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كواليس األخبار ملف العدد
بنعتيق يطالب بانتخاب الكاتب

 األول من المؤتمر مباشرة
لماذا ال يوجد ميثاق للمعارضة 

4على غرار ميثاق األغلبية ؟ 6

 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

عزيز  حكومة  يف  املتزوجات  الوزيرات  محنة 
ساهم  التي  الوزيرة  فبعد  تنتهي..  ال  أخنوش 
التي  والوزيرة  تبدأ،  أن  قبل  إسقاطها  يف  زوجها 
العام،  الكاتب  من  أكبر  منصب  يف  زوجها  عينت 
جاء الدور على وزيرة أخرى، توجد يف قلب قضية 

»طالق« مع زوجها.
مدونة  تعديل  ملف  ستفتح  احلكومة  كانت  فــإذا 
السنني  يف  الطالق  لقضايا  املهول  واالرتــفــاع  ــرة،  األس
ويدور  يجري  ما  على  لالطالع  فرصة  فهذه  األخيرة، 

قبل الشروع يف التشاور حول املوضوع. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الترتــيب: 134 / 164

الحرية ترجع بالمغرب إلى الوراء 
التـقارير الدولـية فـي 

تواصل التقارير الدولية انتقاد مؤشرات الحرية في المغرب، حيث أن آخر التقارير يصنف بالدنا في المرتبة التاسعة، 

بعد كل من إسرائيل واألردن ولبنان وتونس والكويت وقطر واإلمارات وعمان.. وهو ما يدفع إلى التساؤل عن أسباب هذا 

التراجع الذي يتراوح بين صورة منطقية وصورة كاريكاتورية)..(.

2410 ير صحراويةتقر كواليس 

هل هي بداية التفكك ؟أيـــن القــــــانون ؟

أرقام مهولة 
لتهريب األموال 

المغربية نحو الخارج

وزير من البوليساريو 
يعترف: نحــن لسنا 

دولـة وغالي ليس رئيسا

411 ربورتاجكواليس األخبار

صادم.. مقــرر لوزارة 
يثــير  األوقــاف 

»الـمـثلية« مصطلح 

الساعة اإلضافية 
تعمق أزمــة األســر 

والتــالميذ
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1587 من 24 إلى 30 دجنبر 2021

بلينكن يتمنى فتح سفارة 
مغربية في تل أبيب 

الرباط. األسبوع 

أنطوني  األمــريــكــي،  الخارجية  وزيـــر  عبر 
االتصال  مكتبا  يتحول  أن  في  أمله  عن  بلينكن، 
في  سفارتني  إلى  وإسرائيل  باملغرب  الخاصني 
التي  الخطوات  أن  معتبرا  القريب،  املستقبل 
جاءت عقب إبرام شراكات بني الرباط وتل أبيب 
في عدة مجاالت، وتبادل الزيارات وفتح الخطوط 

الجوية، إيجابية بالنسبة للمنطقة بأكملها.
تقدمان  أبيب  وتــل  الرباط  أن  بلينكن  وقــال 
الدبلوماسية،  تحققه  أن  يمكن  الــذي  النموذج 
وكيف يمكن أن تساهم في تحقيق التفاهم حول 
انفتاح،  بكل  الخالف  ونقاط  املشتركة  األهــداف 
مؤكدا التزام بالده لدعم »اتفاقات أبراهام«، وهي 
االتفاقات التي بدأت مع الرئيس السابق دونالد 
ترامب وأسفرت عن تطبيع دول عربية لعالقاتها 

مع إسرائيل.
وزيــر  مــســاعــدة  ــرت،  ــب الم يائيل  واعــتــبــرت 
الخارجية األمريكي، أن »اتفاق التطبيع املغربي 
اإلسرائيلي ليس فقط عنصرا إيجابيا إلسرائيل 
في  سيساهم  اتفاق  هو  بل  وحدهما،  واملغرب 
استقرار املنطقة، وعنصرا حقيقيا مهما لتحقيق 

أهدافنا االستراتيجية«.
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية ناصر 
االتفاق  التزامات  نفذت  »اململكة  أن  بوريطة، 
األمريكية  املتحدة  الواليات  وبني  بينها  الثالثي 
دبلوماسية،  مهام  تفعيل  خالل  من  وإسرائيل، 

وتوقيع سلسلة من االتفاقات، 
الرسمية  الزيارات  وتبادل 

وتفعيل التعاون القطاعي«.
ــطــة أن  ــوري ــر ب ــب ــت واع
لالتفاق  ــى  األولـ ــذكــرى  ال
على  لــوعــد  تــجــديــدا  تعد 
ويتعلق  مستويات،  ثــالث 
إزاء  أصيل  بالتزام  األمر 

وبناء  األشــخــاص، 
لشراكة،  ملموس 
من  فعال  والتزام 

أجل السالم.

بقلــم               الطيب العلوي

عن أي حّرية 
؟ يتــــحــدثــون 

الدولي  النقد  صندوق  بعثة  أنهت  أن  بعد 
سعر  ارتفاع  بأن  وأقرت  املغرب،  مع  مشاوراتها 
اليقني«)...(  »عدم  أسمته  بما  مصحوب  الدرهم 
بشأن الطابع العابر أو املستمر لعدد من الضغوط، 
ورأت في إصالح سعر صرف الدرهم فرصة جيدة 
رد  جاء  التضخم،  واستهداف  االنتقال  لتسريع 
السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك املغرب، 

بالرفض، معّبرا عن أن الوقت غير مناسب لذلك.
فبني  يكفينا«،  فينا  ــي  ــّل »ال حــق،  معه  ربــمــا 
»كورونا« وعواقبها، و»أوميكرون« وترّددات »حل 
فباألحرى  شيء،  ألي  مناسب  غير  الوقت  ســّد«، 
التقارير التي نحن في غنى عنها، والتي أطلعتنا 
من   134 املرتبة  العام  هذا  احتل  املغرب  أن  على 
الحرية  مؤشر  يخص  فيما  دولـــة)...(   164 بني 
العاملي لسنة 2021، والذي أصدره مؤخرا املعهد 
األبحاث  معهد  مع  بشراكة  »فــرايــزر«  الكندي 
من   146 الرتبة  يحتل  بينما  »كاتو«،  األمريكي 
حيث الحريات الفردية، والرتبة 102 فيما يخص 

مؤشر الحرية االقتصادية.
لحالة  صورة  ترسم  املؤشرات  هذه  كانت  إذا 
أخرى  وتارة  منطقية  تارة  العالم«،  عبر  »الحرية 
كاريكاتورية)...(، باالعتماد على معطيات واسعة 
الحريات  يخص  مــا  كــل  حــول  تحوم  الــنــطــاق، 
أاّل  فيجب  واالقــتــصــاديــة،  واملدنية  الشخصية 
إنجازها،  على  الساهرة  املعاهد  عملة  أن  ننسى 
اجتماعيا  مفهوما  الحرية  اعتبار  على  تقتصر 
يعترف بكرامة األفراد، ويكون له وجود ملا تغيب 

مجموعة من »القيود القسرية«.
هكذا،  تصنيفنا  إلى  أّدى  ما  في  النبش  وقبل 
والذي ال بد لنا بعده من املرور من باب املواساة 
واملؤازرة، أي املقارنة مع الجيران: فبني منطقتي 
املغرب  احتل  إفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق 
واألردن  إسرائيل  من  كل  بعد  التاسعة  املرتبة 
ولبنان وتونس والكويت وقطر واإلمارات وعمان، 
املغرب  دول  بــني  الثاني  ُمصّنفًا  بذلك  ليكون 
والجزائر  موريتانيا  وأمام  تونس،  بعد  العربي، 
املــغــربــي)...(  الــطــمــوح  ــاب  ب مــن  ــا  أم وليبيا، 
أن  بالذكر  فالجدير  أفضل،  بمستقبل  والحلم 
األولى احتلتها كل من سويسرا  الخمسة  املراكز 
وإيرلندا،  وإيستونيا  والدانمارك  ونيوزيلندا 
مصر  من  كال  فتخص  األخيرة،  الخمسة  بينما 

والسودان واليمن وفينزويال، وأخيرًا سوريا.
يذكر أن مؤشرات معاهد »فرايزر« و»كاتو«، تعد 
من بني املعطيات ذات املقاييس األشد دقة، مادامت 
معطياتها تأخذ بعني االعتبار أزيد من 98 % من 
أكدت  التي  نفسها  املعطيات  وهي  العالم،  سكان 
أن السنة التي سنودعها عرفت تراجعًا عاّما لدى 
كل الدول فيما يخص مستوى الحّريات الفردية، 
في  يعيشون  العالم  سكان  من   %  83 أن  حيث 
املناطق التي عرفت تراجعا في املستوى املذكور، 
التي  املناطق  في  يعيشون  منهم   %  17 بينما 
راجعة  استنتاجات  الحّريات..  في  تقّدما  عرفت 
بال شك إلى القيود التي استلزمتها الجائحة، بني 
منع التنقل والسفر، والتباعد الجسدي، وإلزامية 
يطرح  هنا  ومن  إلخ،  اللقاح...  وفرض  الكمامة، 
دامت  ما  املخجل:  للرقم  املرافق  املهني،  السؤال 
ما  الجميع)...(،  على  أثرت  قد  »كورونا«  جائحة 
انفرد  التي  األخرى  واملعيقات  األسباب  إذن  هي 
أواخر  في  هكذا  مقذوفا  نفسه  ليجد  املغرب  بها 

الترتيب ؟!

ّ

الزناكي

الرباط. األسبوع

تداول املكتب السياسي لحزب التقدم 
األخير،  اجتماعه  خــالل  واالشتراكية، 
تتعلق  لــوثــيــقــة  الــعــريــضــة  الــخــطــوط 
الحادي  الوطني  للمؤتمر  بالتحضير 
للتفكير  »مداخل  بعنوان:  للحزب،  عشر 
أولية  أرضية  تعد  والتي  والــنــقــاش«، 
للنقاش  محلية  ورشــات  حولها  تنظم 

والتبادل.
بعد  ما  مرحلة  حــول  غموض  ويلف 

هلل،  بنعبد  نبيل  الحالي،  العام  األمــني 
الساخنة  الــنــقــاشــات  ظــل  فــي  خــاصــة 
خالل  املعارضة  أحــزاب  تعرفها  التي 
تحقيق  في  فشلها  بعد  األخيرة،  الفترة 
التشريعية  االنتخابات  في  نتائج جيدة 
بعض  ظهور  إلــى  باإلضافة  السابقة، 

الحركات التصحيحية داخلها.
داخلية،  خالفات  »الكتاب«  ويعيش 
من  التخلص  العام  األمــني  قــرر  بعدما 
بعض أعضاء املكتب السياسي، الشيء 
تجاذبات  يعيش  الــحــزب  جعل  الـــذي 
داخــلــيــة، أســفــرت عــن الــتــوصــل لهذه 

الوثيقة للبحث عن مخرج لألزمة.

الوزير المحامي يغضب إخوانه

عبد اللطيف وهبي يفجر المحاكم
الرباط. األسبوع

تعيش  اململكة  محاكم  مختلف  زالــت  ال 
شلال تاما وشبه تام في بعض املدن، بينما 
أصبحت محاكم أخرى محاطة بقوات األمن 
االحتجاجية  الوقفات  بسبب  العمومي، 
مقاطعة  قـــررت  والــتــي  املحامني  لهيئات 
موحد  موقف  واتخاذ  القضائية  الجلسات 
قرار  على  احتجاجا  الهيئات  جميع  بني 
املحامني غير  التلقيح ومنع  إجبارية  فرض 

امللقحني من ولوج املحاكم.
إنزاال  املحاكم  مختلف  أبواب  عرفت  وقد 
أو  الدخول  من  املحامني  ملنع  كبيرا  أمنيا 
قد  مما  جماعي،  بشكل  املحاكم  اقتحام 
يؤدي إلى صدامات بني املحامني واملوظفني 
من  امللقحني  غير  املحامني  بمنع  املكلفني 

ولوج املحاكم.
املحامني  من  العديد  توفر  من  وبالرغم 
فضلوا  أنــهــم  إال  الــتــلــقــيــح،  جـــواز  عــلــى 
التضامن مع زمالئهم غير امللقحني وقرروا 
الوقفات  إلى  واالنضمام  الجلسات  مقاطعة 
الضبط،  كتابة  موظفي  رفقة  االحتجاجية 
مما أدى إلى تأجيل امللفات املعروضة على 

الهيئات القضائية.
الديمقراطية  النقابة  نــددت  جهتها،  من 
الفيدرالية  ــواء  ل تحت  املنضوية  للعدل، 

الديمقراطية للشغل، بما وصفته بـ»عسكرة 
على  أمني  حصار  وفــرض  اململكة  محاكم 
مع  تزامنا  األخــيــر،  اإلثنني  يــوم  مداخلها 
شرطا  التلقيح  جــواز  فــرض  ــرار  ق تطبيق 

لولوجها«.
لجلسة  مقاطعتها  عن  النقابة  وأعلنت 
الحوار املقررة يوم الثالثاء القادم مع وزير 
الحوار  منهجية  ستناقش  والتي  العدل، 

القطاعي واملطالب املطروحة فوق الطاولة.
أن  للعدل،  الديمقراطية  النقابة  واعتبرت 

عار  هو وصمة  اململكة  محاكم  في  يقع  »ما 
لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون مالذا 
لحماية الحقوق والحريات ال الدوس عليها 
جواز  »فــرض  أن  وأكــدت  الصور«،  بأبشع 
التلقيح على كل من يرغب في ولوج املحاكم 
الدولة،  إدارات  من  أي  تعرفه  لم  إجراء  هو 
الجهوي،  أو  املركزي  الصعيد  على  ســواء 
عقلية  استحكام  عن  ينم  خطير  مؤشر  في 
باإلجبار  إال  تؤمن  ال  بالقطاع  ماضوية 

واإلكراه في تنزيل مقرراتها«.

بلينكن

 مـــــن 
سيخـلف 

بنعبد اهلل ؟

بنعبد هللا

وهبي

صـورة
وتعلـيق

ــتــعــاون  وال ــة  ــي ــارج اخل وزارة  ــت  ــب رح
بــاخلــارج،  املقيمني  واملــغــاربــة  اإلفــريــقــي 
باإلعالن اإليجابي واملواقف البناءة التي 

عبرت عنها احلكومة األملانية اجلديدة.
أن تعبير  وأفاد بالغ لوزارة اخلارجية، 
استئناف  يتيح  املواقف،  هذه  عن  أملانيا 
التعاون الثنائي، وعودة عمل التمثيليات 
وبرلني  بالرباط  للبلدين  الدبلوماسية 

إلى شكله الطبيعي.

ما بعد رحيل 
ميــــركل.. 





ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس 
جريدة »األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة 

التي راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي 
منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« 

بانتظام ضمن هذا الركن.
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صور تنشر   ألول  مرة

جنازة أول امرأة مغربية اغتيلت في المغرب 
بعد االستقالل، وكانت أول طيارة مغربية 

اسمها ثريا الشاوي.

العدد: 1587 من 24 إلى 30 دجنبر 2021

كـواليـس  األخبــار

صادم.. مقــرر لــوزارة األوقــاف يثــير 
»الـمــثلية« مصــطــلح 

وزيرة تعترف 
ببيروقراطية اإلدارة

 مـع المــواطن
الرباط. األسبوع

  

كشفت وزيرة االنتقال الرقمي وإصالح 
اإلدارة، غيثة مزور، عن بيروقراطية اإلدارة 
الوثائق  على  الحصول  في  املواطن  تجاه 
اإلدارية واالستفادة من الخدمات، معتبرة 
في  املواطن«  تعذب  املغربية  »اإلدارة  أن 

سبيل قضاء أغراضه اإلدارية.
ــالل جــلــســة مجلس  ــزور خـ ــ ــت م ــال وق
أراد  إذا  »املـــواطـــن  أن  املــســتــشــاريــن، 
من  يمر  أن  عليه  وثيقة،  على  الحصول 
لتسوية  للرباط  والسفر  أخرى  إلى  إدارة 
األمور اإلدارية«، واصفة تعامل اإلدارة مع 
األمر  والتكرفيس«،  بـ»التعذيب  املواطن 

الذي يدفعه لفقدان الثقة في اإلدارة.
أن  ويمكن  مهمة  الرقمنة  أن  وأضافت 
املواطن  عالقة  في  جذريا  تحوال  تحدث 
باإلدارة لكي يستفيد من خدماتها انطالقا 
من بيته أو من هاتفه النقال، لكنها ليست 
تجارب  هــنــاك  أن  مــبــرزة  حــال ســحــريــا، 
اإلدارة،  داخل  الرقمنة  اعتماد  في  ناجحة 
فاقمت  أخـــرى  تــجــارب  هــنــاك  باملقابل، 

معاناة املواطن وزادت من عذابه.
وأكدت الوزيرة، أن نجاح الرقمنة رهني 
والعمل  البشري  العنصر  في  باالستثمار 
تعمل  الوزارة  وأن  وتأهيله،  تكوينه  على 

على تعزيز االنتقال الرقمي 
أربع  خالل  من  ــإدارة  ل
ــة،  ــات أســاســي ــامـ دعـ
ــي تــقــويــة  تــتــمــثــل فـ
اإلطار القانوني، دعم 
التحتية،  البنيات 
بالكفاءات،  العناية 

ــة  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ورقـ
ــات  ــخــدم ال
اإلداريـــــــة 

واملساطر.

تسخينات مؤتمر االتحاد االشتراكي

بنعتيق يطالب بانتخاب الكاتب األول من المؤتمر مباشرة َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
ِعَباِدي  ِفي  َفاْدُخلِي  ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة 
الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  َواْدُخلِي 

انــــــــتــــــــقــــــــل إلــــــــى 
تـــعـــالـــى،  اهلل  ــو  ــفـ عـ
املـــشـــمـــول بــرحــمــة 
الـــــــدكـــــــتـــــــور  اهلل، 
إدريـــــــــــــس اجلـــــــــاي، 
املـــــــديـــــــر الــــســــابــــق 

ملعهد باستور.
وبـــهـــذه املــنــاســبــة 
األلــــيــــمــــة، تـــتـــقـــدم 
»األســــــبــــــوع« بـــأحـــر 
ــــدق  الـــتـــعـــازي وأصـ
املــواســاة إلــى زوجــة 
الـــفـــقـــيـــد، الــســيــدة 
رحــيــمــة الــصــبــانــي، 
وإلــــــــــــــــــــــى ابــــــنــــــتــــــه 

علي،  والسيد  سعد  الدكتور  وأبنائه  سهام،  الدكتورة 
الفقيد فسيح  أن يسكن  املولى عز وجــل  راجــن من 

جنانه وأن يتغمده بواسع رحمته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الرباط. األسبوع
  

 تضمن مقرر ضمن 
األمية  محو  برنامج 
موضوعا  باملساجد، 
حـــــــول املـــــســـــاواة 
أثار  بها،  واملقصود 
ــا، ألنــه  ــعـ جـــدال واسـ

لعدم  ــروج  يـ مصطلح  إلـــى  يشير 
أي  الجنسي،  التوجه  في  التمييز 

املثلية الجنسية وغيرها.
»املساواة  املقرر:  نص  في  وجاء 
الناس ما يستحقونه من  أن يضمن 
متطلبات حياتية، وتقدر فيهم القيم 
اإلنسانية، ويتعاملوا بشكل متكافئ 
دون تمييز، بغض النظر عن االنتماء 

العرقي، أو التوجه الجنسي«.
النيابية  املــجــمــوعــة  ووجــهــت 

بمجلس  والتنمية  العدالة  لحزب 
األوقاف  وزارة  إلى  سؤاال  النواب، 
هناك  أن  معتبرة  املــوضــوع،  حــول 
ثقافة  ــارات واضــحــة إلشــاعــة  »إشــ
مقرر  تضمنها  الجنسي«  الشذوذ 

محو األمية.
الوزارة  النيابية  املجموعة  ودعت 
في  ورد  ما  تصحيح  إلى  الوصية، 
منظومة  على  حفاظا  املذكور،  املركز 

قيم وأخالق املجتمع املغربي. التوفيق

مزور

بنعتيق

الرباط. األسبوع

ــا،  ــام أيــــت مــن ــشـ خــلــق هـ
الجماعة  ورئــيــس  الــبــرملــانــي 
الحدث  للمحمدية،  الحضرية 
في مواقع التواصل االجتماعي، 
بــســبــب ضــعــف مــســتــواه في 

تحدث  عندما  العربية  اللغة 
واألغلبية  األحرار  فريق  باسم 

في جلسة بمجلس النواب.
منا  ــت  أي البرملاني  ووجـــد 
صعوبة كبيرة في قراءة الورقة 
ــي بــني يــديــه، حــيــث كــان  ــت ال
سخرية  أثارت  بطريقة  يتلعثم 
مثل  ظهر  حيث  البرملانيني، 
االبتدائي  املستوى  في  تلميذ 

باللغة  نــص  قـــراءة  يجيد  ال 
العربية.

منشور  فيديو  مقطع  وكشف 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
فشل املليونير أيت منا في تالوة 
جعل  ما  وهو  األغلبية،  مداخلة 
يعلقون  التواصل  مواقع  رواد 
قبل  من  تحريرها  تم  الورقة  بأن 

شخص آخر.

البرلماني أيت منا يثـير سخرية البرلمانيـين

الرباط. األسبوع

التابعة  الحركيات،  النساء  منظمة  استنكرت 
اللطيف  عبد  تصريحات  الشعبية،  الحركة  لحزب 
واملعاصرة،  األصالة  لحزب  العام  األمني  وهبي، 
واملسيئة إلى امحند العنصر األمني العام لحزبهن.

التام  رفضها  عن  الحركية  املنظمة  وعبرت 
لتدخل أي كان في الشأن الداخلي لـ»السنبلة«، 
املحسوبة  غير  الخرجات  هذه  مثل  أن  معتبرة 
تعد تبخيسا للعمل السياسي، وتطرح إشكالية 
تخليق السياسة كممارسة نبيلة مرتبطة بالقيم.
وسبق أن خرج عبد اللطيف وهبي بتصريح 
شبه فيه امحند العنصر بـ»القذافي«، الذي عمر 

في قيادة الحزب 40 سنة، حسب قوله.

نساء الحركة الشعبية يهاجمن وهبي ويدافعن عن العنصر
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لتولي  املرشح  بنعتيق،  الكريم  عبد  خرج 
االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  منصب 
للقوات الشعبية، ببيان انتقد فيه التعديالت 
التي تم إدخالها على النظام الداخلي للحزب 

خالل أشغال املجلس الوطني.
وأوضح أن »الخالصات األولية 
املؤتمر  عــلــى  عــرضــهــا  املــزمــع 
لالتحاد  عشر  الحادي  الوطني 
تضمنت  قـــد  ــي،  ــراكـ ــتـ االشـ
مجموعة من التعديالت مست 

جوهر النظام الداخلي للحزب، 
الهندسة  صياغة  ــادت  أعـ بــل 

من  عليها  املــتــفــق  الــقــانــونــيــة 
املجلس  أي  الحزب،  برملان  خالل 

الوطني«.
ــاف بــنــعــتــيــق، أن  ــ ــ وأض

»املـــــشـــــروع املـــقـــدم 
مـــن طـــرف هــذه 

أعــاد  اللجنة، 

على  تام  تطاول  في  الداخلي،  النظام  كتابة 
صاحبة  الحزبية،  املؤسسات  اختصاصات 
عن  كاشفا  املجال«،  هذا  في  التقرير  سلطة 
أن  ــك  ذل املؤتمر،  بتنظيم  املتعلق  »الــبــاب 
تحتمالن  وال  واضحتان  و72،   71 املادتني 
املؤتمر  أن  على  تنصان  فهما  الــتــأويــل، 
بصفة  ينعقد  تقريرية  سلطة  أعلى  الوطني 
عادية مرة كل أربع سنوات، في حني أن لجنة 
اعتبرته  الجائحة،  وبدعوى  التنظيم، 

بــإجــراءات  عاديا  مؤتمرا 
مستغلة  استثنائية، 
قــانــون الــطــوارئ 
منصات  لتقترح 

عن  املساهمة  للمؤتمرين  ليتسنى  جهوية 
بعد، وهي صيغة غير منصوص عليها بتاتا 
استغالال  يعتبر  مما  و72،   71 املادتني  في 

للفراغ القانوني«، يقول بنعتيق.
وأكد أن انتخاب الكاتب األول يتم في املؤتمر 
السري  باالقتراع  املؤتمرين  كافة  طرف  ومن 
باألغلبية املطلقة، في حني أن »التعديل األخير 
سيتم  األول  الكاتب  انتخاب  أن  على  ينص 
املنتخبة  الجهوية  الكتابات  أعضاء  طرف  من 
إلى  بــاإلضــافــة  الجهوية،  املنصات  فــي 
مما  بالصفة،  الوطني  املجلس  أعضاء 
سلفا،  املذكورة  للمادة  مخالفة  يشكل 
املكتسبات  عــن  صريحا  وتــراجــعــا 
التي حققها االتحاد االشتراكي خالل 

الثالثني سنة األخيرة«.
ــذه  »هـ أن  بــنــعــتــيــق  واعـــتـــبـــر 
تخدم  ال  انتكاسة  هي  التراجعات 
االشتراكية  القوى  وكل  اليسار 
من  لتجعل  ناضلت  التي 
الديمقراطية ركيزة 
من  ــة  أســاســي
بناء  ــز  ــائ رك

املجتمع«. لشكربنعتيق
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع
  

لو كان الشيخ الراحل عبد السالم ياسني 
حيا اليوم لكان لكلماته وقع آخر.. فقد سبق 
االحتجاج«  »موضة  وسبق  العربي،  الربيع 
ما  وهو  األوضــاع،  انتقد  عندما  بسنوات، 
عرضه ملسلسل طويل من املضايقات، بل إن 
ما كان يقوله الشيخ الراحل لم يكن بحاجة 
ما  إلــى  بالنظر  محاكمات،  وال  حصار  إلــى 
يقال اليوم في عالم الحرية و»السيبة« التي 
تضمنها مواقع التواصل االجتماعي، وقد تم 
استحضار العديد من خطب الراحل بمناسبة 
الروحي  املرشد  لرحيل  التاسعة  الــذكــرى 

ألقوى جماعة دينية وسياسية باملغرب.
ولم يكن أحد يتوقع أن تعود ابنة الراحل 
ندية ياسني، إلى الواجهة، وهي تخط كلمات 
كانت  وإذا  لوالدها،  األخيرة«  »الزيارة  عن 
مكانة  من  تنل  لم  الرحيل  من  سنوات  تسع 
الشيخ، فإنها لم تنل أيضا من مكانة ابنته 
ندية، رغم ما تعرضت له من إقصاء تنظيمي 
داخل جماعة »العدل واإلحسان«، باعتبارها 

