وإنــه 
45 سنة، فعلى ماذا استند  التوظيف إلى 
بنموسى قانونيا بالضبط وهو يوقع قرار 

30 سنة؟((.
وأضاف بوانو: ))إن هناك مشكلة أخرى 
طرحها تفاعل الوزير مع الرفض الشعبي 
لقراره، تتعلق بحديثه عن كون قراره يعني 
تحديد  أن  أي  التوظيف،  وليس  التكوين 
لولوج  هو شرط  فقط،  سنة   30 في  السن 
مراكز التكوين، بينما قراره قرار توظيف، 

هذا  على  الــعــني«  »غمضنا  إذا  وحــتــى 
االلتفاف وهذا التسلل، فإن ولوج مرشح ما 
وهو في سن 30 سنة ملراكز التكوين، التي 
حالة  في  سنتني  أو  سنة،  فيها  سيقضي 
الرسوب والتكرار، فإنه سيلج الوظيفة في 
سن 31 أو 32، وهذا سيطرح مشاكل إدارية 
أجد  ال  شخصيا  تضيم«..  و»سير  ومالية 
بني  بالتفريق  املراوغة  في  املحاولة  لهذه 
عملية  سوى  وصفا  والتوظيف  التكوين 

نصب فاقع لونها((.
للحكومة،  الرسمي  الناطق  حــاول  وقد 
التربية  ــر  وزي ــرار  ق قانونية  عن  الــدفــاع 
للنظام  القانونية  الطبيعة  الوطنية، ونفى 
األســاســي ألطــر األكــاديــمــيــات طــاملــا أنه 
أجاب  ــرارا،  ق أو  مرسوما  وليس  قانونا 
الناطق  لـ»البيجيدي«  الرسمي  املــوقــع 
السيد  ))فات  بالتالي:  للحكومة  الرسمي 
لهذا  القانونية  الطبيعة  أن يحدد  بايتاس 
تداولي  مقرر  بموجب  الــصــادر  النظام 
الوصي  الــوزيــر  مــن  كــل  توقيع  ويحمل 
رئيسا  بصفته  التعليم،  أكاديميات  على 
األكــاديــمــيــات،  لــهــذه  اإلداري  للمجلس 
الصيغة  أن  هو  والصحيح  املالية،  ووزير 
املصادقة  تمت  بموجبها  التي  القانونية 
اإلداري  املــقــرر  هــي  األنــظــمــة،  هــذه  على 
للمجلس اإلداري باعتباره مجلسا تداوليا 
في  املقرر  أن  املختصني  على  تخفى  وال 
حالة املجالس اإلدارية هو أعلى مرتبة من 
القرار التنفيذي في املؤسسة ذات املجلس 
وتقريريا،  تداوليا  األول  لكون  اإلداري 
الثاني تنفيذيا، شأنه شأن مقررات  بينما 
املجالس املنتخبة املكونة من جهاز تداولي 
وجهاز تنفيذي(( )املصدر: املوقع الرسمي 
لحزب العدالة والتنمية/ 26 نونبر 2021(.
فهل معنى هذا أن حزب العدالة والتنمية 
العلم  مع  الحراك،  هذا  ظهر  على  سيركب 
بدأوا  الحالية  الحكومة  أعضاء  بعض  أن 
كان  حزب  املظاهرات  وراء  بأن  يصرحون 
إلى  إشـــارة  فــي  السابقة،  الحكومة  فــي 
هذه  ستتحول  وهــل  والتنمية؟  العدالة 
حصل  كما  عنيفة  أحــداث  إلى  املظاهرات 

في أحداث مارس 1965؟
املستقبل وحده الكفيل باإلجابة عن هذه 

التساؤالت.

جانب من االحتجاجات ضد قرار شكيب بنموسى

من خطاب الملك الحسن الثاني 

يوم 29 مارس 1965: ))لم أرض أن 

يستولي على هذا البلد المتحضر 
قانون الغاب والفوضى... ورغم 

البناء الحضري المتمدن، تقف 
وتشاهد الشعب المعروف 

برزانته وحكمته يخرج للطرقات، 
ويتخبط في األموات والجرحى، 

بل هناك وقت خرج فيه 
المتظاهرون وأطلقوا العنان 

لغرائزهم البهيمية، وأخذوا 
يسرقون وينهبون غير محترمين 

األرواح والممتلكات.. أتوجه 
إلى األساتذة وأقول لهم إن 
عادة الرجال وعادة المثقفين 

بالخصوص، أن تكون لهم الشجاعة 
الكافية للتعبير عن أفكارهم 

ال أن يستغلوا التالميذ، وال أن 
يتستروا وراء األطفال.. أقول 

لكم أيها النواب، وأقول لكم 
أيها المنتخبون، إنكم متشبثون 

بالحصانة فقط، ومتشبثون بما 
تتقاضونه كل شهر من الدولة 

وأطلب منكم أن يكون لكم ضمير 
مهني كاف لكي تعطوا لتلك 

الدولة وذلك الشعب، المقابل 
للشيء الذي تتقاضونه((.
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منصف المرزوقي يدعم 
مقترح الحكم الذاتي 

ويتهم الجزائر برفض الحوار

العيون. األسبوع
  

املرزوقي،  التونسي األسبق، منصف  الرئيس  قال 
التي  هــي  والــجــزائــر  املــغــرب  بــن  الــحــوار  لغة  أن 
تفرقة  أي  لتجنب  العربي،  املغرب  اتحاد  يحتاجها 

وتصدع في املنطقة.
ودعم املرزوقي في حوار خاص مع »عربي بوست«، 
الصحراء  في  ذاتــي  بحكم  بالقيام  املغرب  مبادرة 
املتنازع عليها بن اململكة وجبهة البوليساريو، التي 

تحظى بدعم جزائري كبير.
البوليساريو  جبهة  تمسك  أن  املرزوقي،  واعتبر 
في  إال  يساهم  لن  املنطقة،  في  سادسة  دولة  بإقامة 
إلى وصول  أنه سيؤدي  كما  األطراف،  استنزاف كل 
شرق  دول  تعيشه  الــذي  املصير  نفس  إلى  املنطقة 
الوسائل  بكل  حاولت  كم  »يعلم هلل  وقال:  املتوسط، 
املغرب  اسمها  التي  الهامدة  للجثة  الحياة  إعــادة 
فشال  وفشلت  لتونس،  رئيسا  كنت  عندما  العربي، 
ذريعا في ذلك«، وأضاف: »حاولت أن أقوم بوساطة 
لم  لكنني  فترة رئاستي،  املغرب والجزائر خالل  بن 
آذانا مصغية من الطرف الجزائري، مقابل ذلك  أجد 
كان املغرب مستعدا لفتح الحوار، لكن لألسف، األمور 

لم تسر كما كنت أخطط وبقيت واقفا بن البلدين«.
باالتحاد  مؤمن  كمغاربي  »أنــا  املــرزوقــي:  وقــال 
املغاربي، وأرى أن شعوبنا بحاجة إليه، مقابل ذلك، 
أرى انزالقا سريعا في اتجاه املحظور، وهي الحرب، 

واألمر غير مقبول بن املغرب والجزائر«.
قال  نــداء  اللقاء  ذات  من خــالل  املــرزوقــي  ووجــه 
فيه: »لكل العقالء في االتحاد املغاربي، أتوجه بنداء 
نفكر  نحن  االنـــزالق،  هــذا  ضد  واحــدا  صفا  ليقفوا 
لكي  املغاربية  الشخصيات  من  عدد  أكبر  جمع  في 
النظر،  وجهات  لتقريب  عمل  بأي  تقوم  أن  تحاول 
ولعب دور الوساطة«، وقال أيضا: »ليس من حقنا أن 
نسمح بهذا االنهيار، وسنصبح مثل الشرق األوسط 
العربي، ألننا والحمد للـه، استطعنا لحدود الساعة، 

أن نحافظ على الحد األدنى من األمن«.
وأشار املرزوقي إلى أن املغرب العربي، إذا أصبح 
مثل املشرق، ستنهار هذه األمة اإلسالمية من شرقها 
أن  املنطقة  هذه  على  يجب  أنه  مضيفا  غربها،  إلى 
تحافظ على السالم واألمن، وبعدهما يمكننا العودة 
إلى بناء الوضع االقتصادي واالجتماعي والبيئي«.

األزمــة  إلنهاء  الحل  ما  ســؤال:  عن  جوابه  وفــي 
طرح  يحتم  الوضع  إن  قال:  والجزائر؟  املغرب  بن 
أربعن  منذ  السياسة؟  هذه  أين ستؤدي  إلى  سؤال، 
سنة ونحن أمام سياسة واحدة، وهي أنه ال حوار إال 
بقيام جمهورية صحراوية، ولم نصل إلى شيء غير 

الوضع الصحراوي املأساوي.
إلى  أدت  السياسة  هــذه  أن  املتحدث  واعتبر 
استنزاف طاقات كبيرة من كل من الجزائر واملغرب، 
به  تتمسك  ــذي  ال هــو  الوحيد  الحل  كــان  إذا  لكن 
الجبهة، بإجراء استفتاء، فهذا التمسك لم ولن يأتي 

بأي نتيجة غير استنزاف طاقة كل الجهات.
ــة صــحــراويــة فــي املغرب  ــاف: »قــيــام دولـ وأضــ
واملغربية  الجزائرية  للطاقات  استنزاف  هو  العربي 
إنسانيا،  ُتستنزف  التي  األخيرة  والصحراوية، هذه 

ألنها موجودة ألكثر من 40 سنة كالجئن«.
من  بد  ال  أنــه  األســبــق،  التونسي  الرئيس  وأكــد 
إال  يكون  لن  األمر  وهذا  الحل،  عن  والبحث  التغيير 
يجمع  الذي  األخير  هذا  املغاربي،  االتحاد  إطار  في 
الحكم  اسمه  شيء  وداخــل  ومستقلة،  حرة  شعوبا 

الذاتي، لكن يبقى ذلك داخل االتحاد املغاربي.
ــول إلخــوتــي  ــ ــا أق ــم ــا دائ ــ ــال املـــرزوقـــي: »أن ــ وق
 3 لكم  سيكون  الــذاتــي  بالحكم  إنــه  الصحراوين، 
وهو  واسع  ووطن  الذاتي،  الحكم  هو  األول  أوطان، 
لكن  املغاربي،  االتحاد  وهو  أوســع  ووطــن  املغرب، 

ليس بالضرورة إقامة دولة سادسة«.
لفرقة  يأبه  ال  »التاريخ  أن  إلى  املتحدث  وأشــار 
الدول، ولكن التحادها، وأقول هذا محبة في الجزائر 
والصحراوين، رغم أنني أتهم أنني أنحاز للمغرب«، 
فـ»الحكمة تتطلب إعادة النظر، ألننا إذا اتجهنا إلى 

دولــة  وإقــامــة  االستفتاء  سياسة 
الحرب  إلى  فسنتجه  جديدة، 

كل  وهزيمة  مــأســاة،  ــى  وإل
الوحيد  والحل  الشعوب، 
التفكير  هــو  نــظــري،  فــي 
تطرح  ــدة،  ــدي ج بعقلية 
بناء  جهة  من  املــوضــوع 
وليس  املغاربي  االتــحــاد 

منصف  يقول  تفريقه«، 
املرزوقي.

ترشيح بيكرات لمنصب كاتب الدولة في الداخلية

»كورونا« تغلق
 معبر »الكركرات« 

أوسرد. األسبوع
 

»الكركرات«،  معبر  إغــالق  املغرب  قــرر 
للمغرب  الوحيد  البري  املعبر  يعتبر  الذي 
أمام حركة املسافرين، وذلك ملدة أسبوعن، 
في سياق محاربة انتشار فيروس »كورونا« 

في اململكة بعد ظهور متحور جديد.
أمام  املعبر  فتح  قرر  قد  املغرب  وكان 
املاضي،  نونبر   9 في  املسافرين  حركة 

وسيظل مفتوحا أمام الحركة التجارية.
ــصــادر عــلــيــمــة، أن عـــددا من  ــدت م ــ وأك
ينتظرون  اململكة،  في  املوجودين  األجانب 
إلى  إلعــادتــهــم  استثنائية  رحـــالت  تنظيم 
دبلوماسية  مصادر  عن  ونقلت  أوطانهم، 
جوية  رحالت  إلطالق  تستعد  أنها  إسبانية، 

خاصة، بعد الحصول على إذن من املغرب.

عبد اهلل جداد. العيون
  

ال حديث في مدن الصحراء إال عن احتمال أن 
ينهج والي جهة العيون الساقية الحمراء، نفس 
عمل سلفه الشرقي الضريس، الذي تمت ترقيته 
من والي إلى مدير عام األمن الوطني، ثم كاتب 
ما يجري  تلك هي مالمح  الداخلية،  في  الدولة 
تداوله بقوة بن مختلف أوساط الصحراوين 
السالم بيكرات واليا  بقاء عبد  الذين يفضلون 
لجهة العيون الساقية الحمراء، على أي منصب 
وقت  في  استطاع  الرجل  وأن  سيما  ال  آخــر، 
حواضر  كبرى  العيون،  ملدينة  يعيد  أن  وجيز، 
نسمة  ألـــف   300 بــحــوالــي  الــصــحــراء  مـــدن 
ونشاطها  وهدوءها  وبريقها  حيويتها  وأكثر، 

االقتصادي والتجاري، كما أنه تخطى امتحان 
في  جمعت  ملكية  بإشادة  األخيرة  االنتخابات 
دالالتها السياسية الكثير من الرسائل املباشرة 

على  شخصيا  ويقف  مــبــاشــرة،  والغير 
تعرفها  التي  الكبرى  األوراش  مختلف 

الجامعي  املستشفى  ومنها  الجهة، 
والطريق  والصيدلة  الطب  وكلية 
أخــرى،  جديدة  ومشاريع  السيار 
الجديدة  الصالحيات  عــن  فضال 
التي تسمح للوالة والعمال باململكة، 
ــن الــتــدابــيــر  بــاتــخــاذ مــجــمــوعــة م

املتعلقة  منها  والقرارات، 
دون  بــالــصــفــقــات، 

ــرجــوع لـــوزارة  ال
وفق  الــداخــلــيــة، 
ــرار  مــا خــولــه ق
الداخلية  لوزير 

الرسمية،  بــالــجــريــدة  ونــشــر  مــؤخــرا،  صــدر 
واملصادقة  اإلمضاء  إمكانية  تفويض  معلنا 
ــصــادرة  عــلــى الــصــفــقــات، وعــلــى األوامــــر ال
لسلطتهم،  التابعن  واألعوان  للموظفن 
اململكة،  داخــل  بــمــأمــوريــات  للقيام 
املتعلقة  والقرارات  الوثائق  وعلى 
فيها  بما  البشرية،  املــوارد  بتدبير 
ورؤســاء  األقــســام  رؤســـاء  تعين 
ــح بـــــــاإلدارات الــتــابــعــة  ــال ــص امل
على  واملصادقة  الترابي،  لنفوذهم 
تعلق  ســواء  وفسخها،  الصفقات 
التوريدات،  أو  باألشغال  األمر 
املــبــرمــة  ــات  ــخــدم ال أو 
لــحــســاب الــدولــة، 
وزارة  لـــفـــائـــدة 

الداخلية.

المرزوقي

بيكرات

مؤسسة الودغيريـين عبر العالم للتواصل 
تجـدد مكـتبها والتنميـة 

نونبر   30 يــوم  البيضاء،  بــالــدار  اجتمع 
2021، أبناء الودغيرين وأحفاد عبد الرحمن 
ــعــال، لــتــجــديــد وتــأســيــس  ــن ي ــري ب ــي ــودغ ال
املؤسسة الودغيرية لشرفاء الوداغرة بالعالم، 
على  الجديد  التنفيذي  املكتب  تشكيل  فتم 
الحميد  عبد  الفعلي:  الرئيس  التالي:  الشكل 
جمال  محمد  املنتدب:  الرئيس  العيساوي، 
الراشدي،  محمد  األول:  الرئيس  نائب  الدين، 
الجمالي،  التِّجيني  الثاني:  الرئيس  نائب 
نائب  جــبــاري،  الجبار  عبد  الــعــام:  الكاتب 
أمن  الجمالي،  العزيز  عبد  الــعــام:  الكاتب 
املال: سعيد الودغيري، نائب أمن املال: جواد 
الودغيري، املستشار األول: رشيد الودغيري، 
املستشار  اللوغوي،  حسن  الثاني:  املستشار 

الثالث: عبد هلل الصغّير.
الفعلي:  الرئيس  اإلداري:  املجلس 
املنتدب:  الرئيس  العيساوي،  الحميد  عبد 
محمد جمال الدين، نائب الرئيس األول: محمد 
الجمالي،  التجيني  الثاني:  النائب  الراشدي، 
النائب  الودغيري،  الجبار  عبد  الثالث:  النائب 

الخامس:  النائب  الدين،  جمال  علي  ذ.  الرابع: 
خالد  ذ.  ــســادس:  ال النائب  هــاللــي،  املــكــاوي 
الطيبي، النائب السابع: عبد الصمد الودغيري، 
الكاتب العام: عبد الجبار جباري، نائب الكاتب 
سعيد  املال:  أمن  الجمالي،  العزيز  عبد  العام: 

الودغيري، نائب أمن املال: جواد الودغيري.
املــســتــشــارون: رشــيــد الــودغــيــري، حسن 
أحــمــد  ُم  الــصــغــيــر،  عــبــد هلل  الـــلـــوغـــوي، 
مصطفى  عــيــســاوي،  مصطفى  الــودغــيــري، 
ــّدة، هــشــام ودغــيــري،  الـــبـــدراوي، بــوعــالم كـ
التهامي  اإلدريــســي،  الــودغــيــري  حسن  ذ. 
عزاوي، محمد الطيبي، أمينة الفكيكي، أمينة 
رفيعة  الــبــدراوي،  الزهراء  فاطمة  التنوري، 
الودغيري،  أمينة  الحقاوي،  سعيدة  غيالن، 

فاطمة الزهراء عزاوي.
أمزيان،  حسن  هاللي،  العربي  الشرفيون: 
)قاضي(،  الودغيري  كمال  غانم،  القادر  عبد 
الدين،  جمال  الحميد  عبد  الودغيري،  هاشم 
أحمد الصغير، كمال الودغيري )ناسا(، خالد 

الودغيري.

وهبي يعوض
 الشكــاف بالجــماني

العيون. األسبوع 
 

الجماني  أهـــل  قـــوة  بـــدأت 
فــي زعــامــة حــزب األصــالــة 
من  تتضح  ــعــاصــرة،  وامل
ــحــاق الــحــجــة  ــت خـــالل ال
السياسي  باملكتب  الجماني 
للمستشار  خــلــفــا  ــزب،  ــح ــل ل
وبذلك  الــدبــدا،  أحمدو  البرملاني 
وهــبــي،  اللطيف  عــبــد  حـــزب  يــخــتــار 

ــد  ــجــدي تمت ت أن  بعد  الــصــحــراء،  ــل  أه تمثيلية 
الجماني  بنت  على  واإلبقاء  الشكاف،  بنت  تغييب  مالحظة 

املنحدرة من قبائل شرفاء الركيبات.
املجلس  دورة  خــالل  املــصــادقــة  تمت  ــه  أن ومــعــلــوم 
يوم  عقدت  التي  واملعاصرة،  األصالة  لحزب  الوطني 
املكتب  الئحة  على  بمراكش،  الجاري  نونبر   27 السبت 
السياسي التي يتقدمها عبد اللطيف وهبي األمن العام 
املجلس  رئيسة  املنصوري  الــزهــراء  وفاطمة  للحزب، 
الجهوية  املجالس  ورؤســاء  الحزب  ووزراء  الوطني، 

والفرق البرملانية. 

الجماني

المغرب يرد على دعاية البوليساريو بتعمير المحبس والزاك

الزاك. األسبوع
 

ــوحــدت األغــلــبــيــة واملــعــارضــة  ت
رؤية  بفضل  الــزاك،  أســا  إقليم  في 

الضوء  سلطت  التي  الجنوب  وكالة 
الحدودية،  الجماعات  تأهيل  برامج  على 

التي  واملحبس،  لبيرات  جماعتي  وخاصة 
وإلحاق  يوميا  بقصفها  البوليساريو  يتغنى 

األضرار املادية بها.
هو  للجزائر،  اإلعالمية  الحملة  على  رد  خير  وكان 
التابعتن  الحدوديتن  الجماعتن  تعمير  برنامج 
إلقليم آسا الزاك، واملتواجدتن على خط التماس مع 

وتدشن  الجزائرية،  املغربية  الشرقية  الحدود 
عدد من املشاريع التنموية التي سيكون لها 

الوقع اإليجابي على ساكنة املنطقة.
ــة  ــام لــوكــال ــعـ ــر الـ ــديـ ــرز املـ ــ ــ وأب
االقتصادية  والتنمية  اإلنــعــاش 
الجنوبية ،  باألقاليم  واالجتماعية 
جماعة  أهمية  الــركــالوي،  جبران 
رؤية  إطــار  في  تدخل  التي  املحبس، 
كبرى،  مشاريع  وميالد  واعــدة  تنموية 
في  مهم  وتنموي  اقتصادي  إقالع  أجل  من 
مختلف املجاالت، حيث سبق أن حظيت الجماعة 
مشروع  منها  اإلنمائية،  املشاريع  من  عدد  بإنجاز 
للكهرباء  الوطنية  بالشبكة  املحبس  جماعة  ربــط 
وكهربة  درهــم،  مليون   17.7 قدرها  إجمالية  بكلفة 

نسمة،   1620 منها  استفاد  مسكنا،   322 حــوالــي 
للكهرباء  الوطني  واملكتب  الجنوب  وكالة  بتمويل من 
ألسا  اإلقليمي  واملجلس  للشرب،  الصالح  واملـــاء 
للتنمية  مواكبة  املحبس،  القروية  والجماعة  الــزاك، 
الظروف  وتحسن  للمنطقة  واالقتصادية  االجتماعية 

للساكنة.  املعيشية 
الجماعة  بن  وتعاون  شراكة  اتفاقية  توقيع  وتم 
واملجلس  الــجــنــوب  ــة  ــال ووك املــحــبــس،  ــحــدوديــة  ال
اإلقليمي ألسا الزاك وعمالة إقليم أسا الزاك، بحضور 
األلعاب  فضاء  تدشن  وتم  واملنتخبن،  اإلقليم  عامل 
بالجماعة الترابية للزاك، وإعادة بناء مجمع الصناعة 
نموذجيا  مجمعا  ليصبح  أســا،  بمدينة  التقليدية 
من  عريضة  فئة  وطموحات  وآمــال  تطلعات  يواكب 

الصناع باملنطقة. 

الركالوي

كلميم. األسبوع 
 

محمد  ــي  ــان ــرمل ــب ال ــه  ــ وج
األصالة  عــن حــزب  صــبــاري، 
كلميم،    بإقليم  واملــعــاصــرة 
ســــؤاال كــتــابــيــا إلـــى وزيـــر 
الطالب  أيــت  خالد  الصحة، 
قال فيه: »إن قطاع الصحة في 
إكراهات  يواجه  كلميم  مدينة 
ــودة  ــى جـ ــل كـــبـــيـــرة أثـــرت ع
للمرتفقن  املقدمة  الخدمات 

باملستشفى الجهوي«.
البرملاني  الــنــائــب  ــع  ــاب وت
املــؤســســة  ــذه  ــ »هـ أن  قـــولـــه 
في  ضعفا  تشهد  االستشفائية 
التجهيزات  وغياب  الخدمات 

الطبية  ــر  األطـ وقــلــة  الطبية 
والتمريضية، ونقصا حادا في 
وشبه  الطبية  واملــواد  األدويــة 
على تدني  ــالوة  ــ ع الــطــبــيــة، 
بقسم  ــة  ــي ــطــب ال ــات  ــدمـ ــخـ الـ
من  وغيرها  املستعجالت، 
على  يعيش  التي  اإلكراهات 
الجهوي  املستشفى  وقعها 
بأن جناح  بكلميم«، وأضاف 
املستشفى  في  املستعجالت 
الجهوي بكلميم يشهد نقصا 
األطر  مستوى  على  واضحا 
في  والتمريضية،  الطبية 
جهوي  مستشفى  أنــه  حن 
خدماته  يقدم  أن  شأنه  من 
وادنون،  كلميم  جهة  ألقاليم 
والعالم القروي، في الحاالت 

العادية.

تلــــكس

عاد اإلطار الصحراوي، 
الحسين الراح، ابن المقاوم 
الفاضيلي، إلى داره األولى 

وكالة الجنوب، ليشغل مهام 
رئيسية بها بعد أن غادرها 

ليتحمل مسؤولية المدير العام 
لجهة كلميم واد نون، ونجح 

الركالوي في تعزيز طاقم أطر 
الوكالة بالراح الحسين، الذي 

يتمتع بالكفاءة والتجربة.

صحراوي

برلماني يطالب بالتدخل العاجل لتحسين 
الخدمات الصحية بمستشفى كلميم
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مع الحدث

العدد: 1584 من 3 إلى 9 دجنبر 2021

حدود مهام المبعوثين الخاصين 
اختيار  املــتــحــدة  لــأمــم  ــام  ــع ال ــن  األمـ يــتــولــى 
املبعوثن األممين الخاصن في النزاعات واألزمات 
اختياره  بعرض  »ملزم«  لكنه  العالم،  يشهدها  التي 
يصوت  ال  األخير  هذا  أن  األمن، ورغم  مجلس  على 
على الشخص الذي اختاره األمن العام، فإن وجود 
األمن  مجلس  دول  من  أكثر  أو  دولــة  من  اعتراض 
على اختياره، يحول في الغالب دون تعيينه، وكذلك 
قد يحول  العام  النزاع الختيار األمن  أطراف  رفض 
دون تسمية الشخص الذي اختاره، وغالبا ما تحول 
للدول  املختلفة  واألجــنــدات  والصراعات  املصالح 
تبرز  بذاته. وهنا  االتفاق على مبعوث  دون  الكبرى 
أولى الصعوبات ليس في تعين املبعوثن الخاصن 
فحسب، وإنما في مهامهم التي ال تنفك عن حسابات 

الدول الكبرى. 
يكمن  الخاصن  املبعوثن  دور  أن  من  وبالرغم 
وبناء  األطــراف،  بن  التفاوض  تسهيل  في  أساسا 
سالم دائم، فإن مهامهم في هذا غير »مطلقة«، إذ غالبا 
األمن،  من مجلس  بتفويض  مؤطرا  عملهم  يكون  ما 
بمقتضى قرار صادر عن هذا األخير، أو بـ»تعليمات« 
ويتوجون  املتحدة،  لأمم  العام  األمن  عن  صــادرة 
األمن،  ملجلس  »إحاطة«  أو  »تقرير«  بتقديم  مهامهم 
كل  تحاول  ذلك،  خضم  مناقشته، وفي  يتولى  الذي 
دولة من دول املجلس ممارسة تأثيرها على املبعوث 
األممي في االتجاه الذي يخدم مصالحها، أو الطرف 
األممي،  املبعوث  تأتي شخصية  وهنا  تدعمه،  الذي 
الكبرى،  ــدول  ال إزاء  ونزاهته  استقالليته  ومــدى 
ناهيك عن أطراف النزاع، وعند هذه النقطة تحديدا، 
تختلف بصمات املبعوثن األممين، بن من يتشبث 
يجدون  ال  وآخرين  عليها،  يزايد  وال  باستقالليته 
لخدمة مصالح  استقالليتهم  رهــن  فــي  غضاضة 

ومواقف قوى وأطراف ودول.

أي مبعوث يكون دي ميستورا ؟
لأمن  خاصن  اآلن سبعة ممثلن  حتى  تعاقب 
العام لأمم املتحدة على ملف النزاع حول الصحراء 
عام  النار  إطــالق  وقف  منذ اتفاق  وذلــك  املغربية، 
إحــداث  فــي  منهم  واحــد  أي  يفلح  أن  دون   ،1991
اختراق حقيقي في مسار هذا النزاع الذي عمر ألزيد 
من أربعة عقود، ولعل من أهم هؤالء املبعوثن الذين 
تركوا أثرا في إدارتهم للمفاوضات، وأبانوا عن إملام 
واسع بتفاصيل وتعقيدات هذا النزاع، يحضر اسم 
عينه  الذي  الهولندي،  الدبلوماسي  فالسوم،  بيتر 
له  2005 ممثال  يناير  في  عنان  كوفي  العام  األمن 

سنوات  ثالث  وبعد  املغربية،  الصحراء  قضية  في 
فالسوم بنتيجة  من اإلشراف على املحادثات، خرج 
مهمة، يفترض أن يرجع لها كل مبعوث بعده، ومؤدى 
الذي  املصير  تقرير  استفتاء  أن خيار  النتيجة  هذه 
تجاوزه  هو »أمر  البوليساريو،  جبهة  به  تطالب 
عليه  تصر  الذي  االستقالل  خيار  أن  كما  الزمن«، 
الجزائر،  وحاضنتها  االنفصالية  الجماعة  هذه 
هو »خيار غير واقعي«. ملاذا توقفنا عند فالسوم 
بعض  ألن  ببساطة،  غــيــره؟  عند  نتوقف  ــم  ول
مرور  أهمية، ومروا  أثرا ذا  يتركوا  لم  املبعوثن 
الكرام خالل تولي مهامهم، مثل جوهانس مانس، 
الذي بقي في مهمته سنة واحدة )1991-1990(، 
وزادة يعقوب خان، )1992-1994(، فيما ارتضى 
مبعوثون آخرون العمل كـ»موظفن لدى دولهم أو 
جهات أخرى« من خالل الدفاع عن مواقف تخدم 
الصراع  سياق  في  والجهات،  الدول  هذه  أجندة 
كونهم  من  أكثر  املنطقة،  في  الجيواستراتيجي 
منذورين  ومحايدين،  أممين مستقلن  مبعوثن 
السالم واألمن واالستقرار، وبذلك  لخدمة قضايا 

أبانوا عن انحيازهم وعدم جديتهم.

»نجاح« مهمة دي ميستورا 
مرتهن بتقييم شامل

 لمسار القضية
النواحي  جميع  من  »مؤهال«  ميستورا  يظل دي 
لالضطالع بمهمته، وإحداث اختراق في ملف النزاع 
الصالحيات  حدود  في  الصحراء،  حول  اإلقليمي 
بتقييم  يــقــوم  أن  ــرط  ش لكن  طبعا،  لــه  املــخــولــة 
واستحضار  السابقن،  املبعوثن  لفشل  شامل 
على   2007 سنة  منذ  النزاع  لهذا  األممي  املسار 
وتلك  والدولية،  اإلقليمية  وتمثل املتغيرات  األقل، 
ليؤسس  املغربية،  الصحراء  أرض  على  الحاصلة 
طرفي  تتجاوز جمود  واقعية  أسس  وفق  وساطته 
مطلب  عند  والــبــولــيــســاريــو،  الــجــزائــر  ــزاع،  ــن ال

الخيار  هــذا  واقعية  نظرا لعدم  االستفتاء، 
وخاصة  له،  والتطورات  األحــداث  وتجاوز 
الذكر، على  آنفي  النزاع  طرفا  يصر  عندما 
املصير« املفضي  ربط االستفتاء بـ»تقرير 
املصير  تقرير  مبدأ  بينما  االستقالل،  إلى 

حول  للنزاع  اإلقليمي  السياق  فــي 
الــصــحــراء املــغــربــيــة كــمــا في 

ــات ومــمــارســات األمــم  ــي أدب
األممية  والقرارات  املتحدة، 
بــالــصــحــراء  الــصــلــة  ذات 
ــى  املـــغـــربـــيـــة، يــحــيــل إل

واالستقالل،  االستفتاء  بينها  ليس  أخــرى،  صيغ 
تــقــريــر املصير  ــى  إلـ الــصــيــغ  ــذه  ــرب هـ أقـ ــعــل  ول
وأكثرها واقعية، هي صيغة الحكم الذاتي كما هي 
إيطاليا،  )إسبانيا،  الــدول  من  العديد  في  مطبقة 
الدولي،  املجتمع  إرادة  يساير  توجه  أملانيا(، وهو 
والساسة  الخبراء  من  الكثير  بدعم  يحظى  كما 
الصحراء ممارسة  ألبناء  كونه يتيح  العالم،  عبر 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  حقوقهم 
وتدبير شؤونهم في إطار ديمقراطي بإقرار هيئات 
إبقاء  مع  محلية،  وقضائية  وتنفيذية  تشريعية 
السلطات  بيد  والخارجية  والدفاع  مهام السيادة 
والبراغماتي  الواقعي  التوجه  هو  فهذا  املركزية، 
واملساعي  الجهود  يستقطب  أن  يفترض  الــذي 
املسارات  فشل  بعد  سيما  ال  املقبلة،  واملفاوضات 
باعتراف  وذلك  املسدود،  الباب  وبلوغها  السابقة 
الذي  التحدي  فــإن  لذلك،  نفسها،  املتحدة  ــم  األم
يواجهه دي ميستورا في مهمته الجديدة، هو بناء 
نهج  تحري  وإقناعها بضرورة  األطراف،  بن  الثقة 
الواقعية، واالبتعاد عن التعنت والتشبث باألوهام، 
باعتباره  الذاتي،  الحكم  أرضية  إثــراء  في  والبدء 
حال وسطا، واستنباط صيغة توافقية من مضامينه 

تحفظ ماء الوجه لجميع األطراف.