وارثة سر أبيها)..(.
في الذكرى التاسعة لوفاة الشيخ ياسني، 
وصايا  بعض  عن  مــرة،  ألول  ندية،  كشفت 
بكتابة  لها  رأسها وصيته  وعلى  لها،  أبيها 
مذكراتها معه، ورغم أنها لم تكتب لحد اآلن 
بعض  »األسبوع«  تنشر  الذي  املقال  هذا  إال 
حاجز  مرة  ألول  تجاوزت  أنها  إال  فقراته، 
وحال  الرحيل،  أجواء  تصف  وهي  الصمت 

مكتب والدها.
تقول ندية ياسني، وهي فصيحة اللسان: 
ــم أســتــطــع فيها  ــوات ل ــرت تــســع ســن ــ ))م

لجي  بحر  ــذكــريــات،  ال بحر  فــي  الــخــوض 
للتعميم  قابل  هــو  مــا  أمـــواج  فيه  تتالطم 
وما هو  ويــروى،  يحكى  ما  وما هو خاص، 
منعني  ربما  الخصوصية.  قطعي  شخصي 
نوع من االستعظام وشيء من االحتشام، أو 
لربما هو الحداد الذي استفحل ولم أستطع 
تجاوزه إلى اليوم.. وهل من املمكن أن ينتهي 
الحداد على شمس كانت تمأل دنيانا ضياء 
وتدرأ ظالم أنفسنا وتدفئنا من جور األغيار 
وقر األقدار! نظرة منه وكأن الربيع قد أزهر 
الخدوش  وكأن  منه  ابتسامة  أعماقنا!  في 
التي يتركها حتما اقتحام عقبات الحياة قد 
أصبحت شامات يفتخر بها.. كان كوكبا ذريا 
ربانية  له هالة  البركات،  تتراقص من حوله 

الدار  إلى  انتقاله  قبل  تأللئا  إشعاعها  زاد 
اآلخرة حتى أصبح وكأنه كتلة من نور.. كأن 
بشرته مشكاة فيها مصباح، بشارة ال محالة 

ولكنها أيضا نذارة برحيل وشيك((.
ــرة« قــالــت: ))فــي  ــي ــن »الـــزيـــارة األخ وع
كامل،  أخي  برفقة  كنت  له،  األخيرة  زيارتي 
غيمة  األســرة  كل  أفئدة  على  تخيم  وكانت 
وتضفي  مضجعنا  تقض  الــقــريــب،  مــوتــه 
حضرته..  في  االنجماع  صفو  على  الكآبة 
ملا  يستجيب  وجل  عز  املولى  أن  نحس  كنا 
يخالج صدورنا من دعاء املستنجد برحمته، 
بفردانية  أعيننا  تكتحل  لكي  إال  يتركه  فال 
لبعض  األيام،  لبعض  الوقت،  لبعض  بهائه 
األسابيع... كنا ندعوه سبحانه سرا وجهرا 
أن يطيل في عمره وال نبالي بما كان في األمر 
من أنانية، ذلك ألنها أنانية أنجبها رحم حب 
ال منته.. كنا نرفض أن نعتبر واقع بشريته 
أنهكه  الــذي  املبارك  الجسم  في  السجينة 
العال واملجد األبدي. بريق روحانيته  طريق 
الراقية ونباهة ذهنه العالية جعالنا ال نراه 
نعطيه  نكن  لم  سرمدي،  شباب  حلة  في  إال 
الحق في مفارقة هذا الجسد الذي نالت منه 
املستمر..  جهاده  خيوطها  نسج  شيخوخة 
كيف ال تنهك شبحا من طني سيول من أعمال 
زهورا  فأنبتت  الزمان  من  حقبة  سقت  خير 

ونخال وأجياال من الصالحني؟
نفسه  أجهد  األخــيــرة،  ــزيــارة  ال تلك  فــي 
بدالالت  منه  علما  املكتب،  في  يستقبلنا  كي 
فيه  أن حضوره  أوكدها  الكثيرة  املكان  هذا 
إنها غرفة ال تشبه في شيء  كان يطمئننا.. 
الوطني  »املركز  مدير  كان  ملا  الفاخر  مكتبه 
أزوره  آلخر  حني  من  كنت  الذي  للمفتشني« 
ومقعدا  طاولة  فيه  ليست  طفلة..  وأنا  فيه 
يجلس  كان  بل  املعهود،  النمط  يفرضه  كما 
فيه متربعا على زاوية من سجاد أنيق نظيف 
إلى  ينصت  أو  يكتب  أو  يقرأ  القبلة،  أمــام 
هذيان العالم من خالل برنامج ما في املذياع 
لجديتها  مختارة  قنوات  عبر  التلفاز  في  أو 
»أجي  املعهودة:  دعابته  في  يقول  أن  بعد 
العجب«.  صندوق  هاذ  تيقول  آش  نشوفو 
يصرف  حتى  أحدهما  يفتح  كــان  أحيانا 
اهتمام زائر قد يخوض في موضوع يسوئه 
أو يثقل عليه دون أن يزجره أو يعرض عنه، 

إال إذا كانت غيبة صريحة.
أثاثه  املكاتب، من  ككل  ال  مكتبا  كان  نعم، 
الشريفة  يده  متناول  في  مرافع  املتواضع 
تحتوي  واإلنجاز،  القراءة  محراب  في  وهو 
الغنية  خزانته  كتب  بعض  على  املــرافــع 

وحاسوب  طبيعية  جلها  األدويـــة  وبعض 
بل علمنا بعض  أتقن استعماله،  ما  سرعان 
وأرست  نبوغه  أثــرت  لطاملا  كتب  أســراره، 
تتصدى  ــة  وأدوي وفــاطــره،  بالكون  معرفته 
سنة  بثمانني  الزمان  فعل  ما  إلى  بشجاعة 
أحدنا عن  إذا سأله  كان  الكفاح..  من  ونيف 
»ثمانون سنة مرض  يقول مبتسما:  صحته 

في حد ذاته. ال داعي للسؤال«.
وجدناه يومها ممددا في مكانه على غير 
أشواطه،  من  املوت كسب شوطا  كأن  عادته 
أخبرنا باألمر لون بشرته التي علتها صفرة 
ما  نظهر  وال  نتماسك  أن  حاولنا  الراحلني، 
الدموع  نترك  وأال  أســى  من  الــفــؤاد  خالج 
كانت  الثاقبة  نظراته  لكن  فتؤديه،  تنهمر 
ينظر  كأنه  مفتوحني،  كتابني  كأننا  تقرؤنا 
إلى شظايا قلبنا املنكسر تمزق دواخلنا بال 
شفقة، لم أذكر الحوار الذي تصدق علينا به 
كلمات.. سكت  أي  أجل من  األمر  رغم حاله، 
والعيون  تــتــوادع  األشــبــاح  بينما  الــكــالم 
تتبادل آخر النظرات.. أيقنا أنها آخر زيارة 

للجنة فوق األرض.
من  به  شعرت  بما  الحبيب  أحــس  ربما 
نسبي  ليس  الحزن،  من  هاوية  في  انكباب 
الطيني إال جزء من انتسابي إليه.. لقد كان 
ومعلمي  وملجئي  وسندي  وشيخي  والدي 
التي  بابتسامته  لي  قال  ومنارتي!  ورفيقي 
أفتقدها اليوم وكل يوم: »أش ظهر ليك تكتبي 
ذكريات مع أبي؟«، تسارعت دقات قلبي، غار 
النار في هشيم  األلم في األعماق واشتعلت 
إنه  املؤكد!  النعي  إنه  املبعثرة..  مشاعري 
إال  ليست  املوت  بأن  يقيننا  امتحان صمود 
لقد  األحبة.  فيها  سيلتقي  آخرة  إلى  انتقاال 
عاش، رضي هلل عنه، العمر كله يعلمنا هذا 
بكل ما يملك من وسائل، باملقال وبالحال، في 
كل نفس، بالعبارة وباإلشارة. لطاملا وعظنا 
حينما كنا ننزعج ملوت أحد وذكرنا أن املوت 

تحفة املؤمن!
لقد اقترحت ما اقترحت من كتابة ذكرياتي 
أنك  أم  ثقتك  دليل  كــان  إن  أدري  وال  معك 
بطن  من  يخرجني  نجاة  زورق  لي  أهديت 
حوت الحداد الذي التقمني وأخي عند رؤية 
عليه  أصبغ  قــد  واملـــوت  الصبوح  محياك 
لربما هو نوع من حبل  أو  بصماته األولى، 
سري سيربطني بك رغم برازخ املوت مقاوما 
األبعاد كي ال يحول بيننا حائل.. رحمك هلل 
والدي الحبيب وألحقنا بك فأنت الجنة وأنت 

النعيم((..
هكذا تحدثت ندية ياسني. 

ال يتعلق األمر بحاكم واحد أو 
كبير  عدد  اختار  فقد  واحــد..  أمير 
النزول في املغرب  من قادة الخليج 
عبر »رحالت استثنائية« رغم إغالق 
اإلعالمية  املصادر  لتقول  األجــواء، 
أن كال من الشيخ محمد بن زايد آل 
والشيخ  اإلمارات،  عهد  ولي  نهيان 
ملك  خليفة  آل  عيسى  ــن  ب حــمــد 
قبل  املغرب،  في  يوجدان  البحرين، 
أمير  أن  املصادر،  نفس  تضيف  أن 
حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر،  ــة  دول
زيارة  أيضا في  ثاني يوجد هو  آل 
الصداقة  وكانت  للمغرب،  خاصة 
مع املغرب قد بلغت أوجها بتجديد 
ملغربية  الصريح  الخليجي  الدعم 

الصحراء.

»اإليسيسكو«  منظمة  تعاني 
األيــام  في  مفهوم  غير  ارتــبــاك  من 
بيانات  تعميم  خالل  من  األخيرة، 
إلغاء  في  حصل  كما  صحيحة  غير 
ــم املـــغـــرب وتــعــويــضــه بــاســم  اسـ
يتعلق  فيما  وكـــذا  فــلــســطــني)..(، 
عدد  وجــد  أن  بعد  أمورها  بتدبير 
من موظفيها، بمن فيهم املدير العام 
سالم بن محمد املالك، عالقني خارج 
التقارير  بعض  أن  علما  املــغــرب، 
تجد  لــم  مقلقة  معطيات  تتضمن 

طريقها للنشر بعد.

دفاعهم  ــى  إل الــفــاســي  آل  ــاد  ع
فبعد  العربية،  اللغة  عــن  القديم 
وبعد  ملكانته  الــحــزب  اســتــرجــاع 
عالل  نجل  كتب  للحكومة،  الدخول 
الفاسي،  ــواحــد  ال عبد  الــفــاســي، 
تاج  »العربية  عنوان:  تحت  مقاال 
هناك  »الزال  وقــال:  رؤوسنا«  فوق 
من  يكافحون  حقيقيون  وطنيون 
في  لغة  أغــنــى  ــرآن،  ــق ال لغة  أجــل 
العالم..«، قبل أن يلجأ إلى استعارة 
عالل  الــراحــل  مخلفات  من  كلمات 
 60 قبل  استنكر،  ــذي  ال الفاسي، 
في  اللغوي  االستالب  مظاهر  سنة، 

الشوارع.

»فايسبوكيون«  نشطاء  فجر 
حول  الثقيل  العيار  مــن  فضيحة 
الوزير الذي رفض الخضوع لتلقيح 
يفرض  باملقابل  ولكنه  »كــورونــا«، 
على املواطنني الحصول على جواز 
مقرات  إلــى  الــولــوج  قبل  التلقيح 
عملهم، غير أن الوزير املعني باألمر 

لم يتكلم.

ضربة  اإلســالمــي  البنك  وجــه 
إقبار  في  الجزائري  للطموح  قوية 
 - نيجيريا  ــاز  ــغ ال خــط  مــشــروع 
دراسة  تمويل  بقبول  املغرب، وذلك 
الــذي  املــشــروع،  هــذا  حــول  ثانية 
وال  ونيجيريا،  املــغــرب  بــه  الــتــزم 
إال  العملية  الناحية  مــن  تصعبه 
التي  البلدان  مع  االتفاق  إجراءات 

سيمر منها في طريقه إلى املغرب.

تحت
األضواء

عودة ندية ياسين عبر الذكرى التاسعة
 لرحيل مرشد جماعة »العدل واإلحسان«

»الزيارة 
األخيــرة« 

 ندية ياسين رفقة والدها عبد السالم ياسين مرشد جماعة »العدل واإلحسان«
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أول تحالف بين أحزاب المعارضة 
في المغرب أدى إلى صدور ظهير 

الحريات العامة الذي يقضي 
بتأسيس األحزاب السياسية

منذ أن حصل املغرب على االستقالل، 
كان نسقه السياسي قائما على الحكومة 
واملعارضة، غير أن ما ميز املغرب خالل 
مرحلتي امللكني محمد الخامس والحسن 
ــو وجـــود مــعــارضــة قوية  ــي، ه ــان ــث ال
ومنسجمة في مقابل حكومة تعاني من 
مشاكل داخلية، وكان أول حزب امتطى 

املغرب،  تــاريــخ  فــي  املــعــارضــة  صهوة 
وهذا  واالستقالل،  الشورى  حــزب  هو 
أو  املــيــدان،  في  لوحده  يبق  لم  األخير 
لوحده  االستمرار  في  الرغبة  له  تكن  لم 
عن  أعلن  إن  وما  املعارضة،  جبهة  في 
تأسيس حزب جديد، وهو حزب الحركة 
الشعبية، أواخر سنة 1957، حتى سخر 
جرائده لدعمه، وأعلن عن تأييده املطلق 
لفكرة تأسيس أحزاب أخرى، وبالتالي، 
منع  تــم  لكن  باملغرب،  ــزاب  األحـ تعدد 
التأسيس،  من  الشعبية  الحركة  حزب 
حيث صدر بالغ حكومي رفض تأسيس 
قويا  تحالفا  شكل  ذلــك،  ورغــم  الحزب، 
واالستقالل،  الشورى  حزب  جانب  إلى 
إخراج  أجل  من  بقوة  الحزبان  وناضل 
ــى حيز  ــعــامــة إلـ ــات ال ــحــري قــانــون ال

الوجود، والذي يسمح بتأسيس أحزاب 
أخرى، وبالتالي، ممارسة حزب الحركة 

الشعبية لنشاطه بشكل قانوني.
حزب  من  الحكومة  أعضاء  جل  وكان 
الـــوزراء  رئيس  باستثناء  االســتــقــالل 
متعاطفا  كــان  ــذي  الـ الــبــكــاي،  مــبــارك 
الشعبية  الحركة  حــزبــي  تحالف  مــع 
والشورى واالستقالل، وكان مطلب حزب 
املرحلة،  تلك  خالل  األساسي  االستقالل 
هو تأسيس حكومة منسجمة مكونة من 
أعضاء حزب االستقالل فقط، وفي بداية 
السياسية  اللجنة  جــددت   ،1958 سنة 
اجتماع  وخالل  للملك،  مطلبها  للحزب 
 ،1958 مــارس   19 بتاريخ  األخيرة  هذه 
أكد املهدي بنبركة أمام أعضاء الحزب، 
أن اللجنة اجتمعت بامللك وطرحت أمامه 

قضية التعديل الحكومي، وأوضحت له 
ومنسجمة  قوية  حكومة  توفر  ضــرورة 
للتصدي للمشاكل الداخلية والخارجية، 
العتبارين:  الفكرة  استبعد  امللك  أن  إال 
للقيام  قــوي  مبرر  يوجد  ال  أنــه  األول 
أن حكومة  بأي تعديل حكومي، وثانيا، 
أن  يمكن  ال  الحزب  نفس  من  أعضاؤها 
تتشكل إذا لم تنتج عن انتخابات عامة. 
االستقالل  حــزب  مطالب  وتــزامــنــت 
واالستقالل  الشورى  حزبي  مطالبة  مع 
والحركة الشعبية، بإصدار ظهير يقضي 
السياسية  األحزاب  بتأسيس  بالسماح 
رئيس  استقبل  حــيــث  والــجــمــعــيــات، 
الحكومة مبارك البكاي، وفدا مكونا من 
أعضاء حزب الحركة الشعبية، قدموا له 

أحزاب  طرف  من  موقعا  ملتمسا 

المعركة الدبلوماسية بين األمس واليوم

والمعاصرة  واألصالة  لألحرار  الوطني  التجمع  أحزاب  وقعت 
دجنبر   6 يوم  الحكومية،  لألغلبية  المشكلة  واالستقالل، 
إطارا  يشكل  أن  شأنه  من  الذي  األغلبية«،  »ميثاق  بالرباط، 
مختلف  بين  والتعاون  االشتغال  أساليب  يحدد  ومرجعا  مؤسساتيا 
على  الميثاق  ونص  والحزبية،  والبرلمانية  الحكومية  المؤسسات 
والتشريعي  والحكومي  السياسي  للزمن  ومسؤول  أمثل  استثمار 
التنموية  األوراش  وتنفيذ  الملحة،  واألولويات  اإلصالحات  بكل  للقيام 
عشرة  ميثاقها  ضمن  األغلبية  وضعت  وقد  الكبرى،  واالقتصادية 
بناء أسس  مواصلة  بهدف  تحقيقها  على  إنها ))ستعمل  أهداف قالت 

الرفع  خالل  من  وذلك  قوي،  اقتصاد  لبنات  ووضع  االجتماعية،  الدولة 
من وتيرة النمو ليصل إلى 4 في المائة خالل الخمس سنوات المقبلة، 

وإحداث مليون منصب شغل صاف خالل هذه الوالية الحكومية((.
إن هذه الخطوات التي تقوم بها أحزاب األغلبية في إطار وحدة الصف 
يالحظ  حيث  المعارضة،  أحزاب  من  مبادرات  أي  تقابلها  ال  واألهــداف، 
تنافر واضح بينها، والحال أنه عبر التاريخ السياسي للمغرب، فإن وحدة 
خالل  وذلك  المعارضة،  أحزاب  مصدرها  يكون  ما  دائما  وااللتئام  الصف 
مراحل مفصلية وهامة في تاريخ المغرب، لذلك يسعى هذا الملف إلى 

استعراض أهم التحالفات والتكتالت التي قامت بها المعارضة.

سعد الحمريأعد الملف: 

لماذا ال يوجد ميثاق للمعارضة
 عــلى غــرار ميثـــاق األغـــلبية ؟
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أحرضان  املحجوبي  ضمنهم  املعارضة 
وعبد الكريم الخطيب ومحمد بن الحسن 
عدم  على  االحتجاج  يتضمن  الوزاني، 
بكامل حقهم في تأسيس  املغاربة  تمتع 
الجمعيات مع اقتراب االنتخابات البلدية 
والقروية، ما جعل رئيس الوزراء يصدر 
له  قدم  الوفد  أن  خالله  من  أعلن  بالغا 
ملتمسا يتعلق بوضعية البالد، وبوجهة 
نظر أحزاب املعارضة املشتركة، وأوضح 

أنه أيد مضمونه. 
حزب  وزراء  اجتمع  ذلــك،  إثــر  وعلى 
االستقالل، وقدموا استقالتهم في رسالة 
شرحوا فيها أسباب ذلك، ومنها أنهم لم 
يقبلوا املشاركة في الحكومة إال إرضاء 
لرغبة امللك، إضافة إلى أن مبارك البكاي 
أيد حزب الحركة الشعبية بعدما قرر هو 
نفسه، في مجلس وزاري سابق، أنه غير 
مرغوب فيه، وبناء على ذلك، صدر بالغ 
1958، عن القصر امللكي،  16 أبريل  يوم 

أعلن من خالله عن حل الحكومة.
البكاي،  حكومة  استقالة  أسفرت  وقد 
عن نتيجتني: األولى أزمة حكومية دامت 
شهرا كامال، كانت في الحقيقة عبارة عن 
االستقالل،  وحزب  القصر  بني  مواجهة 
والثانية أزمة داخل الحزب نفسه، نتيجة 
قبول  فبعد  الحزب..  تياري  بني  صــراع 
اللجنة  دعيت  الحزب،  باستقالة  امللك 
السياسية الجتماع من 17 إلى 19 أبريل 
أجمع خالله األعضاء على مطالب الحزب 
املشكل  أن  غير  الحكومة،  في  للمشاركة 
الذي ظهر، هو كيفية تقديم هذه املطالب، 
أو كشرط  مــقــتــرحــات  شــكــل  عــلــى  هــل 
على  األعضاء  بعض  واعترض  أساسي، 
على  والــقــصــر  الحكومة  بــني  الــعــالقــة 
اجتماع  وفي  ألوانها،  سابقة  اعتبارها 
19 من نفس الشهر، تقرر أن يحرر رأي 
على  وينشر  الوزارية  األزمة  في  الحزب 
عبد  من  كل  بتحريره  تكلف  بالغ  شكل 
الرحيم بوعبيد واملهدي بنبركة وعبد هلل 
إبراهيم وعمر بن عبد الجليل، ونشر في 

اليوم املوالي.
حزب  جناحي  بني  الصراع  واستمر 
االســتــقــالل كــصــراع داخــلــي مــن جهة، 
جهة  من  والقصر  الحزب  بني  وصــراع 
أحمد  حكومة  تشكلت  ذلك  ومع  أخرى، 
سنة  مــاي  شهر  منتصف  في  بالفريج 
هذه  تشكيل  عن  اإلعــالن  فكان   ،1958
الذي  التحالف  بعث  بمثابة  الحكومة 
حصل بني حزب الحركة الشعبية وحزب 
ومنذ  جديد،  من  واالستقالل  الشورى 
تشكل الحكومة الجديدة، ضغط الحزبان 
الوسائل  بكل  بها  اإلطــاحــة  أجــل  مــن 
قاما  أن  إلى  األمــور  وتطورت  املمكنة، 
بإشعال أحداث الريف لإلطاحة بحكومة 
إضافة  استقاللية،  كانت  التي  بالفريج 
ثم  العامة،  الحريات  ظهير  إصــدار  إلى 

قمع أحداث الريف بقوة.

تحالف الغريمين: 
حزب االستقالل واالتحاد الوطني 
للقوات الشعبية، في إطار الكتلة 
الوطنية لمواجهة حالة االستثناء

بعد انتهاء أحداث الريف، واالعتراف 
كان  جديد،  كحزب  الشعبية  بالحركة 
موعد  على  الوطني  السياسي  املشهد 
مع حدث آخر، ويتعلق األمر بانشقاق 
إلى حزبني، فقد خرج  حزب االستقالل 
من رحمه حزب االتحاد الوطني للقوات 

حزبا  شكل  األخــيــر  وهــذا  الشعبية، 
وكان  الزمن،  من  ملدة  ثوريا  معارضا 
أقوى حزب معارض في البالد، غير أن 
بارز  حدث  مع  موعد  على  كان  املغرب 
دخــول  وهــو  السياسي،  تاريخه  فــي 
املغرب فيما يعرف بسنوات الرصاص، 
إعالن  مع  انطلقت  التي  املرحلة  وهي 

حالة االستثناء في سنة 1965.
للقوات  الوطني  االتحاد  حزب  عانى 
واالعتقاالت،  التضييق  من  الشعبية 
ــذي حــدث لحزب  ال ــر نفسه  األم وهــو 
حزبا  وقتها  ــان  ك الـــذي  االســتــقــالل، 

حصل  املرحلة  تلك  وخــالل  معارضا، 
أن  اعتبار  على  الحزبني،  بني  تقارب 
املجالس  انــتــخــابــات  مــن  مواقفهما 
كانت   ،1969 أكــتــوبــر   3 ـــ  ل البلدية 
الوطني  االتحاد  قرر  حيث  متشابهة، 
االنتخابات،  مقاطعة  الشعبية  للقوات 
أو  بالترشيحات  ــر  األم تعلق  ــواء  س
حزب  أن  كما  االنــتــخــابــيــة،  الحملة 
االستقالل هو اآلخر قرر املقاطعة، وكان 
بني  جديدة  مرحلة  بداية  التقارب  هذا 
الحزبني، حيث بدأ اإلعداد ملا هو أكبر، 
ملواجهة  معارض  تحالف  خلق  وهــو 
ــوجــت هـــذه الــتــوافــقــات  ــنــظــام، وت ال
في   ،1970 يوليوز   22 يوم  باإلعالن، 
مدينة سال، من طرف زعيمي الحزبني، 
عن  إبراهيم،  هلل  وعبد  الفاسي  عالل 

ميالد الكتلة الوطنية، وجاء في البيان 
حزب  ))إن  اليوم:  ذلك  في  الذي صدر 
للقوات  الوطني  واالتحاد  االستقالل 
التفكير  فــي  ــحــدان  ــت امل الــشــعــبــيــة، 
البالد  في  الحية  القوات  مع  والعمل 
)العمال والفالحون واملثقفون والطلبة 
ــاع(،  ــصــن ــجــار وال ــت ــون وال ــف ــوظ وامل
القوات  كل  توحيد  بضرورة  مقتنعان 
عن  اليوم  ويعلنان  الواعية،  الوطنية 
التزامهما بوضع جميع قواتهما لبناء 
وشعبية  ديمقراطية  أسس  على  البالد 
الرأسمالية  الهيمنة  من  وتحريرها 

لفائدة  نموها  وضمان  واإلمبريالية، 
بــأن  نــتــشــرف  الشعبية.  الجماهير 
ــزب االســتــقــالل  ــاســم حـ ــدم لــكــم ب ــق ن
الشعبية،  للقوات  الوطني  واالتــحــاد 
للكتلة  واملؤسس  بيننا  املنعقد  امليثاق 

الوطنية((.
مع  التحالف  هذا  ميالد  تزامن  وقد 
خطاب 8 يوليوز 1970، الذي أعلن من 
إجراء  عن  الثاني  الحسن  امللك  خالله 
استفتاء دستوري يوم 24 يوليوز 1970، 
إلبراز  للحزبني  مواتية  الفرصة  وكانت 
التصويت  قررا  تحالفهما، وذلك عندما 
بـ»ال« على الدستور الجديد الذي طرحه 
األغلبية  أن  ورغـــم  الــثــانــي،  الحسن 
الجديد،  الدستور  بـ»نعم« على  صوتت 
في  استمرا  الوطنيني  الحزبني  أن  إال 

العمل املشترك.. ففي 4 غشت من نفس 
ندوة  في  الفاسي  عــالل  أعلن  السنة، 
حزبي  »وحـــدة  أن  بــالــربــاط،  صحفية 
للقوات  الوطني  واالتــحــاد  االستقالل 
كاثوليكي«،  زواج  بمثابة  هي  الشعبية 
اللجنة  أصـــدرت  ــوم،  ــي ال نفس  وفــي 
عن  فيه  أعلنت  بيانا  للكتلة  املركزية 
قرارها بمقاطعة االنتخابات التشريعية 
21 و28 غشت من  في  إجراؤها  املزمع 
نفس السنة، وبذلك حكمت على تجربة 

مجلس النواب الثاني بالفشل.
تلك  في  الوطنية  الكتلة  لعبت  لقد 

خارج  من  ولو  املعارضة  دور  الفترة، 
مجلس النواب، غير أن أحداث 10 يوليوز 
و»قيام امللك في 4 غشت بممارسة النقد 
من  نونبر  نهاية  في  دفعته  الــذاتــي«، 
نفس السنة، إلى الدخول في مفاوضات 
منه  محاولة  في  الوطنية،  الكتلة  مع 
لتهدئة األوضاع وجر الكتلة إلى جانبه، 
وفيما كانت املفاوضات جارية بني امللك 
والكتلة الوطنية، أعلن الحسن الثاني، 
تقديم  عزمه  عن   ،1972 فبراير   17 يوم 
مشروع دستور جديد، ودفع هذا اإلجراء 
في  تحفظها  إبداء  إلى  الوطنية  الكتلة 
من  فبراير   18 يــوم  عنها  صــادر  بيان 
الشهر  من   22 يوم  وفي  السنة،  نفس 

أعلنت  ثانيا  بيانا  أصدرت  ذاته، 
من خالله عن مقاطعة االستفتاء، 

منذ أن حصل المغرب على االستقالل، كان نسقه السياسي قائما على 

الحكومة والمعارضة، غير أن ما ميز المغرب خالل مرحلتي الملكين 

محمد الخامس والحسن الثاني، هو وجود معارضة قوية ومنسجمة 

في مقابل حكومة تعاني من مشاكل داخلية، وكان أول حزب امتطى 

صهوة المعارضة في تاريخ المغرب، هو حزب الشورى واالستقالل

أحرضانالوزانيالخطيب
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ملف  األسبوع

الذي تمت عبره املصادقة على الدستور 
في 10 مارس 1972، وفي نفس اليوم، 
عن  املنبثق  ــنــواب  ال مجلس  حــل  تــم 

دستور 1970. 
إزاء هذه االستراتيجية، لم ترد أحزاب 
الكتلة  الحركة الوطنية، أو بمعنى أدق 
املطلوبني،  والتصميم  بالحزم  الوطنية، 
منسجمة،  قيادة  على  تتوفر  تكن  لم  إذ 
متماسكا،  تنظيما  تشكل  تكن  ولــم 
إلى  الــداخــلــيــة  تناقضاتها  فأفضت 
يوم  فعلي  بشكل  وتجميدها  تفجيرها 
هلل  عبد  رصد  وقد   ،1972 يوليوز   30
إبراهيم ثالثة أسباب كانت وراء موت 

الكتلة الوطنية: 
1( كانت املفاوضات تتأرجح بني مد 

وجزر بدون هدف مرسوم وقار.
الثنائية بني حزب  2( في العالقات   
ظهرت  الوطني،  واالتحاد  االستقالل 
تقدم  خلقها  للنقاش،  النقط  بعض 
مفاجئة،  بصفة  الرسمية  املفاوضات 
وهذا األمر ذو أهمية سياسية حاسمة 

ملستقبل التعاون بني الحزبني.
يريد  اتجاه  بني  التام  التناقض   )3
واتجاه  الدولة  مؤسسات  في  الدخول 
اتجاه  بني  أي  الــدخــول،  يريد  ال  آخــر 
»جذري« واتجاه »محافظ«، بني املوقف 

في املشاركة وعدم املشاركة.