انعكاس التصعيد الجزائري 
تجاه المغرب على المفاوضات

من  مفهوم  غير  بتصعيد  األخيرة،  الفترة  تميزت 
السفير  بسحب  بدأ  املغرب،  تجاه  الجزائر  جانب 
العالقات  قطع  عن  اإلعالن  ثم  الرباط،  من  الجزائري 
املجال  إغــالق  آخــرا،  وليس  وأخيرا  الدبلوماسية، 
هذا  أن  وأكيد  املغربية،  الطائرات  وجه  في  الجوي 
املفاوضات  بآخر على  أو  التصعيد سينعكس بشكل 
البوليساريو،  تعنت  من  ويزيد  النزاع،  أطراف  بن 
عبر  املصير«  سردية »تقرير  بترديد  باالستمرار 
وزير  مؤخرا  أظهره  ما  االستفتاء، وهذا  تنظيم 
لعمامرة  رمــطــان  الــجــزائــري  الخارجية 
املتحدة،  لأمم  العامة  الجمعية  أمــام 
لـ»تقرير  االستفتاء  بتنظيم  طالب  حن 
مكررا  املغربية،  الصحراء  في  املصير« 
الجزائر  عليه  درجت  الذي  الطرح  نفس 
اعتبار  الباردة، دونما  الحرب  أيام  منذ 
األممي الذاهب باتجاه  للتوجه 
ــل ســيــاســي،  ــن حـ ــحــث عـ ــب ال
ومتوافق  دائم  عملي،  واقعي، 
الجزائر  كما استبقت  بشأنه، 
األممي  املبعوث  استئناف 

مناسبة  كآلية  املستديرة  املوائد  لصيغة  الجديد 
للتفاوض بمشاركة كافة األطراف، حيث بعثت رسالة 
إلى مجلس األمن عشية انعقاد جلسته في 29 أكتوبر 
املاضي، للتصويت على مشروع قرار التمديد لوالية 
أعلنت  »املينورسو«،  الصحراء  في  األممية  البعثة 
فيها انسحابها من املشاركة في هذه املوائد، بل ومن 
العملية السياسية برمتها، وذلك إمعانا في معاكسة 
األمن،  مجلس  على  والضغط  السلمي،  الحل  جهود 
منذ  مهل  على  يغزله  الذي ظل  غزله«  »ينقض  عساه 
عام 2007، تاريخ تقديم املغرب ملقترح الحكم الذاتي، 

الذي طرح صيغة واقعية للحل في الصحراء.
وبالرغم من أن الجزائر قد ال تجرؤ على االنسحاب 
املوائد  من  فباألحرى  املفاوضات،  في  املشاركة  من 
أمام  تناقضها  ينكشف  أن  املقبلة، خشية  املستديرة 
تعين  إلــى  املتكررة  دعوتها  بن  الدولي  املجتمع 
العملية  استئناف  أجل  من  للصحراء  جديد  مبعوث 
قضية  في  مسؤوليتها  من  وتنصلها  السياسية، 
الصحراء كطرف داعم ومحتضن لجبهة البوليساريو، 
خاصة وأن قرار مجلس األمن األخير رقم 2602، أكد 
على استئناف العملية السياسية واملوائد املستديرة 
املغرب  وهم:  فيها،  واملشاركن األربعة  بترتيباتها 
كـ»إطار  وذلك  وموريتانيا والبوليساريو،  والجزائر 
ضرورة  على  التأكيد  مع  للتسوية«،  وأوحــد  وحيد 
أي   - فإنها  الدينامية،  هــذه  في  انخراط الجزائر 
عرقلة  أجل  من  وسعها  في  ما  كل  ستعمل  الجزائر- 
وهو  الفشل،  إعالن  إلى  ودفعه  ميستورا،  دي  مهمة 
الوضع الذي سيختبر »جدية« و»مصداقية« املبعوث 
وترتيب  الــالزمــة،  التوصيات  إنــتــاج  فــي  الــخــاص 
النزاع  بهذا  للدفع  والعملية  الواقعية  الخالصات 
اإلقليمي املفتعل نحو آفاق الحل الواقعي.. وبالرغم 
في  أساسا  تتحدد  الخاص  املبعوث  مهمة  أن  من 
رعاية املفاوضات، وتقريب وجهات النظر ودفع مسار 
التسوية نحو آفاق الحل، فإنه يمكن لخالصاته التي 
التي  »إحاطته«  باألحرى  أو  تقريره،  في  يضمنها 
الدولي  التوجه  تعزز  أن  األمن،  مجلس  الى  يقدمها 
العام بخصوص قضية الصحراء املغربية، والذي لم 
ملقترح  املغرب  تقديم  تاريخ  منذ2007،  يتبلور  يفتأ 
ترحيبا  يلقى  الــذي  الصحراء،  في  الــذاتــي  الحكم 
باعتباره  والــســاســة،  الخبراء  مــن  كما  الــدول  مــن 
كما  املصير  تقرير  مبدأ  لتطبيق  عملية  »صيغة« 

أضحى متعارفا عليه في القانون الدولي العام.. فهل 
سيبصم دي ميستورا على دور فاعل في هذا االتجاه، 
لتسوية  الدولية  الجهود  تعزيز  في  بالتالي  ويسهم 

هذا النزاع املفتعل ؟

»توافقت« أطراف النزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية مؤخرا، بشأن 
تعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا لألمين العام لألمم 
المتحدة إلى الصحراء، وبذلك تم تجاوز »معضلة« توافق األطراف 

على مبعوث أممي جديد للصحراء، ما أخر العودة للمفاوضات، التي 
توقفت عام 2019 عقب استقالة المبعوث السابق، هورست كوهلر من 

بأنها »صحية«.  قيل  منصبه، ألسباب 
ومنذ استقالته في ماي 2019، واألمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيريس، يبحث عن مبعوث جديد، مؤهل من حيث الخبرة والكفاءة 
في الوساطة الدولية، ويكون محل توافق األطراف، ليقدمه لمجلس 

األمن الدولي لموافقة أعضائه على تعيينه، وكان كلما ظفر بواحد 
بهذه المعايير والمواصفات، أتاه الرفض من أحد أطراف النزاع، وغالبا من 
الجزائر والبوليساريو، التي تسيء الظن بأي مبعوث دولي مطلع على 
مشاكل المنطقة، ويتمتع بالحياد واالستقاللية والكفاءة، أو من واحد 

أو أكثر من أعضاء مجلس األمن.
واستقر غوتيريس على دي ميستورا، الذي اختاره من داخل أروقة األمم 

المتحدة، وقبلته األطراف على مضض، وزكاه مجلس األمن الدولي، ليعيد 
إدارة عجلة المفاوضات في واحد من أعقد وأعرق النزاعات اإلقليمية في 
سياق »متغيرات« في الموقف الدولي من النزاع، توج باعتراف الواليات 

المتحدة األمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، وسياق إقليمي يزداد 
توترا، على خلفية قرار الجزائر بقطع العالقات الدبلوماسية مع المغرب، في 

مقابل تنامي عدد الدول العربية واإلفريقية التي فتحت تمثيليات 
دبلوماسية لها بمدن األقاليم الجنوبية.

فإلى أي حد ستؤثر هذه العوامل المتداخلة على جهود دي ميستورا في 
اجتراح كوة في جدار النزاع، تفضي الحقا إلى بناء الثقة بين أطرافه، ما 

من شأنه أن يسهل عملية الوصول إلى »حل سياسي، توافقي، عملي دائم 
ومتوافق بشأنه«؟ وما هي فرص المبعوث األممي الجديد في إحداث 

اختراق في هذا الملف الشائك؟ وهل يفلح في حل عقدته، وينجح حيث 
فشل سبعة مبعوثين سابقين في حل هذا النزاع؟

في ظل المناورات الجزائرية

نــجــاح مبعوث  ــرص  مــا هــي ف
قضية فـــي  الــمــتــحــدة  األمــــم 

 الصحراء المغربية ؟

* أستاذ التعليم العالي  يني المر

بقلم. مصطفى المريني* دي ميستورا المبعوث األممي للصحراء



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

للنقاش
11 العدد: 1584 من 3 إلى 9 دجنبر 2021

ودورها  الداللية  النص  حقول   )1
ضد  التكفيري  الفكر  معالم  رسم  يف 

املدرسة املغربية
أ( حقل القذارة واالنحراف: الفساد، 
البغي،  فــاضــح،  الـــدعـــارة،  الــجــهــل، 

مائالت، مميالت، الشمكارة.
ــدرســة،  امل ــوي:  ــرب ــت ال الــحــقــل  ب( 
التربية، التعليم، املدارس، الثانويات. 
حقالن  الفتوى  التدوينة/  يتوزع 
سياق  فــي  أولهما  يحضر  ــان،  ــي دالل
ترتبط  إنجازية  قوة  بفعل ذي  اإلثبات 
باإلخبار عن الحاضر )أصبح(، وبجمل 
اسمية تدل على الثبات واللزوم، وكأن 

واقع املدرسة »القذر« في نظر صاحب 
وصفة  را،  ــدَّ ــَق ُم قــدرا  صــار  التدوينة، 
مما  فكاك،  وال  منها  خــالص  ال  اَلِزَبــة 
يعني وجوب قفل كل منافذ التردد في 
قبول هذا الحكم، والتسليم به تسليما 
تاما، ألن وثوقية صاحبه ودوغمائيته 
ال تريد أن ُتِرَي اآلخَر إال ما َتَرى، وإن 
مخالف،  رأي  عن  املتلقي  وعبر  حدث 
انغالقه عن إبصار  َحَجَبُه  فهو منغلق 

األنوار »الرضوانية« املتأللئة.
يــحــضــر الــحــقــل الـــداللـــي الــثــانــي 
النفي،  سياق  في  التربوي(  )الحقل 
)كانت  زمنية  إحداهما  صيغتني،  عبر 
الزمن  على  كــان  الفعل  يــدل  قديما(، 
في  الــحــدث  انقطاع  وعلى  املــاضــي، 
)هــنــاك اســتــثــنــاءات بهذا  الــحــاضــر 
قديما،  بكلمة  َر  ــؤٍّ ــ ب وقـــد  الـــصـــدد(، 
عن  لتنفيا  تعالقتا  الكلمتان  هاتان 
التربوية،  الصفة  الحاضر  مــدرســة 
لآلخر  املجال  ُن  ــَدوِّ املُـ يترك  ال  وحتى 
النفي  بحرف  استعان  العكس،  ليقول 
أن  رأي يرى صاحُبه  أي  ليكبح  )ما(، 
وكرا  وليست  املــدرســة،  هي  املدرسة 
النفي  حجاجية  تكمن  وهنا  للدعارة، 
في  إال  يرد  ال  كونه  في  »تتمثل  التي 

إثباٍت  والرد على  الغير  مقام مواجهة 
ِقبل  من  الحصول  ممكن  أو  حاصٍل 

الغير«.
ساهمت ثنائيتا اإلثبات والنفي إذن، 
في اصطفاف املعنى وتكدسه في دائرة 
التدوينة  صاحب  ومظهرت  السلبية، 
رفضا  يرفض  الذي  الواثق  في صورة 
التي  التربية  بقيم  ــمــان  اإلي قاطعا 
إلى  ذلك  يتجاوز  بل  املدرسة،  تنتجها 
التطرف في إصدار النعوت واألوصاف 
وأطَرها  املدرسة  ترمي  التي  التكفيرية 
وقد  واإلفــســاد،  الفساد  مستنقع  في 
آخــر  متنطع  يبني  أن  نستغرب  ال 

بهدم  فيأمر  »الفتوى«،  هذه  على  رأيه 
بصفتهم  أصحابها  وقــتــل  ــدرســة  امل

منتجي فساد مبني.

والعبارات  األلفاظ  عشوائية   )2
ودروها يف تكريس التنطع والتطرف:

يقتضي الخطاب الرزين واملتوازن، 
بصفتها  األلفاظ  انتقاء  في  التحري 
إلقــنــاع  ــاث  ــب ال عليه  يتكئ  مــقــومــا 
مقوم  فاالنتقاء  نظره،  بوجهة  املتلقي 
ويــؤدي  حجاجي،  ُبعد  من  يخلو  ال 
التواصل  نجاح  فــي  أساسيا  دورا 
بيرملان،  شاييم  يرى  كما  الحجاجي 
أمـــام ذات غــيــر واعــيــة  ــا  ــا دمــن ومـ
وغير  الحجاجية،  الكتابة  بشروط 
نصادف  فإننا  كالمها،  ألبعاد  مدركة 
فوضى في استعمال األلفاظ وإطالقها 
على عواهنها، دون تثبت، وبال إدراك 
وحسبنا  إليه،  ترمز  وملا  لخطورتها، 
أن نخصص هذه الوقفة اللغوية على 
معنا  ويدرك  لندرك  كلمتني،  من  عينة 
صاحب »الفتوى«، أن األمر جلل تمتد 
إلى جريمة  لتتحول  خطورته وتتمدد 
املــدرســة  حــق  فــي  ــان  ــ األرك مكتملة 
حق  وفي  أطرها،  حق  وفي  املغربية، 

حدثا  »إن  دوركهايم:  يقول  املواطن، 
يكون إجراميا، عندما يحرج الحاالت 

القوية والنهائية للوعي الجمعي«.
كلمة  استدعاء  الصدد،  بهذا  أثارنا 
»منبع« في سياق الحديث عن تفريخ 
والدعارة،  والفساد  للجهل  املدرسة 
وكلمة منبع اسم مكان يدل على مصدر 
الشيء، نقول: منبع املاء في إشارة إلى 
أن  ولنا  املاء،  منه  الذي يجري  املكان 
ندرك أبعاد هذه الكلمة في التدوينة/
هي  غيرها،  دون  فاملدرسة  الفتوى، 
املكان الذي ينبع منه الفساد والجهل، 
وتنبع منه الدعارة، ربما في غفلة منا 

أساتذة  إلى  املدرسون  تحول  جميعا 
الجهل  فنون  تلقني  في  متخصصني 
غفلة  في  للناشئة،  والفساد  والدعارة 
واحد  مغربي  باستثناء  جميعا،  منا 
استطاع بعبقريته املتفردة أن يكشف 
بوجوب  ليصرخ  ويفضحه،  املستور 
إنتاج  في  يستمر  ال  حتى  املنبع  ردم 

ساللة الجهلة والفاسدين.  
االشمئزاز  حد  األمــر  بنا  ويذهب 
والتقزز حينما ُيرمى أطفال صغار في 
وهنا  الدعارة،  بوصف  الزهور  عمر 
»لسانه«،  في  منظور  ابن  سنستدعي 
دالالت  التدوينة  لصاحب  ليوضح 
َدَعَر  وصفه اإلجرامي: »َدِعر الرجل و 
ــاَرٌة  َدَع وفـيه  وَمـَجَر،  َفَجر،  ــاَرًة.  َدَعـ
ــَرٌة:  ــاَرٌة. ورجل ُدَعــٌر وُدَع ــَرٌة وِدع وَدَع
خائن يعيب َأصحابه«، قال الـجعدي: 

فال َأْلَفَيْن ُدَعرًا َداِربا،
َقِديَم الَعداَوِة والنَّْيَرِب
وُيْخِبُرُكْم َأنُه ناِصٌح،

وفي ُنْصِحِه َذَنُب الَعْقَرِب
قال  فيه.  الذي ال خير  َعُر  الدُّ وقيل: 
ابن شميل: »َدِعَر الرجُل َدَعرًا، ِإذا كان 
وهو  الناس،  ويــؤذي  ويزني  يسرق 
َعــُر:  والــدَّ املفسد.  ــاُر:  ــدَّعَّ وال اِعــُر.  الــدَّ

والشر.  الفساُد  عــاَرُة:  ــدَّ ال الفساُد.. 
ورجل َداِعٌر: خبيث مفسد«.

ُتَجلِّي هذه الكلمة بحمولتها الثقيلة 
بالسلبية والقذارة، حجم الجهل الذي 
تنطق عن  العقل  ذاتا مستقيلة  يغلف 
وتهذي  تعرف،  ال  بما  وتهرف  هوى، 
تنتحل  وهي  تدري،  وال  تدرك،  ال  بما 
صفة ُمْفِت، أنها تبث الفوضى وتنشر 
املجتمع،  في  املتطرف  العدمي  الفكر 
تجد  قــد  التي  العنف  بــذور  وتـــزرع 
ستتعهدها  مماثلة  ــرى  أخـ ــا  ــ ذوات
في  وتنتج  لتنمو  املسمومة  باألفكار 
جديدة،  »خوارجية«  نسخا  األخير 
محمد  سماه  ما  تثبيت  في  وتساهم 
املغلق«،  الدوغمائي  »السياج  أركون 

وتعززه باألشواك املدمية.

ما الحل األنجح لوقف 
هذا الفكر الهدام ؟

نهجته  الذي  للمسلك  احترامنا  مع 
دعوى  برفع  الوطنية  التربية  وزارة 
الخرجة  هــذه  صاحب  ضــد  قضائية 
اإلجراء  هذا  أن  نظن  فإننا  العجيبة، 
من  زاد  ربــمــا  بــل  املــشــكــل،  يحل  لــن 
معاقبة  فعند  ــجــذره،  وت استفحاله 
الجاني سيشعر من يقاسمه »التفكير« 
وأن  تضطهدهم،  ــة  ــدول ال أن  ذاتـــه، 
فــاألمــر  وســلــيــم،  صحيح  تــصــورهــم 
يدعو إلى العمل على النهوض بالعقل 
املستقيل عبر مناظرات ولقاءات علمية 
لهم  وُتكَشَف  هــؤالء،  إليها  ُيستدعى 
وهفوات  تفكيرهم  مزالق  وألتباعهم 
في  خبراء  تدخل  ويتطلب  تصورهم، 
والنفسية  الدينية  املجاالت  مختلف 
فائض  أمام  هنا  فنحن  واالجتماعية، 
تكتل  مختلفة  أمــــراض  مـــن  قــيــمــة 
لغوية  تصريفات  شكل  فــي  لينفجر 
منحرفة، يقول توماس بالس: »تتراكم 
عن  لتعبر  واملعضالت..  االضطرابات 
نفسها بأشكال عدوانية«، لذلك، فالحل 
في نظرنا فكري صرف، وهذه مسؤولية 
قيمة  تبرز  وهنا  والعلماء،  املثقفني 
محمد  املرحوم  أطلقها  التي  الصيحة 
عابد الجابري، حني تساءل: »هل يمكن 
بناء نهضة بعقل غير ناهض، عقل لم 
يقم بمراجعة شاملة آللياته ومفاهيمه 

وتصوراته ورؤاه؟«. 

حيـنما يتحـول الجـهل إلـى فكـرة
بالداعية، المسمى  الملقب  اختار 

رضوان بن عبد السالم، أن ُينّظر 
للجهل والجهالة من موقع 

المستشار الذي يوضح للناس ما 
استشكل عليهم من أمور دينهم 

ودنياهم، وحمل عبر »فتوى« 
مثيرة وغريبة معول الهدم 

بطمأنينة  المدعوم  االستهوائي 
العقل المستقيل، لينزل به بكل 

تهور على المدرسة المغربية 
الجريحة، واصفا إياها بوكر الدعارة 

ومشتل المنحرفين، ويتخذ من 
هذا الوصف حجة ليحرض اآلباء 

على النأي بأبنائهم عنها حتى ال 
تصاب فطرتهم السليمة بعدوى 

فسادها، فيتحولوا من أبناء 
أخيار أطهار إلى كائنات ُمدْعَرَنة 

و»ُمَشْمَكَرة«. وُمَبْغَيَنة 
هذا الكالم الخارج من وكر 
الجهل والتخلف، يستوجب 

التوقف عنده مليا، وتأمل معانيه 
جيدا، ألنه صادر عن شخص 

يحظى بلقب »الداعية«، وقد 
تجد كلماته طريقها إلى آذان 

البعض وقلوبهم، السيما وأنه 
ربط خطابه بالمقدس وبالقيم 

واألخالق، ونحن نعلم أن عاطفة 
المتلقي تميل إلى هذا الخطاب 

وتنساق له، فتدفعه إلى 
تبنيه بثقة عمياء أحيانا، وهنا 

مكمن خطر االنحراف الفكري 
والديني الذي يمكن أن ينسف 
بالرأي المضلِّل  البنيان ويهدمه 

والتهور  الممجوجة  والمغالطة 
الفج. التنظيري 

قبل أن نتناول التدوينة/ الفتوى 
بالتحليل والنقد، نتساءل: أين 

يكمن العنف اللغوي في تدوينة 
»الداعية«؟ وكيف مارس بهذا 

العنف أسلوب القتل الرمزي في 
حق المدرسة؟ وما مسؤولية 

العقل المستقيل في هذه 
الجريمة؟ وأين تكمن خطورة 

هذا الخطاب؟ وما الحل للتخلص 
من هذا الفكر الهدام؟

نور الدين الطويليع

ساهمت ثنائيتا اإلثبات والنفي في اصطفاف المعنى وتكدسه 
في دائرة السلبية، ومظهرت صاحب التدوينة في صورة الواثق الذي 

يرفض رفضا قاطعا اإليمان بقيم التربية التي تنتجها المدرسة، بل 
يتجاوز ذلك إلى التطرف في إصدار النعوت واألوصاف التكفيرية 

التي ترمي المدرسة وأطَرها في مستنقع الفساد واإلفساد

المدرسة المغربية والعقل المستقيل



شهادات من

الرواد
هذه الشهادة من بحث قدمه الدكتور إبراهيم 
املزدلي، أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس 
في محاضرة بتاريخ 25 مارس 2011 بـ»النادي 
النادي  »مجالس  كتاب  في  ودونــت  الجراري« 
منها:  فــقــرة  هــذه   ،121 الصفحة  ــراري«  ــج ال
محدود،  معنى  الحديث،  االصطالح  في  ))لأللم 
فهو ال يدل على الحزن والكآبة وال على اإلحساس 
عن  ينشأ  الذي  اإلحساس  على  يدل  بل  بالتعب، 
خلل جسماني، كما يشمل الحزن والكآبة والغم، 
وهذا كله يدل على أن مدلول األلم ال يزال مشتمال 
العلماء  اتفاق  لعدم  الغموض،  من  شــيء  على 
في  واأللم  الوجدانية،  الحياة  اصطالحات  على 
نظر املتشائمني ذو طبيعية إيجابية، وهو وحده 
مستمر  نضال  نظرهم  في  الحياة  ألن  حقيقي، 
ورغبة غير مستقرة، وسخط على الحاضر ونزوع 
أن  على  عندهم  يدل  وهذا  املستقبل،  إلى  باآلمال 
تحصل  ال  اللذة  وأن  الحياة،  حقيقة  هو  األمــل 

للنفس إال عند خروجها من األلم(( انتهى.

أقــيــلــت رئيسة  املــاضــي،  في األســبــوع 
مــن منصبها،  الــنــرويــج  الــنــواب يف  مجلس 
بسبب استعمالها لشقة مساحتها 50 مترا 
مربعا يف ملكية الدولة بدون حق، ما دامت 
الــشــقــة مــوضــوعــة رهــن إشـــارة الــرؤســاء إذا 
البرملان  عن  تبعد  اخلاصة  منازلهم  كانت 
يبعد  الرئيسة  منزل  بينما  كيلومتر،   40 بـ 

بـ 29 كيلومتر فقط.

»يـــا حــســرة«، ال  الــعــاصــمــة  ونحن يف 
باللجان  ومكلفون  ونوابهم  رؤســاء  يتحرك 
واألقسام واملصالح إال على سيارات »جابها 
اهلل«، وحتت تصرفهم بالليل والنهار والعطل 
ممولة  وليست  اخلاصة  ملكيتهم  يف  وكأنها 
سيتواضعون  كــانــوا  فــهــل  الــربــاطــيــن،  مــن 
الشأن  كما هو  م²   50 من  بالسكن يف شقة 
الــســيــارات،  تلك  نفقات  أمــا  الــنــرويــج؟  يف 
الرابطة  فتكلف أكثر مما تكلفة الطاكسيات 
لشراء  وتكفي  البيضاء،  والــدار  الرباط  بن 
شقق اقتصادية بجانب مجالسهم تكون رهن 

إشارتهم بدال من السيارات. 

ملــوظــفــي  الــعــامــة  الــتــعــاضــديــة  تقترب 
»التعاضد  منظومة  من  العمومية،  اإلدارات 
ــرداد  ــ ــتـ ــ ــة شـــامـــلـــة السـ ــعــ ــراجــ األوروبـــــــــــــي« مبــ
من  والرفع  ملنخرطيها  العالجات  مصاريف 
قيمة عـــدد مــن املــنــح لــلــوفــاة أو الــتــقــاعــد أو 
ــم وسبقتنا  الــيــتــامــى.. ويــبــقــى األهـ متـــدرس 
االنخراط  بطاقة  اعتماد  بقرن،  أوروبــا  إليه 
ودفن  أي عالج  واجبات  اإللكترونية لتسوية 
والتي  حاليا،  املفروضة  الطريقة  األبــد  إلــى 
ال تــعــرفــهــا أوروبــــــا: »خــلــص وانــتــظــر أو مت 

والعزاء مضمون«.  

إجناز  وبعد  امللكي  املشروع  إطار  في 
ــوســف بحي  ــوالي ي ــ وجتــهــيــز مــســتــشــفــى م
ككل،  اجلهة  على  مهامه  وتوسيع  العكاري 
وإضافة تخصصات جديدة بتجهيزات طبية 
اخلــواص،  عند  إال  متوفرة  تكن  لم  حديثة 
واستكماال لهذا املشروع، متت برمجة توسعة 
عاملية  مبــواصــفــات  سينا«  »ابــن  مستشفى 
علو  على  مربع  متر   130300 مساحة  وعلى 
916 سريرا  تبلغ  بطاقة سريرية  مترا،   140
جاهزا  سيكون  التخصصات،  لكل  وأقساما 

بعد سنتن يف زمن التغطية الصحية.

العدد: 1584 من 3 إلى 9 دجنبر 122021

الرباط  ياحسرة

متمكنة  منظمة،  قــويــة،  مــعــارضــة  كــانــت 
متبنية  أفــرادهــا،  بني  فيما  األدوار  بتوزيع 
املكثف  والحضور  واإلعــجــاز  الهجوم  خطة 
األعــمــال،  ــداول  جــ عــن  ــرود  ــش ال تقنية  مــع 
املعارضة  تلك  بتدخالتها..  االهتمام  وفرض 
ومقاطعاتها  الجماعة  في  الحاكمة  اليوم  هي 
السابقون  الحاكمون  بينما  العمالة،  ومجلس 
املعارضون الحاليون، ال زالوا تحت الصدمة 
حكم  برج  من  السقوط  املنتظرة.. صدمة  غير 
العاصمة بضربة قاضية أفقدتهم حس اإلدراك 
في حلم  يقظون،  وهم  واسترسلوا،  وقع،  بما 
الحكم الذي ضيعوه بأخطائهم عندما اهتموا 
االستماع  عن  وتغافلوا  وحروبها  بالحزبية 
لتلبية  بينهم  والــحــضــور  الــربــاطــيــني  ــى  إل
املقاطعات  وملحقات  األحــيــاء  في  طلباتهم 
االجتماعية  واملؤسسات  الجماعة  وأقسام 

التي تمولها من جيوب املواطنني.
قيادة  من  الثالث  الشهر  في  اليوم  ونحن 
لشؤون  اليوم  الحاكمني  السابقني  املعارضني 
من  بعد  يتخلصوا  لم  هم  وحتى  العاصمة، 
نشوة االنتصار املفاجئ، وال زالوا »سكارى« 
بــالــفــوز الــســاحــق املــمــنــوح لــهــم بــأصــوات 
ــم يــبــصــمــوا بعد  ــربــاطــيــني، كــمــا أنــهــم ل ال
اختصاصاتهم،  كل  في  سياستهم  ببصمات 
اللهم في السرعة الفائقة لتسلم من الحاكمني 

واملكاتب  هلل«  »جابها  ســيــارات  املغادرين 
إلى  البنكية  حساباتهم  وتسلم  والهواتف.. 
مختلف  عليها  لـ»تجري«  الحسابات  قسم 
من  اللهم  الصمت..  التزموا  ثم  التعويضات، 
بافتتاح  إلعالنات  محتشمة  إخبارية  بالغات 

مشاريع لم يزودوها حتى باملاء.
وعلى  حاكمة  كانت  التي  املعارضة  بينما 
تفرح  ما  تجد  لم  واألســـرار،  بامللفات  درايــة 
مجلس  رئيسة  أسفار  ســوى  الرباطيني  به 
الجماعة، والكل يعلم أن تلك األسفار بموافقة 
بناء  جماعي  ــرار  ق على  واعتمادا  املجلس 
وتنفيذا  منظمات،  مــن  رسمية  ــوة  دع على 
الداخلية  وزيــر  اقــتــراح  من  بمهمة  لتكليف 
وموافقة رئيس الحكومة ووزير املالية ووزير 
فيها،  لبس  وال  قانونية  فاألسفار  الخارجية، 
في حني أن املشكل في ماهية املهام والنتائج 
تقرير  على  املجلس  واطالع  عليها،  املحصل 
مفصل مكتوب بخصوص أي مهام ألي عضو 
حقوقه..  من  حقا  يعتبر  وهذا  الجماعة،  في 
األذن«  و»تجبيد  املحاسبة  تستوجب  هنا 
على  وليس  عادية،  دورة  في  املجلس  داخــل 

نشرات ومحادثات املقاهي.
الصدمة،  تزال تحت  ال  الجديدة  فاملعارضة 
والعمل  في نشوة،  تعيش  الحاكمة  واألغلبية 

الجماعي للعاصمة »يا حسرة« في نكسة.

أسـرارالجماعة بين معارضي اليوم ومعارضي األمس 
العاصمة

الرباطيون يتحملون نفقات من اختصاص الحكومة 
والمنتخبون صامتون عن حقوق الجماعة

بــاريــس يــجــد رهــن  لــلــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة  الزائر 
وراقــيــا،  نــقــال حــضــريــا منظما ومقننا  تــنــقــالتــه،  إشـــارة 
األرض  أنفاق حتت  من  التي جعلت  امليترو  شبكة  منه 
وعــلــى طـــوابـــق، مــديــنــة مبــحــطــات هــي الــقــلــب الــنــابــض 
والسياحية  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  لتحريك 
حتى صارت تلك األنفاق معلمة من املعالم التي جتذب 
إليها السياح وبكثرة، وأول شيء يثير انتباههم، كيف مت 

التخلص من ماليني أطنان األتربة من جوف أرضها.
القريب،  املدى  الرباط على  العاصمة  أنفاق  وستكون 
حديثا للمغاربة يف محاولة للبحث عن سر إجناز 3 أنفاق 
على أهم مدارات شارع احلسن الثاني: يف مدخل املدينة 
من جهة متارة.. ويف ساحة باب احلد وعلى محورين، ويف 
ساحة سيدي مخلوف يف اجتــاه مدينة ســال، وكــل إجناز 
فاجأ الرباطيني بدقة هندسته وفن ديكوره وجودة مواد 
واملفاجأة  أرضيته،  تبليط  وإتــقــان  إنــارتــه  وحسن  بنائه، 
التي أبهرت املغاربة، هي مدة اإلجناز خصوصا يف النفق 

الثالث والرائع، والتي لم تتجاوز 43 يوما.
فـــاإلجنـــازات الــبــاهــرة كــانــت بــســواعــد مغربية وأفــكــار 
مغربية،  شــركــات  وتنفيذ  مــغــاربــة،  وتقنيني  مهندسني 
ــن وطـــنـــي بـــرهـــن عـــلـــى وطــنــيــتــه  ــر ومـــتـــابـــعـــة مــ ــيـ ــأطـ وتـ
وإخالصه ووفائه للثقة امللكية، وكان يف مقدمة اجلنود 
بــنــاة عــهــد جــديــد حملــو مــا تــرســخ يف عــقــول الرباطيني 
مــن مــاضــي الــفــاســديــن واملــعــرقــلــني واملــبــتــزيــن لــإتــاوات 
طرفا  وشركاتهم  أنفسهم  والفارضني  صفقة،  كل  على 
وشريكا بدون مشاركة مادية أو معنوية موظفني فقط 
على  كارثية  النتائج  وكانت  النافذة..  مناصبهم  مواقع 
تقدم العاصمة »يا حسرة« بأشغال مغشوشة وغير تامة، 
وأخرى متعثرة لسنوات وجلها تظهر عيوبها يف شهرها 

األول من تسليمها.
وإذا جتـــاوزنـــا اجلـــوانـــب الــتــقــنــيــة يف مــشــاريــع أنــفــاق 
الــــربــــاط، فــــإن مــــا لــــم يـــتـــحـــدث عـــنـــه املـــالحـــظـــون هـــو: 
أن  علما  املــشــاريــع؟  لــهــذه  املــالــيــة  بالتغطية  تكلف  مــن 
»بريئتان«  العمالة  مجلس  وميزانية  اجلماعة  ميزانية 
التفكير يف إجنــاز معجزة  أو حتى  »شـــرف« متــويــل  مــن 
ســنــة 2021 »أنــفــاق الـــربـــاط«، الــتــي غــيــرت حــركــة املــرور 
واجلوالن رأسا على عقب، وأعادت الثقة للرباطيني يف 
نزاهة وجدية وكفاءة ووطنية وإخالص اإلدارة الترابية 
احمللية، ويتساءلون عن التقنية العجيبة التي اعتمدت 
األنفاق  أتربة  من  األطنان  آالف  إلفــراغ  وبكل سالسة، 

دون أي أثر يزعج الساكنة.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

الصورة هي للراحل أحمد الدكالي، 
وكان لثــاث انتدابات عضوا ثم نائب 

رئيس الجماعة يف ســنوات 1971 و1977 
و1983، ويعد أحد مهندســي انخراط 

الربــاط يف منظمة املدن العربية 
ومنظمة العواصم اإلسامية، ومن 

قــادة هاتين املنظمتين املؤثرين يف 
قراراتهما، فضا عن شــغفه بالرياضة 

الرباطيــة وتنظيمها وتأطيرها، تغمده 
اهلل بواســع رحمته وأسكنه فسيح جناته.   

أنفاق الرباط 
معجزة 2021

دستوريا: الرباط عاصمة إدارية، 
الحكومية  املــرافــق  كــل  تحتضن 
العمومية  املــؤســســات  ومــقــرات 
والهيئات  الــدولــيــة،  واملنظمات 
ــة والــســيــاســيــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال
وكلها  ــا،  ــره ــي وغ والــحــقــوقــيــة 
الجماعة:  خــدمــات  مــن  تستفيد 
للسيارات،  إنارة عمومية، مواقف 
ــات خــضــراء،  ــاح ــس طـــرقـــات، م
أزبالها،  جمع  شوارعها،  نظافة 
ــار  ــة األغــــــراس واألشـــجـ ــان صــي
وأرصــفــة  بــبــنــايــاتــهــا،  املحيطة 
وكل  عرباتها،  لوقوف  محجوزة 
يتحمل  الجماعية  الخدمات  هذه 
وتجار  سكان  الباهظة  مصاريفها 
العاصمة  وخــدمــاتــيــو  ــاع  وصــن
أن  الواجب  من  كان  وقد  اإلدارية، 
تتكلف الحكومة بوضع رصيد في 
مقابل  للبلدية  التسيير  ميزانية 
وباقي  إداراتــهــا  منه  تستفيد  ما 
املؤسسات املشار إليها أعاله، من 

»عطاءات« جماعة الرباطيني.
مــثــال، فــفــي بــعــض الــعــواصــم 
ــة، تــمــول  ــي ــشــرق ــة وامل ــي ــارب ــغ امل
ميزانيات بلدياتها من طرف رئاسة 
حكوماتها، وال ننكر بأن جماعتنا 

كانت في االنتداب ما قبل السابق، 
يتجاوز  ال  حكومي  بدعم  تتوصل 
منذ  وانقطع  سنة  كل  مليارات   5
املنتخبني  من  وقوبل  سنوات،   3
املالي  للهدر  ربما  مريب،  بصمت 
تلك  في  خصوصا  النفقات،  في 

في  أو  إجــبــاريــة،  غير  هــي  التي 
الكماليات  مصاريف  تسقيف  عدم 
كثيرة،  وهي  استعمالها  وترشيد 
الجديدة  املجالس  من  تستوجب 
أصبحت  ألنها  فيها،  النظر  إعادة 
وإصــالح  تنمية  كل  أمــام  حاجزا 

للعاصمة اإلدارية، نفس املنتخبني 
تكون  ــزاب  ــ أح  3 ــن  م وأغــلــبــهــم 
ميزانية  تمييز  عليهم  الحكومة، 
ملتمس،  عبر  باملطالبة  الجماعة 
تقدمه  ما  مقابل  قارة  مالية  حصة 
أكثر  اإلدارات  تخدم  إنجازات  من 
الذين  املواطنني  مع  به  تلتزم  مما 
يؤدون لها ضرائب ورسوم ثقيلة، 
غرفة  في  الجماعة  ممثل  على  كما 
امللتمس  ذلك  تبليغ  املستشارين، 

إلى من يهمه األمر والدفاع عنه.
الرباطيون  يستمر  أن  يعقل  فال 
ــات من  ــق ــف فـــي تــحــمــل أعـــبـــاء ن
غير  ومــن  الحكومة،  اختصاص 
املقبول أن يدفعوا واجبات األزبال 
ــاح والــســكــن والــخــدمــات  ــ واألربـ
ــالل املـــؤقـــت، واملــبــانــي  ــتـ واالحـ
اإلدارات  أن  حــني  فــي  وغــيــرهــا، 
التي لم تعد خدماتها مجانية، بل 
حتى  عام  كل  تصاعد  في  بأثمنة 
ورخــص  التعريف  بــطــاقــات  فــي 
تسجيل  وبـــطـــاقـــات  ــة  ــاق ــســي ال
الـــســـيـــارات... إلـــخ، مــعــفــاة من 
تمثل  التي  الجماعة  حقوق  أداء 

املواطنني.
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األسبوع  الرياضي

العدد: 1584 من 3 إلى 9 دجنبر 2021

أسبوعيات كريم إدبهي

أخنوش يدعم حسنية أكادير بنصف مليار سنتيم
مواقع 

يشوف حتى مع الفرق األخرى، راهم مهلوكني مساكن.

»الويكلو« يفلس أندية كرة القدم املغربية
جرائد

ها اللي قلنا يا السي أخنوش..

مولودية وجدة يتعرض لـ»احلكرة«
الجزائري نغيز، مدرب مولودية وجدة
وأنت  فلوسهم،  باغيني  اللعابة  »حكرة«،  من  آش 

غير كتبكي..

بــاســتــراتــيــجــيــة مجيد  اقــتــنــع  رئــيــس جمعية ســا 
خربوش، املدير التقني

صحف
استراتيجية »كابيلو« هاذي، اهلل ينعل اللي ما يحشم.

»بغيتوني منشي.. إيوا عطيوني فلوسي«
سيدينو، رئيس حسنية أكادير للمنخرطين

هذا هو مول »البالون«، يلعب وّل ما كاين لعب...

اخــتــيــار قــطــر الحــتــضــان كـــأس الــعــالــم 2022 كــان 
خطئا كبيرا

بالتير، الرئيس السابق لـ»الفيفا«
حتى خذيتي »اللعاقة« أنت وصاحبك بالتيني...

لم آت من أجل املال
فيلموتس، المدرب البلجيكي الجديد للرجاء
باش  جيتي  ياكما  فالشوماج،  وأنــت  عامني  راك 

تفرج مع أصحاب »املكانة«؟

»الكاف« يوجه صفعة قوية للجزائر بسبب احلكم 
املغربي الكزاز

وكاالت
من صفعة ألخرى، واّخا هكاك وجههم قاصح..

ليس لدينا منتخب قوي...
الناخب الوطني خاليلوزيتش

وعالش جايبينك؟

مولودية وجدة يدرس فكرة إقالة املدرب نغيز
األخبار

»قبل الدراسة«، خلصوا بعدا غير الالعبني.

العب أجاكس املغربي مزراوي، يشعل املنافسة بني 
الريال وبرشلونة

وكاالت
والسي خاليلوزيتش »ما حاملوش«.

الواجب الوطني يفرض على خاليلوزيتش 
أوراقـه... مـراجـعـة 

...

...

على هامش تأهل المنتخب الوطني
إلى الدور الفاصل لنهائيات كأس العالم 2022

جميع  في  الوطني  املنتخب  انتصر  منطقيا، 
في  وإيــابــا  ذهابا  أجريت  أنها  علما  مبارياته، 
بسهولة  التأهل  على  ساعدنا  عامل  وهذا  املغرب، 

ضد منتخبات ال تشكل قوة ضاربة في إفريقيا.
فبالرغم من هذا اإلنجاز، مازال الجمهور املغربي 
غير مقتنع باألداء الذي لم يصل إلى املستوى الذي 
الالعبني  كثرة  إلى  يرجع  وهذا  جميعا،  به  نحلم 
البوسني  الوطني،  الناخب  عليهم  ينادي  الذين 
خاليلوزيتش، الذي مازال يبحث عن تشكيلة قارة، 
منسجمة ومتناغمة بإمكانها طمأنة املغاربة الذين 

لن يقووا على صدمة جديدة ال قدر هلل...
فإذا كان املدرب البوسني قد وضع ثقته الكاملة 
في الحارس ياسني بونو، ونسبيا في الدفاع الذي 
أصبح يتشكل من كل من حكيمي، آدم ماسينا، غانم 
يعتمد  األحيان  بعض  وفي  أكــرد،  نايف  سايس، 
على شاكال أو جواد الياميق، فإن وسط امليدان هو 
الذي  املنتخب  هذا  ضعف  ونقطة  الكبير،  العائق 
قمصان  يحملون  الالعبني  من  ترسانة  على  يتوفر 
ــك، لم يستغل  ــة، ومــع ذل ــي أقــوى األنــديــة األوروب

الناخب الوطني قدراتهم على الوجه األكمل.

فإذا استثنينا سفيان أمرابط، العب فيورونتينا 
اإليطالي، الذي أصبح العبا أساسيا ومهما ضمن 
»املنظومة« التكتيكية للمدرب، فهو ال يمكنه تحمل 
لالعبني  يفتقر  والذي  لوحده،  امليدان  وسط  عبء 
مجربني بإمكانهم مساعدة هذا الالعب املقاتل، فال 
أيمن برقوق وال عمران لوزا بإمكانهما القيام بهذه 

املهمة، نظرا النعدام تجربتهما.
رأس  فــي  كبيرا  صــداعــا  يعتبر  املشكل  ــذا  ه
الحلول  يجد  أن  بإمكانه  الــذي  خاليلوزيتش، 
بعض  مع  تصرفاته  يغير  أن  شريطة  املناسبة، 
الذي  املـــزراوي،  نصير  رأسهم  وعلى  الالعبني، 
كريال  األوروبية،  الفرق  أكبر  حاليا  عليه  تتهافت 
مدريد...  وأتليتيكو  شيلسي،  برشلونة،  مدريد، 
في  الكرة  من خبراء  أحسن  يعرف  »ناخبنا«  وكأن 

هذه األندية.
مزراوي بإمكانه أن يلعب كظهير أيمن، أو رجل 
وسط محوري بجانب أمرابط، ليشكال ثنائيا رائعا.
إلى  ماسة  حاجة  في  الوطني  املنتخب  أن  كما 
صانع ألعاب حقيقي، بعد أن فشل في هذه املهمة 
العديد من الالعبني الذين جربهم الناخب الوطني 

ليملئوا الفراغ املهول الذي تركه حكيم زياش.
عادل تاعرابت، ومنير الحدادي، وإلياس شاعر، 
كعامل  مختلفة،  ألسباب  املهمة،  هذه  في  فشلوا 
السن أو انعدام التجربة، أو حتى ضعف املنافسة.
املناداة  كذلك  البوسني  على  يفرض  فالواجب 
في  مــازال  الذي  زيــاش،  حكيم  العب شيلسي  على 
ماسة  حاجة  في  واملنتخب  الكثير،  الشيء  جعبته 
يناير  شهر  إفريقيا  أمــم  كــأس  نهائيات  في  إليه 
القادم، وفي املباراة الفاصلة والحاسمة خالل شهر 

مارس 2022.
وتعنته  كبرياءه  يترك  أن  عليه  الوطني  الناخب 
جانبا، وأن يكون ذكيا بعض الشيء، وذلك باملناداة 
القميص  حمل  يستحقون  الذي  الالعبني  كل  على 

الوطني، حتى ال يتحمل املسؤولية لوحده...
أقــرب  فــي  الجامعة  رئيس  يتدخل  أن  نتمنى 
اآلجال، ليعيد األمور إلى نصابها، بما فيه مصلحة 
في  أصبح  ــذي  وال عــام،  بشكل  الوطني  املنتخب 
كأس  نهائيات  لبلوغ  العبيه،  كل  إلى  ماسة  حاجة 
للمرة  قطر  الشقيقة  ستحتضنها  التي  العالم 

السادسة في تاريخه.

المغربي  الــجــمــهــور  عــلــى  نفسد  ال  حــتــى   ...
إلى  الوطني  المنتخب  بتأهل  العارمة  فرحته 
نهائيات  إلــى  ستؤهله  التي  األخــيــرة  الــمــبــاراة 
العدد األخير  ارتأينا أن نؤجل خالل  العالم،  كأس 
من  العديد  وعن  التقنية،  المسائل  عن  الحديث 
الوطني،  الفريق  تنقص  مــازالــت  التي  األشــيــاء 
التي  الكاملة  العالمة  بتحقيقه  فقط  واكتفينا 

عجزت عنها كل المنتخبات اإلفريقية...

هذا إلى مدرب المنتخب الرديف الحسين عموتة للتأمل

...

فوجئ العديد من 
للمنتخب  املتتبعني 
الوطني الرديف، املشارك 

العرب  كــأس  نهائيات  فــي 
قطر  تحتضنها  ــي  ــت ال
نــونــبــر األخــيــر   30 مــن 
دجنبر   18 ــة  ــاي غ ــى  إلـ
العديد  بغياب  الجاري، 

من الالعبني.
عموتة  املـــدرب 

ــي  ــد ف ــ ــم ــ ــت ــ اع
ــه  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ الئـ
 23 ــى  ــ ــل ــ ع
 12 العــبــا، 
في  محترفا 
ــبــطــوالت  ال
و11  العربية 
العبا محليا.

املــثــيــر في 

ــذه الــالئــحــة، هــو غــيــاب بعض  ه
بشكل  تــألــقــوا  ــن  ــذي ال الــالعــبــني 
الكروي،  املوسم  بداية  منذ  كبير 
ــارس  ــلـــى رأســـهـــم الـــحـ وعـ
رضــا الــتــكــنــاوتــي، الــذي 
من  عليه  املــنــاداة  تمت 
الوطني  الــنــاخــب  طــرف 
خــالــيــلــوزيــتــش خـــالل 
املـــبـــاراتـــني األخــيــرتــني 
الــــــلــــــتــــــني 
ــا  ــ ــم ــ ــراه ــ أج
املـــنـــتـــخـــب 
الوطني ضد 
الــــســــودان 

وغينيا.
يعقل  فكيف 
إقــصــاء  يــتــم  أن 
هـــــذا الـــحـــارس 
الـــذي كان  الــشــاب 

التي  الوطنية  املجموعة  ضمن 
شـــاركـــت فـــي مــونــديــال روســيــا 
الثانية  يتجاوز  لم  وعمره   ،2018

والعشرين سنة.
حــريــة  ــة  ــعــمــوت ل أن  صــحــيــح 
ــك بــأن  ــار، وصــحــيــح كــذل ــي ــت االخ
الحارس التكناوتي تمرد في إحدى 
رفضه  بسبب  املدرب  على  الفترات 
عقابه  نال  لكنه  كاحتياطي،  اللعب 
إلى  املياه  وعــادت  يستحقه،  الذي 
لكن عموتة مازال مصرا  مجاريها، 
بالحارس  وتعويضه  تهميشه  على 
محمد  الــربــاطــي،  للفتح  الــثــانــي 
أمسيف، البالغ من العمر 32 سنة، 
بينما حارس الوداد يبلغ من العمر 
املتألق  الــحــارس  مثل  ســنــة،   26

للجيش امللكي أيوب لكرد.
املنتخب  سيستفيد  ــاذا  م تــرى 
من أمسيف أو من املحمدي حارس 

أبها السعودي )30 سنة(؟
وسط  رجل  كذلك  أقصى  عموتة 
الــعــرجــون،  عمر  املــقــاتــل  ــرجــاء،  ال
اتــحــاد  العـــب  عــلــى  اعــتــمــد  بينما 
العائد  بامعمر،  علي  محمد  طنجة 
من إصابة خطيرة، كما استغنى عن 
بعض الالعبني املتوجني بـ»الشان« 
والعربي  بــعــدي،  ككريم  ــر،  األخــي
وحــارس  النفاتي،  وآدم  الناجي، 
دون  املجهد،  هشام  طنجة،  اتحاد 
الجيش  العــب  عــن  طبعا  الحديث 

امللكي القادم بقوة، رضا سليم...
له  عموتة  فاملدرب  العموم،  على 
يــراه  مــن  كــل  استدعاء  فــي  الحق 
أننا  إال  الوطني،  للمنتخب  صالحا 
الشخصية،  مواقفه  على  نعاتبه 
مع  الضيقة  حساباته  وتصفية 

بعض الالعبني.
حظ سعيد للمنتخب الوطني.

أعرق وأقدم جائزة كروية عالمية تفقد مصداقيتهاوهللا عيب

ميسي

اإلعــالم  وسائل  من  العديد  انتقدت 
فــوتــبــول«  ــس  ــران »ف مجلة  الــعــاملــيــة، 
للنجم  إهـــدائـــهـــا  ــد  ــع ب ــة  ــفــرنــســي ال
األرجــنــتــيــنــي كـــرة ذهــبــيــة ســابــعــة ال 
الالعبني  بعض  مع  مقارنة  يستحقها، 

الذين برزوا خالل هذا املوسم.
صحيح أن الالعب األرجنتيني يعتبر 
من أساطير الكرة العاملية، لكن ليس من 
تراجع  من  بالرغم  مجاملته  املعقول 
العشرة  املواسم  مع  مقارنة  مستواه 

في  وجــال  فيها  صــال  التي  األخــيــرة، 
البرتغالي  خصمه  رفقة  املالعب  جميع 

رونالدو.
خلقت  التي  فوتبول«  »فرانس  مجلة 
كل  عليها  يتنافس  التي  الجائزة  هذه 
سنة  منذ  العاملية،  الكرة  نجوم  سنة 
1956، فقدت مصداقيتها وبريقها، بعد 
املجنونة  املالية  لإلغراءات  أن رضخت 
التي  اإلعالنية،  املؤسسات  لكبريات 
القدم  كرة  دواليب  أصبحت تتحكم في 

العاملية بما فيها »الفيفا«.
الصحافة الدولية نددت بهذا املنكر، 
الالعب  فوز  لعدم  أسفها  عن  وأعربت 
لفريق  التاريخي  والهداف  البولوني، 
بــايــيــرن مــيــونــيــخ ومــنــتــخــب بـــالده، 
ليفاندوفسكي، الذي يستحق فعال هذه 
حيث  واستحقاق،  جدارة  عن  الجائزة 
األهــداف  فــي  القياسي  الــرقــم  تــجــاوز 
مولر،  جيرد  ميونيخ  باييرن  ألسطورة 
وفاز بكل األلقاب املمكنة مع فريقه من 

عصبة  وكــأس  أملانيا،  وكــأس  بطولة 
أن  إال  لألندية،  العالم  وكأس  األبطال، 
الالعب  هذا  حرمت  »كورونا«  جائحة 
إلغاؤها  تم  التي  الذهبية،  الكرة  من 
سنة 2020، بسبب هذا الوباء اللعني.

كل  حلم  دائما  كانت  الذهبية  الكرة 
مهما  بها  الــفــوز  يريد  طــمــوح،  العــب 
كلفه ذلك من تعب وثمن، إال أن هيمنة 
»البيزنس« واملصالح املالية، ستدفع 

الرياضية  الهيئات  من  بالعديد 
تجاه  قــراراتــهــا  مراجعة  إلــى 
الــجــائــزة، ولــم ال خلق  هــذه 
جائزة ذهبية أخرى تكون أكثر 
»فرانس  جائزة  من  مصداقية 
يستحقها  ملن  تمنح  فوتبول«، 

بدون محاباة وال مراوغات.

عموتة

هل يستحق فعال ليونيل ميسي الكرة الذهبية؟
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يقول املعلقون على شكيب بنموسى، 
الذي لم يستطع الدفاع عن قراره أمام 
شاشة  على  منطقية،  بأدلة  الحشود 
بنموسى،  شكيب  ))بدا  التلفزيون: 
والتعليم  الوطنية  التربية  وزيـــر 
إطالقا  مقنع  غير  والرياضة،  األولي 
القناة  على  اإلعالمية  خرجته  خالل 
ــراره  ق عقب  تأتي  والــتــي  الثانية، 
املتعلق بخفض سن الولوج ملباريات 
خلفه  ــا  وم ســنــة،   30 ــى  إل التعليم 
ومستنكرة..  غاضبة  فعل  ردود  من 
أدلــى  التي  الغريبة  األجــوبــة  ومــن 
مدى  ســؤال  عن  رده  في  الوزير  بها 

قوله:  املعلن،  السن  شــرط  قانونية 
أمــام  مفتوح  ــاراة  ــب امل هــذه  »ولـــوج 
لشرط  يستجيبون  الذين  املواطنني 
من  جو  في  تمر  أن  هو  املهم  السن، 
تكافؤ  تجعل  وبطريقة  الشفافية، 
الفرص بني املترشحني..«، ويبدو أن 
وعدم  التخبط  من  فيه  املتحدث  كالم 
الوضوح ما هلل به عليم، بل يصادر 
مبدأ  تــكــرار  بــإعــادة  املطلوب  على 
املتخذ،  بالقرار  ربطه  دون  املساواة 
الــذي  هــو  الشفافية  مــبــدأ  أن  ــك  ذل
يريده عامة املواطنني، كما أنه أيضا 
ال يمكن املقايضة أو وضع تقابل بني 

الدستور  احترام  وبني  املطلب  هذا 
والقوانني الجاري بها العمل، والتي 
جميعها ليس فيها ما يساند ويعضد 
كالم الوزير وقراره.. لقد جعلت خرجة 
انتظروا  الــذيــن  مــن  فئة  بنموسى 
يحسمون  الـــوزيـــر،  ــة  ــ رواي ســمــاع 
لقرار  الرافضني  جانب  إلى  موقفهم 
30 سنة، حيث تبني أن كالم املسؤول 
واقعي  وغير  علمي  غير  الحكومي 
فضال  مقنع،  وغير  منسجم  وغير 
عن أن القرار غير قانوني وال يراعي 
وملا  االجتماعي،  السلم  متطلبات 
خرجة  فــي  الصفات  هــذه  اجتمعت 

شفقة  نقول  أن  لنا  حق  بنموسى، 
تعليق  )املصدر:  ليته سكت((  عليه: 
نونبر   25 والتنمية/  العدالة  حزب 

.)2021
ــل  ــرح مــوقــع بــنــمــوســى داخ ــط وي
الحكومة، عدة عالمات استفهام.. فهو 
سياسي،  وغير  منتخب،  غير  وزيــر 
وأكثر من ذلك، فتكليفه في وقت سابق 
برئاسة لجنة النموذج التنموي، التي 
محمد  للملك  قــدم  مشروعا  صاغت 
طبيعة  عن  السؤال  يطرح  السادس، 
الجديد،  الحكومة  برئيس  عالقته 

يمكن  كــيــف  أخـــنـــوش،  ــز  عــزي

إخباريتحليل 

ال أحد يستطيع أن يحدد مصدر الجرأة التي جعلت وزراء في 
حكومة عزيز أخنوش يتطاولون على الدستور، فبغض النظر 
عن التطاول على االختصاصات الملكية من طرف وزير العدل 
تدخله  بعد  وجودية«  »أزمة  في  نفسه  أدخل  الذي  وهبي،  اللطيف  عبد 
في شؤون العفو الملكي، جاء الدور على شكيب بنموسى، الذي أعلن 
عن سقف 30 سنة كشرط لولوج مهنة التدريس، وهو شرط غير منطقي، 

وال يتالءم مع الدستور الذي يضمن احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
وإذا كانت خرجات وهبي، التي تعد ضمن خانة زالت اللسان، مفهومة 
الرجل)..(، فإن األمر يستحق وقفة كبيرة في حالة  بالنظر إلى ماضي 
وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، الذي أصدر قرارا تسبب 
من  عريضة  شريحة  حرمان  من  التأكد  بعد  العام،  الشارع  تهييج  في 

المواطنين من حقها في العمل.
إعداد : سعيد الريحاني

هل فهم بنموسى ماقالته هذه السيدة؟

قائد اللوبي الفرنكفوني في الوزارة.. شكيب بنموسى 

وزير أكبر من رئيس الحكومة 
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احتجاجات حاشدة ضد قرارات شكيب بنموسى

ألخنوش  تابعا  بنموسى  يكون  أن 
ــو صــاحــب مــشــروع الــنــمــوذج  وهـ
أن  ألخنوش  يمكن  وكيف  التنموي؟ 
امللكية  اللجنة  لرئيس  األوامر  يصدر 
لصياغة النموذج التنموي؟ هل يعقل 
أن يكون البرنامج الحكومي أكبر من 
مشروع النموذج التنموي؟ ما العمل 
التوجهني،  بني  التعارض  حالة  في 
في حالة وجود وزير أكبر من رئيس 

الحكومة؟
»األسبوع«  بنموسى الذي اختارته 
شغل  أن  له  سبق  السنة،  شخصية 
أنه  غير  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  منصب 
)اللوبي  فرنسا  حزب  على  محسوب 
على  مهمته  فــخــال  ــرنــســي(،  ــف ال
تم  التنموي،  النموذج  لجنة  رأس 
بـ»بروفايات«  األخيرة  هذه  إغــراق 
التيار  على  محسوبة  شخصيات 
اللجنة  ))ضــمــت  حيث  الفرنسي، 
 35 ملكي،  ــاغ  ب عنها  أعــلــن  الــتــي 

في  املغرب  سفير  ويقودها  عضوا، 
فرنسا، وزير الداخلية األسبق، الذي 
موجة  بعد وصول  املنصب  إلى  جاء 
إلى  الفرنسية  للجنسية  الحاملني 
أعلى منصب في وزارة الداخلية)..(، 
تواصله  ضعف  عليه  يعاب  كان  وقد 
والدخول  السياسية،  األحــزاب  مع 
جــوا  خلقت  هــامــشــيــة  ــارك  ــع م ــي  ف
ــال االنــتــخــابــات  ــاك خـ ــبـ مــن االرتـ
2009، واألكثر من  التشريعية لسنة 
ذلك، فقد هاجم فؤاد عالي الهمة عمله 
مباشرة  الداخلية  وزارة  رأس  على 
أرشيف  )املــصــدر:   ))..2009 سنة 

األسبوع(.
اشتغال  طريقة  على  الرضى  عدم 
فيه  تلتقي  ــد  ق بــنــمــوســى،  شكيب 
تـــيـــارات مــخــتــلــفــة، ومــســؤولــون 
أكبر  وأحـــد  ــاك،  األســ مختلف  مــن 
للوبي  العمياء  تبعتيه  هو  عيوبه، 
املغاربة  كــان  فـ))عندما  الفرنسي، 

الحكومة  من  قرارا حاسما  ينتظرون 
للشروع في تخفيف إجراءات الحجر 
أكــدت   ،)2020 )يــونــيــو  الــصــحــي 
الرباط،  في  فرنسا  لسفيرة  تغريدة 
كلفه  الذي  الرجل  أن  لوغال،  هيلني 
رفقة  بالبحث،  السادس  محمد  امللك 
نموذج  عن  الفعاليات،  من  مجموعة 
مع  اجتماعا  عقد  للمغرب،  تنموي 
مرحليا،  تقريرا  لها  ليقدم  السفيرة، 
وإذا  الصحي)..(،  الحجر  زمن  في 
السفيرة  أن تبحث  الطبيعي  كان من 
الفرنسية عن مكان مرموق لفرنسا في 
املغربي،  التنموي  النموذج  مشروع 
فإن األمر ليس كذلك بالنسبة لشكيب 
منصبه  عليه  يفرض  الذي  بنموسى، 
كرئيس  ومنصبه  أوال،  الدبلوماسي 
حصول  ــت  )وق ثانيا  ملكية  للجنة 
التحفظ  بواجب  االلتزام  الحادث(، 
أن  يعقل  ال  إذ  فيما يخص تحركاته، 
حساس  منصب  في  مسؤول  يتورط 

ثم  أجنبية،  دولة  ممثل  مع  لقاء  في 
هذا  قيمة  مــن  مقلا  للناس  يخرج 
اللقاء بعد فضحه، بشكل مقصود من 
لفرنسا((  الدبلوماسي  السلك  طرف 
على  بنموسى  سقوط  )التفاصيل: 
األسبوع  الفرنسية/  السفارة  أعتاب 

الصحفي(.
ولجنة  الفرنسي  اللوبي  انتقاد 
من  رئاستها  إبان  التنموي  النموذج 
طرف شكيب بنموسى، الوزير الحالي 
يقف  لم  أخنوش،  عزيز  حكومة  في 
السياسيني  املسؤولني  حــدود  عند 
كبار  من  واحــدا  إن  بل  واملناضلني، 
بعد  اللوبي،  هذا  هاجم  الدولة،  أطر 
بطريقة  اللجنة  عضوية  من  إبعاده 
بنك  والي  يقول  كان  حيث  غامضة، 
الــجــواهــري  اللطيف  عبد  املــغــرب، 
على  هلل  ــا  ــنـ ــلـ ))وكـ بـــالـــدارجـــة: 
اللي ورطونا ف عدد من  الفرنسيس 
األشياء((، ورغم أنه لم يذكر األشياء 
التي ورطنا فيها الفرنسيون، غير أنه 
شن هجوما قويا على وزير خارجية 
فرنسا، الذي قال بأن ))نموذج رونو 

باملغرب فاشل..((، وأوضح بأن 

بنــمـــوســى.. 
الوزير المحسوب على اللوبي الفرنكفوني

يطرح موقع بنموسى داخل 
الحكومة، عدة عالمات 

استفهام.. فهو وزير غير 
منتخب، وغير سياسي، وأكثر 
من ذلك، فتكليفه في وقت 

سابق برئاسة لجنة النموذج 
التنموي، التي صاغت مشروعا 

قدم للملك محمد السادس، 
يطرح السؤال عن طبيعة 

عالقته برئيس الحكومة 
الجديد، عزيز أخنوش، كيف 

يمكن أن يكون بنموسى 
تابعا ألخنوش وهو صاحب 

مشروع النموذج التنموي؟ 
وكيف يمكن ألخنوش أن 

يصدر األوامر لرئيس اللجنة 
الملكية لصياغة النموذج 

التنموي؟ هل يعقل أن يكون 
البرنامج الحكومي أكبر من 
مشروع النموذج التنموي؟ 

ما العمل في حالة التعارض 
بين التوجهين، في حالة وجود 
وزير أكبر من رئيس الحكومة؟

كالم الجواهري بهذه الطريقة عن الفرنسيين، والذي ال يفهم سبب إبعاده من عضوية 
لجنة النموذج التنموي، طالما أنها كانت تضم رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي، 

ورئيس المجلس األعلى للحسابات.. يؤكد على األرجح الصراع الخفي بين التوجه األمريكي 
والفرنسي داخل دواليب االقتصاد المغربي، فالجواهري حسب األمريكيين، يعد من أحسن 

محافظي البنوك المركزية في العالم، وفق تقرير تقييم أداء محافظي البنوك المركزية 
الذي تعده مجلة »غلوبال فاينانس« األمريكية المتخصصة، لكن اللوبي الفرنسي ربما تكتل 

لحرمان لجنة النموذج التنموي المغربي من أفكار اقتصادية أمريكية، يحملها الجواهري 
أكثر من غيره
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تحليل  إخباري

قال  اللي  الفرنسي  الــوزيــر  ــام  ))ك
ليهوم أرجعو رونو وبوجو لفرنسا.. 

ما بقا ليه غير السبان..((.
عن  الطريقة  بهذه  الجواهري  كام 
سبب  يفهم  ال  والـــذي  الفرنسيني، 
النموذج  لجنة  عضوية  من  إبعاده 
التنموي، طاملا أنها كانت تضم رئيس 
واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس 
للحسابات..  األعلى  املجلس  ورئيس 
الخفي  الصراع  األرجــح  على  يؤكد 
والفرنسي  األمــريــكــي  التوجه  بــني 
املغربي،  االقتصاد  دوالــيــب  داخــل 
يعد  األمريكيني،  حسب  فالجواهري 
املركزية  البنوك  محافظي  أحسن  من 
أداء  تقييم  تقرير  وفــق  العالم،  في 
الذي تعده  املركزية  البنوك  محافظي 
األمريكية  فاينانس«  »غلوبال  مجلة 
الفرنسي  اللوبي  لكن  املتخصصة، 
النموذج  لجنة  لحرمان  تكتل  ربما 
التنموي املغربي من أفكار اقتصادية 
أكثر  الجواهري  يحملها  أمريكية، 
ــره)..( )املـــصـــدر: أرشــيــف  ــيـ مــن غـ

األسبوع(.
الذي  الوطنية،  التربية  وزير  وكان 
االنــتــقــادات،  ــع  وق على  مهمته  ــدأ  ب
اللجنة  رأس  على  مهمته  أنهى  قد 
عدة  في شأنه  نهائي صدرت  بتقرير 
مؤاخذات، ما يدل على طريقة اشتغال 
عيوب  أكبر  تعد  حيث  الوزير،  هذا 
تحديده  التنموي،  النموذج  تقرير 
لتاريخ 2035 كتاريخ لإلنجاز، بينما 

الواقع يفرض آجاال أقرب.
لتقرير  املــوجــهــة  االنــتــقــادات  فــي 
عليها  أشرف  التي  التنموية،  اللجنة 
الجامعي  األستاذ  يقول  بنموسى، 
محمد  املعروف،  االقتصادي  واملحلل 
النموذج  لجنة  تقرير  ))إن  حركات: 
االستجابة  بــعــدم  تميز  التنموي 
مضامني  ملختلف  الكفاية  فيه  بما 
وفق  التحمات«،  »كناش  ومتطلبات 
الخبراء،  عند  الشائعة  التسمية 
بكل  امللكي  الخطاب  سطرها  وكما 
والقاضية  )التحمات(،  حذافيرها 
بــالــتــحــلــي بكل  الــلــجــنــة  بــمــطــالــبــة 
للملك  ترفع  وأن  وموضوعية،  تجرد 
الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤملة، 
في  واالبتكار  بالشجاعة  تتحلى  وأن 

اقتراح الحلول(( حسب قوله.
خبير  وهـــو  ــات،  ــركـ حـ ــاف  ــ وأضـ
االقتصاد  أساتذة  وأحد  دبلوماسي 
بالرباط،  الخامس  محمد  جامعة  في 
غياب  في  تتمثل  ثانية،  ))ماحظة 
االســتــنــاد إلـــى الــتــجــارب الــدولــيــة 
في  والفضلى  املقارنة والناجحة 
الشاملة،  اإلنسانية  التنمية  تحقيق 
مــثــل تــجــربــة ســنــغــافــورة وكــوريــا 
ــاب  ــوان.. وأســب ــاي ــت وال الجنوبية 
والــدروس  عامليا،  نجاحها وتألقها 
نموذج  بناء  في  ذلك  من  املستنتجة 
يقول:  خلدون  فابن  وعملي،  مثالي 

»بأضدادها تعرف األشياء«.
ــصــدر خــلــص إلـــى عــدة  نــفــس امل
وهــي  الــتــقــريــر  تضمنها  أخــطــاء 

تتجلى فيما يلي: 
الــنــظــريــة  ــة  ــي ــرجــع امل غــيــاب   )1
والجيواستراتيجية واالقتصادية في 
واملخاطر  الــكــبــرى،  األســئــلــة  ــرح  ط

ــي بـــنـــاء  ــ ــاد ف ــ ــب ــ ــال ــ ــة ب ــ ــدق ــ ــح ــ امل
التنموي  ــمــوذج  ــن ــغــمــات ال ــرادي ب
قوية  تنموية  عقيدة  وبناء  املثالي، 
العميقة  العلمية  املعرفة  إلى  تستند 
فكرا  املجتمعي،  املشروع  بلورة  في 
اقتصاد  مــامــح  )بـــزوغ  ومــمــارســة 

الصالح العام والحياة(.
ــهــوم  ــف م ــار  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ عـــــدم   )2
املجتمع  لتعبئة  الــحــلــم املــغــربــي 
فــــي تــحــقــيــق هـــــذا الــحــلــم فــي 
واإلنــســانــي  االســتــراتــيــجــي  عمقه 
ــي واإلفــريــقــي  ــدول ــحــضــاري، ال وال
تمجيد  عبر  والــعــربــي،  واملــغــاربــي 
واالستحقاق  واإلنــتــاج  العمل  قيم 
حساب سلوكيات  على  والــكــفــاءة 

وعقليات الريع.
في  املتمثلة  املنهجية  املعيقات   )3
الربط الجدلي  وعدم  األفكار  تشتت 
مما  التركيب..  وغياب  املكونات  بني 
محفز  وغــيــر  ركيكا  التقرير  جعل 
إعطاء  على  قادر  وغير  القراءة،  على 

خريطة طريق واضحة املعالم.