الكتلة الديمقراطية التي انتقلت 
من المعارضة إلى الحكم

ظهرت قضية الصحراء املغربية خالل 
من  والثمانينات  السبعينات  مرحلتي 
القرن املاضي، وغطت على أي تحالف 
ومع  املــعــارضــة،  أحـــزاب  بــني  ممكن 
العالم  على  طرأت  التسعينات،  بداية 
تغيرات سياسية واقتصادية جوهرية، 
بني  الباردة  الحرب  فترة  نهاية  أهمها 
والرأسمالي،  االشتراكي  املعسكرين 
األمريكية  املتحدة  الواليات  وانفراد 
بقيادة العالم، وقد رافق هذه التحوالت 
ــالح  ــوات اإلصــ ــدعـ ــوي لـ ــ ــار ق ــش ــت ان
طبعا  املغرب  يكن  ولــم  الديمقراطي، 
بمنأى عن كل ذلك، كما قال امللك الراحل 
تصريحاته  إحدى  في  الثاني  الحسن 
القول  الصواب  مجافاة  من  ))سيكون 
إننا غير معنيني باألحداث التي شهدها 
العالم أو ادعاء أال تأثير لها علينا((، 
وفعال، شهدت مرحلة بداية التسعينات 
حركية سياسية، حيث عقد امللك الراحل 
إجــراء  على  الــعــزم  الــثــانــي  الحسن 
وطلب   ،1992 سنة  دستوري  استفتاء 
تقديم  السياسية  الهيئات  جميع  من 
الجديد،  الدستور  حــول  مقترحاتها 
وباملوازاة مع ذلك، شهدت البالد نقاشا 
حادا حول مدونة االنتخابات الجماعية 
لسنة 1992، والتشريعية لسنة 1993.

وقد قابل ذلك حركية سياسية داخل 
أحزاب املعارضة، حيث رفعت األحزاب 
الوطني،  العمل  كتلة  ستشكل  التي 
وهـــي حـــزب االســتــقــالل واالتـــحـــاد 
ومنظمة  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
مذكرة  الشعبي،  الديمقراطي  العمل 
 3 بتاريخ  الدستوري  اإلصــالح  حــول 
التنسيق  هذا  توج  ثم   ،1991 أكتوبر 
يوم  الديمقراطية  الكتلة  بتأسيس 
حزب  من  كال  شملت   ،1992 مــاي   17
االستقالل،  حزب  االشتراكي،  االتحاد 
منظمة  واالشــتــراكــيــة،  التقدم  حــزب 

وحزب  الشعبي،  الديمقراطي  العمل 
الشعبية،  للقوات  الوطني  االتــحــاد 
حيث رأت الكتلة أنه في إصالح مدونة 
لتدشني  حقيقية  بــوابــة  االنتخابات 
الديمقراطي، لذلك سعت إلى  املسلسل 
االنتخابات  ينظم  قانون  مقترح  وضع 
من  طالبت  والتشريعية،  الجماعية 
أعضاء  انتخاب  طريقة  بتغيير  خالله 
البلدية  املجالس  ــاء  ورؤسـ الــبــرملــان 
القانون  مقترح  تضمن  وقد  والقروية، 
أساسية،  نقط  به، خمس  تقدمت  الذي 
وهي أوال: تخفيض سن التصويت إلى 
الترشح  ثانيا: تخفيض سن  18 سنة، 
لالنتخابات إلى 21 سنة، ثالثا: تغيير 
باعتماد  طالبت  االقتراع، حيث  طريقة 
االقــتــراع  عــوض  بالالئحة  ــراع  ــت االق
تركيب  رابــعــا:  بــه،  املعمول  الــفــردي 
رئاسة  وخــامــســا:  اإلداريــــة،  اللجان 

مكاتب التصويت.
غير أن الكتلة أدركت صعوبة تمرير 
مقترح قانون تعديل مدونة االنتخابات 
أمام لجنة العدل والتشريع بالبرملان، 
نهج  إلى  بادرت  األســاس،  هذا  وعلى 
برفع مطالبها  تتعلق  سياسة جديدة، 
على شكل مذكرات مباشرة إلى عاهل 
ــاورة، قامت  ــن الــبــالد، وأمـــام هــذه امل
بتمرير  للحكومة،  املشكلة  ــزاب  األح
بواسطة  االنتخابات  قانون  مشروع 
بعني  األخذ  دون  البرملانية  أغلبيتها 
طالبت  الــتــي  املــقــتــرحــات  االعــتــبــار 

أحزاب املعارضة بإدخالها.
قدمت أحزاب الكتلة إلى امللك مطلب 
رفعت  كما  أبريل،   26 يوم  تحكيمها 
الدستوري  باإلصالح  تطالب  مذكرة 
بتاريخ 19 يونيو 1992، غير أن التحكيم 
امللكي لم يكن في صالحها، بل انتصر 
ألحزاب املعارضة، وبخصوص املذكرة 
الدستوري،  اإلصــالح  حول  املرفوعة 
فلم يتم أخذها بعني االعتبار، حيث أن 
الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء 
14 شتنبر 1992، لم يحمل في طياته 
يستجب  فلم  يذكر،  جــدي  تغيير  أي 
حول  الديمقراطية  الكتلة  ملطالب 
»حكومة مسؤولة منبثقة من األغلبية 
البرملانية، تحدد وتدبر سياسة الدولة 
ينبغي  الذي  الدستور،  نص  بموجب 

بعض  ترحيل  على  كــذلــك  ينص  أن 
إلى  الـــوزاري  املجلس  اختصاصات 
بإمكانية  واإلقرار  الحكومي،  املجلس 
ترؤس الوزير األول للمجلس الوزاري 
التفويض«،  طريق  عن  امللك  عــوض 
بسيط  بتعديل  فقط  االكتفاء  تم  بل 
صيغته  أصبحت  والذي   ،24 للفصل 
األول،  الوزير  امللك  ))يعني  كالتالي: 
ويعني باقي أعضاء الحكومة باقتراح 
من  يعفيهم  أن  وله  األول،  الوزير  من 
بمبادرة  الحكومة  ويعفي  مهامهم، 
بدال  استقالتها((  على  بناء  أو  منه 
ــر  ــوزي ــك ال ــل مــن صــيــغــة ))يــعــني امل
مهامهم  من  ويعفيهم  والــوزراء  األول 
ــواردة  الـ اســتــقــالــوا((  إن  ويقيلهم 
مستوى  على  أما   ،1972 دستور  في 
ملطالب  االستجابة  تتم  فلم  القضاء، 
فعلي  بضمان  الديمقراطية،  الكتلة 
حرمته..  وصيانة  القضاء  الستقالل 
دستور  الكتلة  أحزاب  رفضت  وهكذا 
باستثناء  مقاطعته  إلى  ودعت   1992
حزب التقدم واالشتراكية، الذي صوت 
للتصويت  الناخبني  ودعــا  لصالحه 

اإليجابي عليه.
غير أن ما يذكر للكتلة الديمقراطية، 
امتدت  أنها ناضلت خالل مرحلة  هو 
خــالل إصــالحــني دســتــوريــني، وهما 
انتقلت من صفوف  ثم  1992 و1996، 
املعارضة إلى كراسي التسيير، كما تم 
النسبي،  السياسي  االنفتاح  تسجيل 
وعودة  السياسيني  املعتقلني  وإطالق 
التناوب  حكومة  وتدشني  املنفيني، 
بقيادة الراحل عبد الرحمان اليوسفي، 
الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي 

آنذاك.
قد يبدو األمر اآلن مختلفا على ما كان 
عليه، فلم يحدث أن كانت املعارضة في 
متضامنة  السادس  محمد  امللك  عهد 
املمكن  من  فهل  واحدة..  كتلة  وتشكل 
أن يحدث هذا في ظل التغييرات التي 
أحــزاب  بعض  ــام  أم ــق  األف في  تلوح 
زعماء  انتخاب  املعارضة، وخصوصا 
جديدة  نظرة  يحملون  لألحزاب  جدد 

وأفقا آخر غير الذي نشاهده اليوم ؟

بعد انتهاء أحداث الريف، 

واالعتراف بالحركة الشعبية 

كحزب جديد، كان المشهد 

السياسي الوطني 

على موعد مع حدث آخر، 

ويتعلق األمر بانشقاق حزب 

االستقالل إلى حزبين، فقد 

خرج من رحمه حزب االتحاد 

الوطني للقوات الشعبية، 

وهذا األخير شكل حزبا 

معارضا ثوريا لمدة من 

الزمن، وكان أقوى حزب 

معارض في البالد، غير أن 

المغرب كان على موعد 

مع حدث بارز في تاريخه 

السياسي، وهو دخول 

المغرب فيما يعرف بسنوات 

الرصاص، وهي المرحلة 

التي انطلقت مع إعالن حالة 

االستثناء في سنة 1965

»االتحاديون« أيام زمان ويظهر في الصورة شيخ اإلسالم بلعربي العلوي
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كـواليـس  أخرى

العدد: 1587 من 24 إلى 30 دجنبر 2021

السنوية الحمــوشي يكشـف حصيــلته 
معالجة أزيد من مليون و153 ألف قضية و45 ألف ملف مرتبط بالجريمة

الرباط. األسبوع

في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور 
باألمن، قامت املديرية العامة لألمن الوطني 

عملها  مخططات  ومــاءمــة  بتحيني 
من  الصحية،  ــطــوارئ  ال حــالــة  مــع 
في  املتخصصة  الفرق  خال تدعيم 
مكافحة الجريمة، عاوة على برمجة 
في  ومكثفة  نوعية  أمنية  عمليات 

ساهم  ما  وهو  الكبرى،  املدن  من  عدد 
معدل  فــي  قياسية  نسبة  تحقيق  فــي 
النجاح في استجاء  )أي نسبة  الزجر 

تجاوز  والــذي  الجرائم(،  حقيقة 
في  باملائة   95 السنة  هذه 

لــإجــرام،  الــعــام  املظهر 
الجرائم  في  باملائة  و80 

املقرونة بالعنف.
وحـــســـب حــصــيــلــة 
كشفت  ــتــي  ال ــام  ــ األرقـ
األمـــن،  مــديــريــة  عنها 
مصالح  عــالــجــت  فــقــد 
الــوطــنــي خال  األمـــن 
السنة الجارية، مليونا 
و741  ألـــفـــا  و153 
أسفرت  زجرية،  قضية 
ــبـــط وتــقــديــم  ــن ضـ ــ ع
النيابات  مختلف  أمــام 

و425  مليونا  الــعــامــة، 
أي  أشخاص،  و102  ألفا 
املحالني  عدد  في  بزيادة 

وبنسبة  املائة،  في   43 ناهزت  العدالة  على 
ارتفاع قدرها 36 في املائة في عدد األشخاص 
السنة  مع  مقارنة  املوقوفني  عنهم  املبحوث 
بتطبيق  تميزت  قد  كانت  التي  املنصرمة، 

إجراءات الحجر الصحي.
ــى تــقــريــر ملــديــريــة  واســتــنــادا إلـ
ــد تــراجــعــت  ــق الـــحـــمـــوشـــي، ف
العنيفة  الجريمة  مــؤشــرات 
الست  السنوات  امتداد  على 
خال  تتخط  ــم  ول ــرة،  األخــي
في   4 حاجز  الجارية  السنة 
املائة من املظهر العام للجريمة، 
 45 ومعالجة  تسجيل  تم  حيث 
النوع،  هذا  من  قضية  و829  ألفا 
 31 وتقديم  ضبط  من  مكنت 
شخصا  و188  ألـــفـــا 
أمـــام الــعــدالــة، أي 
في  ــادة  زيـ بنسبة 
ــدد األشـــخـــاص  ــ ع
ناهزت  املوقوفني 
ــة. ــائـ املـ ــي  ــ ف  15 
ــت  ــجـ ــالـ كــــمــــا عـ
ــن  ــ مـــصـــالـــح األم
ألفا   82 الوطني 
ــة  قــضــي و950 
بالحيازة  تتعلق 
واالتـــــجـــــار غــيــر 
املـــــــشـــــــروع فـــي 
واملؤثرات  املخدرات 
ــت  الــعــقــلــيــة، وأحــال
العدالة  على  بموجبها 
آالف   103 مجموعه  ما 

 و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبيا.
تمكنت  فقد  املخدرات،  ملكافحة  بالنسبة  أما 
الــجــاريــة،  السنة  خــال  األمــنــيــة  املــصــالــح 
مخدر  من  كيلوغراما  و433  طن  حجز  من 
مع  مقارنة  ارتــفــاع  نسبة  شكل  الكوكايني، 
أما  الفارطة،  السنة  خــال  كيلوغراما   132
باقي املخدرات املحجوزة، فقد بلغت 191 طنا 
و158 كيلوغراما من مخدر الشيرا، متراجعة 
بنسبة 12 في املائة عن السنة املنصرمة، و3 
كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بناقص 64 
األمنية  العمليات  أسفرت  بينما  املائة،  في 
املشتركة بني مصالح األمن الوطني واملديرية 
إجهاض  عن  الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة 
و362  ألفا  و437  مليون  وتــرويــج  تهريب 
قرصا مخدرا، من بينها 53 ألفا و756 قرصا 
فاقت  قياسية  بنسبة  اإلكستازي،  مخدر  من 

201 في املائة مقارنة مع سنة 2020.
والجريمة  اإلرهـــاب  مكافحة  مجال  وفــي 
الوطنية  الفرقة  أحــالــت  للحدود،  العابرة 
العامة  النيابة  على  القضائية  للشرطة 
يشتبه  شخصا   38 اإلرهاب،  بقضايا  املكلفة 
والتطرف  ــاب  اإلره قضايا  في  تورطهم  في 
العنيف، كما تمكنت مصالح األمن الوطني من 
تنظيم  في  تنشط  إجرامية  150 شبكة  تفكيك 
منظما   415 وتوقيف  املشروعة،  غير  الهجرة 
مرشحا  و231  ألــفــا   12 وضــبــط  ووســيــطــا، 
 742 عن حجز  فضا  الشرعية،  غير  للهجرة 
و47  مطاطيا  قاربا  و67  مزورة،  سفر  وثيقة 
في  يشتبه  مركبة   65 على  عــاوة  محركا، 
تسخيرها ألغراض تهجير األشخاص بطريقة 

غير شرعية.

الحموشي

الرباط. األسبوع

فلسطني  لدعم  املغربية  الجبهة  انتقدت 
التي  األمنية  املــقــاربــة  التطبيع،  وضــد 
تعاملت بها الدولة ضد العديد من أشكال 
حيث  للتطبيع،  املناهضة  االحتجاجات 

تعرضت العديد منها للمنع والقمع.
وقالت الجبهة في بيان لها، أن خطوات 
املستويات،  كافة  على  تسارعت  التطبيع 
ــة واألكــاديــمــيــة والــريــاضــيــة  ــوي ــرب ــت ال
إلى  واألمــنــيــة..  والتجارية  والسياحية 
التعاون  اتــفــاق  فــي  ذروتــهــا  وصــلــت  أن 

العسكري املبرم يوم 25 نونبر املاضي.
ومنذ  املغربي،  »النظام  أن  واعتبرت 
وهو  مضت،  سنة  قبل  التطبيع  توقيع 
وشرعنتها،  خطوته  عن  الــدفــاع  يحاول 
بدعوى  تــارة  واهية،  مبررات  عدة  مقدما 
الجالية  يسميه  مــا  مــع  العاقة  أواصـــر 
وتــارة  الصهيوني،  الكيان  في  املغربية 
أخرى بالفوائد االقتصادية التي يدعي أنها 

ستعود على املغرب واملغاربة بالخير«.
وأوضحت الجبهة أن »األمر في حقيقته 
تهجيرهم  تم  بمغاربة  األصــل  في  يتعلق 
بتنسيق بني النظام والحركة الصهيونية، 
استيطان  من  وتمكينهم  تجنيدهم  وتــم 
أرض غيرهم، فتحولوا عموما إلى مجرمني 
اقتصادي،  تضليل  إلــى  إضافة  محتلني، 
املغرب  اقتصاد  بني  الشاسع  للفرق  نظرا 
اقتصاد  مرتبة متخلفة، عكس  الذي يحتل 

الكيان«.

جبهة دعم فلسطين 
تنتقد قمع االحتجاجات 

التطبيع ضد 

ماء العينين: 

فرض الجواز بالمحاكم 
يعطل حقوق المتقاضين

الرباط. األسبوع

ماء  أمينة  والتنمية،  العدالة  حزب  في  القيادية  اعتبرت 
املحاكم دون تشاور  الجواز الصحي في  أن فرض  العينني، 
وقالت:  املتقاضني،  حقوق  تعطيل  إلى  أدى  توافقات،  ودون 
وتأجيلها  الجلسات،  وقف  املحاكم،  في  االضطراب  »إحداث 
وتعطيل حقوق املتقاضني، وتجاوز املعنيني 
أصحاب  من  للمحاكم  العادي  بالسير 
القضائية  وشبه  القضائية،  املهن 
فيها..  لم يشركوا  قرارات  اتخاذ  في 
يتعلق  كبيرا  إشكاال  يطرح  ذلك  كل 
بحقوق دستورية كبرى يتم تعطيلها 
ما  أن  وأضافت  حكومية«،  بباغات 
يفترض  اململكة،  محاكم  في  يحدث 
حقوق  يضمن  عــاجــا  حــا 
وحقوق  املعطلة،  الناس 

املتقاضني. العينين ماء 

نقيب يطالب بالحفاظ على استقاللية القضاء
الرباط. األسبوع

وجه النقيب عبد الرحيم الجامعي رسالة 
املنتدب  الرئيس  النباوي  عبد  محمد  إلى 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية، ورئيس 
فيها  يدعو  الداكي،  الحسن  العامة  النيابة 
إلى »الحفاظ على استقاليتهما من السلطة 

بفرض جواز  القبول  وعدم  التنفيذية، 
التلقيح لولوج املحاكم«.

رسالته:  في  الجامعي  وقــال 
القضائية  السلطة  في  »أنتم 
ــابـــعـــني لــلــســلــطــة  لــســتــم تـ
مــنــفــذیــن  أو  ــة،  ــذي ــي ــف ــن ــت ال
فا  لرغباتھا،  أو  لتعلیماتھا 

املحاكم  تجعلوا  أن  لكم  حق 
أو  ــوالیــات  ــل ل ملحقات 

لـــلـــبـــاشـــويـــات 
تـــحـــاصـــرهـــا 
ســـــــيـــــــارات 
الشرطة لتمنع 
املـــحـــامـــیـــن 
ولوجھا،  مــن 

وقبعاتكم  املدني  لباسكم  على  حافظوا 
القضائیة لكي تظلوا أمام املتقاضین قضاة 

وأمام الدستور سلطة قضائیة مستقلة«.
املنتدب  الرئيس  ــرار  ق أن  إلــى  وأشـــار 
القضائية،  للسلطة  األعلى  للمجلس  سابقا 
في شهر مارس 2020 مع بداية الجائحة، 
وقضائية  مهنية  »انتكاسة  فــي  تسبب 
الزالت أثارها قائمة أمام الفاعلني في مجال 
أمر  التي  »التعليمات  أن  القضاء«، معتبرا 
بواسطتها الرئيس املنتدب كل املسؤولني 
الجلسات  ــاق  ــإغ ب الــقــضــائــيــني 
نقاش  دون  املــلــفــات  وتــأخــيــر 
وتمس  دستورية  غير  وحــوار، 
ــقــاضــي وتــدفــعــه  اســتــقــال ال
ــار لــلــعــدالــة«،  ــك ــاب إن ــك الرت
املرفق  سیر  »عرقلت  فهي 
حیویته  وقتلت  القضائي 
بأكثر األضرار التي تسبب 

فیھا كوفید«.
ــاف  ــ ــ وأضـ
قبل  أنــــه 
أيام تكرر 
جديد  من 
ــلـــة  مـــراسـ

وقعها  رسالة  بواسطة  القضائية  السلطة 
العامة  النيابة  ورئيس  املنتدب،  الرئيس 
فیما  اتفقوا  بواسطتھا  »إذ  العدل،  ووزير 
بینھم على منع ولوج املحاكم ملن ال یتوفر 
ببواباتھا  به  یدلي  ال  ملن  أو  الجواز  على 
ابتداء من اإلثنني 20 دجنبر، فحرموا على 
املحكمة  داخل  مھامھم  ممارسة  املحامین 
بجرة  الدفاع  وحقوق  حریة  منھم  وسلبوا 

قلم وبتوقیع متسرع«.
التاریخ  یشھد  »الیوم  الجامعي:  وتابع 
والتنفیذیة،  القضائیة  معا،  السلطتین  أن 
ینتھك  بأسلوب  إجراء  الختیار  تجتمعان 
مقومات الدستور وحقوق اإلنسان وحقوق 
لیعلنان  املتقاضین دون رقیب وال حسیب، 
اتفاق  تستحق  ال  ألسباب  استثناء،  حالة 
األركان العامة القضائیة والتنفیذیة.. الیوم 
تقود السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة 
ضد  بالشطط  ملطخة  مسبوقة  غیر  حملة 
الوطني،  الــتــراب  بكامل  الــدفــاع  ھیئات 
األمن والشرطة  مستعملة من أجلھا قوات 
العلنیة والسریة، وحواجز بشریة ببوابات 
وعامات  التخویف  مظاھر  بكل  املحاكم، 
غیر  ملھمة  استنفرتھا  الــتــي  الــتــھــدیــد 

دستوریة«. الجامعي

تجدد مطالب االعتراف بالسنة األمازيغية
 

الرباط. األسبوع

األمازيغي«  العاملي  »التجمع  طالب 
بإقرار  والبرملان،  الحكومة  جديد  من 
رأس السنة األمازيغية الذي يوافق يوم 
رسمية،  وعطلة  وطنيا  عيدا  يناير،   13

على غرار السنة امليادية والهجرية.
األمــازيــغــي«  »الكونغرس  ووجــه 

ــى الـــنـــواب الــبــرملــانــيــني  رســالــة إلـ
التشريعية  الــغــرفــة  ومــســتــشــاري 
تقديم  على  العمل  أجل  من  الثانية، 
مقترحات قوانني من شأنها االعتراف 
برأس السنة األمازيغية 2022/2972 

عيدا وطنيا وعطلة رسمية.
اعتمدها  التي  املراسلة  واستندت 
اعــتــراف  ــى  إل األمــازيــغــي،  التنظيم 
الدستور املغربي بالهوية األمازيغية، 
وإقراره برسمية اللغة األمازيغية في 

القانون  دخول  ومع  الخامس،  فصله 
تفعيل  بمراحل  املتعلق  التنظيمي 

الطابع الرسمي لألمازيغية.
وجددت الحركة األمازيغية مطلبها 
والسياسية،  التشريعية  السلطة  إلى 
قوانني  مقترحات  تقديم  على  للعمل 
السنة  بــرأس  االعــتــراف  إلــى  تهدف 
رسمية  عطلة  ومــنــح  األمــازيــغــيــة، 
مؤدى عنها مثل باقي األعياد والعطل 

الرسمية.
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العدد: 1587 من 24 إلى 30 دجنبر 2021

 

صحيفة بولونية تشيد 
المغربية  بالدبلوماسية 

في وارسو

العيون. األسبوع
  

ملدينة  لبولونيا  االقتصادي  الوفد  زيارة  منذ 
املغربية  الدبلوماسية  استطاعت  الــعــيــون، 
الــكــثــيــر من  تــحــقــق  أن  ــو،  ــ بــالــعــاصــمــة وارسـ
املال واالستثمار  الثقة بني رجال  خطوات تعزيز 
وسائل  بذلك  وانخرطت  واملغاربة،  البولونيني 
ــي فتح  ــي املــجــتــمــع ف ــة ف ــوي ــرة وق ــؤث إعـــام م
نشرته  مــا  بينها  ومـــن  لــلــمــغــرب،  صفحاتها 
الواسعة  االقتصادية   ،PulsBiznesu جريدة 
اململكة  بــني  الــعــاقــات  ــول  مــقــاال ح االنــتــشــار، 
املغربية وبولونيا، حيث تطرقت لتعزيز العاقات 
والرغبة  األخــيــرة،  السنوات  فــي  البلدين  بــني 
البلد  هذا  شركات  من  العديد  عنها  عبرت  التي 
خاص  وبشكل  املغرب  في  لاستثمار  األوروبــي 
بعد  خصوصا  للمملكة،  الجنوبية  األقاليم  في 
التي نظمتها سفارة املغرب في  اللقاءات  سلسلة 
الباد،  في  االقتصادية  الجهات  أهم  وارسو مع 
وتلتها زيارة لبعثة اقتصادية هامة للمغرب شهر 

شتنبر املاضي.
بـ»مكان  املغرب  الجريدة  نفس  وصفت  وقــد 
االستثمار املفضل«، قائلة أنه »في جنوب اململكة 
املغربية يتم إنشاء مركز اقتصادي ضخم سيعود 
اإلفريقية،  القارة  سكان  من  املايني  على  بالنفع 
وفي مدينة الداخلة، يجري العمل على تشييد أكبر 
تحتية  وبنية  إفريقيا،  في  الشحن  إلعادة  ميناء 
املستقبلية«. اإلنتاج  ملصانع  مخصصة   ضخمة 
قوة  مكامن  على  الضوء  املقال  كاتبة  وسلطت 
إياها بأرض املستقبل  األقاليم الجنوبية واصفة 
ثمرة  تنميتها  تعتبر  والتي  البولونية،  للشركات 

الرؤية املستنيرة للملك محمد السادس.
األعمال  رجــال  شهادات  الجريدة  نشرت  كما 
البولونيني الذين شاركوا في البعثة االقتصادية 
التي زارت األقاليم الجنوبية في شتنبر املاضي، 

والتي حظيت بمتابعة إعامية واسعة.
ومن بني الشركات الستة املشاركة في البعثة، 
أعمدة  إنتاج  في  املتخصصة  »ألوماست«  شركة 
مدير  أكد  والتي  واالتصاالت،  واإلنارة  الكهرباء 
في  مكتب  افتتاح  سيتم  قريبا  أنــه  مبيعاتها، 

العاصمة املغربية الرباط.
»أونيوكرون«  شركة  رئيس  نائب  اعتبر   كما 
الحرائق،  ومكافحة  معدات  تصنيع  في  العاملة 
ملوقعه  نــظــرا  إفــريــقــيــا،  بــوابــة  املــغــرب  اعتبر 
الستراتيجية  إرسائه  وبفضل  املمتاز  الجغرافي 
واضحة ومتماسكة، مؤكدا أن البعثة االقتصادية 
وكانت  للغاية  احترافي  تمت بشكل  املغرب  إلى 

حافلة باالجتماعات املوضوعية.
لشركة  الـــعـــام  املـــديـــر  ــه، صـــرح  ــب جــان مـــن 
ريشارد  االحترافية،  اإلنــارة  في  الرائدة  »لــوغ« 
االقتصادية  البعثة  أقنعتني  »لقد  فتوركوفسكي: 
تنموية  إمكانات  ذات  سوق  املغربية  اململكة  بأن 
عــالــيــة، ونــحــن فــي تــواصــل مستمر مــع رجــال 

األعمال الذين التقينا بهم في شتنبر«.
سنة  )في  مرة  وألول  أنه،  إلى  اإلشــارة  تجدر 
التجارية بني  املــبــادالت  حجم  تجاوز   ،)2020
ومن  أمريكي،  دوالر  مليار  واملــغــرب  بولونيا 
نهاية هذه  في  التداول  يتجاوز حجم  أن  املتوقع 

السنة، 1.3 مليار أورو.

وزير من البوليساريو يعترف:
نحــن لســنا دولــة وغــالي لــيس رئــيسا

ضيعات فالحية في 
الداخلة ترفض التعاون 

مع معاهد التكوين
الداخلة. األسبوع 

بــعــدمــا اســتــبــشــرت ســاكــنــة جهة 
بافتتاح  خيرا  الذهب،  وادي  الداخلة 
مــعــهــد الــتــقــنــيــني املــتــخــصــصــني في 
يوفره  ومــا  الداخلة،  بمدينة  الفاحة 
هذا  في  تكوين  من  املواطنني  لعموم 
أنظار  محط  جعله  الــحــيــوي  املــجــال 
مقبلة  املنطقة  وأن  خصوصا  الجميع، 
ال  ستكون  كبرى  فاحية  مشاريع  على 
للدخول  الداخلة  ألبناء  فرصة  محالة 
الخضروات،  وتصدير  إنتاج  عالم  في 
آمــال  تصطدم  الــشــديــد،  لــأســف  لكن 
ــذه املــنــطــقــة، بــعــائــق رفــض  ــاء هـ ــن أب
بتراب  املتواجدة  الفاحية  الضيعات 
الجهة، للمتدربني من طلبة هذا املعهد، 
بــاســتــثــنــاء املــجــمــوعــة االقــتــصــاديــة 
 30 حوالي  استقبلت  التي  »أجــيــدا«، 
السنة  ــســام  أق ــي  ف يـــدرســـون  طــالــبــا 
التكوين  فــرصــة  ومنحتهم  ــى،  ــ األول
ضيعاتها  أســـوار  ــل  داخـ التطبيقي 
أطرا  مستقبا،  منهم  لتجعل  الفاحية، 
في  عليهم  االعتماد  يمكن  متخصصني 

تسيير املقاوالت الفاحية.
رفض باقي الضيعات الفاحية تدريب 
الفاحة  فــي  املتخصص  املعهد  أبــنــاء 
السؤال  نطرح  يجعلنا  الداخلة،  بمدينة 
على أرباب هذه الضيعات، حول أسباب 
»ملغوم«،  أنه  شك  ال  الذي  الرفض  هذا 
يرفضون  أنهم  إال  له،  قراءة صحيحة  ال 
أن يدخل أبناء هذه املنطقة عالم الفاحة 
ــام  األي مــن  ــادم  ــق ال فــي  يصبحون  ــد  وق

منافسني لهم في امليدان.

هل هي بداية التفكك ؟

عبد اهلل جداد. العيون
  

القوية  التصريحات  أثـــارت 
واملباشرة للقيادي بالبوليساريو، 
بــاريــس،  ــن  م البشير  مصطفى 
الغاضبة من  التعليقات  موجة من 

قياديني كبار في الجبهة، 
ــب الــبــعــض  ــ ــال ــ وط

ــل  ــ ــائـ ــ ــي رسـ ــ ــ فـ
ــاب«،  ــ ــسـ ــ »واتـ
ــا  بــــشــــرح م
ــى  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ يـ
»الـــوزيـــر«، 
ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــه  ــبـ ــالـ طـ

الاجئ  بطاقة  بإشهار  آخــرون 
التي تمنحها األمم املتحدة.

حد  إلى  الجرأة  ووصلت 
قول هذا املسؤول في جبهة 
لست  »أنــا  البوليساريو: 
املحتلة،  لــأراضــي  وزيـــرا 
دائــرة  في  أنــا مجرد الجــئ 
نكون  أن  علينا  املــحــبــس، 
عليكم،  أكذب  ولن  واقعيني 
ولد  خارجيتنا  وزيــر 
الـــســـالـــك مــوجــود 
ــر  ــ ــزائ ــ ــج ــ ــي ال ــ ــ ف
أن  كما  العاصمة، 
رئــيــس وزرائــنــا 
بيون،  بوشراية 
لـــيـــس رئــيــســا 

للحكومة«.

البشير،  مصطفى  تصريحات  جاءت  وقد 
ــر  »وزي يسمونه  مــا  منصب  يشغل  الـــذي 
لقاء  خال  والجاليات«،  املحتلة  األراضــي 
الفرنسية،  جــولــي«  ال  »مــانــت  ببلدة  عقد 
قائا:  بباريس،  يقطنون  صحراويني  مــع 
»إبراهيم غالي هو أيضا الجئ مسجل باسم 
إبراهيم،  هناك  وليس  املصطفى  سيد  غالي 
أو  لدولة  رئيسا  الاجئني  وكالة  تعتبره  ال 
مسؤوال كبيرا، كل الصحراويني هم الجئون 
أن  دون  الجزائر«،  مساعدة  بفضل  يعيشون 

تلقى تصريحاته اعتراض الحاضرين.
نطلب  ونحن  عاما   46 »منذ  وأضــاف: 
باملياه  يتعلق  فيما  الجزائر  من  املساعدة 
لدينا  ليست  واألسلحة،  والوقود  والغاز 
أنه  ليكرر  ــاد  وع للعيش«،  ــة  دول ــروط  ش
»يجب علينا أن نكون واقعيني، ال نعلم أين 

نذهب«. البشير

العيون. األسبوع 
  

حــركــة  أصــبــحــت  أن  بــعــد 
السام«  أجل  من  »صحراويون 
نزاع  في  إطارا مرجعيا أساسيا 
لتحركات  وتتويجا  الصحراء، 
االتجاهات  جميع  فــي  الحركة 
إلبراز القوة االقتراحية الجديدة 

سكرتيرها  عنها  أعــلــن  الــتــي 
خال  هلل،  بـــارك  أحــمــد  األول، 
ــع شــخــصــيــات  اجــتــمــاعــات مـ
بمن  مختلفة،  كنارية  سياسية 
وزعيم  باملاس  الس  عمدة  فيهم 
أوغوستو  االشــتــراكــي،  الحزب 

هيدالغو.
وأفــــادت مــصــادر مــن داخــل 
العام  سكرتيرها  أن  الــحــركــة، 
من  عدد  من  صاغية  آذانــا  وجد 
ــام  ــل اإلع األكــاديــمــيــني ووســائ

تمت  ما  مختلف  حول  الكنارية، 
في  الوضع  وخاصة  مناقشته، 
الصحراء وآفاق الحل بعد تعيني 
العام  لأمني  الشخصي  املبعوث 

لأمم املتحدة.
دور  ــى  ــ إلـ ــوا  ــرقـ ــطـ تـ  كـــمـــا 
السام«  أجل  من  »صحراويون 
خمسة  ينهي  سلمي  حل  لتعزيز 
للعدد  واملعاناة  املنفى  من  عقود 
حقبة  ويفتح  الصحراويني،  من 
من السام واالزدهار في اإلقليم.

»صحراويون من أجل السالم« في لقاءات كنارية

يتانيا  مور رئيس 
في ضيافة تبون

العيون. األسبوع

ذكـــرت وكــالــة األنــبــاء املــوريــتــانــيــة 
املستقلة، نقال عن مصادر حكومية، 
ولد  محمد  املوريتاني  الرئيس  نية 
ــارة اجلـــزائـــر األســبــوع  الــغــزوانــي، زيــ
ــادم، وتــوقــعــت هــــذه املـــصـــادر أن  ــقــ الــ
26 و27 دجنبر  يــومــي  الــزيــارة  تــتــم 

اجلاري.
ولــــد  أن  الــــــوكــــــالــــــة،  وأضـــــــافـــــــت 
الـــغـــزوانـــي ســيــجــري خــــالل الـــزيـــارة 
مباحثات مع نظيره اجلزائري عبد 
الراهن  الــوضــع  تــبــون، حــول  املجيد 
بــاملــنــطــقــة والـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة 
البوليساريو  جبهة  بها  تــقــوم  الــتــي 
عــلــى احلــــــدود املـــوريـــتـــانـــيـــة شــمــاال، 
الــــوزراء املــرافــقــون لــه،  كــمــا سيعقد 
مباحثات مع نظرائهم اجلزائريني، 
حول مجاالت التعاون بني البلدين.

مؤشرات عودة الموائد المستديرة 
المغــربية الصحــراء  حــول 

العيون. األسبوع

والبوليساريو  الجزائر  كانت  إذا  ما  اآلن  لحد  يجهل 
ستلتزمان بقرارات األمم املتحدة فيما يخص ملف الصحراء 
لأمم  العام  األمني  باسم  املتحدث  نائب  أكد  حيث  املغربية، 
العام  لأمني  الشخصي  »املبعوث  أن  حق،  فرحان  املتحدة، 
لأمم املتحدة إلى الصحراء املغربية، ستيفان دي ميستورا، 
قد بدأ جولته من أجل عقد لقاءاته األولى مع املعنيني بملف 
مع  التقى  ميستورا  »دي  أن  وأضاف  املغربية«،  الصحراء 
املتحدث باسم األمم املتحدة، ستيفان دوجاريك قبل أسبوع 

أو أسبوعني«.
املــاضــي،  نونبر  شهر  أجـــرى،  قــد  ميستورا  دي  وكــان 
املتحدة،  األمم  في  ملوريتانيا  الدائم  املندوب  مع  محادثات 
سيدي ولد محمد لغظف، تناولت مستجدات الوضع املتعلق 

بنزاع الصحراء املغربية.
الجدير بالذكر، أن مجلس األمن الدولي أكد في قراره األخير 
بمشاركة  املستديرة  املوائد  استمرارية  على  الصحراء،  حول 
كل من الجزائر والبوليساريو وموريتانيا، إلى جانب املغرب.

الوزيرة حيار تبحث عن استراتيجية للوزارة من العيون العيون. األسبوع

ــضــامــن واإلدمـــــاج  ــت قـــالـــت وزيـــــرة ال
في  حيار،  عواطف  ــرة،  واألسـ االجتماعي 
والداخلة:  العيون  بمدينتي  لها  اجتماعات 
حول  الجهوية  التشاورية  اللقاءات  »إن 
االجتماعي  القطب  الــوزارة،  استراتيجية 
لإلصغاء  فــرصــة  تشكل   ،2026-2021
إغناء  في  ومشاركتهم  الفاعلني  النتظارات 
في  االجتماعي  القطب  مكونات  عمل  برامج 
االجتماعي  والتماسك  التضامن  مجاالت 
واإلدماج االجتماعي«، وأضافت أن »إحداث 
جسر  االجتماعية  الخدمات  من  جديد  جيل 

)تــجــديــد اجــتــمــاعــي مــبــدع وأخـــضـــر( ال 
بل  االجتماعي،  اإلدمــاج  على  فقط  يقتصر 
املستدامة، ولكي  التنمية  يستجيب ألهداف 
االعتماد  تم  فقد  كبيرة،  االستفادة  تكون 
الجديدة  املقاربة  تجسيد  في  الرقمنة  على 
خدمات  توفر  التي  الجديدة  املراكز  لجيل 
وكذا  والتوجيه،  واالستماع،  االستقبال، 

اإلدماج في عدة مسارات«.
وجدد حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة 
العيون وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة 
املجالس  وكافة  انخراطهما  الذهب،  وادي 
دشنته  الــذي  الـــورش  هــذا  فــي  املنتخبة، 

أخنوش،  حكومة  في  االستقالية  الوزيرة 
والتي تعد كذلك مناسبة لتحديد كل السبل 
التي تمكن من معالجة األوضاع االجتماعية 
لــأســر فــي وضــعــيــة صــعــبــة، والــنــهــوض 
املسنني  واألشــخــاص  الطفولة  بــأوضــاع 
وتحقيق  إعاقة،  وضعية  في  واألشخاص 

املساواة بني الجنسني.
العيون  لــقــاءات  فــي  املنتخبون  وأبـــرز 
جاء  الــذي  ــورش  ال هــذا  أهمية  والداخلة، 
وتثمني  االجتماعية  الدولة  ركائز  لتدعيم 
االجتماعي،  ــاج  واإلدم البشري  الرأسمال 
املستدامة،  التنمية  ألهداف  يستجيب  الذي 

مبرزين البرامج التي أعدتها كل من جماعة 
من  العديد  تدشني  همت  والــتــي  العيون 
املراكز االجتماعية ودور الشباب وفضاءات 

أخرى أثارت إعجاب الوزيرة.
برؤية  يتعلق  »األمــر  أن  الوزيرة  وقالت 
ومقاربة جديدة تكرس االلتقائية بني جميع 
الفاعلني، كما تعتمد آليات جديدة كالرقمنة 
االجتماعي  ــاج  ــ واإلدم التكوين  وتعميم 
»ستكون  أنــه  إلــى  مشيرة  واالقــتــصــادي«، 
الوطني،  التعاون  مراكز  في  مسارات  هناك 
ووكالة  الوطني  التعاون  بني  والتقائية 
التنمية االجتماعية مع املتدخلني اآلخرين«.

الجديدة  املقاربة  هذه  أن  حيار  وأكــدت 
ألن  املحليني،  للفاعلني  ــة  ــوي األول تعطي 
رهينا  يظل  املستدامة  التنمية  رهان  كسب 
بتشجيع الفاعلني املحليني وتثمني وتكوين 
أساسية  رافعة  باعتباره  البشري  العنصر 

االجتماعية. للتنمية 
بالعيون،  برنامجها  الوزيرة  واختتمت 
السام  عبد  الجهة  والـــي  بمعية  ــارة  ــزي ب
بيكرات والوفد املرافق لهما، لعدد من املراكز 
االجتماعية باملدينة، شملت النادي النسوي، 
التخصصات،  متعدد  االجتماعي  واملــركــب 
والــذي  للمرأة  الوظائف  متعدد  والفضاء 
سيحتضن الشباك متعدد الخدمات، باإلضافة 
ملحاربة  االجتماعية  الحماية  مــركــز  ــى  إل

التسول، ومركز مواكبة حماية الطفولة.
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التالميذ  معاناة 
مع التوقيت اإلضافي

في  واألمـــهـــات  ــاء  ــ اآلب ــن  م الكثير 
أطفالهم  مــع  ــوم  ي كــل  يعانون  املـــدن 
لالستيقاظ  يضطرون  حيث  الصغار، 
من  صباحا،  السادسة  الساعة  على 
ووجبات  املدرسية  اللوازم  إعداد  أجل 
الفطور والغذاء ألطفالهم قبل التحاقهم 
على  مجبرين  ألنهم  املدرسي،  بالنقل 
امتطاء  قبل  أيضا  مبكرا  االستيقاظ 
السابعة  الساعة  في  املدرسة  حافلة 

والنصف تحت الظالم.
جمعية  فــي  عضو  هلل،  عبد  يــقــول 
أن  خــاصــة،  مؤسسة  تالميذ  أولــيــاء 
الضحايا  أكثر  هم  الصغار  التالميذ 
الذين  وخــاصــة  اإلضــافــيــة،  للساعة 
ــدارس  يــدرســون فــي املــؤســســات واملـ

تلميذ  كل  على  تفرض  التي  الخاصة، 
محدد  وقت  في  جاهزا  يكون  أن  صغير 
املــدرســي،  النقل  حافلة  وصـــول  قبل 
والبنات  األطفال  يجعل  الــذي  الشيء 
النوم  قلة  مشكل  يعانون  الصغيرات 
وانعدام التركيز، منهم من يذهب ويعود 

للنوم في حافلة النقل املدرسي.
التي  الحالية  الفترة  إن  وأضــاف: 
جميع  في  للبرد،  قوية  موجة  تعرف 
ــراب أذان  ــت املــنــاطــق، إلــى جــانــب اق
وظاهرة  السابعة،  الساعة  من  الصبح 
لدى  ارتباكا  تخلق  صباحا،  السرقة 
خصوصا  والعمال،  والتالميذ  األسر 
وأن الظالم يستمر إلى الساعة الثامنة 
الصعوبات  هــذه  أن  مؤكدا  صباحا، 
النظر  إعـــادة  الحكومة،  مــن  تتطلب 
فصل  خالل  اإلضافية  الساعة  وإلغاء 
الشتاء الذي يعرف الكثير من حوادث 
جرائم  وتفشي  الضباب  بسبب  السير 

السرقة.
أســتــاذ  مــعــضــوض،  اللطيف  عــبــد 
التالميذ  ــاء  آبـ جمعية  ــي  ف وعــضــو 
الساعة  ــأن  ب ــال  ق خــاصــة،  بمؤسسة 
ألن  كبيرة،  إشكالية  تطرح  اإلضافية 
التلميذ يستيقظ بصعوبة في الصباح 
نومه  ويكمل  للمدرسة،  للذهاب  الباكر 
أن  مضيفا  املــدرســيــة،  الحافلة  فــي 
للتالميذ  بالنسبة  يتضاعف  املشكل 
املؤسسات  عن  بعيدا  يقطنون  الذين 
يعاني  بحيث  واالبتدائية،  اإلعدادية 
وانعدام  النوم  تأثير  من  منهم  العديد 
ــدروس،  ــل ــدم االنــتــبــاه ل الــتــركــيــز وعـ
الجسدية  الطاقة  على  تأثير  ويحصل 

للتلميذ.
التالميذ  مــن  الكثير  أن  ــح  وأوضـ
الظالم  في جنح  املدارس  إلى  يذهبون 
الشتاء،  فصل  من  الفترة  هــذه  خــالل 
ــذي يــحــتــم عــلــى آبــائــهــم  ــ الــشــيء ال
خوفا  الطريق  في  مرافقتهم  وأمهاتهم 
عليهم من التعرض ملشاكل، مشيرا إلى 
أن تالميذ القرى يعانون بدورهم كثيرا 
في  والذهاب  اإلضافية  الساعة  بسبب 
طويلة  مسافات  وقطع  مبكرة  أوقــات 

للوصول إلى املؤسسة التعليمية.
األصلية  للساعة  الــعــودة  أن  وأكــد 
أصبح مطلبا من طرف الجميع، أولياء 
اإلداريــة،  واألطــر  واألساتذة  التالميذ 
وحتى في قطاعات أخرى، ألن الجميع 
لها  ملا  اإلضافية  الساعة  من  يعاني 
تركيز  على  سلبي  وانعكاس  تأثير  من 

التالميذ، وخاصة الصغار منهم.

تأثير على تركيز األطفال

سعيد مفادي، أستاذ مكون في اإلرشاد 
تصريح  في  اعتبر  والتربوي،  األســري 
لها  اإلضــافــيــة  الــســاعــة  أن  لــلــجــريــدة، 
النفسية  األطفال  صحة  على  كبير  تأثير 
النوم واالستيقاظ  قلة  والجسدية، بسبب 
يوميا مبكرا للذهاب في الظالم عبر حافلة 
حالة  في  القسم  إلى  والوصول  املدرسة، 
القدرة على استيعاب  ذهنية غائبة وعدم 
الدروس والفهم، وقال: »ال يوجد قرار من 
رغم  اإلضافية،   الساعة  إللغاء  الحكومة 
املسؤولية،  تتولى  التي  األحــزاب  حديث 
والــعــودة  اإلضــافــيــة  الساعة  إلــغــاء  عــن 
يقولون  أنهم  رغم  العادي،  التوقيت  إلى 
العكس  لكن  للطاقة،  اقتصادا  هناك  بأن 
بحيث  اقتصاد  يــوجــد  ال  املــالحــظ،  هــو 
تستمر  العمومية  اإلنـــارة  مصابيح  أن 

مشتعلة إلى الساعة الثامنة صباحا«.
أنـــه عــنــدمــا يؤطر  ــادي  ــف ــح م ــ وأوض
املؤسسات  في  التكوينية  الدورات  بعض 
التالميذ،  لفائدة  الخاصة  التعليمية 
بحيث  عليهم،  الــعــيــاء  ظــهــور  يــالحــظ 
خالل  التركيز  وغياب  النوم  عليهم  يغلب 
لساعات  ــنــوم  ال عــدم  بسبب  الــورشــة، 
التأثير  هــذا  أن  مبرزا  الليل،  في  كافية 
الذي  الطفل  سلوك  على  سلبا  ينعكس 
وهي  سلبية،  وتصرفات  بحركات  يقوم 
الضغط  بسبب  فعل  ردة  الحقيقة  فــي 
الدراسي  والتحصيل  منه،  يعاني  الــذي 
للمنزل  يعود  وعندما  مبكرا،  واالستيقاظ 
يعود للنوم وال يستطيع القيام بواجباته 

املدرسية.
تسبب  اإلضــافــيــة  الساعة  أن  وتــابــع 
يقطنون  الذين  للتالميذ  يومية  معاناة 
والــذي  والقروية،  الجبلية  املناطق  في 
سيرا  مدارسهم  إلــى  للذهاب  يضطرون 
يعرضهم  مما  الظالم،  تحت  األقــدام  على 
ــل الـــكـــالب الــضــالــة  ــب لـــالعـــتـــداء مـــن ق
واالغتصاب،  التحرش  أو  واللصوص 
مؤكدا على ضرورة مراجعة قرار الساعة 
لها  ألن  فيها،  النظر  وإعـــادة  اإلضافية 

تأثيرا سلبيا كبيرا على جميع املغاربة.
بمدرسة  أســتــاذ  محمد،  أكــد  ــدوره،  بـ
أن  البيضاء،  بــالــدار  املنصور  يعقوب 
للتالميذ  مشكلة  تخلق  اإلضافية  الساعة 
متأخر  بشكل  املؤسسة  إلى  يأتون  الذين 
الكثير من  الفطور في  بدون تناول وجبة 
مبرزا  للدرس،  استعداد  وبدون  األحيان، 
الطفل  تركيز  على  كبيرا  تأثيرا  لها  أن 

القسم،  في  ينام  من  ومنهم  القسم  داخل 
قطع  بعدما  القروية  املناطق  في  وخاصة 

مسافة طويلة للوصول للمدرسة.
ــالـــب بـــضـــرورة إزالـــــة الــســاعــة  وطـ
اإلضافية على األقل في الفترة من أكتوبر 
على  وخيم  تأثير  من  لها  ملا  فبراير،  إلى 

التالميذ.