ــر  ــري ــق ــت ال ــار  ــثـــمـ ــتـ عـــدم اسـ  )4
املسؤولية  لربط  الفاضلة  للدائرة 
بــاملــحــاســبــة وبــمــعــيــقــات هــيــئــات 
اشتغالها  وتعددها، وكلفة  الحكامة 
ظل  في  الدولة،  مالية  على  الباهظة 
وأي  األداء  فــي  نــجــاعــة  ــاب أي  ــي غ
تنامي  مواجهة  في  تذكر  مــردوديــة 
التوظيف  فــي  والــزبــونــيــة  الــفــســاد 
املصالح  وتضارب  األموال  وتهريب 

وعيوب السوق واالحتكار.
)املــديــونــيــة  طــرح االســتــدانــة   )5
التنمية  تــمــويــل  الــخــارجــيــة( فــي 
من  كونها جزء  بدل  الحل  من  كجزء 
الثقيلة  لحمولتها  اعتبارا  املشكلة، 
التركيز  بــدل  املقبلة،  األجيال  على 
للفاحة  التصاعدي  التضريب  على 
إصــاح  تبني  خــال  ــروة، مــن  ــث وال
الداخلية  املـــوارد  وتعبئة  جبائي 
املراقبة  وتقوية  النفقات  وترشيد 

الداخلية على املال العام.
ــوم  ــه ــف م ــار  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ عـــــدم   )6
ــة الــداخــلــيــة  ــي ــال الــســعــادة اإلجــم

ــة  ــ ــي ــ ــدن ــ ــت ــ ــة وامل ــ ــارب ــ ــغ ــ ــد امل ــ ــن ــ ع
 )PIB( كمي  دوليا، واعتماد تحليل 
في تضاعف الدخل الفردي في 16000 
2035 في غياب  سنة  أفق  في  دوالر 

مقاربة نوعية..
لــلــتــجــارب  الــتــطــرق  غـــيـــاب   )7
واملمارسات الدبلوماسية االقتصادية 
والعلمية والثقافية والفنية واألدبية، 
وضعف التموقع املغربي في املنظمات 
البارز  ودورهــا  واإلقليمية،  الدولية 
جديد،  تنموي  نموذج  ترسيخ  في 
أجندة  إلى  استنادا  حوله  والترافع 
األمم املتحدة 2030 وأجندة االتحاد 

اإلفريقي 2063.
السيناريوهات  تحديد  ــدم  ع  )8
املحتملة في إدارة املخاطر في غياب 
النهائي  القضاء  أجندة خاصة حول 
وبناء  العقليات  وتغيير  األمية،  على 
املجتمع،  فــي  والــصــمــود  الصابة 
التي  العميقة  الــتــصــدعــات  ــرأب  لـ
جائحة  بفعل  االقــتــصــاد  ــت  أصــاب
من  عنها  نــتــج  ومـــا   »19 »كــوفــيــد 
تفاوت فادح بني الفقر املدقع والثراء 
التضامن  قيم  الفاحش، عبر ترسيخ 
على  ــضــاء  ــق ــة وال ــوســاط ال ــم  ــ ودع
واملجتمع  اإلدارة  داخــل  النزاعات 
املغربي، لكي ال تفشل الباد ويذهب 
 3 عدد  األسبوع  )املصدر:  ريحها(( 

يونيو 2021(.
املحسوبة  األخطاء  حيث  من  هذا 
على بنموسى في مراحل سابقة إبان 
وزيرا  صار  وقد  اآلن  أما  السفارة، 
أخنوش،  عزيز  حكومة  في  للتعليم 
الوظيفة  قــانــون  على  تطاوله  ــإن  ف
السؤال  يجعل  والدستور،  العمومية 
ــطــروحــا، أيــهــمــا أكـــبـــر.. رئــاســة  م

الحكومة، أم وزارة التعليم ؟

هذا من حيث األخطاء المحسوبة على بنموسى في مراحل سابقة إبان السفارة، 
أما اآلن وقد صار وزيرا للتعليم في حكومة عزيز أخنوش، فإن تطاوله على قانون 

الوظيفة العمومية والدستور، يجعل السؤال مطروحا، أيهما أكبر.. 
رئاسة الحكومة، أم وزارة التعليم ؟

حركاتالجواهري
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دعم من المال العمومي 

قطاع  دعــم  الداخلية  وزارة  قــررت 
السنة  خالل  املفوض  الحضري  النقل 
 100 لـ  تصل  مالية  بميزانية  الحالية 
مليار سنتيم، كنفقات وإعانات إلصالح 
من  ــك  وذل الحضري،  العمومي  النقل 
النقل  إصــالح  مواكبة  صندوق  خــالل 
لتمويل  املخصص  الحضري  العمومي 
في  الحضري  العمومي  النقل  مشاريع 

مسارات خاصة.
النفقات في إعانات من  وتمثلت هذه 
صندوق مواكبة إصالح النقل العمومي 
التحتية،  البنيات  وشملت  الحضري 
إطار  في  الترابية  الجماعات  ومواكبة 
وعصرنة  تطوير  إلى  الهادفة  السياسة 
والنقل  الحضرية  التنقالت  منظومة 
اآلليات  عبر  وذلك  الحضري،  العمومي 

الخاصة بالتمويل. 
مجموعة  الداخلية  وزارة  واتخذت 
مواكبة  صندوق  إطار  في  التدابير  من 
الذي  الحضري  العمومي  النقل  إصالح 

أنشئ سنة 2014 لتمويل مشاريع النقل 
العمومي الحضري في مسارات خاصة، 
مساهمات  ــن  م تعبئته  تــتــم  ــذي  ــ وال
الترابية  للجماعات  العامة  املديرية 
مجموع  بلغ  حيث  الدولة،  ومساهمات 
شتنبر  شهر  متم  إلى  الصندوق  موارد 
7.7 ماليير درهم، من  قيمته  ما   ،2021
سنة  أفق  في  مبرمجة  مليار   20 أصل 
2027، كما بلغ إجمالي الدعم املقدم من 

طرف الصندوق 5.9 مليار درهم.

مستفيدة  شركات 

وزارة  مــنــجــزات  حــول  تقرير  حسب 
الداخلية برسم السنة املالية 2021، تقدم 
في  الترابية،  للجماعات  العامة  املديرية 
العمومي،  النقل  إصــالح  صندوق  إطــار 
الدعم التقني للجماعات الترابية من أجل 
إنجاز بنيات النقل العمومي في مسارات 
ــة املــشــاريــع  ــك عــبــر دراســ خــاصــة، وذلـ
واتخاذ القرارات الالزمة من أجل ضمان 
إلى  باإلضافة  املمولة،  املشاريع  نجاح 

برمجة موارد ومصاريف الصندوق.
مهمة  مالية  إعــانــات  خصصت  وقــد 
الشركات  من  العديد  منها  استفادت 
الــتــي تــعــرف اخــتــالالت ومــشــاكــل في 
مثل  ــدن،  ــامل ب الــحــضــري  النقل  قــطــاع 
ــش والـــحـــوز،  ــراكـ ــة »ألـــــزا« )مـ شــرك
)بركان  »فــوغــال«  وحــافــالت  وطنجة( 
للنقل«  و»رقـــيـــة  وغــرســيــف(  ــازة  ــ وت
كما  )الناظور(،  و»فكتاليا«  )جــرادة( 
لدراسة  درهم،  ماليني   3 تخصيص  تم 
بمراكش،  النقل  شبكة  هيكلة  إعـــادة 
 23.14 حيث تم تخصيص ما مجموعه 
مليون درهم منها 18.86 مليون درهم ما 
املزمع منحها برسم  تبقى من اإلعانات 

السنة الدراسية 2020-2019. 
من  درهم  ماليني   6 مبلغ  منح  تم  كما 
القيمة  على  الضريبة  صــنــدوق  طــرف 
املضافة، لدعم عقد التدبير املفوض ملرفق 
أجل  من  تــازة،  بمدينة  الحضري  النقل 

ضمان توازن العقود واستمرار املرفق.

ير تعري القطاع  تقار

بني  املوقع  العقد  انتهاء  من  بالرغم 
وجماعة  »ألزا«  الحضري  النقل  شركة 
أن  إال   ،2019 يونيو  شهر  منذ  مراكش 
الشركة حصلت على عملية التمديد في 
دون  السابق  الجماعي  املجلس  عهد 
توصله  رغم  املنافسة،  مسطرة  تطبيق 
تكشف  الحسابات  مجلس  من  بتقارير 
عن العديد من الخروقات املتعلقة بهدر 

املال العام.
األعلى  املجلس  تقارير  سجلت  وقد 

الــخــروقــات  مــن  الــعــديــد  للحسابات، 
النقل  بتدبير  املرتبطة  ــالالت  واالخــت
الحضري في مدينتي مراكش وأكادير، 
حيث كشف خالل سنتي 2016 و2017، 
ببرنامج  املتعلقة  التفاصيل  انعدام  عن 
كما  تنفيذه،  وطريقة  األولي  االستثمار 
الحافالت،  أسطول  أغلب  تهالك  الحظ 
لتجديد  الكافية  غير  االستثمارات  وكذا 
إلنشاء  خطة  وجــود  وعــدم  الحافالت، 
محطات توقف محمية، وغياب التشوير 
الحضري،  بالنقل  املتعلقة  الطرق  في 
إلى جانب نقص املعدات الالزمة لنقاط 
ملعايير  االمتثال  وعدم  الحافالت  توقف 
الــحــافــالت،  بعض  مــن  على  ــجــودة  ال
متطلبات  مــراعــاة  عــدم  إلــى  باإلضافة 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
فقد  أكــاديــر،  ملدينة  بالنسبة  أمــا 
عــدم  الــحــضــري  الــنــقــل  عــرفــت صفقة 
صاحبة  الترابية  الجماعات  إشـــراك 
صدر  أن  إلى  البداية،  في  االختصاص 

ــة  اإلداري االستئناف  محكمة  من  قــرار 
ملقتضيات  خرق  بوجود  أقر  بمراكش، 
قانون الصفقات، مما أسفر عن تصحيح 
الجماعات وتوقيع  الصفقة عبر إشراك 
»التعاون  مؤسسة  بني  التفويض  عقد 
للنقل  ــزا«  »أل وشركة  الجماعات«  بني 

الحضري.
األعلى  املجلس  تقرير  سجل  ــد  وق
للحسابات عدم التزام الشركة املذكورة 
ووعودها  التحمالت،  دفتر  بمضامني 
شهر  خالل  الحافالت  أسطول  بتجديد 
شتنبر 2020، رغم توصلها بدعم مالي 
الفترة  خــالل  درهــم  مليون   165 ــدره  ق
لم  و2018، حيث   2010 بني  ما  املمتدة 
يتجاوز استثمارها في تجديد األسطول 
 456 254 مليون درهم من أصل  سوى 
خالل  بها  تعهدت  التي  درهــم  مليون 

العشر سنوات من االستغالل.
تنصل  إلى  املجلس  تقرير  أشار  كما 
الضريبية  املستحقات  أداء  عن  الشركة 
املترتبة عليها، وعدم االمتثال اللتزامات 
الحضرية  التنقالت  فــي  االســتــثــمــار 
خاصة  التحمالت،  دفتر  في  املضمنة 
التدبير  اتفاقية  من   11-5 ــادة  امل وأن 
بــأكــاديــر  الــحــضــري  للنقل  ــوض  ــف امل

رسوم  بدفع  »ألزا«  تلزم شركة  الكبرى، 
تساوي  املفوضة،  السلطة  إلى  سنوية 
أن  دون  املعامالت  رقم  من  باملائة   0.5
أن  غير  درهم،   750.000 مبلغ  يقل عن 
أن  يؤكد  األعلى  املجلس  قضاة  تقرير 
لها  يسبق  لم  اإلسبانية  ــزا«  »أل شركة 
دفع أي رسوم منذ بداية استالمها عقد 

التدبير املفوض.
أما في مدينة الدار البيضاء، فيسود 
التدبير  عقد  بــنــود  عــن  شــديــد  تكتم 
النقل  شــركــة  يجمع  الـــذي  ــوض  ــف امل
»التعاون  مؤسسة  مع  »ألزا«  الحضري 
إذ  البيضاء،  بــالــدار  الجماعات«  بني 
الشركة  مقاس  على  العقد  تمت صياغة 
اإلســبــانــيــة وشــروطــهــا، والــتــي من 
للدار  الترابية  الجماعات  التزام  بينها 
أزيد  شــراء  تكاليف  بتحمل  البيضاء 
الشركة  بينما حصلت  حافلة،   350 من 
النقل  إصــالح  مــن صــنــدوق  دعــم  على 
تحت  األبــنــاك  من  وقــروض  الحضري 

يؤكد  مما  الترابية،  الجماعات  ضمانة 
أن الشركة اإلسبانية لم تأت بأي عملة 

صعبة الستثمارها في القطاع.

تحمل ديون شركة مفلسة 

شركة  حــصــلــت   ،2010 ســنــة  ــي  ف
مجموعة  تــقــودهــا  الــتــي  »ســتــاريــو« 
عــلــى صفقة  الــفــرنــســيــة،  »فــيــولــيــا« 
الحضري،  للنقل  املــفــوض  التدبير 
وظل  بتعهداتها  تلتزم  لم  الشركة  لكن 
القطاع يعاني الكثير من املشاكل على 
كانت  التي  املزرية  الحافالت  مستوى 
رغم  الرباط،  العاصمة  شوارع  تجوب 
سنتيم  مليار   100 مــن  أزيــد  صــرف 
لشراء  الترابية  الجماعات  أموال  من 
حافالت من شركة صينية مغمورة، في 
التساؤالت  من  الكثير  طرحت  صفقة 
تبني  بعدما  خاصة  العام،  الرأي  لدى 
أن نوعية الحافالت ليست ذات جودة 

وتضررت بعد سنوات قليلة فقط.
ــد فــشــلــت شـــركـــة »ســتــاريــو«  ــق ف
النقل  قــطــاع  تــدبــيــر  ــي  ف الفرنسية 

ــحــضــري بــكــل مــن الـــربـــاط وســال  ال
وتمارة، وتركت ديونا ثقيلة على عاتق 
ومشاكل  الجماعية،  املجالس  رؤساء 
املستخدمني  ــوق  حــق مــنــهــا  كــثــيــرة 
وغيرها، إذ ال زالت مؤسسة »التعاون 
القروض  هذه  تسدد  الجماعات«  بني 
الشركة  عليها  حصلت  التي  البنكية 
منح  تم  بحيث  األبناك،  من  السابقة 
لــفــائــدة  ــم  ــ دره مــلــيــون   12.6 مــبــلــغ 
صندوق  طرف  من  العاصمة  جماعات 
الضريبة على القيمة املضافة، لتسديد 

ديون شركة »ستاريو«.

غياب رقابة المجالس

يعاني قطاع النقل الحضري في عدة 
أن  رغم  املشاكل،  من  العديد  من  مدن، 
هذا  لتدبير  اإلداريــة  املجالس  رئاسة 
رؤســاء  إلــى  معهودة  تكون  املــجــال، 
أن  إال  املنتخبة،  واملجالس  الجماعات 
املجالس  لهذه  الرقابي  الــدور  تفعيل 
للشركة  يسمح  مــمــا  مــنــعــدم،  شــبــه 
الوفاء  وعدم  التزاماتها  من  بالتهرب 

بالوعود املبرمة في دفتر التحمالت.
في هذا السياق، يقول محمد البركة، 
النقل  قــطــاع  أن  جــمــاعــي،  مستشار 
بسبب  كثيرة  مشاكل  يعرف  الحضري 
مضيفا  التحمالت،  دفتر  احترام  عدم 
أن املشكل يكمن في عدم قيام املجلس 
اإلداري بواجبه في إطار لجنة املتابعة 

للنقل الحضري.
وأكد أن قطاع النقل الحضري مجال 
متسيب، بسبب غياب املراقبة من قبل 
املجال مفتوحا  تترك  التي  الجماعات، 
للشركات، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع 
وتضرر القطاع، مشيرا إلى أن مجلس 
جماعة أكادير مثال، يقدم دعما سنويا 
300 مليون سنتيم لشركة النقل  قدره 
الحضري، لكن لم يسبق له أن دقق في 
حسابات الشركة أو تتبع القطاع عبر 

اللجنة املختصة.
ضرورة  على  املتحدث،  ذات  وشدد 
النقل  لقطاع  الرقابي  الــدور  تفعيل 
الحضري إذا كانت الدولة والجماعات 
من  الشركات  لهذه  املالي  الدعم  تقدم 
املال العام، خاصة وأن عليها شروطا 
التحمالت،  دفتر  يتضمنها  والتزامات 
واملساهمة  البيئة  على  الحفاظ  مثل 
 5 كل  األسطول  وتجديد  التنمية،  في 
من  تساهال  هناك  أن  مبرزا  سنوات، 
قبل الجماعات مع الشركات التي تقوم 
بتدبير النقل الحضري، مما يؤدي إلى 
حصول اختالالت في القطاع مع مرور 

السنني.

هل يستـنزف لوبي النقل الحضري 
المال العام في غياب رقابة الدولة ؟

تعاني العديد من المدن 
إشكالية كبيرة في النقل 

الحضري بسبب فشل تجربة 
التدبير المفوض منذ عدة 

سنوات، والتي لم تعط أي 
إضافة خاصة في ظل المشاكل 

المستمرة في القطاع بين 
مجالس الجماعات والشركة 
المكلفة بالتدبير المفوض، 

إلى جانب معاناة المواطنين 
اليومية جراء قلة الخطوط، 

وتدهور الحافالت وعدم تجديد 
األسطول، الشيء الذي يطرح 
تساؤالت لدى الرأي العام عمن 

المستفيد من هذا المجال؟
الكثير من الجماعات الحضرية 

تقدم امتيازات وتسهيالت 
لشركات النقل الحضري، التي 

من المفروض أن تقوم بتغطية 
جميع المناطق واألحياء، وتوفر 

أسطوال في المستوى من 
حافالت النقل لفائدة الساكنة، 

إال أن المالحظ هو أن الكثير 
من المشاكل تعيشها العديد 

من الجماعات مع النقل الحضري 
بالرغم من الماليير التي تصرفها 

للنهوض بهذا القطاع، ليظل 
المواطن يتساءل عن المشاكل 

الكثيرة واالختالالت التي 
تشوب قطاع النقل الحضري منذ 

التسعينات، رغم جلب حافالت 
من هولندا والصين وإسبانيا 

وغيرها.. فهل المشكل يتعلق 
بالتسيير، أم بدفاتر التحمالت؟

إعداد. خالد الغازي

يعاني قطاع النقل الحضري في عدة مدن، من 
العديد من المشاكل، رغم أن رئاسة المجالس 

اإلدارية لتدبير هذا المجال، تكون معهودة إلى 
رؤساء الجماعات والمجالس المنتخبة، إال أن تفعيل 

الدور الرقابي لهذه المجالس شبه منعدم، مما 
يسمح للشركة بالتهرب من التزاماتها وعدم الوفاء 

بالوعود المبرمة في دفتر التحمالت.

بــــيـــــن 
»ستــاريو« 

و»ألــــــزا«
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

نــونــبــر   26 اجلــمــعــة  يـــوم  تعرضت صــبــاح 
سرقة  لعملية  األمـــوال  لتحويل  وكــالــة   ،2021
حتت التهديد بالسالح األبيض بشارع احلسن 
الــثــانــي بــتــطــوان، حــيــث مت احــتــجــاز املــوظــفــن 
الوكالة  باب  فتح  كانوا بصدد  والذين  بداخلها 
من  للضرب  وتعرضوا  صباحا،   9 الساعة  عند 
مبالغ  على  استوليا  اللذين  الشخصن  طــرف 

مالية قدرها 8000 درهم.
وشهدت بعض املدن الشمالية ظاهرة الهجوم 
وسرقة الوكاالت الشبه بنكية، كان آخرها ناقلة 
اللصوص  لــأمــوال مبدينة طنجة، حيث صــار 
املــقــاوالت الصغيرة،  هــذه األيــام يقصدون هــذه 
خصوصا تلك التي توجد يف األحياء الشعبية.

التي  األخــيــرة  املطرية  التساقطات  بعد 
عدة  ظهرت  الشمال،  مدن  من  العديد  عرفتها 
داخل  املتواجدة  املنازل  يف  وتصدعات  تشققات 
املدن العتيقة، وقد تنهار هذه املنازل فوق رؤوس 
ساكنيها يف أي حلظة، ورغم عشرات الشكايات 
والتي توجد  املتضررة  الساكنة  بها  التي تقدمت 
حياتها وأسرها يف اخلطر، إال أن ذلك لم يحرك 
اجلهات املعنية من أجل التدخل حلماية حياتهم 
والعمل على ترميم وإصالح هذه املنازل التي هي 

جزء من التراث اإلنساني العاملي.

عقد مبقر عمالة إقليم تطوان، يوم اجلمعة 
26 نونبر املنصرم، لقاء جهوي تشاوري، لتنفيذ 
مــجــال  يف   2026-2021 احلـــكـــومـــي  الـــبـــرنـــامـــج 
املــبــادرات  ــاج االقــتــصــادي ودعـــم  التشغيل واإلدمــ
ــادي  ــتـــصـ ــة، حـــضـــره وزيــــــر اإلدمــــــــاج االقـ ــرديــ ــفــ الــ
ووالي  والكفاءات،  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 
البرملانين  وبعض  تــطــوان،  إقليم  وعامل  اجلهة 
اللقاء، وصفوه  لهذا  املتتبعن  لكن  اإلقليم،  عن 
ــل غـــيـــاب مــصــانــع  ــة ال غـــيـــر« يف ظــ ــيـ ــرحـ ــسـ ـــ»املـ بـ
ومعامل من شأنها أن تساهم يف تنمية وتنشيط 
االقتصاد احمللي، بعد أن أصبحت املدينة تعتمد 
حيث  فــقــط،  املوسمية  السياحة  على  دخلها  يف 
ــواء  ــن املــــقــــاوالت، سـ ــدد مـ ــهـــاض عــ ســبــق ومت إجـ
التي  الكبرى  أو  أبــوابــهــا،  أغلقت  الــتــي  الصغرى 
البيضاء هــروبــا من  والـــدار  هــاجــرت نحو طنجة 
جحيم املــعــانــاة وإغــــالق بـــاب احلــــوار مــعــهــم، من 

أجل إنقاذهم، وإخراجهم من أزماتهم.

بعدما عرفت العديد من املدن الشمالية إحداث 
محطات طرقية جديدة للمسافرين، وذلك لتنمية 
العشوائية،  املحطات  مع  والقطع  املــدن،  هذه 
ــويــات  ــرون يــعــيــشــون ال ــاف ــس ــان امل حــيــث كـ
والجحيم مع املحطات القديمة، بداية من غياب 
الحافات،  النتظار  مخصصة  وأماكن  النظافة 
ونــهــايــة بــانــتــشــار الــلــصــوص واملــتــســولــن، 
معاناة  حجم  قلص  أخــرى  محطات  بناء  لكن 
حراس  تخصيص  بعد  خصوصا  املسافرين، 
املواطنن  من  العديد  مما جعل  الخاص،  األمن 

يحسون باألمل وهم ينتظرون ساعة املغادرة.
وكانت آخر مدينة استفادت من إحداث محطة 
العرائش،  طرقية جديدة، مدينة طنجة وأيضا 
كما هو الشأن بالنسبة لباقي املدن الشمالية، 
تتوفر  التي  الكبير،  القصر  مدينة  باستثناء 
بها،  املعمول  الشروط  فيها  تنعدم  على محطة 
السامة  غياب  من  يعانون  املواطنن  أن  كما 
املخصصة  واألمــاكــن  والــنــظــافــة  الصحية، 
الــضــروريــة،  املــرافــق  مــن  وغيرها  للجلوس 
على  عشوائية  أكــشــاك  انتشار  إلــى  إضــافــة 

أرصفتها تشوه جمالية املدينة ككل. 
الفوضى  وقــع  على  تعيش  املحطة  وهــذه 

والعشوائية، بسبب طرد العديد من العاملن 
تتم  لــم  اآلن  ولحد  ونــصــف،  سنة  منذ  بها 
قدمت  التي  الوعود  رغم  وضعيتهم  تسوية 
أنهم  كما  الجماعي،  املجلس  طــرف  من  لهم 
اللوبي املسيطر  للتهديد من طرف  يتعرضون 

على املحطة املذكورة.

للقصر  الترابية  الجماعة  أخلت  وبعدما 
املطرودين،  للعمال  املقدمة  الوعود  بكل  الكبير 
أجل  مــن  املعنية،  الجهات  يناشدون  فإنهم 
ووقــف  املــوضــوع  فــي  تحقيق  لفتح  التدخل 
عليها  تعيش  التي  والعشوائية  الفوضى  هذه 

املحطة الطرقية.

املواطنن  من  العديد  استغرب 
ــرون عــلــى دكــاكــن  ــوف ــت الــذيــن ي
للجماعة  الــتــابــعــة  ــواق  ــاألسـ بـ
عملية  ــن  م ــتــطــوان،  ل الــتــرابــيــة 
املكترين  وإلزام  الدكاكن  إحصاء 
من الجماعة، بتأدية واجب الكراء 
كل  وتهديد  والشهري،  السنوي 
األداء،  عــن  تــأخــر  أو  امتنع  مــن 
الدكان  وسحب  عليه  بالتشطيب 
املكترين  مــعــظــم  أن  ــم  رغـ مــنــه، 
سبق لهم أن اشتروا مفاتيح هذه 
أنفسهم  يجدون  واآلن  الدكاكن، 
وبالتالي  منهم،  بسحبها  مهددين 

القضاء على مصدر أرزاقهم.
تحرك الجماعة في عهد املجلس 

الجديد املنتمي لحزب »الحمامة«، 
التي  الظرفية  هذه  في  خصوصا 
وأصــحــاب  التجار  منها  يعاني 
ــن تــبــعــات فــيــروس  ــاوالت م ــقـ املـ
ــا«، وتـــراجـــع الــنــشــاط  ــ ــورون ــ »ك
للعديد  ســبــب  مــمــا  الــتــجــاري، 
املحات  وإغـــاق  اإلفـــاس  منهم 
تراكم  بعد  العمل  عن  والتوقف 
الجماعة  تحرك  وعوض  الديون، 
الذين  التجار  وضعية  لتسوية 
لها،  التابعة  الدكاكن  يستغلون 
العديد  وصيانة  بإصاح  والقيام 
اإلهمال  تعاني  التي  األسواق  من 
النظافة  شروط  وغياب  والتاشي 
واإلنـــــارة الــعــمــومــيــة وغــيــرهــا، 

سارعت إلى إعداد لوائح وتسخير 
واجــب  جباية  أجــل  مــن  موظفن 
األكرية وإال سيتم سحب الدكاكن 
منهم بالقوة وحرمانهم من عملهم.
تعاني  تطوان  مدينة  أن  ورغم 
مـــن ضــغــط وأزمـــــة اقــتــصــاديــة 
املصانع  غــيــاب  بسبب  محلية، 
حقها  أخــذت  أنها  كما  واملعامل، 
تأثر  التي  الوبائية  الحالة  مــن 
جهة  ومن  العاملي،  االقتصاد  بها 
الــحــدودي  املعبر  إغــاق  أخـــرى، 
ــم في  ــاب ســبــتــة« مــمــا ســاه ــ »ب
انتشار البطالة في صفوف ساكنة 
وتراجع  الــعــمــوم،  على  الشمال 
والخارجية  الداخلية  السياحة 

على السواء، لكن ذلك لم يؤثر في 
هؤالء  وضعية  لتراعي  الجماعة 
على  يتوفرون  الذين  األشخاص 
دكاكن باألسواق التي تغيب فيها 
والنظافة،  السامة  شروط  أبسط 
في  الدكاكن  بعض  ــدأت  ب حيث 
ــار عــلــى أصــحــابــهــا دون  ــهــي االن
تــدخــل الــجــمــاعــة إلصــاحــهــا أو 
في  فضلت  باملقابل،  ترميمها، 
هذه الظرفية الصعبة، استخاص 
السنتن  خصوصا  الكراء،  سومة 
فيهما  كانت  اللتن  املنصرمتن، 
معظم الدكاكن مغلقة بسبب حالة 
فرضتها  التي  الصحية  الطوارئ 

السلطات املعنية.

جماعة تطوان تشدد الخناق على أصحاب الدكاكين

محطة طرقية بالقصر الكبير بدون بنية تحتية 
في انتظار تدخل الجهات المعنية

األسبوع
  
  

ملجلس  ــة  ــاديـ ــعـ الـ الـــــــدورة  شـــهـــدت 
من  العديد  طــرح  البحري  الصيد  غرفة 
فيها  يتخبط  التي  واملشاكل  اإلشكاليات 
غير  بالصيد  يتعلق  فيما  خاصة  القطاع، 
الثروة  يهدد  والــذي  لألخطبوط  الشرعي 

السمكية التي تزخر بها اململكة.
الغرفة، توجيه  وعرفت تدخات أعضاء 
يعرفها  التي  الفوضى  بسبب  انتقادات 
االصطياد  بسبب  البحري،  الصيد  قطاع 
لألخطبوط  القانوني  وغير  العشوائي 
محطات  وامــتــاء  الجنوبية،  باألقاليم 
التجميد باألخطبوط في ظل غياب املراقبة 

واملواكبة.
الجهات  بتدخل  الصيد  مهنيو  وطالب 
العشوائية  وقــف  أجــل  مــن  ــة،  املــســؤول
وذلك  القطاع،  يعيشها  التي  والفوضى 
تعتبر  الــتــي  السمكية  ــثــروة  ال لحماية 
أن  حيث  العاملة،  لليد  األساسي  املشغل 
في  يتسبب  قد  السمكية  ــوارد  امل تراجع 

أزمة خال األشهر املقبلة.
واعتبر املهنيون أن الوضع الذي يعيشه 
ويتطلب  كارثيا  أصبح  أكــاديــر،  ميناء 
بسبب  الــقــطــاع،  لتنظيم  عــاجــا  تــدخــا 
مما  النظافة،  وانعدام  النفايات  انتشار 
الذي  العمومي  املرفق  جمالية  على  يؤثر 
البحارة  والــتــزام  يومية  مراقبة  يتطلب 

باملعايير قبل الصيد.
للموانئ،  الوطنية  الوكالة  وحمل هؤالء 
حقوق  مــن  مجموعة  ضــيــاع  مسؤولية 
ــوال  األمـ عــلــى  حصولها  رغــم  الــبــحــارة 
تتعامل  اإلدارة  لكن  املهنين،  قبل  مــن 
باب  بفتح  مطالبن  بــاســتــعــاء،  معهم 
تعترض  التي  املشاكل  ملناقشة  الــحــوار 
»الباركوات«  جر  عملية  البحارة، وخاصة 
عوض  درهــم   6200 وبثمن  بـــ»الــرمــوك« 

3200 درهم.
إلـــى مشكلة  املــتــدخــلــون  تــطــرق  كــمــا 
املحات غير املستغلة بذات امليناء والتي 
ظلت مغلقة وال يستفيد منها أحد، وقضية 
في  املضاربات  ومشكل  الصحية  التغطية 
بن  الثمن  في  والتمييز  الــغــازوال،  ثمن 
بواخر الصيد العالي والقوارب التقليدية.

أكادير
البحــارة  الصــيد يطــالبون بتســوية مشــاكل  مهنيــو 
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كواليس  جهوية

سكان الزمامرة يحتجون على تردي الوضع الصحي 
 الزمامرة

عزيز العبريدي
 

  
املجتمع  لفعاليات  املحلية  التنسيقية  نظمت 
وقفة  املاضي،  الثالثاء  يــوم  بالزمامرة،  املدني 
احتجاجية سلمية أمام الباب الرئيسي للمستشفى 
املحلي، من أجل التنديد بتردي الخدمات الصحية 
البناية،  عليه  أصبحت  الــذي  الكارثي  والوضع 
سكان  يمثلون  مواطن   400 حوالي  فيها  شارك 

دائرة الزمامرة التي تضم 07 جماعات ترابية. 
بعزف  االحتجاجية  الوقفة  هــذه  ــدأت  ب وقــد 
النشيد الوطني والترحم على روح الفقيد ياسني 
كان  ــذي  وال مــؤخــرا،  املنية  وافته  الــذي  فاضل، 
بسبب  املستشفى،  بهذا  الطبي  لإلهمال  ضحية 
عدم وجود التجهيزات الطبية بقسم املستعجالت 
إثر  االنتحار  على  إقدامه  بعد  املوت،  من  إلنقاذه 
سيارة  ــل  داخ توفي  لكنه  ســامــة،  ــادة  م تناوله 
الجامعي  املستشفى  إلــى  طريقه  في  اإلســعــاف 

بالجديدة.
التي دامت زهاء  الوقفة  ورفع املحتجون خالل 
دائــرة  »ســكــان  عليها  كتب  كبيرة  الفتة  ســاعــة، 
للمستشفى  الكارثي  الوضع  يستنكرون  الزمامرة 
تندد  مكتوبة  خشبية  لوحات  وأيضا  املحلي«، 
بتردي الخدمات الصحية بهذا املستشفى، إضافة 
التجهيزات  ترحيل  تستنكر  شعارات  ترديد  إلى 
الطبية واملوارد البشرية إلى املستشفى اإلقليمي 
الكارثية  الوضعية  إلــى  إضافة  بنور،  بسيدي 
من  املستشفى  هذا  بناية  عليها  أصبحت  التي 
من  استيائهم  عن  عبروا  كما  والخارج،  الداخل 
يعرف خصاصا  الذي  للمستشفى  املزري  الوضع 
البشرية،  واملوارد  الطبية  التجهيزات  في  مهوال 
طبيب  على  يتوفر  ال  الـــوالدة،  لقسم  فبالنسبة 
وهناك  بنور،  سيدي  إلــى  ترحيله  بعد  للتوليد 
الخاصة  واألدويـــة  املــعــدات  في  خصاص  أيضا 
بالوالدة وقسم املستعجالت، وكذلك انعدام أقنعة 
قسم  يقدمها  التي  الخدمات  األوكسجني، وضعف 

املوظفني  بعض  على  والسكوت  املستعجالت، 
إدارة  في  الديمومة  وغياب  األشباح،  واملمرضني 
اإلسعاف  سيارة  سائقي  واستغالل  املستشفى، 

للمرضى وغيابهم عن املستشفى.
بالتدخل  الصحة،  ــر  وزي املحتجون  وطــالــب 
هذا  على  والتهميش  الــحــصــار  لــرفــع  الــعــاجــل 
كما  املتهالكة،  بنايته  وإصـــالح  املستشفى، 
بسيدي  الصحة  لوزارة  اإلقليمي  املندوب  طالبوا 
التي  والتجهيزات  الطبية  األطــر  بإعادة  بنور، 
والتي  بنور،  سيدي  مستشفى  إلى  ترحيلها  تم 
األقسام  من  مجموعة  وإغالق  إفراغه  في  تسببت 
سنة  في  افتتاحه  عند  عليها  يتوفر  كــان  التي 
كان  السابق  اإلقليمي  املندوب  أن  علما   ،2010
سنة  في  املجتمع  جمعيات  ملمثلي  وعودا  قدم  قد 
السابقة،  وضعيته  إلى  املستشفى  2019، إلعــادة 
وإعادة التجهيزات واألطر الطبية في غضون سنة 

واحدة، غير أنه لم يلتزم بوعوده.
قاعة  توفير  الساكنة،  مطالب  تتضمن  كما 
للعمليات القيصرية، وتوفير قاعة لعالج األطفال، 
وتوفير  األشعة،  وجهاز  السكانير  جهاز  وتوفير 
في  الحاصل  الخصاص  لتغطية  البشرية  املوارد 
األطر الطبية، وتوفير األدوية للحاالت املستعجلة، 
وتوفير التجهيزات إلجراء التحاليل الطبية، وفي 
أن  املــســؤولــة،  الجهات  مــن  يلتمسون  األخــيــر، 
في  حقهم  وتلبية  املشروعة،  ملطالبهم  تستجيب 

باتخاذ  وهــددوا  املآسي،  تتكرر  ال  حتى  الصحة 
حالة  في  األخرى  النضالية  الصيغ  من  مجموعة 

عدم االستجابة ملطالبهم.
قرر  االحتجاجية،  الوقفة  هــذه  نهاية  وبعد 
بالزمامرة،  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  فرع 
ووزير  أخنوش،  عزيز  الحكومة  رئيس  مراسلة 
تحقيق  فتح  أجل  من  الطالب،  أيت  خالد  الصحة 
املحلي  املستشفى  إليها  آل  التي  الوضعية  في 
الوضع  لتصحيح  العاجل  بالتدخل  واملطالبة 

الصحي بمدينة الزمامرة.
عادل  قام  االحتجاجية،  الوقفة  هذه  إثر  وعلى 
الصحة  لـــوزارة  اإلقليمي  املــنــدوب  األشــعــري، 
إلــى  مفاجئة  تفقدية  ــارة  ــزي ب ــور،  ــن ب بــســيــدي 
الثالثاء  يوم  مساء  بالزمامرة،  املحلي  املستشفى 
على  الوقوف  أجــل  من  وذلــك   ،2021 نونبر   30
منها  يشتكي  والتي  منها،  يعاني  التي  املشاكل 
من  االســتــفــادة  قصد  إليه  املتوجهون  املــرضــى 
الخدمات الصحية املتواجدة به، علما أنه سبق له 

أن قام بزيارة أولى يوم الخميس املنصرم.
األيــام  خــالل  سيجتمع  بأنه  املــنــدوب  وصــرح 
الترابية  الجماعات  منتخبي  مع  املقبلة،  القليلة 
عقد  مقترح  تقديم  أجــل  مــن  الــزمــامــرة،  بــدائــرة 
واملراكز  املحلي،  املستشفى  لتحديث  شراكات 
لكي  لــهــا،  الــتــابــعــة  الصحية  واملــســتــوصــفــات 

تستجيب لحاجيات املرضى.