مطالب بإلغاء الساعة 

التواصل  مــواقــع  نشطاء  مــن  الكثير 
االجتماعي طالبوا الحكومة الحالية خالل 
نظرا  اإلضافية،  الساعة  بإلغاء  بدايتها، 
التي  والصعوبات  االجتماعية  للظروف 
تعتري الناس في حياتهم منذ اعتمادها، 
والطلبة  والتالميذ  املستخدمني  والسيما 

والعديد من شرائح املجتمع.
عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة املغربية 
تدوينة  في  كتب  للشباب،  املدني  للتحالف 
إلغاء  »إن  »الفايسبوكي«:  حسابه  على 
ضروريا،  أمــرا  أضحى  اإلضافية  الساعة 
السلبية  واالجتماعية  النفسية  األثــار  ألن 
العديد  على  اإلضافية  الساعة  خلفتها  التي 
أول  »إن  أيضا:  وقال  عديدة«،  الفئات،  من 
اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومة 
اإلضافية«،  الساعة  إلــغــاء  هــو  الــجــديــدة، 
»أين هي نتائج الدراسة الخاصة  متسائال: 

بالساعة اإلضافية؟«.
فــاعــل جمعوي،  الــرامــي،  أكــد  بـــدوره 
بموقع  الــرســمــي  بحسابه  تــدويــنــة  فــي 
واملدن  القرى  »تالميذ  أن  »الفايسبوك«، 
يعانون كثيرا، بعد خروجهم من املنزل في 
الظالم، حيث يكملون نومهم في حافلة النقل 
املدرسي، وما يزال في هذه الساعة الظالم 
يخيم على كامل البالد، وكل العائالت التي 
لديها تالميذ استيقظت وأشعلت األضواء، 
الكهربائي نظرا  السخان  وهناك من شّغل 
يتكلم  اقتصاد  أي  فعن  الطقس،  لبرودة 
أصحاب الساعة اإلضافية املشؤومة، علما 
أن لها تأثيرا سلبيا على صحة املواطنني 
توازنهم؟«،  وخلخلة  نفسيتهم  وتحطيم 
توقيت  عن  بديل  ال  ساعتنا  »نريد  وتابع: 

غرينيتش«.
وقال سعيد، ناشط في مواقع التواصل 
ينتظرون  جميعهم  »املغاربة  االجتماعي: 
الساعة  إلغاء  مــدة،  ومنذ  الصبر  بفارغ 
القانونية  الساعة  إلى  والعودة  اإلضافية 
ملعاناة  حــد  وضــع  وبالتالي  الــعــاديــة، 
التأثيرات  جــراء  وعائالتهم  التالميذ 
الجوانب  على  التوقيت  لهذا  السلبية 
النفسية واالجتماعية والصحية واألمنية 

من  تسببه  ملــا  وكــذلــك  املجالية،  وحتى 
معاناة مختلفة للمواطنني«.

سؤال برلماني
 وتجاهل حكومي

فيدرالية  عن  البرملانية  النائبة  اعتبرت 
أن  التامني،  فاطمة  الديمقراطي،  اليسار 
اســتــمــرار الــعــمــل بــالــســاعــة اإلضــافــيــة له 
تأثيرات سلبية على التالميذ واألسر، خاصة 
إلى  سؤال  في  مضيفة  الشتاء،  فصل  خالل 
وزير التربية الوطنية، أن هذه املعاناة تزداد 
النقل  غياب  مع  الــقــروي،  العالم  في  أكثر 
وبعد  الطرقية  املسالك  وصعوبة  املدرسي 

املسافة وهشاشة بنيات االستقبال.
وأكدت وجود معاناة للتالميذ وأسرهم 
التوقيت  لهذا  السلبية  التأثيرات  جراء 
واالجتماعية  النفسية  املستويات  على 
مشيرة  واملجالية،  واألمنية  والصحية 
إلى أن التالميذ وأولياء أمورهم يغادرون 
الفجر  آذان  بعد  الظالم  في جنح  بيوتهم 
الظالم  فــي  إليها  ــودون  ــع وي مــبــاشــرة، 
املنزلية  واجباتهم  بإنجاز  محملني  كذلك، 

واالستعداد إلى الغد.
املغربية  ــة  ــدول ال »إن  أيــضــا:  وقــالــت 
العمل  حيث  الصيفي،  التوقيت  اعتمدت 
تحت  دائـــم  بشكل  اإلضــافــيــة  بالساعة 
التجارية،  والتعامالت  االقتصاد  ذريعة 
هذا  أن  إال  األوروبــي،  التوقيت  ومواكبة 
في  خاصة  سلبياته  عن  أبــان  التوقيت 

فصل الشتاء«.
بايتاس،  مصطفى  تجاهل  جانبه،  من 
سؤاال  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 
بإلغاء  يتعلق  الصحفية،  ندوته  خــالل 
مطلبا  أصبحت  التي  اإلضافية،  الساعة 
أن  عوض  لكنه  املغاربة،  قبل  من  شعبيا 
يجيب عن سؤال الصحفية، فضل مغادرة 
في  توضيحات  أي  يقدم  أن  دون  القاعة 
بأن  صرح  أن  له  سبق  بعدما  املوضوع، 
الساعة  إزالة  تتداول في قضية  الحكومة 

اإلضافية والعودة للتوقيت العادي.
املغاربة  من  كبير  عــدد  ويطالب  هــذا، 
اعتماد  إلى  العودة  بضرورة  الحكومة، 
التوقيت القانوني، وخاصة بعد أن كشفت 
جراء  كبيرة  أضــرار  وجــود  عن  التجربة 
يضطر  حيث  اإلضافية،  الساعة  اعتماد 
جنح  تحت  بيوتهم  مغادرة  إلى  الجميع 
جنح  تحت  كذلك  إليها  ويعودون  الظالم 
انعكاسات  له  تكون  الــذي  األمــر  الظالم، 

سلبية كبيرة على صحة املغاربة.

يعاني العديد من تالميذ 
المؤسسات التعليمية 

العمومية والخاصة، من تأثير 
الساعة اإلضافية التي تفرض 
عليهم االستيقاظ قبل طلوع 

الشمس للذهاب إلى المدرسة، 
الشيء الذي يجعلهم 

يعيشون مشاكل صحية
 نتيجة قلة النوم وعدم التركيز.

فالتوقيت الدراسي في 
الفترة الحالية يفرض على 

التالميذ والطلبة، والعمال، 
االستيقاظ مبكرا قصد تحضير 

اللوازم للذهاب إلى المدرسة 
أو العمل، الشيء الذي يفرض 

عليهم الخروج في الظالم 
الدامس بحثا عن وسيلة نقل أو 
الذهاب مشيا على األقدام إلى 
المدرسة، وخاصة في المناطق 

النائية والجبلية.
معاناة حقيقية يعيشها 

التالميذ والمواطنون في 
المدن والقرى، الشيء الذي 

جعل العديد من األصوات في 
مواقع التواصل االجتماعي، 

تنادي الحكومة بإلغاء الساعة 
اإلضافية على األقل خالل 

فصل الشتاء، نظرا للصعوبات 
التي تعيق حياتهم اليومية، 
ويظل السؤال المطروح لدى 

عامة المغاربة: متى تتفاعل 
الحكومة مع مطلبهم بإلغاء 

هذه »الساعة المشؤومة« ؟

إعداد. خالد الغازي

الساعة اإلضافية تعمق 
أزمــة األســر والتــالميذ



شهادات من
الرواد
شهادة من الرائد الدكتور جمال بنسليمان، 
في  ألقيت  الثقافة،  حق  في  باحث،  أستاذ 
بالرباط،   2012 ــارس  م  16 بتاريخ  ــدوة  ن
الذي  الرئيسي  ))الفاعل  منها:  فقرة  هذه 
بيده سلطة الحل والعقد، والذي يحسم في 
الخبير  املثقف  هو  واملــوت،  الحياة  معركة 
وبالغة  األلـــوان،  ورمزية  الفرشاة،  بقيمة 
واالنسجام  ــذوق  وال والتناسق  التشكيل، 
العاشق  املــبــدع  ورســالــة  الفني،  واملنجم 
وصناعة  األحــداق،  وسحر  األشــواق  لقطار 
ثقافتان:  والثقافة  األعـــراق،  طيب  شعب 
مثقف إيجابي ومثقف سلبي، وثقافة صالح 
وإصالح، وثقافة فساد وإفساد...(( انتهى.

وإصالح  اإلصــالح  »ثقافة  كتاب  املصدر: 
الثقافة« الصفحة: 218.

يف  اجلماعي  املجلس  صــادق  أن  سبق 
مرآبني  وتدبير  إجنــاز  2017، على  30 غشت 
لــركــن الـــســـيـــارات بــســاحــة عــثــمــان بـــن عــفــان 
وســاحــة أبــو بكر الــصــديــق بحي أكـــدال، وها 
نحن على أبواب سنة 2022، ولم تراوح »نية« 
أن احلي  علما  الرفوف،  من  مكانها  املشروع 
ــة خــانــقــة لـــوقـــوف الــعــربــات،  يــعــانــي مـــن أزمــ
تذكير  احلــالــي،  املقاطعة  مجلس  يلزم  ممــا 

بالتزامها.  اجلماعة 
 

يطبخ  العاصمة،  مجالس  عــن  بعيدا 
»منظمة  تأسيس  مــشــروع  هــادئــة  نــار  على 
للمجالس  ــات  ــق وســاب ــيــات  حــال ــيــســات  رئ
ــشــروع حلــد اآلن  اجلــمــاعــيــة«، وتــتــزعــم امل
قياديات من مختلف األحزاب من مدن بعيدة 
رئيسات  حتى  املشروع  ويدمج  الرباط،  عن 
املقاطعات.. فهل هي صحوة الرئيسات بعد 
املغربية،  اجلماعات  رؤساء  جمعية  »جمود« 

ومقرها بساحة صفرو هنا يف الرباط ؟

بــدون تفسير..  التي ظلت  األســرار  من 
قــطــعــة أرضـــيـــة عــلــى ضــفــة نــهــر أبــــي رقــــراق 
تعرف باسم »بركاما«، يفضلها شباب املدينة 
ملـــمـــارســـة الـــســـبـــاحـــة، بــحــثــنــا يف »مـــوســـوعـــة 
العزيز  الراحل عبد  املؤرخ  الرباط« للعالمة 
مــن   98 الــصــفــحــة  فــعــثــرنــا يف  اهلل،  بــنــعــبــد 
ملدينة  االســــم  »أصــــل  أن  عــلــى  األول  اجلــــزء 
فكيف  بــركــامــا«..  اسمها  آســيــا  وســط  تركية 

وصل هذا االسم إلى الرباط؟ 

ــق وجــمــال وبــهــاء مــديــنــة األنـــوار،  رون
يلطخه ويشوهه منظر بشع وضبابي للزجاج 
املعلق  العمومية  اإلنـــارة  مبصابيح  احمليط 
ليتعرض  األرض  مــن  أبعدته  أعــمــدة  على 
الطيور، مما  والغبار ومخلفات  األدخنة  إلى 
ونفس  ــارة،  ــ اإلن طــاقــة  مــن   %  50 يحجب 
الضوئية  الـــشـــارات  ــه  ل تــتــعــرض  اإلهــمــال 
اجلماعة  وبينما  املـــرور،  تنظيم  وإشـــارات 

مسؤولة عن تنظيفها هي عن ذلك غافلة.

العدد: 1587 من 24 إلى 30 دجنبر 122021

الرباط  ياحسرة

أحكاما  املحاكم  فيه  تصدر  الذي  الوقت  في 
ــواب  ون ــاء  رؤسـ بعض  أبطالها  قضايا  فــي 
النصب  بتهم  أديــنــوا  الجماعية،  املجالس 
والرشاوى وخيانة األمانة، تضاف إلى فضائح 
الهدر املالي الجماعي في الكماليات، ومصائب 
واجب  أداء  في  والتقاعس  باأليدي  التشابك 
التمثيل  بقدسية  يليق  بما  املواطنني  تمثيل 
من  ــد  واحـ تــتــويــج  خــبــر  يصلنا  اإلنــســانــي، 
العالم  »أفضل عمدة في  الرباط، بلقب  أصدقاء 
عن سنة 2021«.. خبر مفرح أعلنت عنه منظمة 
ملغربي  باختيارها  العاملية،  مايورز«  »سيتي 
اململكة، وغادرها مع والدته  ازداد وترعرع في 
لاللتحاق بوالده في الديار الهولندية وهو ابن 
دراسته،  استكمال  وبعد  عمره،  من  السابعة 
ببلدية  توظف  ثــم  صحفيا،  مــراســال  اشتغل 
إلى  انضم  ثم  عادي،  كموظف  روتــردام  مدينة 
الحزب الذي رشحه لخوض معركة االنتخابات 
الذي  حزبه  فاجأ  ساحقا  فــوزا  وفــاز  البلدية 
رشحه لعمودية روتردام، ثاني أكبر مدينة في 
منذ  عمدتها  طالب  أبو  أحمد  ليصبح  هولندا، 

سنة 2009، ولم يقف حزبه عند أبواب البلدية، 
فرشحه ملنصب وزير في الحكومة.

أبو طالب، صديق الرباط ويزورها بانتظام، وله 
لقضاء  املفضلة  ووجهته  األصدقاء  عشرات  فيها 
اتصل  كعمدة،  مهامه  بداية  في  أنه  نتذكر  عطلته، 
مريض  مساعدة  منه  وطلب  وزير،  له،  صديق  به 
سيحل بروتردام للعالج، فما كان منه إال أن طلب 
تاريخ وصوله ورقم رحلته، فقام بالواجب وأكثر.. 

وهكذا مع كل من يحتاج إلى مساعداته.
فهنيئا لك يا أحمد أبو طالب بهذا التتويج، 
املغربية  جنسيتك  عن  التخلي  رفضت  فكما 
التتويج  هذا  يمر  لن  األخضر،  سفرك  وجــواز 

العاملي دون اهتمام مسقط رأسك بك.
على  هولندي   - مغربي  عمدة  يوجد  وبينما 
رؤســاء  عندنا  يوجد  العالم،  ُعَمد  الئحة  قمة 
جماعات.. من نجا منهم من السجن، يحارب من 
أجل اغتراف االمتيازات، وجلهم بدون مردودية، 

فأين يكمن الخلل إذن؟ ربما في األحزاب.
أيضا  نحن  عندنا  يكون  متى  نتساءل:  لذلك 

»أحمد أبو طالب« ؟

أسـرارمغربي »أفضل عمدة في العالم عن سنة 2021«
العاصمة

في جماعة العاصمة 

العداليون واالشتراكيون معارضون مع وقف التنفيذ

اخلليج،  شمس  مغرب  يف  اململكة  جغرافيا: 
ــعــــرق الــنــبــيــل  ـــذور الــ ــا: هــــي امــــتــــداد جلـــ ــيـ ــخـ ــاريـ وتـ
ــارات الــتــي مــن أراضــيــهــا بــزغ نــور  ــ للمملكات واإلمـ
ــــالم، وأشــــع الــتــســامــح والـــهـــدايـــة واالعــتــصــام  اإلســ
بحبل اهلل، والتمسك بروح العرق الذي ينبض يف 

داخلنا من املشرق إلى املغرب.
ــم اجلــاهــلــيــة  ــكـ ــر حـ ــيـ غـ ــيــــل  ــرق أصــ ــ عــ إذن،  هــــو 
واالستبداد والفوضى واالنقالبات القبلية بتسيير 
املــواطــنــني  ويــعــلــم  ينظم  وثــابــت،  عــقــالنــي مستقر 
ويقيهم  بلدانهم،  لقيادة  أنفسهم  على  االعــتــمــاد 
الشعوب، وقد انفضحوا يف  املتربصني بثروات  من 
إلى  لتنقلب  بــالــثــورات،  خــدروهــا  التي  البلدان  كل 
السلطات وعلى  الــيــوم مــن حــروب على  مــا تعيشه 
والــســيــطــرة  الــنــهــب  ملــعــســكــرات  اإلقــلــيــمــيــة  التبعية 

وإذالل املواطنني.
ــى اهلل املــمــلــكــات واإلمـــــــارات مـــن املـــؤامـــرات  ووقــ
اخلــارجــيــة والــدســائــس الــداخــلــيــة، بــفــضــل يقظة 
شــعــوبــهــا وفــطــنــة أجــهــزتــهــا، والــتــفــافــهــا واحتــادهــا 
االلتفاف  ملسنا  وقد  البعض،  لبعضها  ومساندتها 
من  ومنهم  املــتــربــصــون،  مبملكتنا  تــربــص  عندما 
يقوم بدور الوكيل نيابة عن اآلمر لزعزعة وحدتنا 
الــتــرابــيــة، ومـــا هــي ســـوى مــخــطــط لــضــرب بــلــدان 
بــأمــر ممـــن ال يــظــهــر يف الـــصـــورة، فــتــصــديــنــا لها 
يف  أهلنا  أن  كما  أجمع،  العالم  يعرفها  والنتيجة 
عن  ودفاعهم  ملواقفنا  دعمهم  عن  أعلنوا  اخلليج 

وحدة أراضينا. 
مـــوقـــف اخلــلــيــج الـــثـــابـــت مـــن حــــدودنــــا، يــعــتــبــر 
األقاليم  مبغربية  االعــتــراف  تعزز  إضافية  جرعة 
هو  الوقت،  نفس  ويف  املغربية،  للمملكة  اجلنوبية 

معزز لألخوة الدائمة بني املغاربة واخلليجيني..
اخلليجيني..  وأحبابنا  أهلنا  هدية  على  فشكرا 
ــرى عــلــى مــغــربــيــة  ــ ــرة أخـ خـــاصـــة وأن تــأكــيــدهــم مــ
الصحراء، جاء قبيل احتمال انعقاد مؤمتر الدول 
الــعــربــيــة يف بــلــد مـــجـــاور، وصــبــاغــتــه بــهــذا الــقــرار، 
يعتبر إشارة مؤكدة بأن اململكة املغربية من طنجة 
الرقعة  الكويرة، حتظى مبكانة كبيرة يف تلك  إلى 

اجلغرافية من اخلليج العربي.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

على هامش تأكيد 
دول الخليج على 
مغربية الصحراء

والربــاط تتــوج بلقب عاصمة الثقافة اإلفريقية للســنة القادمة، ال بد من التذكير 
ببعــض صناع هذا املجد الثقــايف، من بينهم من التقطت لهما هذه الصورة: 

الشــاعر املرحوم موالي علي الصقلي مبدع النشــيد الوطني، يف عناق مع نقيب 
الرباطيين، األســتاذ عبد الكريم بناني، رئيس جمعية رباط الفتح أطال اهلل عمره.

بلدية  مجلس  في  معارضة  حزبية  قوة  أول 
العاصمة، كانت هي االتحاد االشتراكي، وحتى 
وهو يقود التسيير البلدي سنوات السبعينات، 
لم يخلع عنه جلباب املعارضة، واستأنفها بعد 
الثمانينات،  انتخابات  في  القيادة  من  »نزوله« 
وظل متمسكا بمبدأ الدفاع عن القوات الشعبية 
التي يحمل اسمها ويخوض املعارك من أجلها.
ــذا الــنــضــال أكــســب االتــحــاد االشــتــراكــي  ه
الساحة  سيد  وجعله  مسبوقة،  غير  شعبية 
السياسية في العاصمة، مما حولها إلى مدينة 
جماعيني،  ومستشارين  ببرملانيني  اشتراكية 
أغلبهم  اشتراكيني  ووزراء  حكومة  ورئــاســة 
بدور  القيام  في  الحسن  البالء  أبلوا  الذين  من 

املعارضة والبقية تعرفونها.
استمد  قد  كان  وإن  والتنمية،  العدالة  حزب 
من  الشعبية«  »القوات  وسط  وتغلغله  بــروزه 
ــذاك  آن الحاكمني  حــرقــت  »مــشــواة«  أو  عــيــاء 
الحرب  لفرسان  الحكم  فسلموا  سنة،   18 ملدة 
وهم  أشهروه  الــذي  واالستبداد  الفساد  على 
والجماعة،  الحكومة  وتدبير  برامج  يعارضون 
الناخبون،  ــم  ــ وآزره ســانــدهــم  أخـــرى  ــرة  ومـ
أهل  ونصبوا  بوعودهم،  يوفوا  لم  من  فطردوا 
التدبير  فــي  سنة   12 ومنحوهم  »املــصــبــاح« 
الجماعي  التسيير  في  سنوات  و6  الحكومي 
للرباط، حكم الناخبون على حكمهم وعاقبوهم 
حتى  وحرمانهم  بإبعادهم  تسييرهم،  على 
أزاحهم  بعدما  جماعي  أو  برملاني  فريق  من 
حمامتهم  بأجنحة  يرفرفون  وهم  التجمعيون 
ويبشرون الرباطيني بأنهم: »يستاهلوا أحسن« 
التي  »الشمتة«  شــدة  ومــن  الثالثة  وللمرة 

إليها، شاركوا بكثافة في االنتخابات  تعرضوا 
»املصباح«  من  السلطات  لينتزعوا  املاضية، 
ويسلموها إلى »الحمامة«، محفوفة بـ»امليزان« 

و»التراكتور«، ومراقبة من املعارضة.
ماضيها،  بتجارب  الغنية  املعارضة  هــذه 
اليوم في مهمة نضالية  معارضة وحكما، هي 
بخنق  وذلك  املواطنني،  مع  لتتصالح  صعبة 
وتصحيح  الجماعي،  التسيب  وفرملة  الريع، 
لخدمة  قراراتها  وتقويم  األغلبية،  اعوجاج 
على  املكتوب  بالبديل  ومقارعتها  الرباطيني، 
وزعزعتها  للساكنة،  ضــرر  فيه  مشروع  كل 
في  إلدراجها  بمذكرات  معززة  نقط  باقتراح 
الدورات العادية واالستثنائية، وإجبارها على 
مناقشة أنشطة املقاطعات وشكايات املواطنني 
اللجان  أعمال  مردودية  وتتبع  دورة،  كل  في 
من  بــدال  ــدورات  الـ بــني  تعمل  أن  يجب  التي 

ذلك  ويمكنها  كالمية،  اجتماعات  في  الدردشة 
بقرار من املجلس.

مجلس  على  مــرت  قــد  يــوم  مائة  هــي  وهــا 
أغلبيته تائهة في الجزئيات الداخلية للجماعة، 
املكلف بها مدير عام املصالح، بينما معارضته 
تتصدى  ــوة  وقـ كهيئة  ــا  ــوده وج ــي  ف نــشــك 
اإلداري  والتسيير  املالي  والهدر  لالنحرافات 
والتقني للمصالح، واستغالل ممتلكات الرباط 
الخالقة  املــبــادرات  وجمود  بشعا،  استغالال 

لإلنجازات امللموسة.
في  معا  كانا  واالشــتــراكــيــون  فالعداليون 
لكنهما  الجماعة،  ونعيم  الحكومة  فـــردوس 
جحيم  فــي  جنب  إلــى  جنبا  أصبحا  ــيــوم  ال
إلى  للعودة  لتحالف  بداية  لعلها  املعارضة، 
»ميزان«  وال  »حمام«  بدون  السابقة  مواقفهما 

وال »تراكتور«. 

...

...
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أسبوعيات كريم إدبهي

مركب محمد السادس لكرة القدم أحسن بكثير من 
مركز »كلير فونتني« بفرنسا

النجم العالمي الكاميروني إيطو

اسمع على وذنيك يا تبون و »رباعتو«.

هناك رؤساء أندية يبيعون تذاكر املباريات بأنفسهم
منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة األسبق

نهضرو  ما  بال  لراسك،  بعتيها  حاجة  من  شحال  أنت 
على »األودي«.

نتعرض ملؤامرة...
مسكوت، رئيس جامعة المصارعة

أنت بعدا غير »ْسَكْت«..

رئيس مولودية وجدة هوار، يقيل املدرب نغيز
جرائد

ومن سُيقيل هوار؟

اجليش امللكي يسابق الزمن لتحصني جنومه
الصباح

عندو  إيلى  بحال  النفيخ  من  باراكا  جنوم؟  من  آش 
صالح وماني...

منتخب عموتة!!
الصباح

ماشي  ــف  ــردي ال املــغــربــي  املنتخب  سميتو  راه 
منتخب عموتة...

العبون بدون جواز تلقيح
جرائد 

راه كاينني اللي بدون رواتب وال أجور شهرية..

لـــإفـــراج عــن الئــحــة مكتب  الــرئــيــس هـــوار يستعد 
مولودية وجدة

المساء

الالعبني  مستحقات  عــن  لــإفــراج  سيستعد  ومتى 
»املهلوكني«؟

هذا إلى االتحاد الدولي لكرة القدم

كأس العالم لألندية البطلة ستتزامن مع نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون

متى ستنال إفريقيا االحترام الذي تستحقه ؟
التي  البطلة  لألندية  العالم  كأس  إقامة  خبر  أثار 
ستحتضنها اإلمارات ما بني 3 و12 فبراير من العام 
الدولية،  الكروية  األوساط  لدى  كبيرا  جدال  القادم، 
وخاصة اإلفريقية، بسبب تزامنها مع نهائيات كأس 
لها  مسرحا  الكاميرون  ستكون  التي  لألمم،  إفريقيا 

من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.
)فــيــفــا( برئاسة  الــقــدم  لــكــرة  ــي  ــدول ال ــحــاد  االت
السويسري إنفانتينو، لم يحترم هذا العرس الكروي 
األفارقة،  لجميع  بالنسبة  يعتبر  الــذي  اإلفريقي، 
فرصة  بمثابة  للنهائيات،  املؤهلة  املنتخبات  خاصة 
أن  إال  العريقة،  البطولة  هذه  على  للمنافسة  كبيرة 
لكأس  املحدد  املوعد  على  أصر  إنفانتينو  الرئيس 
من  العديد  سيحرم  مما  البطلة،  لألندية  العالم 
ألن  منتخباتهم،  مع  اللعب  من  األفــارقــة  الالعبني 

أنديتهم لن تسمح لهم باملغادرة.
املصري  املنتخب  سيضع  املقصود،  التجاهل  هذا 
مثال في موقف محرج، ألنه سيكون محروما من العديد 
الفقري  العمود  يشكلون  الذين  األهلي،  العبي  من 
للمنتخب  بالنسبة  الشأن  كذلك  الفراعنة،  ملنتخب 
السنغالي، الذي من املحتمل أن يغيب عنه هو اآلخر، 
حارسه الكبير إدوارد مندي، وحتى املنتخب املغربي 
في حالة املناداة على صانع ألعاب هذا الفريق، حكيم 
علي  التونسي  أو  األهلي،  العب  بانون  وبدر  زياش، 

معلول، وحتى الالعب املالي، أليو ديانغ.
اإلفريقية  للقارة  احتقارها  عن  ينم  »الفيفا«  قرار 
ستلحق  الــتــي  ــرار  األضــ يهمها  وال  ــام،  عـ بشكل 
عن  نجومها  من  العديد  غياب  في حالة  بمنتخباتها 

هذه املسابقة أو تلك. 
أصبحوا  الذي  الالعبني  هؤالء  عون  في  هلل  كان 

حيث  منتخباتهم،  وسندان  أنديتهم،  مطرقة  بني 
وضعوا أمام اختيار صعب.

السؤال الذي وجهه العديد من اإلعالميني الرياضيني، 
بإمكان  السمراء هو: هل  القارة  مع  املتعاطفني  خاصة 
على  واملواعيد  القرارات  هذه  فرض  الدولي  االتحاد 

االتحادات األوروبية وأمريكا الالتينية ؟
أن  هو  والدليل  ذلك،  على  يجرؤوا  لن  األكيد  من 
معظم اتحادات أمريكا الالتينية ترفض رفضا قاطعا 
مقترح »الفيفا« التي تصر على تنظيم نهائيات كأس 
العالم كل سنتني، كما أن بعض االتحادات األوروبية 

قارتنا  بينما  املنوال،  نفس  على  األخرى  هي  سارت 
اإلفريقية »املسكينة« مازالت خاضعة لكل ما تفتي به 
»الفيفا« ووافقت بسرعة وبتلقائية على هذا القرار، 
بالرغم  اإلفريقي«  »السوبر  بمنافسات  رحبت  كما 
مالعب  على  تتوفر  ال  اإلفريقية  الدول  معظم  أن  من 
املسابقات،  هــذه  مثل  الستقبال  تؤهلها  صالحة 
من  العديد  احتضن  املغرب  أن  ذلــك،  على  والدليل 
إقصائيات كأس العالم 2020، بسبب انعدام املالعب 

املؤهلة إلجراء مثل هذه املباريات.
»يا حسرة« على إفريقيا.