أقدم مجهولون، يوم األربعاء املاضي، 
عــلــى اقــتــحــام مــدرســة ابــتــدائــيــة لــيــا بعد 
باجلماعة  أيت حمو  بــدوار  أبوابها،  تكسير 
باها،  أيــت  اشتوكة  إقليم  الصفا  الترابية 
بها  املتواجدة  األجهزة  جل  بسرقة  وقاموا 
من حواسيب وغيرها من التجهيزات، كما 
قام املعتدون بتكسير عدد من األشياء قبل 

أن يفروا إلى وجهة غير معلومة.

وقتهم  يضيعون  السجناء  ليس كل 
منهم  بل  عقوبتهم،  مدة  انتهاء  انتظار  يف 
دام  ما  ماذا  يهم يف  تاجرا.. ال  أصبح  من 
»تبزنيس«  وآخــر  الدخل،  لهم  يضمن  أنــه 
ملول،  أيت  يف  السجني  املركب  داخــل  من 
يوجد  الــذي  الهاتف  خــدمــات  عــرض  أي 
السجناء)...(، الذين  أعيان  بعض  يد  يف 
ــى املــعــتــقــلــن اســتــعــمــالــهــا  يــعــرضــون عــل
يستعملونها  كــمــا  ــاب،  ــاألحــب ب لــاتــصــال 

لتسيير مشاريعهم خارج السجن.

غياب  األيـــام عـــن  هـــذه  كثر احلديث 
818 بــــدرب أيــت  األمــــن واألمــان مبــنــطــقــة 
صالح مبقاطعة تراست عمالة إنزكان أيت 
مــلــول، حــيــث أصــبــح املــخــمــورون يــزعــجــون 
بحثا  املارة  ويعترضون سبيل  الساكنة ليا 
السكان  بعض  وقــال  نقود،  أو  سيجارة  عن 
ــه بـــالـــرغـــم مـــن الـــشـــكـــايـــات، لـــم تــتــحــرك  أنــ
»السيبة«  حلالة  حد  األمن لوضع  مصالح 

التي يعيشونها باستمرار يف هذا احلي.   

أكادير  مدينة  تتعزز  أن  من املرتقب 
واملكتبية،  املدرسية  اللوازم  لتصنيع  مبعمل 
والي  عن  عاملي  قــرار  بعد صــدور  وذلــك 
يقضي  حجي،  أحمد  ماسة،  ســوس  جهة 
مبشروع  املتعلق  العمومي  البحث  بفتح 
املواد  لتصنيف وحتويل  إنتاج  وحدة  إنشاء 
املدرسية  ــوازم  ــل ال لتصنيع  الباستيكية 
واملــكــتــبــيــة، املـــقـــدم مـــن طــــرف شــركــة 
يحمل  الــذي  للقرار  ووفــقــا   ،»SIBUS«
رقم 51، فإن إنشاء الوحدة املذكورة، سيتم 
باجلماعة  الصناعي  املركب  مستوى  على 

الترابية الدراركة، شرق املدينة.

داء
أص

ســـوسية

الفقيه بن صالح

زاكورة

هل يتدخل عامل اإلقليم لتأهيل الطريق المنكوبة بتازرين ؟

سعيد الهوداني
 

  
ــطــة بني  ــراب عــرفــت الــطــريــق ال
مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، 
صباحا  الــخــامــســة  الــســاعــة  ــي  ف
 ،2021 نونبر   28 األحــد  من يوم 

من  لسيارة  خطيرة  سير  حــادثــة 
متنها  على  كان  »فولسفاغن«  نوع 
موت  من  بأعجوبة  نجيا  شخصان 
والحالة  للوضعية  اعتبارا  محقق 

التي كانت عليها املركبة.
وتــعــود أســبــاب الــحــادثــة، على 
ــســائــق،  ــة ال ــل لــســان أفـــــراد عــائ
وأضــواء  الكثيف،  الضباب  ــى  إل

كبير  بشكل  املقابلة  الــســيــارات 
مسارها  عن  السيارة  خــروج  في 
ونزولها إلى منحدر خطير يتواجد 

بجانب الطريق.
الــحــادثــة، اتصل  ــور وقـــوع  وفـ
الدرك، حيث  برجال  السائقني  أحد 
املستشفى  إلــى  املصابني  نقل  تم 

اإلقليمي بالفقيه بن صالح.

تلــــكس

استنفر جهاز الدرك 
الملكي عناصره إثر اإلبالغ 

عن العثور على جثة رجل 
بغرفته التي يكتريها 
بحي األمل بالجماعة 

الترابية الوطية التابعة 
إلقليم طانطان، والذي كان 

قيد حياته يبيع السجائر 
بالتقسيط في الشارع 

العام، بعد أن الحظ بعض 
معارفه غيابه عن األنظار، 

األمر الذي جعلهم 
يبلغون السلطة المحلية، 

التي حلت مصحوبة 
بمصالح الدرك الملكي 
بعين المكان، وانتقلوا 

إلى عنوان الغرفة التي 
كان الهالك يقطن بها، 

فوجدوه جثة هامدة.

نجاة مواطنين من حادثة سير خطيرة بالفقيه بن صالح

بوطيب الفياللي
 

  
مركز  تميزان  عالمتان  واإلهمال  البؤس 
عدم  هو  والسبب  ــورة،  زاكـ بإقليم  تــازريــن 
تعاطي املجالس املنتخبة السابقة مع مطالب 

تئن  مــازالــت  الــتــي  الجماعة،  هــذه  تأهيل 
)انظر  الرئيسية  طريقها  فساد  وطأة  تحت 
الصورة(، التي زادتها األمطار األخيرة سوء، 
املحالت  وأصحاب  الباعة  خاللها  استعمل 
املنكوبة،  الطريق  لهاته  املجاورة  التجارية 
من  التخلص  أجل  من  واملجففات  املكنسات 
شك  ال  التي  الحالة  وهــي  واملــيــاه،  الــوحــل 

تسبب فيها من تولى التسيير سابقا بتازرين 
دون محاسبة وال هم يحزنون.

فهل يتدخل عامل عمالة زاكورة بما يتوفر 
تازرين  جماعة  لجعل  صالحيات،  من  عليه 
تنعم بطريق محترمة تحترم آدمية مواطنيها 
وسياحا  مغاربة  عبرها  املارين  والسائقني 

أجانب ؟

إغالق مسجد منذ بداية »كورونا« يثير سخط الساكنة 

 األسبوع
 

  
مــلــول،  أيـــت  بمدينة  ــزار  ــ امل حــي  ســاكــنــة  عــبــرت 
»البركة«  مسجد  إغــالق  الستمرار  استنكارها  عن 
املتواجد بالحي منذ بداية جائحة »كورونا«، ألسباب 
من  العديد  في  الطوارئ  حالة  تخفيف  رغم  مجهولة، 
من  العديد  في  املساجد  من  العشرات  وافتتاح  املدن 

الجماعات واألحياء.
ووجهت الساكنة شكاية إلى الجهات املسؤولة تقول 
البركة استمر إغالقه منذ عامني رغم  »مسجد  أن  فيها 
من  املساجد  من  للعديد  التدريجي  الفتح  عن  اإلعالن 
موضحة  اإلسالمية«،  والشؤون  األوقــاف  وزارة  قبل 
للساكنة  عارم  استياء  في  تسبب  إغالقه  استمرار  أن 
يمارسون  الذين  الكلية  طلبة  وكذا  بالحي،  تقطن  التي 

شعائرهم الدينية بنفس املسجد.
إدراج  عــدم  وراء  السبب  عــن  الساكنة  وتساءلت 

مسجد »البركة« من قبل الجهات املسؤولة ضمن الئحة 
املساجد التي تم افتتاح أبوابها في وجه املصلني، مع 
العلم أن املسجد يوجد في حالة جيدة وخضع لإلصالح 

والترميم بمساهمة من محسنني من سكان الحي.
والسلطات  األوقــــاف  وزارة  الــســاكــنــة  وطــالــبــت 
حل  أجل  من  العاجل  بالتدخل  الجهوية،  واملندوبية 
للساكنة بفتح املسجد ألداء الصالة،  املشكل والسماح 
معتبرين أن استمرار إغالق املسجد أمر غير مقبول في 

ظل تحسن الحالة الوبائية منذ عدة أشهر.



20

وفاة نادل تكشف عن 
عدم االهتمام بأرواح 

المواطنين
األسبوع

 

  
الزالت ساكنة جماعة »عبد الغاية سواحل« 
الصدمة،  وقــع  على  تعيش  احلسيمة  بإقليم 
املــركــز الصحي،  ــام  أمـ ــادل مقهى  نـ ــاة  بــعــد وفـ
بــالــدمــاء دون أن يجد من  والـــذي ظــل ينزف 
نقله  أو  العاجلة،  الطبية  املساعدة  له  يقدم 

إلى إحدى املستشفيات إلنقاذ حياته.
وتــعــرض الــشــاب الــذي يعمل نــادال بإحدى 
مــــقــــاهــــي »إكــــــــــــــــاون«، جلـــــــــروح خــــطــــيــــرة بــعــد 
ــذي كـــان  ــ ــاب املـــقـــهـــى الــ ــ ــاج بـ اصـــطـــدامـــه بــــزجــ
مغلقا، مما تسبب له يف إصابات وجروح بليغة 
السرعة  وجــه  عــلــى  نقله  تطلب  مــا  رجــلــه،  يف 
إلــــى املـــركـــز الــصــحــي احملـــلـــي، لــكــن املــرافــقــن 
وجدوا باب املستوصف مغلقا ليظل الضحية 
ينزف أمامه ملدة نصف ساعة، قبل أن يحضر 
املمرض الذي لم يستطع فعل أي شيء، ليتم 
إلى مستشفى  إسعاف  الشاب عبر سيارة  نقل 
تاونات قصد إنقاذ حياته، إال أنه لفظ أنفاسه 
يف الطريق بسبب فقدانه للكثير من الدماء.

وخــلــقــت وفــــاة نــــادل املــقــهــى غــضــبــا كــبــيــرا 
انعدام  الترابية، بسبب  لدى ساكنة اجلماعة 
اخلدمات الصحية وعدم توفر املركز الصحي 
على طبيب مداوم قادر على تقدمي اإلسعافات 
ــوادث، حيث  الــازمــة للمرضى وضــحــايــا احلــ
النقل  وسائل  البحث عن  إلى  الناس  يضطر 
أو  بتاونات  اإلقليمي  املستشفى  إلى  للتوجه 

تارجيست للحصول على العاجات.
وطــــــــالــــــــب نـــــشـــــطـــــاء مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
القطاع  عن  املسؤولن  مبحاسبة  االجتماعي، 
الــصــحــي يف املـــنـــدوبـــيـــة اإلقــلــيــمــيــة لــلــصــحــة، 
بسبب تقصيرها يف توفير أطر طبية للمناطق 
الصحية،  اخلــدمــات  مــن  واحملـــرومـــة  املهمشة 
ألنها  املــســؤولــيــة،  الوصية  الـــوزارة  حملوا  كما 
تـــتـــعـــامـــل بـــحـــيـــف وبـــتـــقـــصـــيـــر جتـــــاه املـــنـــاطـــق 
النائية واجلماعة القروية، وعدم توفير األطر 

واألجهزة الازمة إلنقاذ حياة املواطنن.

العدد: 1584 من 3 إلى 9 دجنبر 2021

الحسيمة

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

الــوهــاب  عبد  ســيــدي  ــاب  ب ســاحــة  تعيش 
وشوارع مدينة وجدة، اختالالت في تنظيم امللك 
املتجولني،  والباعة  التجار  لدن  من  العمومي 
باحتاللهم  املجرورة،  العربات  أصحاب  وكذا 
أرصفة ووسط الطرقات والساحات ووزعوها 
في  يتاجر  أصبح  من  منهم  بل  بينهم،  فيما 

كراء أمكنة وبقع األرصفة والساحات.
الطرقات  أرصــفــة  الباعة  ــؤالء  ه وتقاسم 
الوهاب  عبد  سيدي  باب  وساحة  العمومية، 
بضائعهم  يــعــرضــون  حــيــث  بــيــنــهــم،  فيما 
أصحاب  وصاروا يتشاجرون مع  وسلعهم، 
أجل  مــن  زمالئهم  ومــع  التجارية،  املــحــالت 
امتلكوها  التي  املــواقــع  تلك  على  الحفاظ 
أجل  من  حتى  وجاهدوا  قاوموا  بل  بالقوة، 

التوسع المتالك سنتيمترات أكثر. 
الزحف  املواطن مجبورا على  وبهذا أصبح 
القفز  أو  التجارية،  املحالت  بني  املعلق  تحت 
فوق املعروض على األرض، دون الحديث عن 
التي  رمضان  شهر  وأيــام  الصيفية،  العطلة 

عدد  ويتضاعف  األوضـــاع،  فيها  تستفحل 
الباعة للمواد االستهالكية واملناسباتية. 

سابقا،  القديمة  باملدينة  التجار  منع  ورغم 
محالتهم  خارج  والسلع  البضائع  إخراج  من 
املدينة  تأهيل  مشروع  انطالق  بعد  التجارية، 
وبعد  الــدراهــم،  من  املاليني  بمئات  العتيقة 
محالتها  وواجــهــات  أزقــتــهــا،  بعض  ترميم 
هذا  ورغــم  الصغيرة،  وساحاتها  التجارية 
القديمة  عــادتــهــم  ــى  إل بعضهم  ــاد  ع املــنــع، 
املحلية  والسلطات  املنطقة  قائد  أعــني  أمــام 

واملنتخبة. 
في  منهم  اآلخــر  البعض  جشع  بلغ  فيما 
الرصيف  رهن  إلى  العمومي،  للملك  احتاللهم 
ــارات  ــ إط أو  ــاديــق  ــوضــع صــن ب الــعــمــومــي 
أمام  الوقوف  من  السيارات  ملنع  السيارات 
الطريق  من  بنصيب  واالستئثار  محالتهم، 
في  الخاصة،  امللكية  إلى  وإضافته  العمومية 
تنظمها  التي  املوسمية  للحمالت  تام  غياب 
السلطات املحلية ملحاربة هذه الظاهرة وفرض 

القانون على الجميع. 
املدني،  املجتمع  نشطاء  حمل  جهتهم،  من 
حيث  الجماعية،  املجالس  إلــى  املسؤولية 
الفوضى  هذه  في  بدورها  مساهمة  اعتبروها 
وكــراء  مــحــالت،  اســتــغــالل  رخــص  بتفويت 
للسيارات  كــمــواقــف  العمومية  الــســاحــات 
عقد  مما  القديمة،  املدينة  وداخــل  بالشوارع 
حركة السير وأضر باملآثر التاريخية، التي لم 
يبق لعاصمة زيري بن عطية غيرها بعد أن تم 

وتجميلها.  ترميمها 
املحافظة  يجب  كان  أنه  آخــرون  عبر  فيما 
على املآثر التاريخية ملدينة األلفية، وذلك بمنع 
في  والتفكير  منها،  االقتراب  من  السيارات 
إيجاد حلول لذلك، ال سيما وأن املدينة تتوفر 
يجب  كما  الــســيــارات،  لــوقــوف  مــرائــب  على 
السير  حركة  تسهيل  املحلية  السلطات  على 
واملرور بساحة باب سيدي عبد الوهاب، التي 
أصبحت جحيما ملن يعبرها، راجال أو راكبا، 

حسب تعبيرهم.

على عكس باقي املجالس اإلقليمية 
التي توقع اتفاقيات شراكة للنهوض 
املجلس  قــرر  تسيرها،  التي  باملدن 
اتفاقية  توقيف  بجرسيف،  اإلقليمي 
شراكة من أجل توفير 23 إطارا صحيا 
تم  دكاترة(،  أطباء  و3  ممرضا   20(
اإلقليمي  املجلس  عهد  خالل  إبرامها 
وأطــراف  اإلقليم،  عمالة  مع  السابق 
أخرى، من أجل سد الخصاص املهول 
الذي يعرفه القطاع الصحي باإلقليم. 

محلية،  إعالمية  مواقع  عن  ونقال 
يأتي  الشراكة  هذه  توقيف  قرار  فإن 
ومداخيل  ميزانية  تقليص  بسبب 
القطاع  يجعل  ما  اإلقليمي،  املجلس 
ــف فـــي خــطــر،  ــجــرســي الــصــحــي ب
الشراكة  هذه  تعطيل  وأن  خصوصا 
الصحية  األطــر  بمستقبل  سيعصف 
األطر  هذه  أن  إغفال  دون  املتعاقدة، 
تعطي إضافة نوعية للقطاع الصحي 

باإلقليم.

قدماء المحاربين 
بوجدة يحتجون 

على تجاهل 
مطالبهم 

الــشــرق  جــهــة  تنسيقية  نــظــمــت 
لــقــدمــاء الــعــســكــريــن واحملـــاربـــن، 
وأرامــــل الــشــهــداء وذوي احلــقــوق، 
ــيــــة أمـــــــــام مــقــر  ــتــــجــــاجــ ــة احــ ــ ــفـ ــ وقـ
مــؤســســة احلــســن الــثــانــي بــوجــدة، 
وذلـــــك تــلــبــيــة لـــلـــنـــداء الـــــذي دعـــا 
إليه املجلس الوطني للتنسيقيات 

احمللية.
بنود  بتفعيل  احملتجون  وطالب 
ملفهم املــطــلــبــي، الـــذي ظــلــت هــذه 
به  تطالب  املجتمع  مــن  الشريحة 
 ،2008 املختصة منذ سنة  اجلهات 
ــــؤالء،  ــا عـــبـــر عـــنـــه بـــعـــض هـ ــــق مــ وفـ
ويافطات  قوية  شــعــارات  رفعوا  كما 
ــم ومـــطـــالـــبـــهـــم،  ــهـ ــاتـ ــانـ ــعـ تـــعـــكـــس مـ
الذي  والتعنت  التماطل  وتستنكر 
جتــاه  املختصة  اإلدارة  بــه  تتعامل 
مــطــالــبــهــم وحـــقـــوقـــهـــم املـــشـــروعـــة، 
ــن هـــذه  مــعــلــنــن أنـــــه »ال رجــــــوع عــ
اخلطوات النضالية إلى أن تتحقق 

مطالبهم املشروعة والعادلة«.  
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، عــــــبــــــرت بـــعـــض 
ومعاناتهن يف  األرامــل عن آالمهن 
التي  القاسية  العيش  ظل ظــروف 
ــن،  ــهــ يــعــشــنــهــا بـــعـــد فـــقـــدان أزواجــ
وهــزالــة  املعيشة،  مستوى  وارتــفــاع 

املعاش احملصل عليه.

ساحة باب سيدي عبد الوهاب.. فوضى عارمة وتشويه لجمالية المدينة

سطات

مقلع يستخدم البارود ويحول حياة سكان جماعة لجحيم 

كواليس  جهوية

 األسبوع
 

  
الترابية  الجماعة  ساكنة  نظمت 
وقفة  سطات،  بإقليم  لــوالد  ثالثاء 
الحجري  املقلع  قــرب  احتجاجية 
لــلــمــنــشــأة الــصــنــاعــيــة »الفــــارج 
املنطقة  قرب  املتواجدة  كالسينور« 
كأسلوب  وذلك  فيها،  يقطنون  التي 
الستعمال  منهم  رفضا  احتجاجي 
ــفــجــرة الــتــي أضـــرت  ــت املـــــواد امل
على  املتواجدة  ومنازلهم  براحتهم 
وبالفرشة  املقلع،  من  حجر  مرمى 
العديد  مياه  نضبت  أن  بعد  املائية 
من اآلبار التي يعتمد عليها السكان 

في معيشهم اليومي.
وأفـــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة، أن 
وعجائز  شيوخ  بينهم  من  الساكنة 
منذ  بــاشــروا  الــســن،  فــي  طاعنون 
 25 يــوم  لصباح  ــى  األول الساعات 
فوق  االعــتــصــام  املــنــصــرم،  نونبر 
السلطة  تفجيرها وأن  املراد  الرقعة 
معززة  املــكــان  بعني  حلت  املحلية 
والقوات  امللكي  الدرك  من  بعناصر 
مع  حضورها  وتــزامــن  املــســاعــدة، 
للرابطة  حقوقية  فعاليات  حلول 
اإلنسان  وحقوق  للمواطنة  املغربية 
باشا  أمــر  حيث  الساكنة،  ملــؤازرة 
املدينة بفض االعتصام عبر التلويح 
الــذي  الــشــيء  ــوة،  ــق ال باستعمال 
رفضه املحتجون وأثار نقاشا حادا 

ليدخل  ينسحب  املدينة  باشا  جعل 
رئيس دائرة ابن أحمد الشمالية في 
نقاش مفتوح مع املعتصمني، الذين 
املتفجرة  املــواد  استعمال  رفضوا 
على  الحفر  عمليات  في  واالعتماد 
وسالمة  راحة  على  حفاظا  اآلليات 

سكان الجوار.
ــال أحــد ســكــان املــنــطــقــة، أن  وقـ
بسبب  تــضــرر  الفالحي  نشاطهم 
الحجارة  تفجير  عن  الناتج  الغبار 
فــي خسائر  لــهــم  تــســبــب  والــــذي 
ــر املـــزروعـــات واألشــجــار  ــدمــي وت
املــثــمــرة، وتــلــوث املــيــاه الــتــي يتم 
أن  مضيفا  السقي،  في  استعمالها 
وقت  في  ليال  يستيقظون  السكان 
االنفجارات  أصــوات  على  متأخر 

باستعمال  الشركة  بها  تقوم  التي 
إلى  تحولت  املنطقة  وكأن  البارود 

ساحة حرب.
االحتجاجية  الوقفة  في  وشــارك 
وعائالتهم  الفالحني  من  العشرات 
من السكان املجاورين للمقلع، وسط 
منطقة مزمع تفجيرها من لدن عمال 
التي  األشغال  مستنكرين  املصنع، 
خالل  من  الشركة  عمال  بها  يقوم 
وقت  في  البارود  من  كميات  تفجير 
الرعب  يخلق  مما  الليل،  من  متأخر 
ــنــســاء، دون  والــهــلــع لــأطــفــال وال
الــذي  ــاج  ــ واإلزع التوقيت  مــراعــاة 
تسببه التفجيرات للسكان النائمني، 
ــذي حـــول حــيــاة سكان  الـ ــشــيء  ال

الجماعة القروية إلى جحيم.

التـيار  المجلـس اإلقلـيمي بجرسـيف يسـبح عكـس 

أمين
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محاكمة مسؤولي ودادية سكنـية بتهـمة
السطو على 4 ماليـير 

كواليس  جهوية

مراكش

برلماني  تأجيل محاكمة 
في قضية اختالس 

أموال عمومية 
 األسبوع

  
  

أجـــلـــت الـــغـــرفـــة اجلــنــحــيــة الــتــابــعــة حملكمة 
االســتــئــنــاف مبــراكــش، الــبــت يف مــلــف محاكمة 
سيدي  جماعة  ورئــيــس  سابق  برملاني  مستشار 
املقبل، يف قضية  يناير   31 غــايــة  إلــى  إبــراهــيــم، 
تتعلق بالنصب على أستاذ جامعي يف مبلغ 42 

مليون سنتيم.
ــاذ  ــتــ ــدم األســ ــقــ ــيـــة عـــنـــدمـــا تــ وبـــــــــدأت الـــقـــضـ
القانونية  العلوم  بكلية  يعمل  الــذي  اجلامعي 
القاضي عياض،  التابعة جلامعة  واالقتصادية 
مع  اتفق  أنــه  فيها  يقول  القضاء  إلــى  بشكاية 
ــيـــدي إبـــراهـــيـــم عـــلـــى شــــراء  ــيـــس جـــمـــاعـــة سـ رئـ
البديع  بحي  متواجدة  ملقهى  التجاري  األصــل 
مبــــراكــــش، حــيــث قــــام بــتــســلــيــمــه شــيــكــا يــحــمــل 
عندما  لكن  سنتيم،  مليون   42.5 قــدره  مبلغا 
استغالل  أجــل  من  املــنــارة،  لبلدية  بطلب  تقدم 
أنه وقع ضحية نصب  العمومي، تبني له  امللك 
السابق،  البرملاني  املستشار  قبل  مــن  واحــتــيــال 
املقهى  وإغــالق  الشيك  الــذي قام بسحب مبلغ 

واالختفاء عن األنظار.
اعــتــراف  الــبــرملــانــي بتسجيل  املــســتــشــار  وقـــام 
بـــديـــن لـــفـــائـــدة ابــــن شــقــيــقــه الـــــذي كــــان يــعــمــل 
للقيام باحلجز  القروية، وذلك  عونا باجلماعة 
الــتــحــفــظــي عــلــى الــعــقــار لــقــطــع الــطــريــق على 
األستاذ اجلامعي، الذي وجد صعوبة يف تسجيل 
الــعــقــد بــاحملــافــظــة الــعــقــاريــة بــعــد رفـــض طلبه، 
بسبب وجود حجز حتفظي، ليتبني له أنه وقع 
السابق  البرملاني  ضحية عملية نصب مبشاركة 

وابن شقيقه، ليقرر اللجوء إلى القضاء.
ــاذ اجلــامــعــي مـــن إحــبــاط  ــتـ وقــــد متــكــن األسـ
عــمــلــيــة بــيــع الــعــقــار يف املـــــزاد الــعــلــنــي، بــعــدمــا 
ابــن شقيقه تنفيذ  املــتــهــم مــن  الــبــرملــانــي  طــلــب 
يونيو   22 يــوم  العلني،  بــاملــزاد  البيع  ــراءات  إجــ
املاضي، بعدما قدم للمحكمة املكلفة، احلكمني 

الصادرين يف شأن العقار.
االستئناف  محكمة  قامت  أخـــرى،  جهة  مــن 
الــبــرملــانــي يف ملفني  بـــإدانـــة املــســتــشــار  ســابــقــا 
آخرين، األول بـ 6 سنوات نافذة بتهمة االرتشاء، 
والـــثـــانـــي بــســنــتــني واحـــــــدة مـــوقـــوفـــة الــتــنــفــيــذ 
وغرامة قدرها عشرة آالف درهم، بتهمة تبديد 
ــوال عــمــومــيــة عــنــدمــا كـــان يــتــرأس اجلــمــاعــة  أمــ
مقاولني  احملكمة  أدانــت  كما  املــذكــورة،  القروية 
آخرين بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها عشرة 

آالف درهم.

الهرهورة

 األسبوع
 

  
تواصل محكمة االستئناف بالرباط، النظر في 
ملف مسؤولي ودادية سكنية ببلدية الهرهورة 
على  بالنصب  متهمني  تمارة،  ملدينة  التابعة 
بفضيحة  تسمى  قضية  في  املواطنني،  عشرات 
رئيس  فيها  يتابع  والــتــي   ،»2 ــا  دارنـ »بـــاب 
بتسويق  املكلفة  التجارية  والوسيطة  الودادية 
النصب  بتهمة  الــوهــمــي،  السكني  املــشــروع 
واالحتيال وخيانة األمانة واستعمال مال الغير.
وسبق أن أصدرت املحكمة االبتدائية بتمارة، 
السكنية  الودادية  رئيس  بإدانة  يقضي  حكما 
بأربع سنوات حبسا نافذا، وأمينة مال الجمعية 
بسنتني نافذتني وغرامة مالية قدرها 500 درهم 
130 منخرطا من ضحايا  لـ  مع دفع تعويضات 
حيث  بالهرهورة،  الوهمي  السكني  املشروع 
تمت متابعة مسؤول الجمعية في حالة اعتقال 

رفقة شريكته.
بشكاية  الضحايا  مــن  مجموعة  وتــقــدم 
وشريكته  الودادية  رئيس  ضد  القضاء  إلى 
مستمر،  تماطل  أمام  أنفسهم  وجدوا  بعدما 
وعدم وجود أي رؤية واضحة حول املشروع 
الــدراهــم،  ماليني  فيه  دفعوا  الــذي  السكني 
الــوداديــة  مــســؤول  تماطل  بعدما  وخــاصــة 
ليكتشف  املشروع،  إلقامة  العقار  شــراء  في 
نصب  عملية  ضحية  وقعوا  أنهم  املنخرطون 

واحتيال من طرف أصحاب الجمعية.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2013، بعد 
بالترويج  شركائه  رفقة  الودادية  رئيس  قيام 
ملشروع سكني وهمي يسمى »بسمة« بمدينة 
تمارة، ثم تحويله إلى مشروع »دار األعراس« 
وضع  إلــى  عمد  بحيث  الــهــرهــورة،  بمنطقة 
لوحات إشهارية الستقطاب الضحايا، والتي 

تمت إزالتها من الشوارع.
النصب  من  الــوداديــة  رئيس  تمكن  وقد 
ــخــرطــني فـــي مــبــالــغ  ــن ــرات امل ــى عـــشـ ــل ع
كشفت  إذ  سنتيم،  ماليير   4 بـ  تقدر  مالية 
كافة  باستخدام  قــام  املتهم  أن  التحقيقات 
من  والتملص  للمماطلة  والطرق  األساليب 
الوعود واختالق األعذار، وتقديم أسباب عدم 

وعد  التي  السكنية  الشقق  بناء  في  الشروع 
تواطؤ  وجود  الضحايا  يستبعد  لم  إذ  بها، 
السماح  تم  بعدما  املسؤولني  بعض  قبل  من 
إشهارية  لوحة  بوضع  الــوداديــة  ألصحاب 
هذا  في  وانخراطهم  املواطنني  الستقطاب 

املشروع السكني الوهمي.
وأمينة  الودادية  رئيس  أن  الضحايا  وقال 
مكلفة  ــى  األول شركتني،  على  يتوفران  املــال 
بتدبير النفايات والثانية بالتسويق التجاري 
الجمعية  تدفع  بحيث  الوهمي،  للمشروع 
املنخرطني،  أموال  من  مالية  مبالغ  للشركتني 
لم  الودادية  وأن  خاصة  قانونية،  غير  بطرق 
بتوقيع  لها  يسمح  عقاري  مشروع  أي  تنجز 

العقود مع شركات أخرى. 