على هامـش »التهلـيل« المصطـنع لحكـام الجـزائر بعد فـوزهم بكـأس العـربقف
طحـــين... بــدون  جعجــعــة 

... أقام حكام الجزائر و»جنراالتهم« 
منتخب  فوز  بعد  يقعدوها  ولم  الدنيا 
الرديف  الوطني  املنتخب  على  بالدهم 
تضاعف  كما  الترجيحية،  بالضربات 
في  كبير  بشكل  وبــالــغــوا  جنونهم 
العرب  بكأس  فوزهم  بعد  احتفاالتهم، 

على حساب »إخوانهم« التونسيني.
العسكرية  الــثــكــنــات  ــات«  ــران ــاب »ك
البئيسة، وكعادتهم، أرادوا لفت األنظار 
االجتماعية  أزماتهم  وتصريف  إليهم 
بـ»إنجاز«  والسياسية  واالقتصادية 
وهمي، من خالل مباراة في كرة القدم ال 
تسمن وال تغني من جوع، ولن تحل كل 

مشاكل الشعب الجزائري األعزل.
ــل يــعــرفــون أو يــتــجــاهــلــون بــأن  ه
املنتخب املغربي كان دائما سباقا ألكبر 
وهذا  التاريخ،  عبر  الكروية  اإلنجازات 
ما يؤزمهم، ويضاعف من حقدهم على 
الجنراالت  لهؤالء  يشكل  الذي  املغرب، 
حتى  ينسوها  لن  خالدة  عقدة  العجزة 

نهاية حياتهم.
فاز  أن  له  سبق  املغربي  املنتخب   -
القنيطرة  بمدينة  العربية  بالبطولة 

السورية سنة 1975.

التي  العربية  بالبطولة  فــاز  كما   -
أخرى  نسخة  في  السعودية  احتضنتها 

سنة 2012.
املغربي  فاملنتخب  وذاك،  هذا  وقبل   -
وإفريقي  عــربــي  منتخب  أول  يعتبر 
التي  العالم  كأس  نهائيات  في  يشارك 

أجريت باملكسيك سنة 1970.

منتخب  أول  هو  املغربي  املنتخب   -
الدور األول في  عربي وإفريقي يتجاوز 

مونديال مكسيكو 1986.
كــان  املــغــربــي  املــنــتــخــب  أن  كــمــا   -
يتوفر على جيل كبير من املحترفني في 
الخصوص  على  فرنسا  وفــي  أوروبـــا، 
الجزائر  كانت  الخمسينات، حينما  منذ 

الفرنسي  االستعمار  وحــل  في  غارقة 
تعتبر  كــانــت  ففرنسا  الــنــخــاع.  حتى 
منذ  استعمرتها  حيث  ضيعة،  الجزائر 
 132 قرابة  أي   ،1962 إلــى   1830 سنة 

سنة.
املدرب  أن  العجزة  هؤالء  نسي  هل   -
بنمبارك،  الــعــربــي  ــرحــوم  امل املــغــربــي 
القدم  ساهم بشكل كبير في تطوير كرة 
اتحاد  بفريق  التحق  حينما  الجزائرية، 
يعيش  والبلد  ومــدرب  كالعب  بلعباس 

تحت وطأة االستعمار ؟
هذا دون أن ننسى أن املغرب وبفضل 
العبيه املحترفني، ساهم بشكل كبير في 
جمع العديد من التبرعات املالية لجيش 
تنظيمه  خالل  من  الجزائري،  التحرير 
للعديد من املباريات الخيرية في أوروبا.
لكرة  الحقيقية  اإلنـــجـــازات  ــذه  هـ
إليها  يصل  ــن  ول لــم  املغربية،  الــقــدم 
عن  كذلك  الحديث  دون  الجزائريون، 
بكأس  الرياضي  الــرجــاء  فريق  ــودة  ع
الجزائر،  من  البطلة  لألندية  إفريقيا 
مولودية  على  التاريخي  انتصاره  بعد 

وهران...
نكتفي بهذه األشياء، لنتذكر في نفس 

األصيل:  الشعبي  املغربي  املثل  الوقت، 
»هلل ينجيك من املشتاق إيال ذاق«.

مالحظة:

أرسلها  التي  العجيبة  البرقية  أظهرت 
ملنتخب  شــنــقــريــحــة  الــعــجــوز  ــرال  ــجــن ال
املغربي،  املنتخب  على  فوزهم  بعد  بــالده 
تفارقه  ال  الذي  الشيخ  هذا  بأن  )أظهرت( 
الرئيس  هو   )les couches( حفاظاته 
التافه  بأن  كذلك  وأبانت  للجزائر،  الفعلي 
عبد املجيد تبون ليس إال دميته، يتالعب به 
هؤالء الجنراالت، كما أن الصورة لصاحب 
الــعــرب،  كــأس  »الــحــفــاظــات« وهــو يحمل 
هذا  أن  إال  املعطيات،  هذه  كل  بجالء  تؤكد 
سيتفاجآن  ودمــيــتــه،  البئيس،  الــجــنــرال 
التي  الكأس  هذه  بأن  سيالحظان  حينما 
الــدول  بخريطة  منقوشة  بها  يتبجحون 
املغربية  اململكة  خريطة  وضمنها  العربية، 
بكامل صحرائها العزيزة، وهذا ما سيشكل 
الذين  »الكابرانات«  لهؤالء  جديدة  صدمة 

رجعوا إلى صباهم وهم في أرذل العمر.

الرئيس الفعلي »الكابران« شنقريحة يحمل الكأس

إنفانتينو رئيس »الفيفا« يعطي 
ظهره إلفريقيا ولرئيس »الكاف« 

إفريقي موتسيبي الجنوب 

الرجاءاألهليكأس »السوبر« اإلفريقي: 65

قاب  الرياضي  الرجاء  فريق  كان 
للمرة  الــفــوز  مــن  أدنـــى  أو  قــوســني 
الثالثة في تاريخه أمام نادي األهلي 
ــذي  املـــصـــري، لـــوال ســـوء الــحــظ ال

عاكسه في الضربات الترجيحية.
ممثل املغرب في هذه املنافسة، قدم 
حيث  املقاييس،  بكل  بطولية  مباراة 
كان صاحب املبادرة في خلق العديد 
الوهلة  منذ  التسجيل  فــرص  مــن 
األولى، ونجح في ذلك بفضل تمريرة 
بالهدف  توجت  الحافيظي،  من  ذكية 

األول بواسطة املهاجم أحداد.
ــة، حــافــظ  ــي ــان ــث ــي الــجــولــة ال فـ

ــون عــلــى تــركــيــزهــم، ولــم  ــاوي ــرج ال
الذين  األهلي،  الفراغ لالعبي  يتركوا 
هاجموا بقوة، إال أن الدفاع الرجاوي 

كان باملرصاد لكل محاوالتهم.
بإمكانه  كان  الرياضي  الرجاء  فريق 
من  أكثر  خــالل  الثاني  الهدف  إضافة 
الكبير  االنــدفــاع  مستغال  مــنــاســبــة، 
آخر  فــي  نجحوا  الــذيــن  للمصريني، 
النتيجة،  تعديل  من  املــبــاراة،  أنفاس 
بواسطة   ،89 الدقيقة  في  وبالضبط 
الحكم  ذلــك  بعد  ليعلن  محمد،  طاهر 
»جون جاك نداال نغومبو«،  الكونغولي 
للمباراة،  القانوني  الوقت  نهاية  عن 

الــضــربــات  إلـــى  ــان  ــرف ــط ال ليلتجئ 
الترجيحية التي ابتسمت لنادي القرن.
قدم  ــرجــاء  ال ففريق  الــعــمــوم،  على 
القبعة  نرفع  أن  وعلينا  جيدا،  مستوى 

بواجبهم،  قاموا  الذين  الالعبني  لهؤالء 
وتركوا صدى طيبا لدى جميع املتتبعني.
ــلـــنـــســـور فــي  ــظ ســـعـــيـــد لـ ــحـ فـ

االستحقاقات القادمة.

ركالت الترجيح تحرم الرجاء من لقب جديد

ارفعوا رؤوسكم يا نسور...
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معطف  بمثابة  كــانــت  الصحافة 
حسب  ارتدائه  على  الراحل  حرص 
الجيد  والفهم  فالتأقلم،  الفصول، 
الراحل  سمات  ــرز  أب كــان  للمرحلة 
له  يشهد  الــذي  الــعــلــوي،  مصطفى 
مقربوه بعشقه للصحافة، لدرجة أنه 
كان على  قراءه حتى ولو  يتذكر  كان 
إلى  الخبر  فإيصال  املــرض،  فــراش 
التضحيات  كل  يستحق  كان  القارئ 
بالنسبة لهذا النوع من الصحافيني، 
األمس«  »أصالة  بني  يجمعون  الذين 

وخفة دم »أوالد اليوم«.
رغم  القيدوم  مع  الرحلة  تنته  لم 
أعداءها  للمدرسة  أن  ورغــم  الظلم، 
في كل زمن، حيث كان الراحل يؤدي 

مع  الرحلة  ولكن  مــواقــفــه)..(،  ثمن 
أن  يمكن  مــمــا  ــول  أطـ »املـــؤســـس«، 
كان  ألنــه  آخــر،  صحفي  أي  يعتقده 
عبر  تنتهي،  ال  أخــرى  حياة  يصنع 
لذلك  ــتــاريــخ،  ال دروب  فــي  تجوله 
فمتعة قراءة »الحقيقة الضائعة«، أو 
لتنتهي بوفاة  لم تكن  مقاالت أخرى، 
هنا،  الصحافي  إن  بــل  صاحبها، 

يصبح بـ»مثابة الزعيم املرشد«.
الورقية  الصحافة  تعيش  الــيــوم 
الــحــديــث عن  لكن  أيــامــهــا،  أصــعــب 
الوطنية  للنقابة  املؤسس  القيدوم 
ــذه  ــط بــمــجــد ه ــبـ ــة، ارتـ ــلــصــحــاف ل
منها،  املستقلة  وخاصة  الصحافة، 
حيث كانت جرائده تمثل حال »لسان 

الصامتة،  األغلبية  وصوت  الشعب« 
مستقل،  كتاب  في  عنها  تحدث  التي 
وطنيا،  صحفيا  كان  الراحل  إن  بل 
تحت  كتبا  الجانب،  على  يخط  وظل 
ضد  األجنبية  ــاورات  ــن »امل عــنــوان: 
ــي كــل مرة  الــســيــادة املــغــربــيــة«، وف
عنوان،  تحت  طبقا  لقرائه  يقدم  كان 
سلطان  حفيظ..  »مـــوالي  قبيل  مــن 
الجهاد«، »الجهاد األكبر«، أو »محمد 
نوعا  يمارس  كان  وألنــه  الخامس«، 
من  كان  فقد  الفاخرة،  الصحافة  من 
الطبيعي أن تضم خزانته كتبا ألفها 
ــدور بقصور  ــ وي يــجــري  »مـــا  حـــول 

السالطني«.
مصطفى  ــل  ــراحــ ــ ال تــفــهــم  ــي  ــك ل

أن  عليك  السبق،  صاحب  العلوي، 
محرجة  فــمــقــاالتــه  ــاريــخ،  ــت ال تــقــرأ 
يتالعبون  الــذيــن  للمؤرخني،  حتى 
املتالعبني، حيث  أكثر  بالتاريخ، وما 
أن  ))غريب  املثال:  سبيل  على  يقول 
موت  عند  وقفوا  املغاربة  املؤرخني 
امللك العظيم، الحسن األول، وكسروا 
وأكيد  ألسنتهم،  وأخرسوا  أقالمهم، 
الواعني،  والــرجــال  املفكرين  كل  أن 
بعد  السالح،  لحمل  الكتابة  تركوا 
كل  مــن  باملغرب  األعـــداء  أحـــاط  أن 
املناورات  كيل  أن طفح  وبعد  جانب، 
املغربية،  السيادة  لتمزيق  األجنبية 

هذا  من  أكثر حدة  هو  ما  ولكن 
الذي  الضغط  ككل  هو  التأكيد، 

الراحل  لكن  للوفاة،  وتــاريــخ  ميالد  تاريخ  إنسان  لكل 
مصطفى العلوي توفي في نفس اليوم الذي ولد فيه، 
يوم 28 دجنبر، مع فارق يقدر بـ 83 سنة، كانت كفيلة بصنع 
أبرز صحافي مستقل في عهد ثالثة ملوك، بل إن الصحافة الورقية 
مذاقها  لها  كان  تجربة  وكل  الراحل،  مع  آخر  طعما  تكتسب  كانت 

بـ»أخبار  مرورا  الصحفي«،  »األسبوع  إلى  »المشاهد«،  من  األصيل، 
و»أطياف«،  أيام«،  و»ستة  بخير«،  و»الدنيا  األخبار«،  و»دنيا  الدنيا«، 
و»الكروان«، ويومية »المساء«، و»بريد المغرب«، و»فالش ماغازين«، 

و»الكواليس«، و»تورف«، و»األسبوع الصحفي والسياسي«..

إعداد : سعيد الريحاني

القيدوم الراحل مؤسس جريدة »األسبوع« مصطفى العلوي 

عامان على رحيل صاحب 
الضائعة«  »الحقيقة 

فـة  صــحـــا
بــــــــــدون 
عــــــــــيم  ز

خاص
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أناخ على الشعب املغربي، بعد موت 
1894، حني جاءت  امللك العظيم سنة 
وضباطها  الفرنسية،  العساكر  فلول 
االستعمارية،  ــروح  ــال ب املشبعون 
على  الــحــديــدي  بالسوط  وضــربــوا 
بواسطة  أو  مباشرة  املغاربة  ظهور 
علماء  أو  جزائريني،  من  جالديهم، 
املغربي  الشعب  عرفه  وما  مغاربة.. 
ملكهم  نــفــي  مـــن  ــالل  ــق ــت االس قــبــل 
محمد  جاللة  لالستعمار،  الــرافــض 
الذي  للسيناريو  إعادة  إال  الخامس، 
ابتداء من سنة  للمغرب  دخلوا عبره 
»املناورات  كتاب  )املصدر:   ))1900
املغربية/  الــســيــادة  ضــد  األجنبية 

الجهاد األكبر« 1900(.
متعة القراءة رفقة الراحل مصطفى 
فقط،  كتبه  فــي  تــوجــد  ال  الــعــلــوي، 
في  أيــضــا  اســتــشــعــارهــا  يمكن  بــل 
»الحقيقة  عمود  عبر  الدائمة  رحلته 

حقائق  إحدى  كانت  وقد  الضائعة«، 
»حقيقة  عــن  حديثه  هــي  الــعــلــوي، 
رواهــا  كما  والحكاية  االستعمار«، 
الحشمة  زمن  وفي  ))قديما..  تقول: 
كان  ملا  نموذجان  وهما  واالحــتــرام، 
قال  الــتــي  ــالق،  األخــ قديما  يسمى 
األخالق  األمم  وإنما  الشاعر:  عنها 
أخالقهم  ذهبت  ُهــْم  فــإن  بقيت..  ما 
ذهبوا.. في ذلك الزمان، كان أجدادنا 
أجل  »من  يقولون:  ثراهم،  هلل  طيب 
ــن بني  ــبــاس الــجــلــدة« وم الــكــتــاب ُت
ذلك  وعدمه، قصة  االحترام،  حكايات 
أيام  الصلف،  الفرنسي  العسكري 
إلى  ينظرون  وكــانــوا  االســتــعــمــار، 
البشر،  إلــى  الكالب  نظرة  املغاربة 
من  عسكرية  مجموعة  توقفت  حني 
مدججني  الفرنسي  الجيش  ضباط 
على  سيارة  واستوقفوا  باألسلحة.. 
ثالثة  يركبها  تمارة،  شاطئ  أطراف 

ــة.. ويــســوقــهــا شــاب  ــارب ــغ شــبــان م
للقصر  ينتمي  بأنه  مؤكدا  معروف 
بدل  تحمل  السيارة  مادامت  امللكي، 
عرف  خضراء..  لنجمة  رسما  رقمها 
أن  الفرنسيني  الضباط  مــن  واحــد 
سائقها هو األمير موالي الحسن، ابن 
رئيس  فتقدم  الخامس،  محمد  امللك 
بادية  بعجرفة  الفرنسيني  الضباط 
انزل  )هكذا(  »واحمد  لألمير:  وقال 
بها  لنذهب  سنأخذها  السيارة«  من 
فرنسيني  طيارين  ضباط  عن  للبحث 
سقطت بهم الطائرة في شاطئ تمارة 
وهم في خطر، فأجابه موالي الحسن: 
األمير، ألن  أرفض. وربما رفض  إني 
ناداه  معه  يتأدب  أن  بدل  العسكري 
وهو يعرفه بكلمة: واحمد، واتضحت 
فيما  الفرنسي  الضابط  نية  ســوء 
بــعــد، واســمــه تــرايــيــت، حــني كتب 
 1945 يوليوز   25 بـ  مؤرخا  تقريرا 

»إن  فيه:  يقول  العامة،  اإلقامة  إلى 
األمير موالي الحسن الذي كان يركب 
رفض  امللكي،  للقصر  تابعة  سيارة 
حياة ضابطني  إلنقاذ  سيارته  إعطاء 
فوق  الطائرة  بهما  سقطت  فرنسيني 
شاطئ تمارة، ولقد صدمت، كما صدم 
بانعدام  الحاضرين،  الفرنسيني  كل 
الرغبة عند هذا األمير في إنقاذ حياة 
الضابط  )تقرير  فرنسيني«  ضابطني 

تراييت/ أرشيف لإلقامة العامة(.
أدب  قلة  عن  التقرير شيئا  يذكر  لم 
األمير  الذي سمى  الفرنسي  الضابط 
االستعمار  أيام  وكانوا  احمد،  باسم 
ولكن  جميعا،  املــغــاربــة  يحتقرون 
لشن  سارعت  الفرنسية  الصحافة 
»صاحب  األمير:  على  شعواء  حملة 
الناس  حياة  تهمه  ال  امللكي  السمو 
باريس/  لـــورور  )جــريــدة  املــهــددة« 
)املصدر:   ))1947 يوليوز   29 عدد 
 /2011 أبــريــل   28 عــدد  »األســبــوع« 
ــعــة« بــعــنــوان:  ــضــائ »الــحــقــيــقــة ال

»شياطني األنظمة«(.
حكايات  وامللكية،  االستعمار  بني 
الشعب  الحديث عن  فيها  يتم  كثيرة، 
ــذي  ال الصحفي  هــو  فــمــن  أيــضــا.. 
قبيل:  مــن  عــنــوانــا  ــيــوم  ال سيكتب 
»امللكية الثانية.. حتى ال يفلت العرش 
شجاعا  سيكون  من  العلويني«،  من 
حتى يقدم النصيحة للنظام، من قلب 
أحضان  في  االرتماء  ودون  النظام، 
أجندات أخرى)..(؟ بل إن سند الراحل 
كان هو التاريخ، ))فعندما خاف امللك 

العرش،  على  الثاني  الحسن 

دروس الحقيقة الضائعة.. 
متعـة القـراءة بـين األمـس واليـوم 

بين االستعمار والملكية، 
حكايات كثيرة، يتم فيها 

الحديث عن الشعب أيضا.. 
فمن هو الصحفي الذي 
سيكتب اليوم عنوانا من 
قبيل: »الملكية الثانية.. 

حتى ال يفلت العرش من 
العلويين«، من سيكون 

شجاعا حتى يقدم النصيحة 
للنظام، من قلب النظام، 

ودون االرتماء في أحضان 
أجندات أخرى)..(؟ بل إن سند 

الراحل كان هو التاريخ 

اليوم تعيش الصحافة الورقية أصعب أيامها، لكن الحديث عن القيدوم المؤسس للنقابة 
الوطنية للصحافة، ارتبط بمجد هذه الصحافة، وخاصة المستقلة منها، حيث كانت جرائده تمثل 

حال »لسان الشعب« وصوت األغلبية الصامتة، التي تحدث عنها في كتاب مستقل، بل إن الراحل 
كان صحفيا وطنيا، وظل يخط على الجانب، كتبا تحت عنوان: »المناورات األجنبية ضد السيادة 

المغربية«، وفي كل مرة كان يقدم لقرائه طبقا تحت عنوان، من قبيل »موالي حفيظ.. سلطان 
الجهاد«، »الجهاد األكبر«، أو »محمد الخامس«، وألنه كان يمارس نوعا من الصحافة الفاخرة، فقد 

كان من الطبيعي أن تضم خزانته كتبا ألفها حول »ما يجري ويدور بقصور السالطين«.

الراحل مصطفى العلوي أيام الشباب يستجوب عبد الله إبراهيم رئيس أول حكومة اتحادية في المغرب
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تحليل  إخباري

من فوضى  األولى،  ملكه  في سنوات 
األحزاب السياسية، في زمن كانت فيه 
الفوضى،  تحرك  التي  هي  األحــزاب 
أعلن  االستقرار..  تشتري  وبثمنها 
ليشمر  االستثناء،  حالة  هلل  رحمه 
املبررة  األطروحة  أما  ذراعيه،  على 
بها  طالبت  التي  االستثناء  لحالة 
الجماهير املتظاهرة، عبر رغبتها في 
الحكومة  وإسقاط  الدستور،  تغيير 
واحد  قدمها  فقد  البرملان،  وإغــاق 
والعلماء  املغاربة،  العلماء  كبار  من 
للبيعة)...(،  ضامنني  دائما  كانوا 
الفقه  الباحث مستشار  األستاذ  وهو 
اإلسامي في مجمع جدة)...(، أحمد 
محمد  امللك  دعا  والــذي  الريسوني، 
الثانية  امللكية  إعــان  إلى  السادس 
»ثورة امللك والشعب  انطاقا من أن: 
الخامس  محمد  امللك  أعلنها  األولــى 
يجب  الثانية،  والشعب  امللك  وثورة 
الــســادس،  محمد  امللك  يقودها  أن 
الــدخــول  ــى  إل مــاســة  بحاجة  وأنــنــا 
كان  وإذا  الثانية«،  امللكية  عهد  في 
بعض املخربقني)...( دعاة االستمرار 
والتمديد لزمن األكل والتمخميخ)...( 
االنتقام  وأساليب  املؤامرات  وحياكة 
ــاح،  ــى اإلصــ مــن كــل مــن يــلــمــح إلـ
الريسوني  الفقيه  أن  ســيــقــولــون 
فإن  املتطرفني)...(،  ــات  رواي يحكي 
الجيل  من  سابقا  مغربيا  دبلوماسيا 
الفقهاء)...(،  مجالس  يدخل  لم  الذي 
امللكية  فكرة  أيد  بنهادي،  الدين  عاء 
أسماه  زمن  في  املغرب،  في  الثانية 
زمن »القيامة الصغرى« التي انطلقت 
مــن تونس  ــا  ــه عــامــاتــهــا وشــرارات
ومصر، وهزت أركان الحكم في اليمن 
والجزائر واألردن وليبيا والبحرين.. 
الدخول  أو  الخوض  ترفض  ثــورات 
بعد  إال  حــوار  أو  مفاوضات  أي  في 
مياد  إعــان  أن  إال  النظام،  سقوط 
بقيادة  الثانية)...(  العلوية  الدولة 
امللك محمد السادس، بمضمون جديد 
تتجاوز  سياسية  وفلسفة  ومنظور 
التحديات، هو الكفيل بضخ دم جديد، 
إسقاط  ليس  اليوم  التغيير  ألن هدف 
أسلوب  إســقــاط  وإنــمــا  حكم،  نظام 
النظام في الحكم، لعجزه عن محاربة 
»الحقيقة  ــصــدر:  )امل الــفــاســديــن(( 

الضائعة«/ 10 مارس 2011.(.
إال  تجدها  لن  املواضيع،  هذه  مثل 
أو  العلوي،  مصطفى  الــراحــل  عند 
يلعب صحفي  أن  األقدار،  شاءت  إذا 
الراحل  تميز  وقد  الــدور،  نفس  آخر 
قال  حيث  الحكومة،  لكذب  بمحاربته 
هذا  على  الكذب  من  »كفى  يوم:  ذات 
أن  أساتذتنا  ))علمنا  فقد  الشعب«: 
الحبل  الكذب قصير، ولكن هذا  حبل 
طويا..  طويا،  أصبح  ــام  األي هــذه 
في  إذن،  نحن  آخــر،  وال  لــه  أول  ال 
القاعدة  هو  الكذب  فيه  أصبح  زمن 
واألخاق هي االستثناء.. قديما، كان 
وتحمر  ويكّذبون  يكذبون،  الناس 
لعنة  وكانت  كذبوا،  كلما  وجناتهم 
هلل على الكاذبني، فإذا بالكذب يصبح 
السياسة،  أســاس  ــى  األول بالدرجة 
أغلبها،  أو  الــحــاالت  بــعــض  وفـــي 
املتعمق  إلى  ويخيل  الدولة،  أساس 
أصبح  الكذب  أن  األمــور،  خبايا  في 

املكونات  في  املشترطة  امليزات  من 
مثال  وأستحضر  للوزراء،  األساسية 
التلفزيون،  في  لنا  قال  الذي  الوزير 
كــانــوا   1960 ســنــة  املــغــاربــة  أن 
واألحــجــار،  األشــجــار  فــي  يسكنون 
بينما - ولست من عائلة غنية - كنت 
أسكن سنة 60 في فيا ممتازة بحي 
املرحوم  فيا  بجانب  بسا،  بطانة 
عبد الرحيم بوعبيد، ذلك الحي الذي 
والراقي  الهادئ  السكن  تحفة  كــان 

اآلن  أحواله  أردإ  في  يصبح  أن  قبل 
انتشر  فقد  الكذاب..  الوزير  عهد  في 
وباء الكذب وأصبح أداة معترفا بها 
السرقة  ملمارسة  كوسيلة  قانونيا 
اإلذاعة  بواسطة  وخاصة  بالعالي، 
العام  الرأي  ينس  ولم  والتلفزيون.. 
املغربي أن أول كذبة في تاريخ املغرب 
املــســتــقــل، كــانــت هــي وعـــد الــحــزب 

بأن  املــغــربــيــة،  للجماهير  العتيد 
الفوسفاط سيوفر لكل مغربي عشرة 
تذكرون((  كنتم  إن  اليوم،  دراهم في 
 18 الضائعة«/  »الحقيقة  )املصدر: 

أبريل 2003(.
الراحل  قــدم  ــيــوم،  ــس وال بــني األم
للصحفي  نموذجا  العلوي  مصطفى 
فهو  باستمرار،  نفسه  يطور  الــذي 
فقط  حافظ  الحليم  عبد  صديق  ليس 
كما يعرف بذلك الجميع، بل إنه كان 

كتب  وقد  اليوم،  أغاني شباب  يسمع 
عنهم قائا: ))كم أنا سعيد بأن الزمن 
ــده تــولــى كــشــف أخــطــاء بعض  وحـ
خططوا  الذين  أولئك  ــاس)...(،  ــن ال
واملهرجانات  بالراب  الشباب  لشغل 
ــرف املــايــيــر على  ــة، وصــ ــص ــراق ال
استقدام أقطاب الرقص ذوي الشعور 
اآلذان..  في  املعلق  والحلق  املتدلية، 

الشباب  شغلنا  لقد  يــقــولــون  ــم  وه
بالرقص والهز وحتى بإغماض العني 
الثانويات،  في  املخدرات  شيوع  عن 
لــيــنــقــلــب عــلــيــهــم أولـــئـــك الــشــبــاب 
بينهم  من  ويخرج  بـ»الفايسبوك«، 
و»الفايسبوك«  ــراب  الـ ربــطــوا  مــن 
ــئــك الــســادة  ــثــورة، وهــا هــم أول بــال
حساب  ألــف  يضربون  ــزاء)...(  ــ األع
عاجزون  وهــم  املوسيقى،  ملهرجان 
وأقطاب  كرو«..  »الكازا  فرق  منع  عن 

شعارات  ترديد  من  مــان«  »الشحط 
فاقو..  »الناس  الشبان:  عواطف  تهز 
يخصوش  ما  القديم  والشي  وعاقو.. 
باغيني  بــقــاوش  مــا  ــدراري  الـ يبقا.. 
للهاوية..  غــاديــة  فالباد  يتفرجوا 
شي وحدين نهبوا الباد وخربوها.. 
والشعب يتفرج(( )املصدر: »الحقيقة 

الضائعة«/ عدد 7 أبريل 2011(.