فـاس

األسبوع
 

  
باملحكمة  التحقيق  قاضي  رفــض 
االبتدائية بفاس، منح السراح املؤقت 
التقدم  حــزب  عن  السابق  للبرملاني 
في  املــتــابــع  م(،  )ع.  واالشــتــراكــيــة 
عقار  وانتزاع  بالنصب  تتعلق  قضية 
من الغير باستعمال التدليس واإلدالء 
واستعمالها  صحيحة  غير  ببيانات 

في العملية.
وقرر قاضي التحقيق تأجيل جلسة 
استدعاء  أجل  من  التفصيلي،  البحث 
املوظفني  مــن  ومــجــمــوعــة  الــشــهــود 

من  القضية،  فــي  أســمــاؤهــم  بـــرزت 
العقارية  املحافظة  في  بينهم مسؤول 
الذي  والعدل  »طوبوغراف«،  وموظف 
إلى  باإلضافة  العقود،  بتحرير  قــام 
أشخاصا  ليشمل  التحقيق  اتساع 
شبكة  عــن  يكشف  قــد  مما  آخــريــن، 
عقارات  على  السطو  في  متخصصة 

الغير بمدينة فاس ونواحيها.
املكلف  التحقيق  قاضي  أمــر  وقــد 
على  السابق  البرملاني  بإحالة  بامللف 
قرر  حيث  »بوركايز«،  املحلي  السجن 
متابعته بتهم تتعلق بالنصب وانتزاع 
التدليس  باستعمال  الغير  من  عقار 
عبر  إدارية  وشهادات  وثائق  وتسلم 
بحيث  غير صحيحة،  ببيانات  اإلدالء 
التحقيقات  تكشف  أن  املنتظر  مــن 

وأسماء  كثيرة  تفاصيل  عن  املقبلة 
القضية مع  قد تسقط في هذه  أخرى 

اتساع دائرة البحث التفصيلي.
املعروف  البرملاني  متابعة  وجاءت 
رئاسة  بعد توصل  فاس،  على صعيد 
من  بشكاية  بالرباط  العامة  النيابة 
طرف الصيدالني عمر الفاسي وورثة 
على  االستيالء  بتهمة  أكومي  عمر 
عقار مساحته 15 هكتارا، إذ أوضحت 
باالستيالء  قام  الظنني  أن  الشكاية 
»الغابة  تسمى  كبيرة  أرض  على 
وتحتوي  الورثة  ملكية  في  الكبرى« 

على 210 من أشجار الزيتون.
عملية  أن  الضحايا،  شكاية  وقالت 
تمت  األرضية  املساحة  على  السطو 
البرملاني  ملكية  في  شركة  بواسطة 

التدليس  استعمال  عبر  الــســابــق، 
مساحة  لضم  وهمية  حدود  واعتماد 
مطلب  ــى  إلـ ــورة  ــذكـ املـ األرض  مــن 
التحفيظ، كما لجأ إلى أساليب أخرى 
أخرى  عقارات  على  السطو  أجل  من 
بإدراجها  وقام  العائلتني  ملكية  في 

ضمن مطلب تحفيظ آخر.
السابق،  البرملاني  أن  وأضــافــت 
من  نافذا  حبسا  أشهر  بأربعة  أديــن 
أجل  مــن  االستئناف  محكمة  طــرف 
وثيقة  إلى  التوصل  محاولة  جنحة 
حيث  الــعــامــة،  اإلدارات  تــصــدرهــا 
تقدم  به  املشتكى  أن  للمحكمة  تبني 
»جنان  يسمى  ملك  لتحفيظ  بطلب 
ال  يتضمن حدودا وهمية  البسباسة« 

وجود لها في الواقع.

تورط برلماني في شبكة للسطو على عقارات 

و  تعليقصــورة

األزقة واألحياء بالصويرة تناشد المسؤولين

نــتــمــنــى مـــن ممــثــلــي ســكــان 
ــة الــــــصــــــويــــــرة داخـــــــل  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ
املــجــلــس اجلــمــاعــي، الــتــدخــل 
الـــعـــاجـــل، مـــن أجــــل الــســاكــنــة 
ــا يف  ــهــ ــتــ ــقــ الــــــتــــــي وضــــــعــــــت ثــ
ــم خـــالل  ــ ــودكـ ــ بـــرامـــجـــكـــم ووعـ
وصوتت  االنتخابية،  احلملة 
ــنــــاســــب  لــــصــــالــــح الــــــرجــــــل املــ
ــاســــب.. فــمــتــى  ــنــ ــان املــ ــكــ يف املــ
تــســتــيــقــظ الـــضـــمـــائـــر احلــيــة 
بعد أن أصبحنا حديث العام 
واخلــاص من كل زائــر مغربي 
وأجنبي عما آلت إليه أوضاع 
جل األزقة واألحياء، والصورة 

غنية عن كل تعليق.

إنزكان

فعاليات نقابية تطالب بالنهوض بأوضاع
 قسـم األمـراض النفسـية 

األسبوع
 

  
الصحية  األوضــاع  تدهور  عن  نقابية  جهات  كشفت 
بمصلحة األمراض النفسية باملركز االستشفائي اإلقليمي 
التدبير  فــي  االخــتــالالت  بسبب  ــك  وذل إنــزكــان،  بعمالة 

والتسيير بهذه املصلحة، والظروف املزرية للنزالء.
لقطاع  الوطنية  للجامعة  التابع  النقابي  املكتب  وقال 
فئة  فــي  كبيرا  نقصا  تعيش  »املصلحة  أن  الــصــحــة، 
الصحة  قسم  من  منهم  مجموعة  تنقيل  بسبب  املمرضني، 
أي  دون  املستشفى  داخل  أخرى  بأقسام  للعمل  النفسية 
املبذولة  املجهودات  يهدم  الذي  الشيء  تشاركية،  مقاربة 
قسم  منه  يعاني  الــذي  الخصاص  لسد  ــوزارة  ال قبل  من 

األمراض النفسية«.
وأوضح نفس املصدر في رسالته، بأن »الحراسة تتكون 
من ممرضني اثنني فقط، يشرفان على هذا القسم الذي تصل 
نسبة االستشفاء به إلى 120 نزيال، أي بمعدل ممرض لكل 
60 مريضا، وهو أمر غاية في الخطورة«، مشيرا إلى أن 
سريرا،   70 تتعدى  ال  املصلحة  لهذه  االستيعابية  الطاقة 

أزيد  إلى  األحيان  بعض  في  يصل  املرضى  عدد  أن  رغم 
من 120 مريضا يتم استقبالهم من مختلف مناطق الجهة 

واألقاليم الجنوبية.
من  إلى مجموعة  املصلحة  هذه  »افتقار  النقابة  وأكدت 
املرضى،  حالة  الستقرار  الضرورية  واألدوية  التجهيزات 
وأيضا وجود انقطاع متكرر من مخزون أدوية أخرى، مما 
يعقد مهام مقدمي العالج، ويؤثر سلبا على استقرار صحة 
األمن  عناصر  عدد  في  نقص  وجود  إلى  إضافة  املرضى، 
يتواجد  حيث  الليلية،  الحراسة  خالل  خصوصا  الخاص 

عنصر واحد فقط مع غياب عاملة نظافة ليال«.
ودعت النقابة إدارة املركز االستشفائي، إلى »تزويد هذا 
النفسية  الصحة  في  املمرضني  من  الكافي  بالعدد  القسم 
ضمان  وكذا  ــوزارة،  ال ومجهودات  توجيهات  مع  تماشيا 
تزويد هذا القسم بشكل مستمر بجميع األدوية الضرورية 
إلى  االستيعابية،  طاقته  احترام  ضرورة  مع  والتجهيزات 
جانب الزيادة في عدد عناصر األمن الخاص خالل الحراسة 
الليلية، وكذلك تكليف عاملة نظافة ليال للعمل بهذا القسم، 
فضال عن توفير العدد الكافي من األغطية والزيادة في كمية 

وجودة الوجبات الغذائية املقدمة للمرضى«.



بعض  ــادرة  ــب م فتحت 
الجمعيات بتوفير عربة للنقل 
املدرسي مجرورة بدابة، ملف 
العشوائي  املــدرســي  النقل 
من  يتغذى  ــذي  وال باملغرب، 
ــل  ــن داخ ــادات م ــم ــت ــدة اع عـ
ومن  الوصية  ــوزارة  ال قطاع 
املنتخبة،  املجالس  ميزانيات 
وجــهــويــا،  إقليميا  محليا، 
الداخلية  وزارة  أمــوال  ومن 
للتنمية  الوطنية  واملــبــادرة 
من مساهمات  وكذا  البشرية، 

ودولية،  وطنية  وجمعيات  ملحسنني  مختلفة 
كبيرا  ــإن جــزء  ف الــشــديــد،  األســـف  مــع  لكن 
ويبقى  تنهب،  أو  تــهــدر  ــوال  ــ األم تلك  مــن 
من  مجموعة  املــلــف،  هــذا  مــن  املستفيدون 
املنتخبني واملوالني لهم، الذين يشرفون على 
معظمها  في  جمعيات  باسم  الحافالت  تلك 
صــوريــة يــكــون الــرئــيــس وأمـــني املـــال هما 
املهيمنان على تدبيرها املالي واإلداري، وهما 
املستفيدين  التالميذ  تسجيل  على  املشرفان 
بكل  الخاصة  الطرقية  للمسارات  واملحددين 
حافالت  من  مجموعة  هناك  إن  بل  حافلة، 
الجماعات  لبعض  التي تسلم  املدرسي  النقل 
مستودع  داخـــل  مــركــونــة  تبقى  الــتــرابــيــة، 
للصدأ  لتتعرض  الــخــالء،  في  أو  الجماعة 
والضياع، وذلك بدعوى أن الجماعة ال تتوفر 
أو يتعذر عليها إيجاد اعتمادات  على سائق 
للصيانة والوقود، أو بسبب صراعات داخل 
مجلسها الجماعي حول من توكل إليه مهمة 
عضو  فكل  جمعية(،  )باسم  عليها  اإلشراف 
املهمة  بهذه  له  موال  تمكني  أجل  يصارع من 

أمال في نهب أموال الجماعة واملواطنني. 
معظم  داخــل  املغربي  العرف  أصبح  فقد 
جماعة  كل  تبادر  أن  الترابية،  الجماعات 
املدرسي(،  للنقل  بحافلة  توصلت  أو  )اقتنت 

باإلشراف  إليها  يعهد  جمعية  تأسيس  إلى 
أسست  جمعية  فكل  وطبعا  الحافلة،  على 
كما  سنوية،  منحة  من  الجماعة  ستمكنها 
من  يستخلص  شــهــري  مــقــابــل  فـــرض  يــتــم 
لتتحول  املستفيدين،  التالميذ  أسر  جيوب 
اســتــثــمــاري  ــروع  ــش م إلـــى  الجمعية  تــلــك 
تتحول  أنها  كما  الجمعية،  أعضاء  لفائدة 
أجل  من  لألسر،  وابتزاز  ضغط  وسيلة  إلى 
على  وصمتهم  االنتخابية،  أصواتهم  ضمان 

تجاوزات املنتخبني.  
مصاريف  لتقليص  األمثل  الحل  ويبقى 
تفريخ  من  والحد  ما  بإقليم  املدرسي  النقل 
الجماعات،  أموال  نزيف  ووقف  الجمعيات، 
برامج  وفــق  الــحــافــالت  تلك  عمل  وضــبــط 
أن  املعنيني،  التالميذ  كل  تخدم  ومخططات 
إليها  يعهد  إقليمية  جمعية  تأسيس  يتم 
لكل  املدرسي  النقل  حافالت  أسطول  بتدبير 
بحيث  لإلقليم،  التابعة  الترابية  الجماعات 

الجماعات  بني  التنسيق  يتم 
وعامل اإلقليم واملدير اإلقليمي 
للتعليم، من أجل وضع شبكة 
برنامج  وفق  املدرسي  النقل 
عليها،  متفق  محدد ومسارات 
مال  مــن  يلزم  مــا  ضــخ  ويتم 
أمـــوال  ــن  م الــقــطــاع  لتدبير 
واملبادرة  الترابية  الجماعات 
البشرية  للتنمية  الوطنية 
أو  معنية  أخـــرى  وأطــــراف 
مساهمة، وتصبح كل حافالت 
إشراف  تحت  املدرسي  النقل 
وصيانتها،  تدبيرها  حسن  من  يمكن  ممركز 
املحتاجني  التالميذ  كل  إنصاف  يتم  وبذلك 
للتنقل بعيدا عن الركوب السياسي والعائلي 

والقبائلي، ويضمن كرامة األسر واستقاللها 
في ممارساتها اليومية.   

كما نعمل من أجل توسيع دائرة االستفادة 
الطرق  بفتح  املــدرســي،  النقل  حافالت  من 
إهمال  يتم  أن  يعقل  وال  الــقــروي،  بالعالم 
إلى  ساكنتها  تلجأ  أن  درجة  إلى  ما  منطقة 

سلك طرق مهينة في التنقل.
فقد أثار موضوع مبادرة بعض الجمعيات 
تالميذ  لنقل  بدابة  مــجــرورة  عربة  بتوفير 
تحت  الحاجب،  بإقليم  إقــدار  بجماعة  قرية 
جدال  اإليكولوجي«،  املدرسي  »النقل  مسمى 
مواقع  وعلى  التعليمية  األوســاط  في  كبيرا 
استعمال  حول  جدل  االجتماعي،  التواصل 
مصطلح  حول  جدل  اليوم،  مغرب  في  عربة 
»اإليكولوجي« الذي استعمل كمطية لتسويق 

نــوايــا ممثلي  فــي  فــال أحــد شكك  ــادرة،  ــب امل
الجمعيات املبادرة، بل إن الكل ثمن انخراط 

التخفيف  أجل  من  لديهم،  تيسر  بما  روادها 
من تعب وعناء التالميذ واألسر، لكنها تبقى 
مبادرة مهينة للتالميذ واملسؤولني عن قطاع 
سيئا  انطباعا  وتعطي  واملنتخبني،  التعليم 
املبادرة  هذه  أن  فيه،  الشك  ومما  البلد،  عن 
التالميذ من قساوة الطقس وما قد  ستحمي 
يعترضهم من مخاطر، كما ستوقف معاناتهم 
محملني  األقـــدام  على  الــيــومــي  السير  مــع 
بديال  تبقى  لكنها  الوقت،  وضياع  باملحافظ 
توفير  يتم  أن  املــفــروض  ومــن  مقنع،  غير 
فالعربة  بمحركات،  املدرسي  للنقل  حافالت 
بدورها  تكلف  مجدي،  غير  ترقيعي  حل  هي 
واإليــاب  الذهاب  في  طويال  وقتا  التالميذ 
إضافة  الطريق،  طول  على  الهزات  ومخاض 
بالستيكية،  خيمة  تحت  التالميذ  حصر  إلى 

الخيمة  تفرزه  وما  التنفس  لضيق  معرضني 
صيفا وشتاء، كما أن حجم العربة هو بحجم 
الحافلة وبنفس عدد العجالت، وقوة الحافلة 
وبالتالي،  دابة،  قوة  من  بكثير  أكثر  بمحرك 
ــقــول بــأن الــعــربــة هــي وســيــلــة نقل  فــإن ال
إيكولوجية، ال أساس له من الصحة، واألكيد 
التالميذ على منت حافالت بمحركات  أن نقل 
الرحلة  مــدة  باعتبار  لهم،  حماية  سيكون 

ووضعية ونوعية الكراسي.  
بعض  وحتى  الجمعيات،  رواد  فمنطق 
»عــدي  مــبــدأ  نحو  يسير  باملنطقة،  األســـر 
باعتبار  الــســبــاط«،  يجي  حتى  بالنعالة 
غير  املدرسي،  للنقل  حافالت  تدبير  صعوبة 
بالدرجة  يسائل  التالميذ  هــؤالء  وضــع  أن 
واملنتخبني،  القطاع  عن  املسؤولني  األولــى 
»النقل«  انتشار مثل هذا  العيب والعار  ومن 

باملغرب.

تعتبر القواعد والضوابط السبعة التي ذكرها العالمة شمس 
في  األلــف،  بعد  وسبعمائة  سبعة  سنة  املتوفي  البابلي،  الدين 
»ال  الكتابة والتأليف والنشر، والتي وضحها في قوله:  موضوع 
يؤلف أحد كتابا خارج أقسام سبعة، وال يمكن التأليف بغيرها«: 
1( أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه )يخترعه(. 2( أو شيء ناقص 

يتمه. 3( أو شيء مستغلق يشرحه. 4( أو شيء طويل يختصره 
دون أن يخل بمعانيه. 5( أو شيء يرتبه. 6( أو شيء أخطأ فيه 

مصنفه. 7( أو شيء مفرق يجمعه.
في  االنطالق  من  األقالم  تمكن أصحاب  والضوابط  القواعد  فهذه 
مجال كتابتهم بمنهج أخالقي وأسلوب يتميز بنقاء السريرة وحسن 

التعبير، ألنهم ينقلون املعارف لطالب العلم في كل زمان ومكان..
واملؤلف  فالشاعر  القراء،  مع  يتواصلون  املقدس  القلم  وبهذا 
مثال ال يملكان غير الكلمات، ولكنهما يملكان أن يغيرا العالم بها، 
أكبر مني ومن  ذاته  املوضوع في حد  هيجل، وهذا  مقولة  حسب 
املستوى الذي وصلت إليه في حياتي املعرفية، وعلى هذا األساس 

سأضع قلمي جانبا وأراجع كل ما كتبت لحد اآلن في األسبوعية 
املحترمة »األسبوع الصحفي« للتأكد من: هل حافظت على قواعد 
في  أخبط خبط عشواء  كنت  أنني  أو  الكتابة،  التأليف وضوابط 

هذا املجال؟
وتتمسك  الغموض  عن  تبتعد  أن  ينبغي  مرجعية  للقلم  إن 
املؤلف  بني  التواصل  تحقيق  أجــل  من  والــوضــوح،  بالسالسة 
مسؤوليته  ونصون  القلم  أمانة  على  نحافظ  أن  ويجب  والقارئ، 
كما علمنا ديننا الحنيف، ونحرص على حسن استعمال هذا القلم 
املقدس لنيل وسام األمانة واإلخالص في الدارين الدنيا واآلخرة.
»القلم«  وفي سورة  السير،  في  ورد  كما  املخلوقات  أول  فالقلم 
وما  والقلم  ))ن  الرحيم:  الرحمان  هلل  بسم  وبعد  به،  هلل  أقسم 
»العلق«  سورة  وفي  بمجنون((،  ربك  بنعمة  أنت  ما  يسطرون 
أيضا إشارة أخرى، ))اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من 
علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم..((.
الشريف:  الحديث  في  وسلم  عليه  هلل  صلى  هلل  رسول  وقال 
))إن أول ما خلق هلل القلم، ثم قال له اكتب فجرى في الساعة بما 

هو كائن إلى يوم القيامة((.
التي تجعل من املسعى  الفائدة  الغاية وتعم  أن تتحقق  أتمنى 
إشعاعا ينير طريق الشاعر والكاتب واملؤلف والناشر، للوصول 

إلى الهدف املنشود. 
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الحصول  إلى  يلجؤون  األشخاص  من  إن عددا 
ويبرمون  البنكية  املؤسسات  من  قروض  على 
ــدة شــــروط، ومنها  عـ عــلــى  تــحــتــوي  عــقــودا 
وتــاريــخ  وأقــســاطــه،  ــه،  ــدت وم ــرض،  ــق ال مبلغ 
والفوائد  القانونية  والفوائد  األقساط،  حلول 
التأخيرية، وأسباب سقوط األجل، واملطالبة بباقي األقساط وتوابعها، 
املتعلق  النزاع  التي يعرض عليها  وتحديد موطن املخابرة، واملحكمة 

بتطبيق شروط عقد القرض.
وفي املغرب، فإن النزاعات املتعلقة بعقود القرض املبرمة مع املؤسسات 
املالية، تختص بالفصل فيها املحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من القانون 
املؤسس للمحاكم التجارية، بغض النظر عن صفة الطرف املدين املقترض 

هل هو شخص تجاري أم شخص عادي ال يحترف التجارة.
كما أن املؤسسات البنكية تتخذ جميع االحتياطات، لضمان إرجاع مبلغ 
ليكون  محفظا  يكون  ما  غالبا  عقار  تقديم  مثال،  ومنها  وتوابعه،  القرض 
على  يسجل  الرهن  وعقد  وملحقاته،  الدين  استيفاء  تضمن  رهنية  ضمانة 
العقار، ويتم إشهاره، ليكون العموم على بصيرة من  العقاري لذلك  الرسم 

وضعية ذلك العقار، وعلم بحق األسبقية التي يتمتع بها الدائن املرتهن.
والظاهرة التي تفاحشت، أن أغلب املدينني املرتهنني، يتقاعسون عن 
أداء أقساط القرض، فتوجه لهم املؤسسة البنكية اإلنذار العقاري، ثم 
بعد الحصول على شهادة التقييد الخاصة بالرهن، وهي بمثابة سند 
بواسطة  للبيع  املرهون  العقار  البنكية طرح  املؤسسة  تطلب  تنفيذي، 

املزاد العلني، لتسترجع من منتوج بيع العقار ما لها من مستحقات.
ولم  ومعقدة  طويلة  مسطرة  هي  املرهون  العقار  بيع  مسطرة  إن 
يدخل عليها أي تعديل يخفف من تعقيداتها ومن رسومها القضائية، 
وعلى سبيل املثال، هناك مساطر قضائية تتعلق ببيع العقار املرهون 
ويجول،  املدين يصول  ويظل  وبدون جدوى،  استغرقت عشرين سنة، 
سبورة  على  االطــالع  املؤسفة،  الوضعية  هــذه  مــن  للتأكد  ويكفي 

اإلعالنات املتعلقة ببيع العقارات املرهونة.
املؤسسات  إحجام  املزرية،  الوضعية  لهذه  السلبية  النتائج  ومن 
الذي  األمر  والسلفيات،  بالقروض  املتعلقة  الطلبات  قبول  عن  البنكية 

تتمخض عنه عواقب تمس الحركة االقتصادية.
وقد برر املشرع الكويتي ذلك، بأن املدين بعد حصوله على القرض، 
اتخاذ  يجب  ومحقق،  ثابت  بدين  الوفاء  عن  تقاعس  مدين  أي  أو 
جميع اإلجراءات إلرغامه على الوفاء بديونه، التي يتمتع بها ويجول 
ويسافر بها، فقرر في املادة 297 من قانون املرافعات املدنية والتجارية 

والقوانني املكملة له، منع املدين من السفر.
فقد جاء في تلك املادة ما يلي:

الدعوى  رفع  قبل  ولو  األداء،  حال  الوجود  محقق  بحق  للدائن   -
الجمعية  تنتدبه  أو من  التنفيذ  إدارة  أن يطلب من مدير  املوضوعية، 
العامة للمحكمة الكلية من وكالء باملحكمة، إصدار أمر بمنع املدين من 
السفر، وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا إذا لم يكن معني املقدار، ويصدر 
األمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن إلدارة التنفيذ إذا 
قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار املدين من الدين رغم ثبوت 
قدرته على الوفاء، ولآلمر قبل إصدار األمر، أن يجري تحقيقا مختصرا 

إذا لم تكفه املستندات املؤيدة للطلب.
وال يخل صدور أمر املنع من السفر، بسلطة اإلدارة في إنهاء إقامة 

األجنبي أو أمره بمغادرة البالد إذا اقتضى ذلك الصالح العام.
وجاء في املادة 298 ما يلي:

يبقى املنع من السفر ساري املفعول حتى ينقضي – ألي سبب من 
ذلك  ومع  األمــر،  استصدر  الذي  دائنه  قبل  املدين  التزام   – األسباب 

يسقط األمر سالف الذكر في األحوال التالية:
أ( إذا سقط أي شرط من الشروط الالزم توفرها باملنع من السفر.

ب( إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط األمر.
املختص  يقبله  كفيال  أو  كافية،  مصرفية  كفالة  املدين  قدم  إذا  ت( 

بإصدار األمر.
يكون مساويا  النقود  من  مبلغا  التنفيذ  إدارة  أودع خزانة  إذا  ث( 
بناء  األمر  صدر  الذي  الدائن  بحق  للوفاء  وخصص  وملحقاته  للدين 
على طلبه. ويعتبر هذا املبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا 
الدائن. وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فال يكون لها اثر في 

حق من خصص له املبلغ.
املطالبة  رفع  على  يدل  ما  التنفيذ  إلدارة  الدائن  يقدم  لم  إذا  ج( 

القضائية بالدين خالل سبعة أيام من صدور األمر باملنع من السفر.
منه  ويتخذ  اإلجــراء،  هــذا  يقتبس  أن  املغربي  املشرع  يقبل  فهل 
سيحتج  أنه  أم  ديونه،  استرجاع  في  السرعة  للدائن  تضمن  ضمانة 
بالقوانني التي تعتبر السير والجوالن والسفر من الحقوق املضمونة؟
تلك الضمانات تكون في الحالة العادية، وتكون ذمة الشخص فارغة 

من تحمالت املديونية، وحقوق الغير في استرجاع ديونه.
أما من اقترض في حالة الشدة وتنكر لاللتزاماته، فهو ال يستحق 
بديونه،  الوفاء  على  البدني  باإلكراه  يجبر  بل  قانونية،  حماية  أي 
واملعتقالت،  السجون  في  واإلقامة  الحرية  وسلب  البدني  ــراه  واإلك

أصعب بكثير من املنع من السفر.
ثم إن قوانني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، كلها تحث على 
الوفاء باإللزام والشروط، والوفاء بالعهود، ورد األمانات، ويكفي ما ورد 

عن النبي )ص( أنه قال: ))روح املؤمن معلقة على الوفاء بديونه((.
إن املشرع املغربي نص في املادة 161 من قانون املسطرة الجنائية 
على أن قاضي التحقيق يمكن أن يصدر أمرا بوضع املتهم تحت املراقبة 
القضائية، وخضوع املتهم لواحد أو أكثر من التدابير املذكورة في تلك 
املادة وعددها 14 تدبيرا، منها منع املتهم من مغادرة الحدود الترابية 
تلك  ولكن  الحدود،  إغالق  وتدبير  التحقيق،  قاضي  طرف  من  املحددة 
ارتكب  الجنائية، وتتعلق بمتهم  قانون املسطرة  اإلجراءات وردت في 
ذكر،  ما  بينما  الجنائية،  املتابعة  نتائج  فرارا من  جريمة، وقد يسافر 
الوفاء بديونه،  املدين بسبب عدم  يتعلق بمعاملة تجارية، ومنع سفر 

وحق الدائن في اتخاذ كل تدبير تحفظي للحصول على مستحقاته.

* من هيئة المحامين بالرباط

    بندريس عمراوي الطيب

ذ. عبد الواحد بن مسعود *

حمراوي  بوشعيب 

 في الحاجة إلى تدبير معقلن للنقل المدرسي 

القلم أمانة والتأليف مسؤولية 
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الخليلي،  حمد  بــن  أحمد  الشيخ  ــال  ق
واملــتــاجــرة  املــســاومــة  بــعــدم  طــالــب  حينما 
الفلسطينية  وبالقضية  األقصى،  باملسجد 
لتحقيق مكاسب سياسية: »إن تحرير املسجد 
األقصى، وتحرير جميع األرض من حوله من 
األمة،  جميع  على  مقّدس  واجب  احتالل،  أي 
وَدين في رقابها جميعا يلزمهم وفاؤه، وإن لم 
تواتيهم الظروف وتسعفهم األقدار، فليس لهم 
يدعوا  أن  عليهم  وإنما  بحال،  عليه  املساومة 
يشرفه  بمن  هلل  ليأتي  اإللهي،  للقدر  األمــر 
بالقيام بهذا الواجب«، وال يسعني إال أن أؤكد 
في مقالي هذا، أن هذا الواجب ال محالة حاصل 
مع أهل الوعد، ومن حق أي مسلم اليوم، أن 
اتفاقيات  إلبرام  الشرعي  الحكم  عن  يتساءل 
املحتل  الصهيوني  الكيان  مع  أو صلح  سالم 
ألرض فلسطني بموجب »وعد بلفور«، قبل أن 
بالفتح  وعــده،  يخلف  ال  الذي  هلل  وعد  يأتي 
املبني زمن التمكني ألمة الصادق الوعد األمني، 
في  املسلمني  علماء  عموم  ويقوله  قاله  وعما 
هذا الشأن، فالحقيقة التاريخية التي ال غبار 
تم  مغتِصبة،  دولــة  إسرائيل  أن  هي  عليها، 
إنشاؤها بعد احتالل أرض فلسطني وتشريد 
قبل  من  له  التخطيط  بــدأ  أن  وبعد  أهلها، 
املنظمة الصهيونية العاملية التي كان يرأسها 
مؤتمرها  انعقاد  تم  والتي  هيرتزل،  ثيودور 
وهو   ،1897 سنة  بسويسرا  بــال  في  األول 
هذه  إنشاء  على  فيه  اإلقرار  تم  الذي  املؤتمر 
هذا  لتحقيق  الخطة  وضع  تم  حيث  الدولة، 
قائمة،  تكن  لم  الدولة  هذه  أن  أي  االحتالل، 
عنوة  العربي  الوطن  في  غرسها  تم  وإنما 
الحقوق،  واغتصاب  وبالظلم  السالح،  وبقوة 
بتنفيذ  البدء  كان  »لقد  الباحثني:  أحد  ويقول 
هجرة  رحالت  تنظيم  خالل  من  املخطط  هذا 
أرض  إلــى  العالم  دول  مختلف  من  لليهود 
العثمانية،  الدولة  ضعف  مستغلة  فلسطني 

من  أولـــى  مــوجــة  هــنــاك  فكانت 
 1882 عامي  بني  فيما  املهاجرين 
من  عدد  يتراوح  والتي  و1903، 
ألف  25 و30  فيها ما بني  هاجر 
الثانية  املوجة  مهاجر، ثم جاءت 
من  عدد  وتراوح   ،)1914-1904(
ألف  و40   35 بــني  فيها  هــاجــر 
عدد  بلغ   1914 عام  وفي  مهاجر، 
فلسطني  أرض  على  املستوطنات 
يسكنها  مستوطنة   95 حوالي 
باإلضافة  ألف نسمة،   12 حوالي 
يسكنون  يهوديا   70 إلى حوالي 

في املدن املختلفة من أرض فلسطني، وعندما 
فلسطني  ألرض  البريطاني  االستعمار  بــدأ 
كشف  الذي  بلفور،  وعد  1917، صدر  عام  في 
االستعمار  من  كل  بني  التحالف  حقيقة  عن 
لخدمة  الصهيونية  والــحــركــة  البريطاني 
األمر  وهــو  املشتركة،  وأهدافها  مصالحها 
إسرائيل  دولة  إلقامة  النية  يبيت  كان  الذي 

على أرض فلسطني«.
ومعهم  الفلسطينيون  يقبل  لم  تأكيد  وبكل 
بكل  العالم  ــرار  وأحـ واملسلمني  الــعــرب  كــل 
الشعب  يستسلم  ولم  املخطط،  بهذا  البقاع، 
الفلسطيني له بعد أن أدرك حقيقة ازدياد عدد 
املباركة،  األرض  هذه  إلى  اليهود  املهاجرين 
الفلسطينية  بالقضية  املهتمني  جل  ويؤكد 
أرضه  باع  قد  الفلسطيني  أن  من  يقال  ما  أن 
هو  ما  برضاه،  ثمنها  وأكــل  عنها،  وتنازل 
للحقائق،  وتزوير  وتزييف  افتراء  محض  إال 
ويذهبون إلى القول بأن التاريخ يثبت أنه ما 
أن قاوموا االحتالل  إال  الفلسطينيني  كان من 
ضد  حــاربــوا  ثم  ومــن  ألرضــهــم،  البريطاني 
النبي  »انتفاضة  فكانت  إسرائيل،  دولة  قيام 
انتفاضة  ثم   ،1920 عام  القدس  في  موسى« 
 ،1929 1921، ثم ثورة »البراق« عام  يافا عام 

ــورة »الــكــف األخــضــر« عام  ثــم ث
انتفاضة  ثــم  و1930،   1929
جــاءت  ثــم  ــن  وم  ،1933 أكتوبر 
الكبرى  الفلسطينية  ــورة  ــث ال
أصدرت  وعندما   ،)1939-1936(
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
قرارها رقم 181 سنة 1947، الذي 
إلى  فلسطني  أرض  بتقسيم  يقر 
قوبل  ويهودية،  عربية  دولتني: 
هذا القرار بالرفض واالستهجان 
وكذلك  الفلسطينيني،  قبل  مــن 
ــشــعــوب الــعــربــيــة  مـــن بــقــيــة ال
العربية  الــدول  دفع  الذي  األمر  واإلسالمية، 
حرب  فكانت  اليهود،  مع  الحرب  مرحلة  لبدء 
1948، ثم حرب 1956، ثم حرب 1967، وأخيرا 

حرب 1973.
»كامب  اتفاقية  مع  الشديد،  ولألسف  لكن 
ملحوظ  تــغــيــر  ظــهــر   ،1978 ــام  عـ ديــفــيــد« 
العربية  الدول  ومفاجئ في سياسة حكومات 
من  اإلسرائيلي،  املحتل  تجاه  واإلسالمية 
التصدي واملواجهة إلى الخذالن والخيبة، ولم 
انجرت  بل  االتفاقية،  هذه  عند  الحال  يتوقف 
وراءها بعض الدول العربية، فتم إبرام اتفاق 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني  »أوسلو« 
»وادي  اتفاقية  وكذلك   ،1993 عام  وإسرائيل 
عربة« 1994 مع األردن، وتبع ذلك أيضا قيام 
مثل  أخرى  عربية  دول  مع  مشابهة  اتفاقيات 
نتابع  نحن  وها  وموريتانيا،  واملغرب  تونس 
تبرم  مشابهة  األخــرى  تلو  اتفاقيات  اليوم 
ابن  يا  عينيك  »وعلى  الصهيوني،  الكيان  مع 
ستحذو  أخرى  عربية  دوال  أن  وأكيد  عــدي«، 

حذو شقيقاتها قريبا في زمن الغثائية..
ــا تــرى الــحــكــم الــشــرعــي لهذه  فــمــا هــو ي

االتفاقيات بألسن العلماء؟
يقول أحدهم: »إن سّلمنا بوجود آراء لعلماء 

معاصرين معتبرين ومن أهل الفتوى، يقولون 
بجواز إبرام اتفاقيات مع الكيان اإلسرائيلي، 
فإننا سنجدها في مجملها تعتمد على فتوى 
للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه هلل، في حني 
ولذلك  بالتحريم،  يقولون  العلماء  جمهور  أن 
رأي  املسألة،  في  رأيــني  هناك  بــأن  سنسلم 
يخص  ففيما  للمجيزين.  ورأي  للممانعني، 
الفتاوى  من  املئات  صدرت  فقد  األول،  الرأي 
القائلة بعدم جواز إجراء معاهدات سالم مع 
التسوية  أشكال  من  شكل  بأي  وال  إسرائيل، 
أو  قطعة  أي  عن  لهم  التنازل  أو  السلمية، 
أخرى  أرض  أي  أو  فلسطني،  أرض  من  جزء 
الفتاوى  هذه  وصدرت  املسلمني،  أراضي  من 
الكيان  إنشاء  املتحدة  األمم  قرار  إعالن  منذ 
عدد  إلى  الفتاوى  هذه  وترجع  اإلسرائيلي، 
وفقهائها  اإلسالمية  األمــة  علماء  من  كبير 
في  تــصــدر  أغلبها  فــي  وكــانــت  ومفكريها، 
يصدر  وبعضها  إسالمية،  دولية  مؤتمرات 
بشكل فردي، ومن هذه الفتاوى، فتوى علماء 
فلسطني  الصادرة عن مؤتمر علماء  فلسطني، 
فتوى  وكذلك   ،1935 يناير  في  املنعقد  األول 
في  املنعقد  لجنته  اجتماع  في  األزهر  جامع 
دولي  إسالمي  مؤتمر  انعقد  ثم   ،1956 عام 
سنة 1989، حضره علماء األمة اإلسالمية من 
أكثر من 19 دولة إسالمية، وبهذا يمكن القول 
العلماء  جمهور  قبل  من  اإلجماع  حصل  أنه 
سالم  اتفاقيات  إبرام  حرمة  على  املعاصرين 
مع إسرائيل، وعلى حرمة بيع أي قطعة أرض 
على  السمسرة  وتحريم  لليهود،  فلسطينية 
بأي  أمره  وتسهيل  فيه  والتوسط  البيع  هذا 
االعتراف  أن  واعتبروا  األشــكــال،  من  شكل 
بدولة إسرائيل خيانة للـه والرسول واألمانة 
ولكل املسلمني، وعلى ذلك، فإن أرض فلسطني 
أرض إسالمية وستبقى إسالمية، وعما قريب، 
وبرشد إن شاء هلل، القدس عاصمة املسلمني.

ذ. الحسن العبد

ين التطبيع مع دولة إسرائيل بين الممانعين والمجيز

يف بعض األحيان
وأنا يف قمة الهيجان

ال أتفاعل مع املفاهيم
ال أحتملها كما ال أحتمل

التقاليد والتقاليع اجلنونية
على مطبات جنونية مأساوية

وأنا لست بالرجل املسالم
بل باملشاكس واملغامر

يف الليل والظالم
وعلى ضوء النجوم

أفجر حمم قلبي املنصهر
ومن السماء الزرقاء

أطلق شهب عقلي املتوتر
على مدار الساعة

أجد يف البحث
ال أمل من التعب

كل شيء بالنسبة لي
مرسومة معامله

منقوشة على اجلدران
كحضارة بائسة مملة

ال تنتظر أمال من كوني
زئبقي غير مسالم

مسالما  لست 
المهاجري فؤاد

بمحرك  الحق  حق  املــازجــني  غير  ترحم  ال  السياسة 
الحركة في مرحلة تنفيذ التصميم وعدم التوّقف دون تحقيق 
النتائج املرجوة مهما بلغت التضحيات، أما الجاعلني منها 
داخل  الّطلق  الهواء  في  مباشرة  املنطوق  للصراخ  ميدانا 
املرئي  أو  الخزعبالت،  نفس  ألف أصحابها سماع  تجمعات 
بنفس  لُينشر  املكتوب  أو  التوجهات،  مختلف  شاشات  عبر 
بالعشرات،  تعد  مواقع  في  يتغيَّر  ال  واحد  لجوهر  الصيغ 
مآلهم االنبطاح لألمر الواقع أو اختيار ما يؤدي بهم لالندثار 
السريع، إسرائيل تمكنت من الحصول على الضوء األخضر 
تملك  استثناء، وهي  بغير  األوروبية  الدول  من  لها  املمنوح 
الواليات  ِمن  ذلك  وقبل  وانتظام،  بنظام  شاءت  ما  لتتمّلك 
إسرائيلية  ما  لحد  إدارتها  تعتبر  التي  األمريكية،  املتحدة 

بالفعل، وما تلك الدولة العبرية إال والية من والياتها، َمن يريد بها سوء 
تخلق له ألف وسيلة ووسيلة لتمسحه من فوق األرض إن استطاعت، ومن 
املستتر  الترهيب  أو  املُعلن  بالتَّرغيب  توّجهها  كانت  مهما  دولة  تحبها 
ملعانقة إسرائيل كشرط من شروط فتح سبل النماء حيالها، الداعي للرخاء 
في مأمن من عوائق وعواقب تحديات مادية ُمبتكرة لسحق أقوياء اإلرادة، 
إال  لهم  ليس  ومن  بالكرامة،  املضحني  والغير  النفس،  بعزة  املتشبثني 

االفتخار بقيم الشرف.
التاريخ  باليهود  عالقاته  في  خصه  مستحق  استثناء  املغربية  اململكة 
من  بهؤالء  اململكة  يربط  متني  خيط  وجود  يؤكد  بما  املسطر  اإلنساني 
لعشرات  املحمودة،  الحميدة  الرجعة  خط  املغرب  مثل  حيث  الزمن،  قديم 
الــديــوان  محكمة  طــرف  مــن  املتابعني  اليهود  املضطهدين  مــن  اآلالف 
أثناء  وجودهم  من  األندلس  تراب  وتطهير  إعدامهم  حكم  لتنفيذ  املَُقدَّس 
السوداء،  الطوائف  أمــراء  أيام  وتحديدا  العرب،  حكم  من  استرجاعها 
التابعان  األولــى،  إيزابيال  وامللكة  الثاني  فرناندو  امللك  عن  صادر  بأمر 
امللَّة املسيحية الكاثوليكية سنة 1478م، ومن خطورة تلك املحكمة امللقبة 
كانت  وقتها  التابعة  املستعمرات  إلى  نفوذها  انتشار  التفتيش،  بمحاكم 
إلسبانيا كاململكة الهولندية اإلسبانية، ومملكة نابولي اإليطالية، وأجزاء 
على  الخناق  اشتد  مما  األمريكية،  القارة  وجنوب  ووســط  شمال  من 
اليهود وحوصروا أينما توجهوا، فلم يسعفهم غير املغرب الذي تقاطروا 
اآلمن،  االستقرار  ومقومات  الحماية،  فيه  ليجدوا  مهولة،  بأعداد  عليه 
والتساكن  بالتعايش  مفعم  دائم  مقام  لتأسيس  املجتمعي  واالنسجام 

لهم  وطنا  األحــداث  تلك  من  اتخذوها  األرض التي  أهل  مع 
للتبديل  قابلة  غير  ثابتة  كقاعدة  له  ما  ولهم  عليه  ما  عليهم 
أو التغيير مهما طوت السنني بأجيال لتتصاعد أخرى غير 
التاريخ اإلنساني املغربي العريق، في هذه  ناسية مجريات 
البالد املتسامحة مع الوافدين إليها للعيش في راحة البال 
من مختلف األمصار، بصرف النظر عن ماضيهم ومذهب ما 
الذي  هتلر،  أدولف  مع  لهم  جرى  ما  ثم  دين،  من  يعتنقونه 
استخرج من أجسادهم مادة الصابون، باإلضافة إلى قتلهم 
بإحكام  عليهم  مغلقة  إلى حجرات  املتسربة  بالغازات  خنقا 
بواسطة  وإحراقهم  املعلب،  كالسردين  داخلها  وهم  شديد 
أفران، خالل الفترة املمتدة من 1941 ملا بعدها بأربع سنوات 
من  الهالكني  تعداد  بلغ  الثانية، حتى  العاملية  الحرب  خالل 
البشري  للعنصر  إبادة  وأحقر  أسوأ  في  ماليني  الستة  يفوق  ما  اليهود 
من  الفارين  اآلالف  الستقبال  أبوابه  فاتحا  املغرب  التاريخ، فكان  عبر 
سيطرة  تحت  الواقعة  النازية  أملانيا  من  عليهم  املفروض  الجحيم  ذاك 
وحسب،  حمايتهم  عن  ليس  مسؤوال  بل  األرض،  فوق  املجرمني  عميد 
دولة  للمغرب  اليهود  محبة  انبثقت  هنا  من  رعايته،  بكرم  يحتضنهم  بل 
والقرى  املدن  معظم  داخل  تكاثرهم  مع  الحب  هذا  وكبر  ونظاما،  وشعبا 
املغربية، وحاملا أراد من أسس إسرائيل استقطاب يهود العالم لداخلها لم 
تمانع السلطات املغربية على مغادرتهم التراب املغربي دون قيد أو شرط، 
وبني  بينهم  الروحية  الروابط  ترعرعت  العبرية،  الدولة  تلك  في  وهناك 
املغرب الذي فارقوه بنية العودة إليه في يوم من األيام، لذا فالتطبيع ال 
آنفا، وإنما جاءت بمثل  يعني الخروج عن قاعدة ثابتة مذكورة أسبابها 
الشكل، لظروف تلعب لصالح املغرب املنحدر منه ربع سكان إسرائيل من 
في  شارك  بمن  إسرائيل  كانت  وبدونه،  فبالتطبيع  إليه،  منتسبني  يهود 
حكومتها من يهود مغاربة، أن يكون املغرب داخل دائرة اهتمامها مهما 
بذله  ملا  بسيط  ولو  كرد  للمغرب  خدماتها  تقّدم  وهي  اليوم  املجال،  كان 
العالم،  يهود  وآباء  جدود  من  به  ُيستهان  ال  جزء  على  الحفاظ  أجل  من 
وزير  زيارة  وما  الحاجة،  وقت  أضعافه  أضعاف  يجد  الخير  يزرع  وَمن 
دفاعها للتوقيع على سلسلة من االتفاقيات املهمة، وخاصة ما يعود منها 
على املجالني األمني والعسكري، إال دليل على وصول املغرب إلى املكانة 
ليحظى  الصحيح  النهج  على  طريقه  يشق  وهو  ودوليا  إقليميا  املرموقة 
بما يستحقه من تقدم وازدهار، على غرار الدول القادرة على حماية نفسها 

وَمن يحالفها الند للند، بما يجعل للسالم روادا يحققونه مهما كلف.

إسرائيل وَنَفس المغرب الطويل

منيغ مصطفى 
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إعداد. خالد الغازي

الفرق بين التوجه الملكي 

والتنزيل الحكومي

مؤشــــرات
فشل مشروع 

»الحكومة 
االجتماعية« 

انتقدت فرق المعارضة النيابية األسس والبرامج التي اعتمدتها الحكومة 
للترويج لـ»الدولة االجتماعية«، والتي ال تتطابق مع الواقع االجتماعي الذي 
االقتصادية  واألضــرار  االجتماعية  والمشاكل  المغربي،  المجتمع  يعيشه 
أن  معتبرة  والمهن،  والمجاالت  القطاعات  من  العديد  منها  تعاني  التي 
مفهوم الدولة االجتماعية يقتضي فتح الحوار االجتماعي والتوافقات مع 

السياسية. الهيمنة  الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين، وليس 
وفتح مصطلح »الدولة االجتماعية« نقاشا كبيرا في الساحة السياسية، 
سواء داخل األحزاب أو النقابات، أو عبر مواقع التواصل االجتماعي، حيث 
تنهجه  الذي  االجتماعية«  »الدولة  مفهوم  أن  النشطاء  من  العديد  اعتبر 
والذي  المغربي  المجتمع  يعيشه  الذي  الواقع  مع  يتنافى  الحكومة، 
يحتاج إلى مقاربة مباشرة، لمواجهة الفقر والبطالة والكساد االقتصادي، 

ذوي  مثل  والتهميش  اإلقصاء  تعاني  التي  والفئات  والتسول،  والتشرد 
االحتياجات الخاصة والمعاقين، وسكان المناطق الجبلية والنائية. 

إن مفهوم »الدولة االجتماعية« هو مبدأ مهم يشير إلى الوضع الدستوري 
االجتماعية  للحقوق  الضامن  هو  الدستور  أن  على  ويؤكد  والقانوني، 
والقضاء  االجتماعية  الفوارق  تقليص  بهدف  وذلك  والحريات،  واالقتصادية 

عليها، وتحقيق العدالة االجتماعية بين جميع المواطنين دون إقصاء.
تدخل  وضعتها،  التي  والبرامج  المشاريع  أن  الحكومة  اعتبرت  فقد 
تتناقض  مشاريع  آخرون  يراها  بينما  االجتماعية«،  »الدولة  سياق  في 
مع األهداف االجتماعية التي وعدت بها، مما يطرح التساؤل من طرف 

العامة عن »الدولة االجتماعية« التي تريد الحكومة؟

أخنوش بورش 
االجتماعية«  »الدولة 

الــحــكــومــة، عزيز  رئــيــس  كــشــف 
الحكومة  إجـــراءات  عــن  أخــنــوش، 
»الدولة  مقومات  تعزيز  مجال  في 
مختلف  وتــنــزيــل  االجــتــمــاعــيــة«، 
مشروع  بها  جاء  التي  اإلجـــراءات 
تنزيل  رأسها  وعلى  املالية،  قانون 
وتعميم  الجديد،  التنموي  النموذج 
واالجتماعية،  الصحية  التغطية 
التعليم  بــقــطــاعــات  والــنــهــوض 

والصحة والتشغيل واالستثمار.
ــي جــلــســة  ــ ــوش ف ــ ــن ــ وقــــــال أخ

الدولة  »بناء  أن  الــنــواب،  مجلس 
أصيل،  ملكي  هــدف  االجتماعية 
االستراتيجية  التوجهات  من  وجزء 
لسياسة الدولة التي تتجاوز الزمن 
الرهانات  على  وتسمو  االنتخابي، 

السياسية اآلنية«.
ــة  ــدول ال »هــاجــس  أن  وأوضــــح 
تقرير  إليها  انتهى  كما  االجتماعية 
الــنــمــوذج الــتــنــمــوي، الـــذي حظي 
بإجماع وطني تحت الرعاية الفعلية 
ضمن  بقوة  حاضر  املــلــك،  لجاللة 
العمومية  ــرارات  ــق وال ــراءات  اإلجــ
طيلة  الحكومة  ستتبناها  الــتــي 
أن هذه  االنتدابية، وال شك  واليتها 
الوالية تعد بامتياز والية تأسيسية 
للنموذج  الكبرى  املــحــاور  لتنزيل 
االستراتيجية  وخياراته  التنموي 

التدبيرية«. واقتراحاته 
»إرســاء  أن  على  أخــنــوش  ــد  وأك
خيار  هو  االجتماعية  الدولة  أسس 
راسخة  سياسية  إرادة  عــن  يعبر 
في  الثقة  إعادة  ألن  الحكومة،  لدى 
تقديم  عبر  تمر  السياسي  العمل 
واقعية  اجتماعية  وبرامج  خيارات 
األولويات  تعالج  مصداقية  وذات 
النتظارات  وتستجيب  الحقيقية، 
»الدولة  أن  املواطنني«، مشددا على 
من  دستوريا  مترسخة  االجتماعية 
خالل الفصل األول الذي يتحدث عن 
ملكية دستورية برملانية اجتماعية«.
»ال  قائال:  الحكومة  رئيس  وتابع 
نتحدث عن بناء دولة اجتماعية، بل 
التحمالت  ودفتر  أسسها،  بتدعيم 
يتضمن  املغاربة  مع  وقعناه  الــذي 

التعليم والصحة والشغل، وهذا هو 
وهدفنا  االجتماعية،  الدولة  صلب 
اآلن هو تطوير منهجية االشتغال«.

االجتماعية«  »الدولة 
المساواة  تتطلب 

رئيس  شهيد،  الرحيم  عبد  انتقد 
الفريق االشتراكي بمجلس النواب، 
»الدولة  عن  الحكومة  رئيس  حديث 
االجتماعية«، معتبرا أن مالمح هذه 
قانون  في مشروع  تبرز  لم  األخيرة 

املالية وال في التصريح الحكومي.
وأوضح شهيد في رده على رئيس 

كبيرا  فرقا  »هــنــاك  أن  الحكومة، 
االجتماعية،  الدولة  في  الرغبة  بني 
الفعلية  والقدرة  اليومي  والواقع 
أنه  مبرزا  األوضـــاع«،  تغيير  على 
مناصرة  ندعي  أن  إطالقا  يمكن  »ال 
املرتبطة  بقيمها  االجتماعية  الدولة 
بــالــعــدالــة والــتــضــامــن والــكــرامــة، 
بتبني تصور ليبرالي محافظ يضمن 
العمومية  الــســيــاســات  اســتــمــرار 
ــراءات  إجـ على  ويعتمد  القائمة، 
الــحــكــومــة  ــيــة ال تــكــشــف  رأســمــال
بالدقة  التمويلية  مــصــادرهــا  عــن 
تعزيز  فــي  تساهم  ولــن  املطلوبة، 

التماسك االجتماعي والتضامن«.
الدولة  »مسألة  أن  شهيد  ــد  وأك
حكوميا  تأصيال  ليست  االجتماعية 

بالسياسات  يتعلق  صــرفــا 
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القطاعية  ــرامــج  ــب وال العمومية 
ــات ظــرفــيــة أو  ــوي ــأول املــحــكــومــة ب
خيار  إنها  بل  استثنائية،  تدابير 
بالسياسات  يقترب  استراتيجي 
باملنظومة  لالرتقاء  لبالدنا،  العامة 
وتطوير  واالجتماعية  االقتصادية 
والتنموي،  الديمقراطي  مسارها 
ينبغي  املنطلقات،  هذه  ضمن  ومن 
امللكية  التوجهات  استحضار  أوال 
الذي  االجتماعي،  املجال  دعــم  في 
ــره جــاللــة املــلــك مــشــروعــا  ــب ــت اع
اســتــراتــيــجــيــا طــمــوحــا يــتــجــاوز 
والرؤية  الواحدة  الحكومية  الوالية 

القطاعية أو الحزبية«.
كذلك،  املنطلقات  من  أنه  وأوضح 
املقتضيات  فــي  وردت  الــتــي  تلك 
إرســاء  ضمنها  ــن  وم الــدســتــوريــة 
فيه  يتمتع  متضامن  مجتمع  دعائم 
والكرامة  والحرية  باألمن  الجميع 
تأكيد  وكذلك  االجتماعية،  والعدالة 
الفصل األول من الدستور على البعد 
املتداخلة  األبعاد  ضمن  االجتماعي 
ببالدنا  الحكم  نظام  يعتمدها  التي 
ديمقراطية  دستورية  ملكية  كنظام 
حرص  ثــم  واجــتــمــاعــيــة،  برملانية 
إلزام  على   31 فصله  في  الدستور 
املواطنني  استفادة  بتسيير  الدولة 
الخدمات  مــن  املــســاواة  ــدم  ق على 
قبيل  مــن  األســاســيــة،  االجتماعية 
والسكن  الصحية،  والعناية  العالج 
بيئة  في  والعيش  والشغل،  الالئق، 

سليمة، والحماية االجتماعية.
االشتراكي  الفريق  رئيس  وأشار 
الثالث  املنطلق  أن  إلــى  بالبرملان 
التنموي  النموذج  يتمثل في تفعيل 
املشترك  املغربي  واإلبــداع  الجديد، 
كعنوان للمرحلة الراهنة، والحماية 
بني  عقد  على  القائمة  االجتماعية 
اإلدمــاج  لتعزيز  واملجتمع  الــدولــة 
واملشاركة  اإلنصاف  قيم  وتكريس 
والــتــضــامــن، مــؤكــدا أنــه فــي هذا 
الحامية،  للدولة  تجسيد  االلــتــزام 
كما جاء في التقرير العام للنموذج 
من  املواطن  تحمي  التي  التنموي، 
صحته  وتضمن  والهشاشة،  الفقر 

وتعليمه وسكنه.

مفهوم غائب عن برامج 
أحزاب الحكومة

ــد إدريـــــس الــســنــتــيــســي،  ــق ــت ان
بمجلس  الــحــركــي  الــفــريــق  رئــيــس 
الحكومة  رئيس  استعمال  النواب، 
ــة  ــدول ــوش مــفــهــوم »ال ــن ــز أخ عــزي
مفهوم  »إن  قــائــال:  االجتماعية«، 
تتحدث  ــذي  ال االجتماعية  الــدولــة 
يوجد  ال  الحالية،  الحكومة  عنه 
باقي  في  وارد  وغير  الدستور،  في 
النموذج  برنامج  في  أو  الوثائق 
في  حتى  وال  الــجــديــد،  التنموي 
لألغلبية«،  املشكلة  األحزاب  برامج 
التي  الكيفية  هــي  »مــا  ــســاءل  وت
املخطط  هذا  الحكومة  بها  ستضع 
االجتماعية، هل سيتم  الدولة  لبناء 
وما  سنوي؟  أم  شهري  بشكل  ذلك 
به  لم يصرح  ما  وهذا  اآلليات؟  هي 

رئيس الحكومة اليوم«.
لم  »الحكومة  أن  السنتيسي  وأكــد 
مناصب  خلق  مجال  في  بجديد  تــأت 
الشغل، وأن األرقام في هذا الباب كانت 
بشكل  السابقة  الحكومات  بها  تأتي 
متفاوت، وهذا ما ال نفهمه كبرملانيني، 
مناصب  هــي  ــن  أي الحكومة  ونــســأل 

الشغل الجديدة التي خلقتها؟«.
أن  الحركي،  الفريق  رئيس  وقال 
سياسة  على  تتوفر  ال  »الحكومة 

فقط  بل  للتشغيل،  املعالم  واضحة 
وليست  مؤقتة  عمل  لفرص  عناوين 
مناصب قارة، ال يمكنها أن تستوعب 
املناصب التي ضاعت بفعل كورونا، 
فــمــا بــالــك بـــاألعـــداد الــهــائــلــة من 
سنويا  يتوافدون  الذين  العاطلني 
أن  إلــى  الفتا  الشغل«،  ســوق  على 
ــرصــة عــمــل خــالل  خــلــق مــلــيــون ف
بمعدل  املقبلة،  ســنــوات  الخمس 
السنة،  في  عمل  فرصة   200.000
االقتصاد  يحققها  أرقام  مجرد  هي 

الوطني بشكل تلقائي كل سنة«.
اجتماعي  حـــوار  بفتح  وطــالــب 
والفاعلني  املكونات  كل  مع  عاجل 
ناجعة  سياسة  لوضع  األساسيني، 
جانب  إلـــى  التشغيل  إلشــكــالــيــة 
تسقيف  قـــرار  معتبرا  التشريع، 
الوظيفة  لولوج  سنة   30 في  السن 
»مجحف«  أنه  الجهوية،  التعليمية 
حاملي  من  اآلالف  عشرات  حق  في 

الشهادات العليا.

شعار لالستهالك 
السياسي

فريق  رئــيــس  الحموني،  رشــيــد 
أن  اعتبر  واالشــتــراكــيــة،  الــتــقــدم 
مجرد  ليست  االجتماعية  »الــدولــة 
ــهــالك الــســيــاســي،  ــالســت شــعــار ل
يمكن  وال  بعينها،  ــراءات  إجـ فهي 
وهو  ذاتية،  مــوارد  بدون  تحقيقها 
قائم  ضريبي  بــإصــالح  يتأتى  مــا 
أن  كما  الضريبية،  الــعــدالــة  على 

اقتصادا  الدولة االجتماعية تتطلب 
مجالية  ــة  ــدال وع ومــنــتــجــا،  قــويــا 
أهمية  على  وشــدد  واجتماعية«، 
»الحاجة إلى دولة ديمقراطية ودولة 
بدون  اجتماعية  دولــة  فال  راعية.. 
الدولة  أن  كما  حقيقية،  ديمقراطية 
ليست  الديمقراطية،  االجتماعية 
السياسي،  لالستهالك  شعار  مجرد 
وسياسات  بعينها  إجــراءات  فهي 
مالية  وإمكانيات  مجددة،  عمومية 
للحكامة،  مضبوط  ونظام  مبرمجة، 

وإشراك كل مكونات املجتمع«.
»ال يمكن تحقيق  وقال الحموني: 
تعبئة  ــدون  ــ ب اجــتــمــاعــيــة  ــة  ــ دول
على  اعتمادا  الــضــروريــة  ــوارد  املـ
عبر  يأتي  ما  وهو  الذاتية،  املوارد 
الــقــيــام بــإصــالح ضــريــبــي جــريء 
الضريبية،  ــة  ــعــدال ال عــلــى  ــائــم  ق
ومساهمة الجميع كل حسب طاقته 
اليوم  للحكومة  وهل  وإمكانياته، 
لتباشر  السياسية  والجرأة  اإلرادة 
هذا اإلصالح دون تردد، وهي تعرف 
أين  الحكومية  تركيبتها  خالل  من 

ترقد األموال؟«.
االجتماعية  ــة  ــدول »ال أن  وأكـــد 
لنبض  منصتة  حــكــومــة  تتطلب 
ــواطــن  ــة مـــن امل ــب ــري الـــشـــارع، وق
اآلراء  مــخــتــلــف  عــلــى  ومــنــفــتــحــة 
ــاء  ــرق ــف ــة وال ــارض ــع بــمــا فــيــهــا امل
حكومة  وتتطلب  االجــتــمــاعــيــني، 
االجتماعي  الحوار  بفضائل  تؤمن 
مشيرا  للحكم«،  كأسلوب  وتتبناه 
تتعامل  الــتــي  »الــطــريــقــة  أن  ــى  إل
خالل  املعارضة  مع  الحكومة  بها 
الحكومة  أن  تبرز  املالية،  مناقشة 
على  فقط  عــددي  بمنطق  تتصرف 

حساب املنطق الديمقراطي السليم، 
واالنــفــتــاح  ــحــوار  ال على  املعتمد 
الطريقة  وأن  السائدة،  اآلراء  على 
مع  الحكومة  بها  تتعامل  الــتــي 
السلمية،  االجتماعية  االحتجاجات 
التعبير،  في  الحق  مع  كليا  تتنافى 
ــة الــتــظــاهــر املــضــمــونــة في  وحــري
تتعامل  الحكومة  أن  كما  الدستور، 
ــرأي  وال االجتماعيني  الفرقاء  مع 
الكثير  فيها  بكيفية  الوطني،  العام 

من التجاوز والتعالي«.

إهمال فئات اجتماعية 
 

عضو  حيكر،  الصمد  عبد  ــد  أك
العدالة  لحزب  النيابية  املجموعة 
انقلبت  »الحكومة  أن  والتنمية، 
عجل  مما  االنتخابية،  الوعود  على 
وعزز  فيها،  الثقة  املغاربة  بفقدان 
يــزداد  الــذي  االجتماعي  االحتقان 
اتساعا«، داعيا رئيس الحكومة إلى 
مباراة  اجتياز  شروط  عن  التراجع 
التعليم، خاصة فيما يتعلق بتحديد 

سن املترشحني في 30 سنة.
أغفلت  »الحكومة  أن  ــاف  وأضـ
مقومات  مــن  تعد  مهمة  قطاعات 
الطفولة  مثل  االجتماعية،  الدولة 
وأن  والتضامن،  ــرأة  وامل واإلعــاقــة 
هناك تركة إيجابية ورثتها الحكومة 
على  وكــذا  االجتماعي،  املجال  في 
واملؤشرات  العمومية  املالية  صعيد 
املاكرو اقتصادية مقارنة مع ما كان 

عليه الوضع قبل سنة 2012«.
ــح نــفــس املــتــحــدث، أن  ــ وأوضـ
له  ورش  االجــتــمــاعــيــة  ــة  ــدولـ »الـ

للتأجيل  قابل  وغير  قصوى  أولوية 
الــوثــيــق  ــاطــه  ــب الرت ــال،  ــشـ اإلفـ أو 
االجتماعي«،  والسلم  باالستقرار 
عن  تراجعت  »الحكومة  أن  معتبرا 
فيما  االنتخابية  الوعود  من  العديد 
والتقاعد  املقاصة  بصندوق  يتعلق 
رئيس  داعيا  وغيرها«،  والتعاقد 
الحكومة إلى تدارك القطاعات التي 

تم إهمالها.
فاطمة  اعــتــبــرت  جــانــبــهــا،  ومـــن 
فيدرالية  باسم  املتحدثة  التامني، 
هي  االجتماعية  »الدولة  أن  اليسار، 
توازن اجتماعي ال يمكن أن يتحقق إال 
بالحماية من الفقر واملرض والبطالة 
ثروات  من  واالستفادة  جيد  وتعليم 
»اإلجــراءات  أن  إلى  مشيرة  الوطن«، 
تعكس  ال  الحكومة،  قبل  من  املُتخذة 
مع  تقطع  لــم  ألنها  املضامني،  هــذه 

تحرير األسعار والهشاشة«.

االجتماعية«  »الدولة 
تتطلب حماية حقوق 

اإلنسان 
الحقوقي  يرى  الخصوص،  بهذا 
»الـــدولـــة  أن  ــوســي،  ــغــل ال مــحــمــد 
املفتاح  شكلت  التي  االجتماعية 
في  املعضالت  كــل  لحل  السحري 
خطاب رئيس الحكومة مؤخرا أمام 
دون  تتحقق  أن  يمكن  ال  البرملان، 
املواجهة الشجاعة والجريئة للفساد 
واالحتكار«،  واالمــتــيــازات  والريع 
هي  االجتماعية  الدولة  »إن  وقــال: 
واقتصادية  سياسية  حمولة  ذات 
مفهوم  مجرد  وليست  واجتماعية 
في  وسياسية  تقنية  وظيفة  يؤدي 
بــإكــراهــات  وصــعــب  معقد  ســيــاق 
كبيرة وتحديات داخلية وخارجية«، 
االجتماعية  »الدولة  أن  على  وأكــد 
لــلــثــروة  ــادال  ــ ع ــعــا  تــوزي تقتضي 
لحقوق  وتكريسا  مجاليا،  وإنصافا 
وتعزيز  العامة،  والحريات  اإلنسان 
أيضا  تقتضي  كما  القانون،  حكم 
العقاب  من  اإلفــالت  سياسة  إنهاء 
وربط املسؤولية باملحاسبة والقطع 

مع الفساد والرشوة والريع«.
والباحث  األستاذ  اعتبر  بــدوره، 
»الــدولــة  أن  لــكــدايــل،  علي  مــبــارك 
تعتبر  التي  الدولة  هي  االجتماعية 
إلى  وتسعى  حقيقية  ثروة  اإلنسان 
االجتماعية  األخــطــار  من  حمايته 
والشيخوخة  كاملرض  تهدده،  التي 
نموذج  وهــي  والــفــقــر،  والــبــطــالــة 
منذ  عرفت  التي  الحديثة  للدولة 
التأمينات  نظام  ظهور  مبكر  وقت 
الضمان  ومؤسسات  االجتماعية 
املجتمع  ومــنــظــمــات  االجــتــمــاعــي 
إليها  يوكل  أصبح  التي  املــدنــي، 
الدولة،  لعمل  موازية  بأدوار  القيام 
الكوارث  حدة  من  التخفيف  بهدف 
ــاع  الــنــاجــمــة عـــن تـــدهـــور األوضــ
»القرارات  أن  معتبرا  االجتماعية«، 
تناقض  الحكومة  اعتمدتها  التي 
دولة  أو  االجتماعية  الدولة  أهداف 

الرعاية«.
ــاءل نــشــطــاء فـــي مــواقــع  ــسـ وتـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي عــن معنى 
ــي خطاب  ف االجــتــمــاعــيــة  الـــدولـــة 
تستمد  أيــــن  ومــــن  الـــحـــكـــومـــة، 
وآفاقها؟  وخلفياتها  مرجعيتها 
مركز  في  املواطن  تضع  فعال  وهل 
اهتمامها، خاصة وأن القرارات التي 
مرتكزات  أحــد  تستهدف  اتخذتها 
االستقرار االجتماعي للمواطنني أال 

وهو الحق في التشغيل ؟

شهيد

حيكر

لسنتيسي ا

التامني

الحموني

الغلوسي

إن مفهوم »الدولة االجتماعية« هو مبدأ مهم يشير إلى الوضع الدستوري 
والقانوني، ويؤكد على أن الدستور هو الضامن للحقوق االجتماعية 

واالقتصادية والحريات، وذلك بهدف تقليص الفوارق االجتماعية والقضاء عليها، 
وتحقيق العدالة االجتماعية بين جميع المواطنين دون إقصاء.

فقد اعتبرت الحكومة أن المشاريع والبرامج التي وضعتها، تدخل في 
سياق »الدولة االجتماعية«، بينما يراها آخرون مشاريع تتناقض مع األهداف 

االجتماعية التي وعدت بها، مما يطرح التساؤل من طرف العامة عن »الدولة 
االجتماعية« التي تريد الحكومة؟

الغلوسيالتامنيحيكر

لسنتيسيشهيد الحمونيا
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  ثقـافة

العدد: 1584 من 3 إلى 9 دجنبر 2021

أكثر من 50 عاما من 
الوثائق التاريخية تدخل 

»أرشيف المغرب«

ســلــمــت املــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــمــتــاحــف ملؤسسة 
»أرشــيــف املــغــرب«، أكــثــر مــن 50 عــامــا مــن الوثائق 
ــن مــتــحــف الــــتــــاريــــخ واحلــــضــــارات  ــة مــ ــيـ ــفـ ــيـ األرشـ
بالرباط، وذلك مبناسبة االحتفاء باليوم الوطني 

لألرشيف املوافق لـ 30 نونبر من كل سنة.
ــلـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة  ووفــــــــق بــــــاغ مــــشــــتــــرك لـ
للمتاحف ومــؤســســة »أرشــيــف املــغــرب«، فــإن »هــذه 
ــراســـات وتـــقـــاريـــر علمية  األرشـــيـــفـــات تــتــضــمــن مـ
لــعــلــمــاء آثــــــار، وكـــــذا تـــقـــاريـــر تــنــقــيــب عـــن اآلثـــــار، 
ــائــــق إداريـــــــة تــغــطــي الــفــتــرة  وخـــطـــط تــنــقــيــب ووثــ
السبعينيات«،  ســنــوات  إلــى   1918 سنة  مــن  املمتدة 
التسليم، مت  عملية  الــشــروع يف  »قبل  أنــه  مضيفا 
ــراء الــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات مبــتــحــف الــتــاريــخ  ــ إجـ
واحلـــضـــارات، الـــذي كـــان ســابــقــا مصلحة لــآثــار، 
والفرز  الورقية  الوثائق  وتعقيم  أجل معاجلة  من 
والــتــصــنــيــف والــرقــمــنــة والــفــهــرســة، بــهــدف إزالـــة 
بالولوج  للباحثني  والسماح  عنها  املــادي  الطابع 

إليها«.

  

األكاديمي محمد مفتاح
يهدي خزانته للمركب الثقافي 

فـي ابـن أحــمد

في شعرية ديوان روض الزيتون لشاعر الحمراء
البيضاء،  بالدار  الثقافة  دار  عن 
صدر لألستاذ أحمد اليبوري، كتاب 
جديد من 167 صفحة، بعنوان: »في 
شعرية ديوان روض الزيتون لشاعر 
إبراهيم، يضم  بن  محمد  الحمراء«، 
ــواب  ــا وســبــعــة أبـ ــدخ مــقــدمــة وم

وملحقا تحليليا.
في  الكتاب  توجه  املقدمة  حددت 
قصائد  تحليل  على  تعتمد  مقاربة 
تطبيق  مــع  الـــديـــوان،  ومــقــطــعــات 
والقواعد  النصوص  تحليل  طرائق 
املدخل  أما  العربية،  للباغة  العامة 
عصر  إبــراهــيــم:  بــن  )محمد  الــعــام 
الناقد عند  فيه  فقد توقف  وسيرة(، 
التغيرات  خريطة  في  الشاعر  موقع 
ــى املــســتــويــات  ــل ــة، ع ــي ــخ ــاري ــت ال
والشعرية  والثقافية  االجتماعية 

املعاصرة له واملؤطرة إلنتاجه.