صورة من أيام الحسن الثاني وقد أحاط بسيارته حشد من األقطاب، الوزير محمد الشرقاوي، والمحجوبي أحرضان، 
ويوسف بلعباس، والدكتور الخطيب وقد وقف خلفه مدير »األسبوع« مصطفى العلوي.

بين األمس واليوم، قدم الراحل مصطفى العلوي نموذجا للصحفي الذي يطور نفسه 
باستمرار، فهو ليس صديق عبد الحليم حافظ فقط كما يعرف بذلك الجميع، بل إنه كان 

يسمع أغاني شباب اليوم، وقد كتب عنهم قائال: كم أنا سعيد بأن الزمن وحده تولى 
كشف أخطاء بعض الناس)...(، أولئك الذين خططوا لشغل الشباب بالراب والمهرجانات 

الراقصة، وصرف الماليير على استقدام أقطاب الرقص ذوي الشعور المتدلية، والحلق المعلق 
في اآلذان.. وهم يقولون لقد شغلنا الشباب بالرقص والهز وحتى بإغماض العين عن شيوع 

المخدرات في الثانويات، لينقلب عليهم أولئك الشباب بـ»الفايسبوك«، ويخرج من بينهم من 
ربطوا الراب و»الفايسبوك« بالثورة، وها هم أولئك السادة األعزاء)...( يضربون ألف حساب 

الموسيقى لمهرجان 
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كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

يختبئ العديد من الوزراء وراء جائحة 
»كورونا« من أجل التغطية على فشلهم يف إجناز 
الشمال، خصوصا  بجهة  املشاريع  من  العديد 
نهاية  قــبــل  مبرمجا  منها  االنــتــهــاء  كــان  الــتــي 
هــذه الــســنــة.. هــذا مــا يــؤكــده رد وزيـــر الصحة 
عن السؤال الذي تقدم به النائب البرملاني عن 
بتطوان، حول سبب  االشتراكي  االحتــاد  حزب 
للتخصصات  اجلــهــوي  املستشفى  فــتــح  تــأخــر 
بتطوان والــذي كــان من املفروض إجنــازه سنة 
2018، حيث يندرج هذا املشروع ضمن برنامج 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة واحلــضــريــة الــــذي قــدم 
لكن  البرملاني،  نفس  حسب  امللك،  أنظار  أمــام 
الـــوزيـــر املــعــنــي قـــام بــالــتــغــطــيــة عــلــى فــشــلــه يف 
إجنـــاز هــذا املــشــروع الـــذي تــشــرف عليه وزارتـــه 

وتسليمه يف الوقت احملدد.

بعدما كان من املفروض انتهاء أشغال 
»حيدرة«  مبنطقة  الصناعية  املنطقة  بناء 
بها  وعــدت  والتي  الفنيدق،  ملدينة  التابعة 
إغالق  بعد  املنطقة  ساكنة  املعنية  اجلهات 
التهريب  عملية  وجه  يف  سبتة«  »باب  معبر 
املعيشي وفقدان املئات ملصدر رزقهم، بعدما 
خــالل  احتجاجية  مــظــاهــرات  يف  خــرجــوا 
السنتني املاضيتني على األوضاع االقتصادية 
وتــفــشــي الــبــطــالــة، فــوجــئــت الــســاكــنــة هــذا 
املسؤولة  اجلهات  وعــدت  ما  بأن  األسبوع، 
ــات  دراسـ مــجــرد  كـــان  بـــه،  تعويضهم  عــلــى 

وليست مشروعا على أرض الواقع.

لــدى  الــضــبــط  كــتــابــة  يرفض مــوظــفــو 
احملكمتني االستئنافية واالبتدائية بتطوان، 
بهذه  املــوظــفــني  عــلــى  التلقيح  جـــواز  فـــرض 
الــهــيــئــة مــن أجـــل الـــولـــوج إلـــى احملـــاكـــم، كما 
تنص  ما  وفق  التلقيح  باختيارية  يتشبثون 
الصحة  ملنظمة  الرسمية  التوصيات  عليه 
النقابة  عــن  الــصــادر  الــبــاغ  حسب  العاملية، 

للعدل. الدميقراطية 

تتعرض العديد من املستوصفات 
الطبية  وشــبــه  الطبية  ــز  ــراك وامل
بجهة الشمال، لإلهمال والالمباالة 
الوصية  الصحة،  وزارة  طرف  من 
أغلقت  حتى  الــقــطــاع،  هــذا  على 
الذين  املرضى  وجه  في  معظمها 
يــقــصــدونــهــا، خــصــوصــا ســكــان 
املالذ  لكونها  القروية،  الجماعات 
ــد لــهــم بــســبــب املــواعــيــد  ــوحــي ال
بعض  تعطيها  التي  املدى  طويلة 
وغــالء  اإلقليمية،  املستشفيات 
من  جعل  مما  الخاصة،  املصحات 
الوصول إلى العالج باملنطقة أمرا 
بعض  وأن  خاصة  مستحيل،  شبه 
إغالق  في  بــدأت  الصحية  املراكز 
تسبب  مما  نهائي،  بشكل  أبوابها 
التنقل  مــعــانــاة  فــي  للمواطنني 
املـــدن والــجــمــاعــات، وسجل  بــني 
ارتفاعا في الوفيات، لغياب مراكز 

استشفائية أو الطواقم الطبية.
الجماعات  من  العديد  وتعرف 
شفشاون،  إلقليم  التابعة  القروية 

واملعدات،  لألطباء  تام  شبه  غيابا 
بعض  إغـــــالق  إلــــى  أدى  مــمــا 
وبالتالي،  الصحية،  املستوصفات 
ــوادي  ــب جــعــل مــعــانــاة ســاكــنــة ال
تتفاقم في هذه الفترة التي تعرف 
في  شديدا  انخفاضا  املنطقة  فيها 
مطرية  وتساقطات  الحرارة  درجة 
وثلجية كثيفة، وكذا غياب املسالك 
أصــوات  ارتــفــاع  ــم  ورغ الطرقية، 
بإصالح  املــواطــنــني  مــن  الــعــديــد 
واملستوصفات،  التحتية  البنى 
إال أن ذلك لم يحرك وزارة الصحة 
سبب  حول  تحقيق  وفتح  للتدخل 
غياب األطباء واملعدات الالزمة من 
أجل تقديم الخدمات واالستشارات 
جماعات،  ــدة  ع لساكنة  الطبية 
وجماعة  بالجبهة  تبودة  كجماعة 
تمروت وباب برد التابعتني لعمالة 
تعاني  والــتــي  شــفــشــاون،  إقليم 

مستشفياتها من الخصاص.
وال تختلف وضعية مستشفيات 
املستوصفات  عــن  الشمال  ــدن  م

األخــرى  هــي  تعرف  إذ  الــقــرويــة، 
وتعطيل  األطباء  من  العديد  غياب 
املعدات الطبية، وبعضها تتعرض 
الجدران  في  وتصدعات  لإلهمال 
أدى  مما  ترميمها،  عــدم  نتيجة 
إصالحها،  ــوض  ع إغــالقــهــا  ــى  إل
بنقريش  بمستشفى  األمر  ويتعلق 
ــة بــتــطــوان،  ــصــدري لـــألمـــراض ال
الحماية  عهد  في  بنائه  تم  والذي 

ــذي تــحــول إلــى  ــ اإلســبــانــيــة، وال
ظاهر  هو  كما  مهجور  شبه  مكان 
هذا  عن  بعيد  وغير  الصورة،  في 
مستوصف  إغالق  تم  املستشفى، 
حي سيدي طلحة، والذي يعد قبلة 
القاطنني  املــواطــنــني  مــن  للعديد 
يتساءل  لــذلــك  املــذكــور،  بالحي 
سبب  عــن  املواطنني  مــن  العديد 

اإلغالق الذي الزال مجهوال.

فوق  وسقوطها  مــنــازل  ــدة  ع انــهــيــار  ــم  رغ
رؤوس أصحابها داخل املدينة العتيقة لتطوان، 
والبعض  املــواطــنــني،  بعض  بحياة  وأودت 
حياة  على  خطرا  تشكل  الزالــت  منها  اآلخــر 
والتي  كذلك،  ــارة  وامل والزائرين  التطوانيني 
وعلى  املعنية،  الجهات  على  املفروض  من  كان 
من  العاجل  التدخل  الترابية،  الجماعة  رأسها 
وترميم  للسقوط  اآليلة  املــنــازل  إصــالح  أجــل 
وغيرها  املدينة  لهذه  يمنح  ما  ورغم  أسوارها، 
من  املغرب  خارج  من  سواء  املــادي،  الدعم  من 
وكذلك  العاملي  بالتراث  تهتم  مؤسسات  طرف 
حكومة األندلس، أو من داخل املغرب عن طريق 
املدن  لهذه  امللك  يوليها  التي  امللكية  العناية 
والوزارة  العمومية  املؤسسات  العتيقة، وكذلك 

من  العشرات  أن  حيث  املجال،  بهذا  املعنية 
على  وتعمل  األثرية  املنازل  تدعم  الهيئات  هذه 
إعادة ترميمها وإصالحها وتثمينها، وقد كانت 
ميزانية،  أعلى  املــشــروع  لهذا  املالية  الكلفة 
أخرى،  جهة  ومن  عامليا،  إنسانيا  تراثا  لكونه 
من  العديد  باهتمام  يحظى  سياحيا  مشروعا 

سياح العالم والزوار املغاربة.
بتطوان  العتيقة  املدينة  فــإن  ــك،  ذل ورغــم 
وتحولت  والــالمــبــاالة،  اإلهــمــال  مــن  تعاني 
النفايات،  لرمي  مطرح  إلى  أسوارها  جنبات 
التي  اإلرشادية  العالمات  بعض  خربت  كما 
ومخارج  مداخل  بعض  أسماء  عليها  وضعت 

املدينة.
الترميمات واإلصالحات العشوائية  وهذه 

طرف  من  واملتابعة  للمراقبة  تخضع  ال  التي 
الجهات املعنية، والتي اقتصرت على الواجهة 
هذه  أساس  هي  التي  املنازل  داخل  وأهمل 
املدينة، جعل بعض الهيئات األجنبية تتدخل 
وتقوم بإصالح وترميم بعض املنازل بتقنية 
بفرق  األمــر  ويتعلق  ومتطورة،  عالية  جد 
بإسبانيا،  أليكانتي  من  اإلطفاء  رجــال  من 
ثالث  من  املعمارية  الهندسة  أساتذة  وفريق 
من  وبداية  وتالميذهم،  إسبانية  جامعات 
إعادة إصالح وترميم هيكل »دار بن مرزوق« 
باملدينة العتيقة، هذا في ظل غياب الجماعة 
التي  الهيئات  وكذلك  ومؤسساتها،  الترابية 
العتيقة  املدينة  حساب  على  وتتغذى  تتغنى 

ومعاناة ساكنتها.

المستوصفات الطبية بالشمال بين اإلهمال وسياسة اإلغالق

مكناس مجلس جماعة مكناس يفشل في تحدي بناء أغلبية قوية

مشاركة إسبانية   في ترميز المنازل العتيقة بتطوان

محسن األكرمين

   
جماعة  مجلس  مكونات  داخــل  يحدث  مــاذا 
وأصــوات  إسعاف  وســيــارة  إغــمــاءات  مكناس.. 
مكناس  عمالة  أرجعت  حقا  هل  الخطاب؟  عالية 
ألجل  مالحظات  بعدة  مذيلة  السنوية  امليزانية 
فوضى  كــانــت  حقا  هــل  والــضــبــط؟  التصويب 
 13 ليوم  االستثنائية  الدورة  مجريات  في  عارمة 
من  الصحافة  منع  قــرار  حقا  هل  2021؟  دجنبر 
متابعة الدورة االستثنائية كان قرارا من الرئيس 
قرار  كان  أنه  أم  الكاملة،  املسؤولية  فيه  ويتحمل 
كل مكونات املجلس أغلبية ومعارضة؟ وهل حقا 
سرعة  يــوازي  مكناس  جماعة  مجلس  سير  بات 
والية  يربح،  باغي  و»اللي  البطيئة  السلحفاة 

املجلس طويلة«؟
بمكناس  املحلي  الشأن  متتبعي  حني سألنا 
- ونحن نقترب من مائة يوم على تنصيب املكتب 
املسير )20 شتنبر( - عن تقييمهم ألداء املجلس؟ 
كانت اإلجابات متنوعة، وكانت املفاضلة حاضرة 
واملجلس  بوانو  هلل  عبد  مجلس  مكونات  بني 
الحالي برئاسة جواد بحاجي، بل إن اإلجابة ترمي 
بنا إلى أن نمتلك مخارج املثال التالي »كل أوالد 
»عمل  قوية:  الصدمة  كانت  واحد«..  الواحد  عبد 
مجلس جماعة مكناس يشوبه االرتباك الواضح، 
واالرتجالية الواضحة في القرارات، وعدم املهنية 
العام،  الشأن  تدبير  في  السياسية  واالحترافية 

الثقة«،  وبناء  التسيير  على  سلبا  يؤثر  ما  وهذا 
ومن اإلجابات املترادفة قوال: »خليوهم يخدموا«، 
»باراكا من الكتابة!«، لكن الذي كان بجانبه قائما 

قال له: »يطوال ويعجبك!«.
رزينة  أغلبية  بــنــاء  مــخــاض  الزال  حقيقة، 
بمجلس  منه  متمكن  وغــيــر  غائبا  ومتعقلة، 
ارتباك  في  التحالفات  بناء  الزال  مكناس،  جماعة 
الدوخة  يعيش  املجلس  والزال  ومستديم،  تــام 
أغلبية متناسقة ومنسجمة  التامة، فال  و»التلفة« 
معارضة  وال  واالبتكار،  واإلفهام  بالرأي  وفعالة 
الكالم  لغو  أمام  منيعا  سدا  تقف  ومتحدة  قوية 
البائدة،  والتشخيصات  العموميات  في  املفرط 
ومــن صــدق املــقــوالت بــاإلجــابــة: فــال زال بعض 
الــدورة،  هذه  حــدود  في  املجلس،  مكتب  أعضاء 
يريد  والكل  الكبيرة،  اختصاصاتهم  يعرفون  ال 
والترميز  السيطرة،  رهان  وكسب  قدما  التموقع 

على  السياسي  )هــا(  غــروره  وبناء  املستقبلي، 
حساب املدينة والساكنة.

إلى  بالنظر  سابقة  تراكمات  للمدينة  نعم،   
الكبيرة  والوعود  املتزايدة،  اإلكراهات  مؤشرات 
مكناس  ــأرض  ب للتنفيذ  طريقها  تجد  لــم  التي 
القديمة(،  التوافقية  الكبرى  مكناس  )قضايا 
تعيش  باتت  للمملكة  اإلسماعيلية  فالعاصمة 
على تقلبات الحياة نحو الغالء، وفقدان مناصب 
حد  املهيكلة  غير  األنشطة  واستفحال  الشغل، 
على  تقفون  املدينة  شوارع  في  )جولة  الفوضى 
الساكنة  باتت  وبالتالي،  الــعــجــاب(،  العجب 
في  وضعتها  التي  الثقة  منسوب  تفقد  الناخبة 
أحزاب بعينها )اللي حسب بوحدو تيشيط ليه(.

هي الحقيقة التي ال تحجب بالغربال على أحد، 
العيش،  مستويات  يحسن  ما  تنتظر  فالساكنة 
وتحقيق الكرامة البسيطة )العيش الكريم العادل(، 

حقيقة ووضعية معرقلة، فمجلس جماعة مكناس 
واملتدافعة  املتناحرة  الفصائل  من  قسطا  يحمل 
لن  والــتــي  واإلغــمــاء،  واالعــتــصــام  السباب  حــد 
مجلس  بحق  إنه  بتاتا..  املدينة  لصالح  تشتغل 
واالنسجام،  الفعال  التواصل  روح  إلــى  يفتقد 
والخروج من دائرة التخوفات السبقية، وانعدام 
الثقة، إنه مجلس فريد ببعض أعضائه السائرين 
والتكليفات  املناصب  اقتناص  نحو  سباق  في 
الهامشية،  الحروب  إعالن  أو  واالختصاصات، 
لكننا  اإلصـــرار،  بسبق  القيمة  حكم  نمتلك  ال 
مجلس  أداء  تصنيف  بصعوبة  نقر  البداية  من 
الكبيرة، واإليجابية  جماعة مكناس بني السلبية 
التغيير  صــواب  ــأن  ب نقر  املحتشمة،  املمكنة 
العمومية  الخدمات  وتجويد  الحكامة،  وتوطني 
واالجتماعية بمكناس، لن يتم إال بتدبير املكاشفة 
املسيئة  واملناوشات  االختالالت  لكل  والفضح 
لسمعة املجلس، لن يتم إال ببناء الثقة والتصالح 
يتم  لن  التفاعلية،  التنمية  بتحضير  الساكنة  مع 
إال بترك هامش كبير لحرية الصحافة، واألحقية 
يتم  لن  أنــه  ــم  واأله مفاضلة،  بال  املعلومة  في 
لـ»شراء  املزدوجة  التكليفات  ونيل  باإلرضاءات 
أن  يمكن  بل  املصالحي،  الخنوع  ودعم  الصمت« 
يتم بالبحث عن الكفاءات حتى في شق املعارضة 
يتم  لن  األخير،  وفي  بعينها،  بملفات  وتكليفها 
طريق  عن  باإلقليم،  سلطة  أعلى  من  برقابة  إال 
التنمية  زمن  ألن  والحكامة،  واملحاسبة  املساءلة 

بمكناس ال يحتمل توالي سنوات الهدر. 

مستشفى بن قريش
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كواليس  جهوية

حافـالت ممنوعـة فـي بروكـسيل تـتجول فـي بركـان
بركان

محاكم  بــإحــدى  ســابــق  مشرف إداري 
أكادير، أخرجوه من الباب ويرغب يف العودة 
مــن الــنــافــذة، وســبــق أن كــان مــوضــوع وقفات 
احــتــجــاجــيــة عـــديـــدة مـــن طــــرف املــوظــفــن 
ــه املـــتـــجـــلـــيـــة يف الـــتـــحـــرش  ــاتــ ــروقــ نـــظـــيـــر خــ
تفتيش  جلنة  بقدوم  عجل  مما  باملوظفات، 
مــركــزيــة أجنـــزت تــقــريــرا ســلــبــيــا كــان السبب 
يف إعــفــائــه مــن املــســؤولــيــة كـــ»عــقــاب لــه على 
أن هذا  األمــر،  السيء«، والغريب يف  تسييره 
املــتــبــاريــن  كـــان مـــن ضــمــن  املـــشـــرف اإلداري 
لتولي املسؤولية ولشغل املنصب الشاغر من 
جديد.. فما رأي املسؤولن بوزارة العدل يف 

هذه النازلة؟

مبحكمة  التحقيق  استمع قاضي 
إلى محامي  مــؤخــرا،  بأكادير،  االستئناف 
قضية  خلفية  عــلــى  ســابــقــن،  وبــرملــانــيــن 
سرقة خزنة حديدية لرجل أعمال معروف، 
معتقل بسجن أيت ملول، وذلك بعدما جرى 
من  الــســرقــة  لعملية  بالتخطيط  اتهامهم 
3 متابعن يف حالة اعتقال على ذمة  طرف 
املعتقلون  هؤالء  واعترف  املذكورة،  القضية 
البرملانين  من  بإيعاز  السرقة  هذه  بارتكاب 
بــأكــاديــر(،  واحملــامــي )مــن هيئة احملــامــن 
وأكدوا أن األشخاص الذين جرى االستماع 
استرداد  أجل  من  بتسخيرهم  قاموا  إليهم 
شيكات حتمل أسماءهم مببالغ مالية كبيرة، 
املسروقة. اخلزنة  يف  كانت  عقارية   ووثائق 
ــراب عن  ودخـــل هـــؤالء املــعــتــقــلــون يف إضــ
الطعام منذ أزيد من أسبوع، وفق تصريحات 
حالة  يف  متابعتهم  بسبب  وذلــك  زوجاتهم، 
اعتقال بسجن أيت ملول ألزيد من 9 أشهر 

دون إصدار أي حكم يف حقهم.

مبــديــنــة  الـــصـــن  مـــن  حل مستثمرون 
أكــــاديــــر، حــيــث كــــان يف اســتــقــبــالــهــم رئــيــس 
أشنكلي،  كـــرمي  مــاســة،  ســـوس  مجلس جــهــة 
وتداولوا بشأن إقامة مشروع استثماري مهم 
جدا، يتعلق بإنتاج املعدات اخلاصة بالطاقة 
كما  أكــاديــر،  مدينة  مستوى  على  الريحية 
ــب املــرتــبــطــة  ــوانــ متـــت مــنــاقــشــة جــمــيــع اجلــ
باملشروع، وكانت حوالي 300 مقاولة صينية 
قد حلت مبدينة أكادير شهر يونيو املنصرم، 
الصيني،  املغربي  األعــمــال  ملتقى  إطــار  يف 
والــــــذي نــظــم بـــشـــراكـــة بـــن الــكــونــفــدرالــيــة 
الــعــامــة ملـــقـــاوالت املـــغـــرب ومــجــلــس إنــعــاش 

التجارة اخلارجية الصيني.

علم من مصادر مطلعة، أن عددا من 
مسجد  مــن  اختفت  والتجهيزات  املــعــدات 
بأكادير،  تيليال  حي  يف  يقع  للصالة  مؤقت 
املقربن من اجلمعية  بعض  أورده  ملا  ووفقا 
فوجئوا  فإنهم  املــســجــد،  بتسيير  املكلفة 
ــوم اإلثــنــن املـــاضـــي، بــاخــتــفــاء  صــبــيــحــة يـ
بالطاقة  اخلــاصــة  واملــعــدات  الــتــجــهــيــزات 
و12 سجادة  و15 سجادة جديدة  الشمسية، 
املصاحف،  من  كارتون  علب  و4  مستعملة، 

ومكبرات الصوت والنوافذ واألبواب.

املواطنن اختفاء دواء  انتقد عدد من 
من   depakine بــاســم  املــعــروف  الــصــرع 
الصيدليات مبدينة أكادير دون سابق إشعار، 
مرضى  يعرض  انــعــدامــه  أن  إلــى  مشيرين 
بــنــوبــات عصبية  ــة  الــصــرع خلــطــر اإلصــاب
الطبيب  األيوبي،  بينما قال سفيان  متكررة، 
مبستشفى  واملــراهــقــن  لألطفال  النفسي 
الصرع  مرضى  بإمكان  أنه  الثاني،  احلسن 
الصيدليات  مــن  املختفي  الـــدواء  تعويض 
باالستشارة  االلتزام  شرط  أخــرى،  بأدوية 

الطبية للمرضى مع األطباء املختصن.

داء
أص

ســـوسية

خريبكة

سجـن برلمـاني بعد تـورطه في اختـالس أمـوال عمومـية 

األسبوع
 
  

بقسم  االبتدائية  الجنايات  غرفة  أصـــدرت 
بــالــدار  االســتــئــنــاف  بمحكمة  ــوال  ــ األم جــرائــم 
ورئيس  برملاني  على  حكمها  مؤخرا،  البيضاء 
جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة، عن حزب التقدم 
واالشتراكية، بثالث سنوات سجنا نافذا وغرامة 
40 ألف درهم، حيث من املنتظر أن يتم استئناف 

الحكم من قبل هيئة الدفاع.
متابعة  تمت  فقد  مطلعة،  مــصــادر  وحــســب 
البرملاني )ع. خ( ورئيس جماعة بوجنيبة، بعدد 
عامة  أمــوال  تبديد  جناية  بينها  من  التهم  من 

واليته  فترة  خالل  األمانة  وخيانة  واختالسها، 
جلسة   14 القضية  أطوار  عرفت  حيث  للمجلس، 
انطلقت منذ أكثر من سنة، بحيث جاء هذا الحكم 
القضائي، بعدما فاز البرملاني )ع. خ( بلون حزب 
الجماعية  االنتخابات  في  واالشتراكية،  التقدم 
بعد  بوجنيبة،  جماعة  مجلس  برئاسة  األخيرة 

حصده لـ 21 صوتا، كما فاز بمقعد برملاني.
وجاء هذا الحكم بعدما دخلت املنظمة املغربية 
الفردية  الحقوق  عن  والدفاع  العام  املال  لحماية 
تنصيبها  خــالل  مــن  الــخــط،  على  والجماعية، 
جرائم  بغرفة  التحقيق  قاضي  لدى  مدني  كطرف 
البرملاني  مواجهة  في  البيضاء،  بالدار  األمــوال 
حيث  بوجنيبة،  لجماعة  سابقا  رئيسا  بصفته 
التمس دفاعها من خالل مذكرة تفصيلية، تفعيل 
العقارية  املمتلكات  جميع  على  العقل  مسطرة 

التي تخص البرملاني.
تورط  إلــى  توصل  قد  التحقيق  قاضي  وكــان 
التقدم  لحزب  اإلقليمي  واملــســؤول  البرملاني 
واالشتراكية، فقرر إحالة ملفه على غرفة الجنايات 
بعد رصده ملجموعة من االختالالت التي ارتكبها 
أجل  الجماعي، وذلك من  للمجلس  رئاسته  خالل 

»جناية تبديد أموال عامة واختالسها«.
للشرطة  الوطنية  الفرقة  قــامــت  أن  وســبــق 
التي  امللفات  من  العديد  في  بتحقيق  القضائية، 
إعفاء  بينها  من  املذكور،  البرملاني  فيها  تــورط 
ــي  عــلــى األراضـ الــضــريــبــة  أداء  مــن  مــواطــنــن 
أرض  فــوق  سكنية  تجزئة  وبناء  املبنية،  غير 
جماعية كانت مخصصة لبناء مركب رياضي، ثم 
والتي  البلدية  املجزرة  عرفتها  التي  االختالالت 
كشف عنها تقرير املجلس الجهوي للحسابات.