بحث  فــقــد  األول،  الـــبـــاب  أمـــا 
في  ــتــون«  ــزي ال »روض  مــوقــع  ــي  ف
إبراهيم  بــن  أن  ــك  ذل النقد،  مــرآة 
في  وبشعره  بحياته  الناس  شغل 
بل  واألربــعــيــنــيــات،  الثاثينيات 
وحتى بعد موته، وال يمكن تصنيف 
شعره في خانة واحدة، بينما تناول 
النصي،  التفاعل  الــثــانــي،  الــبــاب 
شاعر  وحدود  إمكانيات  عن  كاشفا 
الشعري  اإلبداع  مجال  في  الحمراء 
غير  وأغــراضــه  مستوياته  بجميع 
منساق وفق نموذج أسلوبي واحد، 
بل وفق طرائق مختلفة في التعبير، 
األبعاد  إلى  الثالث  الباب  وتطرق 
يعتبر  أن  يمكن  ــا  وم الــوجــدانــيــة 
»نوعا من التسامي في مجال اإلبداع 
رحلة  راسما  بالجمال،  عاقته  في 
انسجاما  أكثر  عالم  نحو  الشاعر 

الرابع  الباب  يتوقف  فيما  وهدوء«، 
واإلرادة«،  الوعي  بني  »الذات  حول 
نفسية  حالة  بوصفها  املعاناة  عند 
تتوزع فيها الذات بني الوعي باملأزق 
لينتقل  تجاوزه،  على  القدرة  وعدم 
الخامس،  الباب  في  اليبوري  أحمد 
طابع  ذات  قصائد  في  البحث  إلى 
إلى  ويخلص  ووطــنــي،  إصــاحــي 
ــا  وصــوره مــعــانــيــهــا  ــعــض  »ب أن 
َقت  وتلويناتها الداللية الصادقة، عمَّ
إبراهيم،  بن  محمد  في  الوطن  ُحّب 
شعره  مــن  الــجــزء  هــذا  يؤهل  مما 
والصوت  النابض،  القلب  ليكون 
الصادق، والضمير اليقظ، في ديوان 
البابني  ــي  وف ــتــون(،  ــزي ال )روض 
ــن، الـــســـادس والــســابــع،  ــري ــي األخ
التفات إلى أصداء ذات أثر في شعر 
الحرب  قبيل  من  الحمراء،  شاعر 

عربية  أصــداء  ثم  الثانية،  العاملية 
السياسية  األحـــداث  تعكسها  كما 
العربي،  الوطن  عرفها  التي  الكبرى 

في فلسطني وفي ليبيا«. 

مدرسة الداخلة بتيسة تطلق اسم مريم أمجون على مكتبتها 

استقبل املركب الثقافي بمدينة ابن أحمد، جهة الدار البيضاء 
والتي  مفتاح،  محمد  البارز،  املغربي  الناقد  خزانة  سطات، 
عقود  خمسة  ــدار  م على  جمعها  التي  الكتب  مئات  تضم 
باللغات الثاث: العربية واإلنجليزية والفرنسية، خال شهر 
نونبر املنصرم، لتكون قريبة من الباحثني والطلبة واملهتمني.
النقاد  أبــرز  من  مفتاح  محمد  أن  إلــى  اإلشـــارة  وتجدر 
تقاعده،  قبل  يدرس  كان  أكاديمي  وهو  العربي،  العالم  في 
القرن  ثمانينات  منذ  وتوالى  والنقدية،  األدبية  الدراسات 
الصيت،  ذائعة  وعربية  مغربية  بجوائز  تتويجه  العشرين، 
مجاله  في  وقعها  لها  كــان  دراســات  باسمه  ارتبطت  كما 

البحثي، من بينها كتابه »مجهول البيان«.

لجائزة  مؤهلتان  طويلتان  قائمتان 
الشيخ زايد للكتاب في دورتها السادسة 
في   ،2022-2021 موسم  برسم  عشر 
فرعي »التنمية وبناء الدولة« و»الفنون 
ثاثة  تضمنت  النقدية«،  والــدراســات 
كتاب مغاربة هم محمد نور الدين أفاية 

ومحمد الداهي وزهور كرام.
الترجمة،  فرع  في  القائمة  وتضمنت 
املغربي عبد النور خراقي، عن ترجمته 
الثقافات:  متعددة  »املــواطــنــة  لكتاب 
األقــلــيــات«  لحقوق  ليبرالية  نظرية 
عن  ــصــادر  ال كيمليكا،  ويــل  للكاتب 

الجامعة األمريكية في بغداد عام 2021، 
الدين  نور  محمد  الكاتب  تأهل  بينما 
في  للجائزة  الطويلة  القائمة  إلى  أفاية 
مؤلفه  عن  الدولة«  وبناء  »التنمية  فرع 
املركز  عن  الصادر  املعلقة«،  »النهضة 
سنة  والتوزيع  والنشر  للكتاب  الثقافي 
»الفنون  فــرع  فــي  تأهل  فيما   ،2020
الكاتب  من  كل  النقدية«،  والــدراســات 
محمد الداهي عن مؤلفه »السارد وتوأم 
االصطناع«،  إلــى  التمثيل  من  ــروح  ال
والباحثة زهور كرام عن كتابها »السرد 
الترابطي«  إلى  التجريبي  من  األدبــي 

حكومة  في  الثقافة  دائــرة  عن  الصادر 
الشارقة سنة 2021.

ووفق ما أوردته الجائزة في موقعها 
ــي، فــإنــهــا تــلــقــت فــي فــرع  ــرون ــت ــك اإلل
مشاركة،   290 الدولة«  وبناء  »التنمية 
بعدد  مقارنة  املائة  في   11 بلغت  بزيادة 
املشاركات في الفرع نفسه العام املاضي، 
والتي بلغت 262 مشاركة، فيما بلغ عدد 
والدراسات  »الفنون  فرع  في  املشاركات 
 199 مقابل  مــشــاركــة   273 الــنــقــديــة« 
املائة  فــي   37 بلغت  بــزيــادة  مشاركة، 

مقارنة بالسنة املاضية.

بتيسة  االبتدائية  »الداخلة«  مدرسة  إدارة  أطلقت 
الفائزة  أمجون  مريم  الطفلة  اسم  تاونات،  نواحي 

أحدثتها  مكتبة  على  للقراءة،  العربية  بالجائزة 
باملؤسسة لتشجيع تاميذها وتلميذاتها على 

القراءة.
مريم  حضرته  حفل  في  املكتبة  تدشني  وتم 

الوطنية،  التربية  وزارة  أمــجــون ومــســؤولــي 

وآباء  أمهات  وجمعيات  التعليمية،  املؤسسات  ومدراء 
لجمعية  اإلقليمي  الفرع  وأعضاء  التاميذ،  وأولياء 

تنمية التعاون املدرسي.
وجاء افتتاح هذه املكتبة مع الذكرى الثالثة 
بجائزة  أمــجــون  مــريــم  التلميذة  لتتويج 
بذلك  لتكون  العربي،  املستوى  على  القراءة 
تمنحها  التي  بالجائزة  تحظى  مغربية  أول 

دولة اإلمارات سنويا.
أمجون

مغاربة يطمحون 
للفوز  بجائزة الشيخ 
زايد للكتاب
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الضائعة الحقيقة 

فوكار.. الوجه الجديد لالستعمار 

الفرنسي في شمال إفريقيا
28

ملف
المدافعون عن العرش المغربي

من الفالحين إلى رجال األعمال 
6

سري

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

ال حديث يف مخيمات »النساء الداعشيات« 

إال  ــراق،  ــع وال بسوريا  التوتر  مناطق  يف 

يف  شرعت  التي  املغربية«  »العناصر  عن 

اإلحصاء وإجراء آخر الترتيبات، إلمكانية 

ترتيب عودتهن إلى املغرب يف وقت قريب.

بخالف  املغرب  أن  مطلعة،  مصادر  وتقول 

بهن،  ُغّرر  اللواتي  النساء  يعاقب  ال  أخرى،  دول 

يف  زميالتهن  من  أفضل  املغربيات  حظ  يجعل  ما 

»داعش« من دول أخرى، حيث تنتظرهن عقوبات 

حبسية قبل استئناف رحلة العودة.

  

تحليل إخباري
محاولة جـر المغرب إلى 

مستنقع اإلرهاب بمالي 
14

تحت األضواء

وهبي يبدأ مشواره بتحطيم معنويات

 الناجحين الكبار باسم حزب األصالة والمعاصرة 
3

£

كل متناقضات 

المرحلة تجتمع في شخص 

عبد اللطيف وهبي.. فقد 

وصل بشكل غامض إلى قيادة حزب 

»التراكتور«، بعد أن هجره زعماؤه 

الكبار(...)، وبعدما تسلم تركة آيلة 

للسقوط، نجح حزبه بشكل غير متوقع في 

احتالل الرتبة الثانية في انتخابات 8 شتنبر، 

ليتحول بين عشية وضحاها، من »حالم« 

بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، إلى 

حليف لحزب التجمع الوطني لألحرار.. ولكل 

مرحلة خطابها، فهو اليوم يقول لعزيز أخنوش: 

»أشكرك أخي الرئيس على ثقتك« وهو 

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

فهل يكون وهبي »لغز المرحلة« قادما بقوة، 

أم أنه ذاهب بحزبه نحو المجهول بعد امتطائه 

قريبا صهوة حصان »الوزارة«، بعد تحالف ثالثة 

أحزاب كبرى، هي االستقالل واألحرار واألصالة 

والمعاصرة، بمرجعياتها المتناقضة ؟

 الوزراء المرشحون£ 

للبقاء في حكومة 
أخنوش

انتخابات على إيقاع 

التهديد

5

17

كواليس

مع الحدث

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

WAHBI

2

تفاصيل  أخرى  داخل  العدد

سري

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

19
65

ي المغرب منذ  
م 1 ف

ة رق
األسبوعي

ض املناطق 
ت األمنية يف بع

م السلطا
لم يكن أما

ليلة  االنتخابية  السهرة  امتداد  أمام  يار 
خ من 

لتجنب  احلظر«،  »رفــع  إعــالن  إال  ت، 
التصوي

التي  ت 
رارا

الق ن 
إ بل  ني، 

املواطن ع 
م االصطدام 

بار تأخر 
ني االعت

ط، أخذت بع
ن الربا

صدرت م

بار 
ني االعت

ما أخذت بع
ت، ك

ب التصوي
ض مكات

بع

ز الفرز.
ق إلى مراك

ل الصنادي
عملية نق

جتول 
»حظر  ض 

فــر أعلنت  قد  احلكومة  وكانت 

أنحاء  ة 
كاف ليال يف  التاسعة  ة 

الساع ن 
م ابتداء  ليلي« 

التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  الــوطــنــي،  الــتــراب 

االحترازية يف مواجهة وباء »كورونا«.
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ل إخباري
تحلي

ط 
ب الوزراء وسقو

ليلة هرو

التنمية
ب العدالة و

حز

1
4

ت األضواء
تح

ي الذي 
قاب

 الن
ل الزعيم

رحي

ص«
»اللصو

ف الوزراء بـ
وص

3

ضائعة
ال ة 

الحقيق

لثاني 
ن ا

ض الحس
عندما رف

القذافي   ة 
تصفي

2
8

ف العدد
مل

ء  األزمة  
ت إنها

سيناريوها

بانية
اإلس المغربية 

6

ظين
المحظو ة 

حكوم

طين«
»المزلو

 في بلد 

التفاصيل 

ي  ركن
 ف

ن السطور«
»بي

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah

  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC

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

 أو عبر البريد اإللكتروني:
)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

عليه،  يكون  عما  غالبا  يتغير  ال  األربعني  :»ابن  كثير  ابن  يقول 
الحجة، وليس  الفهم والحلم وتقوى  العقل ويكمل  وفي األربعني يتناهى 
بلوغهم  بعد  بالرسالة  أقوامهم  إلى  بعثوا  األنبياء  أن  من  ذلك  على  أدل 
وقد  نبيا  وسلم  عليه  هلل  صلى  محمدا  تعالى  هلل  بعث  فقد  األربعني، 
عليه  موسى  قصة  في  تعالى  قوله  وفي  عقله،  وتمام  حنكته  اجتمعت 
آتيناه حكما وعلما((، فإن قرن بلوغ  بلغ أشده واستوى  ))وملا  السالم: 

األشد باالستواء، وهو أن يجتمع أمره وقوته وتكتمل وينتهي شبابه«.
حلقة،  األربعني  ناهزت  التي  مذكراتي  أكتب  وأنــا  لي  تبادر  هكذا 
تواصل  بفكرة  ابتدأت  التي  وهي  بذاته،  قائما  كتابا  أصبحت  وأنها 
»كورونا«  أيام  في  االجتماعي،  التواصل  صفحات  في  األصدقاء  بني 
لم  التي  مذكراتي  مع  التجاوب  هذا  أجد  أن  يسعدني  لذلك  العصيبة، 
قراءها  أحرم  أن  أرد  ولم  اكتمل رشدها ونضجها،  لي وحدي، وقد  تعد 
جميلة  مدينة  وفي  جميل  شاطئ  ذات صباح أمام  أفقت  إذا  حتى  منها 
سبق أن كتبت عنها في املذكرات والقى املقال آنذاك إقباال ونشرته بعض 
الصحف، ألن املسائل العفوية في الكتابة واإلبداع تكون لها غالبا نكهة 
أجمل  وتكون  معاشة،  واقعية  إلى  كاتبها والقراء  تنقل  خاصة، ألنها 
أمام  وتــراءى  أفكار  من  خلده  في  دار  ما  كل  عن  الكاتب  يحكي  عندما 

عينيه من تقلبات الزمان وتغيرات املكان.
عز  في  طنجة  إلى  البيضاء  من  ينقلني  أن  مهني  التزام  أراد  لقد 
الذي  الحجر  ذلك  من  أخرج  ألن  فرصة  وكانت  االحترازية،  اإلجــراءات 
اقتنعت بعد االبتعاد عن األصدقاء واألحباب والزمالء، أن أبالغ أحيانا 
فيه، وأن أكون أكثر تشددا، ولوال التزامات مهنية سابقة ما كنت ألتحرك، 
ظهر  على  عشت  وإن  الرسمية  املهمات  في  إال  الطائرة  أركــب  لم  فأنا 
القارة  وطبيعة  بالدي  طبيعة  فيها  أكتشف  الزمان  من  عقودا  سيارتي 

األوروبية الجميلة.
ومن بالدنا، وفي عز اإلجراءات االحترازية، لم أتحرك إال بعد التلقيح 
الحذر  إلى  لترجعنا من جديد  »دلتا«  التحرك، دخلت  بدأت  الثاني، وملا 
الشديد، فمصيرنا لم يتغير كثيرا منذ خمسني سنة في مواجهة األوبئة 

رغم التقدم العلمي.
لترا  أحمل  وأنا  طنجة  محكمة  في  زمالئي  دهشة  كانت  ربما  كذلك 
األستاذة  املهنة،  أيقونة  أرادت  وعندما  مزدوجة،  وكمامة  املعقمات  من 
السباعي،  الجليل  األستاذ  رفقة  زميلها  وفادة  إكرام  كاميليا،  الكريمة 
اللقاء في مكان مفتوح وعرضت عليهما فيال  اشترطت عليهما أن يكون 
»جوزفني« البعيدة شيئا ما عن وسط املدينة، وكانت جلسة جميلة أرادت 
الزميلة العزيزة املحامية بامتياز والسياسية باعتزاز، أن توثقها بصور 
كما  شعرها  الفتنة  بيد  وتسوي  املفضلة،  قهوتها  تحتسي  وهي  جميلة 
قال محمود طه، وأرادها ذ. السباعي تساؤالت عن قصتي مع هذه املدينة 
الجميلة بعدما أصبح كل قرائي يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن حياتي، 
وأصدقائي،  وأشعاري  وفالحتي  وحفدتي  أبنائي  إلى  الــورود«  »أم  من 

وحتى مغامراتي وأمكنتي املفضلة، وهذه ضريبة املذكرات. 
8 سنوات في هذه املدينة الجميلة، عندما ابتليت  وتذكرت يوما منذ 
حافلة  بواسطة  قضائية  انتخابية  حملة  أقــود  أن  زمالئي،  من  بدافع 
فزادهم  بربهم  آمنوا  شبابا  تضم  وكانت  التغيير«،  »حافلة  سميناها 
رشدا، وضحكت القاعة كلها على مخاطبة أحد الزمالء، الذي كان عزيزا 
سؤاال  الصحفيني  أحد  لسان  على  ومــرر  انتخابية،  حملة  عز  في  علي 
قلبه  أن  أعرف  كنت  ألنني  وراءه،  كان  أنه  علمت  ولكن  داخليا،  اعتبرته 
كان مع علي لكن سيفه كان مع معاوية، فخاطبته باسمه، فضحك وضحك 
كل القضاة: »إن املرأة العفيفة غير محتاجة ألن تقول بأنها عفيفة زميلي 
الزميل  وفهم  مخلصني«،  أصدقاء  يجدن  قلما  كالحكام  النساء  العزيز، 
العزيز ونقل ملن أرسلوه الرسالة وقالوا له: »الحمد لـله الذي لم يقل إال 

هذا، املرة املقبلة ال تستفزوه حتى ال يقول أكثر!«.
لذلك، كان خصومي في االنتخابات يحاولون ما أمكن تجنب االصطدام 
الستار،  وراء  كانوا  الحقيقيني  خصومي  أن  جيدا  أعلم  كنت  ألني  معي، 
دروبها  لها  والسياسة  السياسة  من  جزء  فاالنتخابات  حقهم،  من  وهذا 

وأزقتها الضيقة، لذلك يجب دائما قياس ممراتها قبل خوضها.

ذكرياتي مع 
طنجة وفيال 

»جوزفين« التاريخية

يتبع
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ملناهضة  العاملي  اليوم  بمناسبة 
العنف ضد املرأة، عادت قضية تورط 
اغتصاب  فــي  ملــجــرد  سعد  الــفــنــان 
شــابــتــني بــفــرنــســا، إلـــى الــواجــهــة، 
الناشطات  من  العديد  دعــت  بعدما 
للتعبير  كطريقة  أعماله  مقاطعة  إلى 
املسيئة  تصرفاته  من  غضبهن  عن 
تــعــبــيــرهــن، حيث  ــق  ــ وف لـــلـــمـــرأة، 
اجتاحت مواقع التواصل االجتماعي 
اإلذاعــات  أصحابها  يطالب  عريضة 
الوطنية، بعدم الترويج ألغاني سعد 
ملجرد ومنعها من العرض، بمبرر أن 

اعتداء  قضية  في  متهم  صاحبها 
واغـــتـــصـــاب، مــعــتــبــريــن في 

أن مواصلة  تعليقاتهم، 
بث أغاني »املعلم« كما 
يلقبه جمهوره، »إهانة 

لــلــنــســاء املــغــتــصــبــات 
وأيضا  واملعنفات«، 

»ضحايا«  لـ
ملجرد.

اليوم العالمي 
لمناهضة العنف 
ضد المرأة أسوء 

أيـام سعـد لمجـرد

جمال المغربيات 
يورط الفنانة بلقيس

مع الخليجـيات

بلقيس،  فتحي  اليمنية  الفنانة  وجدت 
نفسها في ورطة مع النساء الخليجيات، 
بــســبــب تــصــريــحــاتــهــا األخـــيـــرة حــول 
من  وجمالهن  ببشرتهن  تعلمهن العناية 
من  ملوجة  عرضها  مما  املغربيات،  طرف 
االنتقادات جراء التصريحات التي أدلت 
عالمتها  إطالق  حفل  خالل  مؤخرا،  بها 
أعربت  حيث  البيضاء،  بالدار  التجارية 
عن  الخليجيات،  متابعاتها  من  العديد 
جمال  عن  حديثها  طريقة  من  غضبهن 
العديد منهن  التي وصفتها  الخليجيات، 

باملستفزة وال تمثلهن إطالقا.
حلت  قــد  الفنانة اليمنية  وكــانــت 
أجل  من  باملغرب،  املنصرم  األسبوع 
وأيضا  التجارية،  عالمتها  إطــالق 
أغنيتها  كليب  فيديو  لتصوير 
ضواحي  الــجــديــدة  املغربية 
إشــراف  تحت  مراكش،  مدينة 

طاقم فني وتقني مغربي.

الكوميدي جاد المالح 
يصف مسـرح الـدار البيضـاء 

بالجـوهرة
صرح املمثل الكوميدي املغربي جاد املالح، 
أن مسرح الدار البيضاء الكبير سيفيد أهل 
للفنانني  املجال  عامة، وسيفتح  الفن بصفة 
بــفــضــاءاتــه،  عــروضــهــم  لتقديم  ــب  ــان األج
أن  متابعيه،  أسئلة  عن  جوابه  في  موضحا 

املسارح  أفضل  البيضاء من بني  الدار  مسرح 
في العالم، واصفا إياه بالجوهرة.

وكباقي  يرغب  أنــه  إلــى  املالح  جــاد  ــار  وأش
الفنانني، في تقديم عرضه ولقاء جمهوره 

وقــال: »ســأقــدم  الفضاء،  بهذا 
عندما  بــبــلــدي  عــرضــي 

تتاح لي الفرصة«.



28

الضائعةالحقيقة
العدد: 1584 من 3 إلى 9 دجنبر 2021

على  تظهر  لــم  جزئية  هــنــاك 
تكشفها  ولــكــن  األحــــداث،  صفحة 
للمحاكمتني،  الطويلة  الجلسات 
بني  كان  الذي  الكبير  الخالف  وهي 
الرجالن  يكن  فلم  وأوفقير،  الدليمي 
حياتهما،  في  ما  شيء  على  يتفقان 
كانت عالقتهما عبارة عن صراع  بل 

طويل، لم ينهه إال موتهما معا.
املختلفة  الــنــظــرة  ــى  إل ــة  وإضــاف
السياسية  التطورات  تجاه  للرجلني 
يجمعهما  يكن  لــم  فإنه  الداخلية، 
والذين  نعمتهما،  لولي  الــوالء  إال 
وعرفوا  طــويــال،  الرجلني  عايشوا 
كانوا  ومعامالتهما،  أساليبهما 
يعرفون عمق الصراع والتنافس بني 
املغربية  املعارضة  وتجاه  الرجلني، 
أوفقير  موقف  كان  الخصوص،  على 
مبنيا على التنكيل واملحاربة، بينما 
املعارضة  مع  الدليمي  عالقات  كانت 
منطلقة من إصالح ما يهدمه أوفقير، 
جميع  باعتراف  كان،  أوفقير  إن  ثم 
عميال  الفرنسية،  الحكومة  أجهزة 
»سديك« منفذا  للمخابرات الفرنسية 
ألوامرها، بينما ليس هناك تشكك في 
وطيد  ارتباط  على  كان  الدليمي  أن 
باملخابرات األمريكية »سي. آي. إي«، 
ولم تكن عالقة الرجلني أكثر فرقا عما 
أن  كما  املنظمتني،  عالقة  عليه  كانت 
تصرف الدليمي وقراره تسليم نفسه 
ملطار  بعد وصوله  الفرنسية  للعدالة 
أكتوبر   18 يــوم  فجر  فــي  ــي«  »أورلـ
وجهها  كــبــرى  صفعة  ــان  ك  ،1966
في  أخرى  وعالمة  ألوفقير،  الدليمي 
الرجلني  بني  الطويل  الصراع  سجل 
التي  الصدمة  عنف  إال  يضاهيها  ال 
تــعــرض لــهــا أوفــقــيــر عــنــدمــا صــدر 
جوان   5 يوم  الدليمي  ببراءة  الحكم 
على  املؤبد  بالسجن  والحكم   ،1967
للمحكمة  ثبت  ولو  وإدانته،  أوفقير 
حيث  بنبركة،  بموت  تعلق  األمر  أن 
لم يمت بعد، لكان الحكم  إنه قانونا 

على أوفقير قد كان حكما باإلعدام.
الــصــدمــة التي  ــان عــنــف  كـ لــقــد 
لم  عندما  باديا،  أوفقير  لها  تعرض 
امللكية  »البوينغ«  ضرب  عن  يتورع 
1972، وكان الدليمي  16 غشت  يوم 

أحد ركابها.
صـــراع بــني الــرجــلــني، ربــمــا كان 
سباقا  بنبركة  قضية  فــي  يكتسي 
الدليمي  سفر  كان  ولربما  بينهما، 
في  أوفــقــيــر  يفعله  ــا  م الســتــطــالع 
وربما  عليه،  للتجسس  أو  باريس، 
ــرار االتـــصـــال بني  ــم لــضــمــان اســت

بنبركة والقصر.
كثيرة هي األحداث التي ال تتراءى 
اســتــقــرار  بــعــد  إال  واضــحــة  جلية 
هي  وكثيرة  بها،  املحيطة  الظروف 
يظهر  ال  التي  التصريحات  أيضا 
عن  انــفــصــالــهــا  بــعــد  إال  مــغــزاهــا 
ذلك  من  فيها،  أدليت  التي  الظروف 
أدلى  للدليمي،  الهام  التصريح  هذا 
لجريدة   ،1966 أكتوبر   19 فــي  بــه 
أن  قبل  أي  اللبنانية،  »الــحــيــاة« 
يسلم نفسه للعدالة الفرنسية، ولكنه 
واأللغاز.  باملفارقات  مليء  تصريح 
رجوع  ننتظر  كنا  ))لقد  فيه:  يقول 
وربط  املغرب  إلــى  بنبركة  املهدي 
فوجئنا  ولكننا  مــعــه،  االتــصــال 
أن  وأكــيــد  باختطافه،  بــاريــس  يف 
علم  على  كانوا  اختطفوه  الذين 
لتأمني  معه  اجلارية  باالتصاالت 
توجهت  ولقد  للمغرب..  رجوعه 
رسمي  موعد  على  بناء  باريس  إلى 
الذين  بنبركة،  بخاطفي  لالتصال 
املهدي  أن  لنا  وأكـــدوا  بنا  اتصلوا 
مستعدون  ولكنهم  أيــديــهــم،  بــني 
مقابل  فقط،  املغرب  يف  لتسليمه 
لم  إنني  وحيث  مرتفع.  مالي  قدر 
أكن أتوفر على القدر املطلوب، فقد 
قلت لهم بأننا مستعدون لدفع املال 
املغرب  إلى  بنبركة  وصــول  مبجرد 
وبذلك  الــظــروف،  أحسن  ويف  حيا 
باختطاف  يتعلق  األمر  أن  اكتشفنا 
يستهدف املساومة، وأننا كنا ضحية 

يستهدف  إجرامي  اختطاف  عملية 
مقايضة املهدي بنبركة((.

إن هذا التصريح لكفيل وحده بأن 
االحتماالت..  من  واسعة  آفاقا  يفتح 
كاشفة  أضــواء  يرسل  جهة  من  فهو 
على مهمة الدليمي في باريس، ومن 
التنسيق  انعدام  يثبت  أخرى،  جهة 
الذي  أن  إال  والدليمي،  أوفقير  بني 
ضحية  كانا  الرجلني  أن  هو  حــدث، 
عــمــلــيــة مـــزايـــدة ومــقــايــضــة، كــان 
وعندما  لها،  ضحية  نفسه  أوفقير 
على  املــســؤولــيــات  لتفصيل  نصل 
الكثير  سنجد  الفرنسي،  الصعيد 
أن  كيف  تثبت  التي  البيانات  مــن 

على  لعبت  الفرنسية  املــجــمــوعــة 
في  ودخلت  الدليمي،  وعلى  أوفقير 
املختطف  الشخص  مقايضة  عملية 
ــاديــر ضــخــمــة من  ــع مــق مــقــابــل دفـ
العاملية  الفضيحة  ــا  وإم املــاليــني، 
املغرب، وكانت  التي ستشوه سمعة 
تلك  فــي  فعال  الفرنسية  الصحف 
بدون  الضغوط  هذه  تمارس  األثناء 

علم منها، وتسهم في عملية املزايدة 
نهم  إال  مقابل  على  تحصل  أن  دون 

الرأي العام الفرنسي والدولي.
إن ما سيأتي من بيانات، سيظهر 
كيف أن املهدي بنبركة انتقل من يد 
إلى يد، ومن مجموعة إلى مجموعة، 
ــار انــتــظــار الــحــصــول على  فــي إطـ
بلغت  وقــد  تسليمه،  مقابل  أمــوال 
من  مليار  نصف  األحيان  بعض  في 
كتبت   ،1966 فبراير  وفي  السنتيم، 
الفرنسية،  الــيــهــوديــة  الصحفية 
بشؤون  واملهتمة  االطالع،  الواسعة 
املــغــرب، »جــوزيــت ألــيــا« فــي مجلة 
ــدد 2  ــور« عـ ــات ــرف »نــوفــيــل أوبــســي

بيير  السابق  الــوزيــر  إن  فــبــرايــر: 
كــان وزيـــرا للشؤون  ــذي  ال جــولــي، 
لها  صــرح  والــتــونــســيــة،  املغربية 
الــفــخ، يف  ))أوفــقــيــر سقط يف  ــأن  ب
مصيدة نصبها له اإلرهابيون الذين 
روت  كما  بهم((،  اتصال  على  كــان 
الفرنسي  الصحفية أن رجل األعمال 
كلوسترمان، الذي كان صديقا للملك 

املغربي، ومعروفا من طرف األوساط 
السياسية املغربية، وصديقا للمهدي 
مع  تقابل  بأنه  لها  صــرح  بنبركة، 
أوفقير، الذي اعترف له قائال: ))لقد 

ضحكوا علي((.
أحد  ضحيته  ذهب  خطير،  ضحك 
ولكنه  الكبار،  املغاربة  السياسيني 
خاطئ،  الختيار  ومحكا  فرصة  كان 
دفع فيه املغرب وسمعته ثمنا باهظا، 
وقد كان الخطأ املغربي فادحا، سواء 
وزير  سمعة  على  الحرص  حيث  من 
داخليته آنذاك، أوفقير، أو من حيث 
وأوســخ  أخطر  ــى  إل أوفقير  لجوء 
الذي  الوسط  ذلك  فرنسا،  في  وسط 

مقياس  واملــســاومــة  القتل  يعتبر 
أيضا  فادحا  الخطأ  وكان  التعامل، 
حينما  بنبركة،  املــهــدي  طــرف  مــن 
مع مجموعة  والتعامل  االتصال  قبل 
ــرنــســيــني، وعــقــد  ــف اإلرهـــابـــيـــني ال
»فيكون«،  مع  مطولة  عمل  جلسات 
العميل  املجنون،  اإلرهابي  السفاح 
الصحف  كانت  والــذي  للمخابرات، 
وال  أنشطته  كــل  تغطي  الفرنسية 
الفرنسية  الــتــلــفــزة  عــلــيــه  تــبــخــل 
بشاشتها، في الوقت الذي كان يمهد 
فيه لـ»إنجاز فيلم مربح مع بنبركة«.

من الجانب الفرنسي:
اعتبار  في  مبالغة  وال  مغاالة  ال 
اختطاف  قضية  في  الفرنسي  الدور 
وليست  أســاســيــا،  بنبركة  املــهــدي 
الــدور  وبــني  بينه  مقارنة  أي  هناك 

الذي قامت به أية أياد أخرى.
والجهود،  األيـــدي  تكاثفت  فقد 
على اختالف مشاربها واتجاهاتها، 
املصلحي  بالوازع  بعضها  مدفوع 
ــادي، والــبــعــض اآلخـــر بــالــروح  ــ امل
شكل  لكل  الرافضة  االستعمارية 
السياسي  االنــطــالق  ــال  أشــك ــن  م
املستقل،  املغرب  في  واإلصــالحــي 
اعتبار  بحكم  مدفوع  آخر،  وبعض 
إعادة  مراحل  من  مرحلة  االختطاف 
املغرب،  في  الفرنسي  النفوذ  إقرار 
وربما الرجوع الفرنسي إلى املغرب، 
املــهــدي  اخــتــطــاف  يــكــن  ــم  ل بينما 
للطرف  بالنسبة  واغتياله،  بنبركة 
املغاربة  العرب  أولئك  إال  األكــبــر، 
الذين كان الفرنسيون أيام االحتالل 
على  شأنهم  في  يكتبون  للمغرب، 
ــواب عــمــاراتــهــم: »مــمــنــوع على  أبـ

املغاربة والكالب«.
والخلفيات  ــع  ــدواف ال واجتمعت 
الفرنسية  العناصر  هذه  تربط  التي 
بقيت مكتوبة  كلها في وثيقة واحدة، 
املهيمنة  الروح  على  شاهدة  للتاريخ، 
وتجاه  املغرب،  تجاه  الفرنسيني  على 
التي  الوثيقة  وهــي  بنبركة،  املهدي 
عثر عليها صدفة وأدرجت في ملفات 
التي  األسئلة  عــن  عــبــارة  املحكمة، 
بخط  الفرنسية،  املخابرات  حضرتها 
أحد أعمدتها »لومارشان«، والتي كان 
األجوبة عنها من  مفروضا استخراج 
الحديث  وسيأتي  بنبركة،  املهدي  فم 
عنها وعن جزئياتها في فصول قادمة.
فليست  الفرنسية،  املسؤولية  أما 
تغطية  وال  اتهام،  أو  تعبير  مجرد 
كل  عنها  كتب  فقد  أخــرى،  ألطــراف 
ذوي الضمائر الحية من الفرنسيني، 
يكفي  ما  والصحفيني،  املعلقني  وكل 
إلثبات اإلدانة في حق فرنسا.. حتى 
الرجال  كبار  أحد  دوغــول،  الجنرال 
الفرنسي،  الــتــاريــخ  عرفهم  الــذيــن 
في  والسياسة  الدهاء  أقطاب  وأحد 
تجمد  املــعــاصــر،  العاملي  الــتــاريــخ 
أحد  فــاجــأه  عندما  فمه  فــي  الــكــالم 
عن  محرج  بسؤال  يوما  الصحفيني 

قضية املهدي بنبركة.

يتبع

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

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

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

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم

مصطفى العلوي

االختطاف  والمختطفون24الحلـقــة

اأ�سـرار اخلـالف بـني اأوفـقري والدلـيمي

أوفقير والدليمي سنة 1965، ويظهر على مالمحهما التباعد في شخصيتيهما

ال مغاالة وال مبالغة في اعتبار الدور الفرنسي في قضية 
اختطاف المهدي بنبركة أساسيا، وليست هناك أي مقارنة 

بينه وبين الدور الذي قامت به أية أياد أخرى