برشيد

تهديد حياة السائقين 
بسبب غياب عالمات التشوير

 األسبوع
 
  

جماعة  بن  الطرقي  امللتقى  أصبح 
سيدي العايدي ومدينة برشيد بالطريق 
الوطنية رقم 9، ممرا للموت والحوادث، 
انتشار  بسبب  الليل  خــالل  وخــاصــة 
ــاب عــالمــات  ــي الــضــبــاب الــكــثــيــف، وغ

التشوير لتنبيه السائقن.
ــد مــن املــواطــنــن، أن  ــعــدي ــال ال ــ وق
كبيرة  معاناة  يشكل  الطرقي  املقطع 
الليل،  جوف  في  خاصة  لهم،  بالنسبة 
النعدام  حالكة  ظلمة  إلى  يتحول  حيث 
التشوير  وعالمات  البيضاء،  الخطوط 
لتحذير السائقن من حافته الخطيرة.

التي  الوحيدة  الطريق  هذه  وليست 
التشوير، بل حتى  تعرف غياب عالمات 
تعاني  برشيد  بمدينة  اإلقليمية  الطرق 
القريبة  تلك  السيما  املشكل،  نفس  من 
تشكل  والتي  التعليمية،  املؤسسات  من 

بسبب  والراجلن  التالميذ  على  خطرا 
السرعة املفرطة للشاحنات والحافالت.

املمر  مستعملي  من  العديد  وأبــدى 
الــطــرقــي بــالــطــريــق الــوطــنــيــة رقـــم 9، 
الجارية  األشــغــال  بــطء  من  استياءهم 
هو  منها  ــهــدف  ال أن  رغــم  بــالــطــريــق، 
املحافظة على املسالك الطرقية وتسهيل 
وتنمية  الترابية  الجماعات  بن  الربط 

املنطقة.
ــذه األشـــغـــال املــتــأخــرة  لــكــن تــظــل هـ
ألهداف  لها  الترويج  يتم  شعارات  مجرد 
ــة، فــي ظــل تــدهــور  ــي انــتــخــابــيــة وحــزب
األوضاع في العديد من املسالك الطرقية، 
يعرض  مما  التشوير،  عالمات  وغياب 
حافتها  فــي  السقوط  لخطر  السائقن 

الخطيرة، خاصة مع انتشار الضباب.
املتتبعن،  حسب  الــوضــع،  ويتطلب 
تدخل الجهات الوصية على قطاع التجهيز 
للحد  البطيئة،  األشغال  ملراقبة  والنقل، 
املقطع  يعرفها  التي  السير  حــوادث  من 

الطرقي بن سيدي العايدي واملدينة.

األسبوع
 
  

النقل  أســطــول  تجديد  صفقة  ملف  يــرافــق 
محليا،  واســع  جــدل  بــركــان،  بمدينة  الحضري 
بعدما اعتبرت شركة التنمية املحلية باملدينة أنها 
حافالت جيدة، بينما كشفت تقارير أن الحافالت 
التي تم استقدامها، هي حافالت مستعملة قامت 
بيع  في  متخصصة  هولندية  شركة  بتوفيرها 

املركبات املستعملة.
فضيحة  عــن  بلجيكية  صحيفة  كشفت  وقــد 
حافالت  اعتبرتها  حيث  بركان،  حافالت  صفقة 
لبلدية  الــتــابــعــة  الــنــقــل  لــشــركــة  تــعــود  قــديــمــة 
الحافالت  عشرات  أن  إلــى  مشيرة  بروكسيل، 
في  تتجول  بروكسيل  في  التجول  من  املمنوعة 
مدينة بركان، الشيء الذي خلق ضجة كبيرة في 
العديد  عبر  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
إلى  بركان  تتحول  املواطنن عن رفضهم ألن  من 
مطرح لخردة الحافالت املرفوض استعمالها في 

أوروبا، لكونها تتسبب في تلويث البيئة.
النقل  حافالت  بصفقة  يحيط  الغموض  يزال  وال 
»البوست«  كشفت صحيفة  بعدما  ببركان،  الحضري 
البلجيكية عن معطيات جديدة تتعلق بالصفقة، حيث 
هولندية  شركة  نصيب  من  كانت  الصفقة  أن  قالت 
املستعملة،  املركبات  وبيع  شــراء  فــي  متخصصة 
البلجيكية  الشركة  من  اشترت  أنها  إلــى  مشيرة 

»Van Hool«، وهي  نوع  من  100 حافلة  »ستيب«، 
نفسها املتواجدة في مدينة بركان.

الحافالت  فإن  البلجيكية،  الصحيفة  وحسب 
املذكورة تم تسجيلها ألول مرة بن سنتي 2006 
غاية  إلى  بروكسيل  منطقة  في  للعمل  و2007، 
وبعد   ،2016 سنة  التجول  مواصلة  من  منعها 
حوالي 15 سنة من أول اشتغال لها، ظهرت خالل 

األشهر األخيرة بمدينة بركان.
بركان  بمدينة  الحضرية  الحافالت  وخلقت 
والوطني،  املحلي  الــعــام  الـــرأي  وســط  نقاشا 

أجنبية  إعالمية  تقارير  اعتبرت  بعدما  خاصة 
وال  للبيئة«،  »ملوثة  محركات  على  تحتوي  أنها 
النقل  في  املطلوبة  السالمة  معايير  على  تتوفر 
الحضري، لكن املدير العام لشركة »مرافق بركان« 
املسؤولة عن النقل الحضري، قال أن »الحافالت 
للبيئة  مــلــوثــة  ليست  اســتــيــرادهــا  ــم  ت ــتــي  ال
وتستجيب ملعايير أورو 4 املعمول به في أوروبا 
زالت  ال  الحافالت  »هذه  أن  وأضــاف  واملغرب«، 
تجوب شوارع أوروبا وليس فقط في بلجيكا، بل 

في هولندا وباريس أيضا«.

استياء ساكنة فاس
مــن شركــة سينمــائية

األسبوع

عن  فاس،  بمدينة  الورد  جنان  مقاطعة  سكان  من  العديد  عبر 
التصوير  في  متخصصة  شركة  قيام  من  وغضبهم  استيائهم 
واإلنتاج السينمائي، باستغاللهم، وفق تعبيرهم، بعدما وعدتهم 
وااللتزام  التجارية  محالتهم  إغالق  مقابل  مالية  مبالغ  بمنحهم 
بالبقاء في منازلهم من أجل تصوير بعض املشاهد السينمائية.
من طرف  عليهم  والنصب  بهم  بالتالعب  الشركة  السكان  واتهم 
املسؤولن عنها، والتي استغلت الحي الذي يقطنون به، وحرمتهم 
من الخروج والتجول ملدة ثالثة أيام، حيث وعدتهم بمنحهم مبالغ 
درهم   900 بن  تتراوح  التجارية،  محالتهم  إغــالق  مقابل  مالية 

للمنزل ملدة ثالثة أيام، ثم 1000 درهم للتجار وأصحاب املحالت.
وراسلت الساكنة الشركة املسؤولة عن تصوير املشاهد، والتي 
وعدتهم بتقديم تعويضات مالية لهم بحضور السلطات املحلية، 
الجهة  لكونه  املغربي  السينمائي  املركز  إلى  شكاية  وجهوا  كما 
والفضاءات  األحياء  في  األفالم  لتصوير  التراخيص  تمنح  التي 

العمومية، لكن دون أن يحصلوا على أي جواب.
من  استغاللهم  من  استيائهم  عن  بدورهم  املحالت  أصحاب  وعبر 
قبل الشركة السينمائية املنتجة، بعدما حرمتهم من ممارسة أنشطتهم 

التجارية، التي تدر عليهم مدخوال ماديا مهما خالل ثالثة أيام.

فــاس
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عين على الشرق

استنكرت ساكنة مداغ بإقليم بركان، اإلقصاء 
إغالق  جراء  مدينتهم،  تشهده  الذي  والتهميش 
تقديم  عن  وتوقفه  القروي،  الصحي  املستوصف 
خدماته الصحية للسكان، الذين ال حول لهم وال 
عيشهم  ونمط  االقتصادي،  وضعهم  أمــام  قوة 

املعتمد على الفالحة املعيشية.
وطالبت الساكنة املسؤولني، بالتدخل العاجل 
من أجل إعادة فتح املستوصف وتجهيزه وتوفير 
األطر الصحية الكافية، على األقل من أجل تتبع 
وضع النساء الحوامل، وتقديم العالجات األولية 

إلى  يضطرون  أنهم  مؤكدين  األطفال،  ولقاحات 
أبسط  لتلقي  مداغ  أو  بركان  مدينة  إلى  التنقل 
تتبع  قبيل  من  الطبية،  والتدخالت  االستشارات 
مراحل الحمل أو تلقيح األطفال، وهو ما يزيد من 

معاناتهم، وفق تعبيرهم.
ووفق ما ذكرته مصادر محلية، فإن املستوصف 
أغلق أبوابه منذ سنة 2014، بعدما هجرته آخر 
بؤرة  إلــى  ليتحول  بــه،  تشتغل  كانت  ممرضة 
واتخاذه  بجنباته  األزبال  تراكم  نتيجة  سوداء 
تناول  قصد  املنحرفني  بعض  طرف  من  ملجئا 

املخدرات واملسكرات بعيدا عن أعني املارة.
وأضافت املصادر ذاتها، أن الحالة املزرية التي 
بجماعة  الزبدة  عني  دوار  مستوصف  إليها  وصل 
مداغ، وحاجة الناس إلى تقريب الخدمات الصحية 
منهم، ومعاناتهم اليومية مع التنقل واألداء، دفعت 
املجلس الجماعي ملداغ إلى مناقشة النقطة في أكثر 
من دورة من دوراته، ورغم أن الساكنة طالبت مرارا 
وتكرارا بإعادة فتح هذا املستوصف، إال أنه ال زال 
أي  دون  »املشروعة« معلقة  مطالبهم  لتبقى  مغلقا، 

تفاعل يذكر من طرف مسؤولي وزارة الصحة.

ــن شـــبـــاب  ــ يـــشـــتـــكـــي عــــــدد مـ
املشاريع  غياب  مــن  زايـــو،  مدينة 
خلق  أجل  من  باملدينة،  االقتصادية 
ظاهرة  وتقليص  الــشــغــل،  فــرص 
صفوفهم،  فــي  املتفشية  البطالة 
تشهد  مدينتهم  أصبحت  بعدما 

ركودا اقتصاديا.
السنة  الشباب  ــؤالء  ه وينتظر 
معينة  لفترة  لالشتغال  بأكملها 
بمعمل  الــشــمــنــدر  ــوســم  م ــالل  خـ
املشتغلني  عدد  يكون  فيما  السكر، 
املعمل محدودا، ال سيما وأنه  بهذا 
العدد  استيعاب  على  قـــادر  غير 
عن  العاطلني  الشباب  من  الكبير 

العمل.
بعضهم،  عنه  كشف  مــا  ووفـــق 
فــغــالــبــيــتــهــم كـــانـــوا يــشــتــغــلــون، 
مجال  في  املاضية،  ــوام  األع خــالل 
التهريب املعيشي، سواء عبر املعبر 

املدينة  مليلية«  لـ»باب  الــحــدودي 
الوقود  تهريب  أو  املحتلة،  املغربية 
املغربي  ــحــدودي  ال الــشــريــط  عبر 
توقفت  أن  بعد  لكن  ــري،  ــجــزائ ال
عاطلني  أصبحوا  التهريب،  أنشطة 

عن العمل.
مدينة  أن  بعضهم  اعتبر  فيما 
خاصة  بـ»املوت«،  عليها  حكم  زايو 
اقتصادية  ملشاريع  تفتقر  وأنــهــا 
التصدي  في  تساهم  أن  شأنها  من 
على  يخيم  الـــذي  البطالة  لشبح 
ساكنة املدينة، كون هذا األمر يدفع 
بحياتهم  املجازفة  إلــى  بالشباب 
ــوت، أمـــال في  ــ ــوارب امل ــ ــوب ق ــ ورك
ــم الـــوصـــول صــوب  تــحــقــيــق حــل
تسوية  أجل  من  األوروبية،  الضفة 

وضعيتهم املادية واالجتماعية. 
ودعت بعض الفعاليات الجمعوية 
باملدينة، الشباب، إلى االنخراط في 

مع  والتنسيق  الــذاتــيــة  املــقــاوالت 
هذا  فــي  تشتغل  التي  الجمعيات 
املجال، وذلك من أجل إنشاء مشاريع 

للحصول  ومساعدتهم  بهم  خاصة 
ضمان  أجــل  من  املالي  الدعم  على 

شغل لهم لكسب قوتهم اليومي.

وفي ذلك 
فليتنافس 

المتنافسون
ــي  ــاعـ ــمـ ــلــــس اجلـ طــــالــــب املــــجــ
ــل  ــامــ ملـــــديـــــنـــــة الـــــســـــعـــــيـــــديـــــة، عــ
إقــلــيــم بـــركـــان، بـــإحـــداث مصحة 
ــل  ــ ــة، وذلـــــــــــك مـــــــن أجـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
تعاني  الذي  اخلصاص  تعويض 

منه املدينة على هذا املستوى.
وحـــســـب رســـالـــة مــوجــهــة إلــى 
ــان ومـــنـــدوب  ــركــ عـــامـــل إقـــلـــيـــم بــ
االجتماعية  واحلــمــايــة  الصحة 
باإلقليم، دعت السلطات املعنية 
بـــدعـــم مـــبـــادرة إحـــــداث املــصــحــة 
أن ســاكــنــة  بــحــكــم  ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ اجلـ
جــمــاعــة الــســعــيــديــة تــعــانــي من 
مــــواجــــهــــة حـــــــاالت االســـتـــشـــفـــاء 
املــســتــعــجــلــة الــتــي كــانــت تــتــوارد 
ــــات  ــجـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ عـــــــلـــــــى قـــــــســـــــم املـ
ــهـــدف  ــي، بـ ــ ــلــ ــ ــفـــى احملــ ــتـــشـ ــسـ ــاملـ بـ
ــة بعد  ــيـ تــلــقــي اإلســـعـــافـــات األولـ
تــخــصــيــصــه ملـــعـــاجلـــة املـــصـــابـــن 

بجائحة »كوفيد 19«.
ــا، فــقــد  ــهــ ــة ذاتــ ــالـ ــرسـ ووفـــــق الـ
طــالــبــت رئــيــســة املــجــلــس عــامــل 
اإلقليم، بالتدخل لدى الشركاء 
اآلخـــــريـــــن لـــتـــوقـــيـــع االتـــفـــاقـــيـــة 
بــصــفــة اســتــعــجــالــيــة، وحتـــديـــد 
نوعية املساهمة لإلشراف وتتبع 
املشروع وإخراجه حليز الوجود، 

يضيف املصدر ذاته.

ساكنة مداغ تستنكر إغالق المستوصف الصحي 

تارودانت

كواليس  جهوية

السجن لمدون بعد ادعائه 
حصول عمل إرهابي

األسبوع
 

  
أزرو  بمدينة  االبتدائية  املحكمة  أصدرت 
صاحب  مــدون  حق  في  حكما  ــران،  إف إقليم 
أشهر   6 بالسجن  »فايسبوكية«،  صفحة 
حبسا نافذا، بعد نشره لسيارة تحترق قرب 
مما  إرهابي،  عمل  الحادث  أن  مدعيا  فندق، 

خلق الرعب في صفوف ساكنة اإلقليم.
ــدون  امل مــؤاخــذة  املحكمة  هيئة  ــررت  وقـ
صفة  استعمال  بينها  مــن  مختلفة،  بتهم 
اكتسابها،  شــروط  العامة  السلطة  حــددت 
وتوزيع  وبــث  شروطها،  يستوفي  أن  دون 
األنظمة  باستعمال  كاذبة  ووثائق  ادعــاءات 

املعلوماتية.
دجنبر،  شهر  بداية  إلى  القضية  وترجع 
حيث قام املدون بنشر صورة لسيارة تحترق 
تعليق  مــع  بــإفــران،  فندقية  مؤسسة  ــام  أم
يدعي فيه وقوع عمل إرهابي، قبل أن تتضح 
الحقيقة وأن األمر مجرد حادث عرضي ناتج 

عن عطب تقني في السيارة.
وتم إيقاف املدون من قبل الشرطة القضائية 
الحالي،  دجنبر  شهر  من  الرابع  في  ــأزرو  ب
بتعليمات من النيابة العامة، قبل وضعه رهن 
السجن  إلى  نقله  تم  ومن  النظرية،  الحراسة 

والشروع في محاكمته باملنسوب إليه.

أزرو

شباب زايو يشتكي من ارتفاع نسبة البطالة وغياب البديل االقتصادي 

أخطر الملفات المسكوت عنها

مواجهـات جديـدة بـين السـاكنة والـرحل 
األسبوع

  
الــرعــاة  ــني  ب ــدة  جــدي مــواجــهــات  حصلت 
إقليم  إغرم  بقيادة  إنلي  دوار  وساكنة  الرحل 
تـــارودانـــت، فــي األســبــوع املــاضــي، وخلفت 
بسبب  الطرفني،  في صفوف  إصابات وجروح 
التراشق بالحجارة خالل مراسيم جنازة أحد 

أبناء املنطقة.
قيام  بسبب  شعبيا  غليانا  املنطقة  وتعيش 
أراضي  على  والترامي  الجائر  بالرعي  الرحل 
فالحي املنطقة، الشيء الذي يؤدي إلى حصول 
مشادات كالمية وتراشق بالحجارة، في غياب 
حل رادع لظاهرة الرعاة الرحل والتي تنامت 

بشكل كبير في جهة سوس ماسة.
واستنفرت هذه املواجهات الجديدة مصالح 
الدرك امللكي، التي انتقلت إلى املنطقة، وقامت 
نقل  تم  بينما  املــوضــوع،  في  تحقيق  بفتح 
اإلقليمي  املستشفى  إلى  والجرحى  املصابني 

لتلقي العالج.

وقفة  نظمت  أن  إغرم  قيادة  لساكنة  وسبق 
باحتالل  للتنديد  الباشوية  أمام  احتجاجية 
على  واالعــتــداء  ألراضيهم،  املستمر  الرحل 
تخريب  بــســبــب  وتــفــقــيــرهــم  ــم  ــه ــات ــزروع م
دور  أي  غــيــاب  فــي  الــزراعــيــة،  محاصيلهم 

للسلطات للتصدي للرعي الجائر.
وقد طرحت جمعيات حقوقية تساؤالت حول 
من  واملستفيد  ــداءات،  االعــت هــذه  مثل  تزايد 
أراضي  في  الكبيرة  بقطعانهم  الرحل  انتشار 

السكان بمناطق متعددة من جهة سوس.

األسبوع

بمدينة  جمعوية  فعاليات  وجــهــت 
اإلقليم  عــامــل  ــى  إل رســالــة  الــصــويــرة، 

واملدير اإلقليمي بوزارة التربية الوطنية، 
بناء  تأخر  أسباب  عن  فيها  يتساءلون 
القروية  بالجماعة  »الخوارزمي«  ثانوية 

»حد الدرى« الواقعة بتراب اإلقليم.
فوجئ  الجميع  أن  الجمعيات  وقالت 
بتوقف أشغال بناء املؤسسة التعليمية، 

هذا  إنجاز  »مسلسل  أن  لهم  تبني  حيث 
هذه  أن  رغــم  طــويــال،  الزال  ــشــروع  امل
للمشاكل  الوحيد  الحل  هي  الثانوية 
اإلعدادية  الثانوية  فيها  تتخبط  التي 

منذ املواسم الدراسية السابقة«.
على  املوقعة  الجمعيات  وأضــافــت 

الرسالة، أن الثانوية اإلعدادية املوجودة 
املهول  االكــتــظــاظ  مــن  تعاني  حــالــيــا، 
الدراسية،  الحجرات  عــدد  في  ونقص 
إلى  مشيرة  للمراجعة،  قاعات  وغياب 
الجديدة حسب  الثانوية  بناء  ان مشكل 
مصادرها، مرتبط بمشكل في التصاميم، 

الشيء الذي أدى إلى توقف املشروع.
التي  املــدة  فإن  محلية،  مصادر  وحسب 
حيث  شهرا،   18 إلى  تصل  للمشروع  حددت 
بتبديل  تتعلق  إجــراءات  إلى  السبب  يرجع 
التصميم، الذي الزال قيد النقاش بني املقاول 

املكلف باملشروع والجهات املسؤولة.

فعاليات جمعـوية تــتسـاءل عن مصـير ثانـوية  الصويرة
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يـسـائل  التـعـليم  امـتحـانات  تسـريـب 
دور الـوزيـر بنـمـوسى

كواليس  جهوية

أزيالل

القضاء يتدخل لمحاربة 
الهدر المدرسي
 األسبوع

  
  

قــــررت الــنــيــابــة الــعــامــة بــاحملــكــمــة االبــتــدائــيــة 
مبــديــنــة أزيـــــال، الـــدخـــول عــلــى اخلـــط مـــن أجــل 
الــتــصــدي لــظــاهــرة الــهــدر املــدرســي الــتــي يعرفها 
ــاء الــتــامــيــذ  ــيــ ــزام أولــ ــتــ اإلقـــلـــيـــم بــســبــب عــــدم الــ
حيث  األساسي،  التعليم  خال  أبنائهم  بتمدرس 
العامة  الــنــيــابــة  مــســؤولــي  لــقــاء جــمــع  تنظيم  مت 
بــاملــديــريــة اإلقــلــيــمــيــة لــلــتــربــيــة الــوطــنــيــة، وذلـــك 
املدرسي  الهدر  حملاربة  املعتمدة  اآللــيــات  ملناقشة 

وحماية حق الطفولة.
محمد  االبتدائية،  باحملكمة  امللك  وكيل  وأكــد 
القانون  تطبيق  على  ستسهر  »الــنــيــابــة  أن  وداع، 
امتناع  ثبوت  حالة  يف  القانوني،  اجلــزاء  وترتيب 
غير املبرر عن إرجاع األطفال للمدرسة«، وأضاف 
رهينة  املــدرســي  الــهــدر  إجنــاح محاربة  »عملية  أن 
بالتفاعل اإليجابي جلميع الشركات واملتدخلني«.

ودعــا إلــى بــذل قــصــارى اجلــهــود حملــاربــة الهدر 
عن  والتبليغ  املــدنــي،  املجتمع  وإشـــراك  املــدرســي 
كــل حـــاالت األطــفــال املــتــمــدرســني غــيــر املسجلني 
يف احلالة املدنية، بغية تسوية وضعيتهم وضمان 
أمــنــهــم الــتــربــوي وتــســجــيــل احملــرومــني منهم من 
الدراسة لسبب من األسباب، مشددا على ضرورة 
ورد  اإلعــامــي،  اجلانب  من  والتوعية  التحسيس 

االعتبار االجتماعي لألطفال.
من  العديد  األخــيــرة، حسب  السنوات  وعــرفــت 
الــتــقــاريــر واإلحــصــائــيــات، ارتـــفـــاع عـــدد األطــفــال 
املــــغــــادريــــن لـــلـــمـــقـــاعـــد الــــدراســــيــــة يف الــســلــكــني 
االبــتــدائــي واإلعـــــدادي، الــشــيء الـــذي يـــؤدي بهم 
اإلهمال  بسبب  والتشرد،  الشارع  يف  الضياع  إلــى 
الــــذي يــتــعــرضــون لـــه مـــن قــبــل األســـــرة واحملــيــط 
العائلي، الشيء الذي يترتب عنه انحراف هؤالء 
للمخدرات،  والتعاطي  املراهقة  فترة  األطفال يف 
أو اللجوء إلى السرقة والعنف وتأكيد حضورهم 

يف املجتمع بطرق منحرفة.

سطات

مراكش

عزيز الفاطمي
 
  

ــن أجــل  ــن م ــزم ــش ال ــراك تــســابــق م
خالل  من  العاملي،  إشعاعها  استعادة 
التظاهرات  من  ملجموعة  احتضانها 
العاملية رغم الظروف االستثنائية التي 
يفرضها فيروس »كورونا« ومتحوراته، 
وما خلفه الوضع الوبائي من انتكاسة 
بالنسبة ملختلف القطاعات، االقتصادية 

والسياحية واالجتماعية.
الحمراء  املدينة  تحدي  إطــار  وفــي 
احــتــضــنــت أرض  ــروف،  ــ ــظ ــ ال لــهــذه 
البهجة ما بني  21 و23 دجنبر 2021، 
موضوع  حول  عاملي  مؤتمر  فعاليات 
ــي وأســئــلــة  ــن ــدي ــخــطــاب ال »لـــغـــات ال
لهذا  اختيرت  حيث  املعرفي«،  التلقي 

محمد  متحف  فضاءات  العاملي  اللقاء 
بني  من  وكان  املاء،  لحضارة  السادس 
أهدافه، حسب الجهة املنظمة، »تحقيق 
على  واالنفتاح  التسامح  قيم  ترسيخ 
الدينية  الخصوصيات  واحترام  اآلخر، 
والثقافية«، وقد اعتبرت هذه التظاهرة 
من  مــجــهــودات  سنة  بــاكــورة  بمثابة 
مختلف  في  األكاديمي  العلمي  العمل 
إطار  في  اإلنسانية  العلوم  تخصصات 
التنزيل االستراتيجي لألهداف العلمية 
على العموم، كما أن هذا املؤتمر أعطى 
وزكــى  مــراكــش،  ملدينة  مضافة  قيمة 

مكانتها العلمية والحضارية.
نيل  الــســارة،  البشرى  بــوادر  ومــن 
فعاليات  احــتــضــان  ــرف  شـ مــراكــش 
املؤتمر الدولي العاشر حول »الحدائق 
االختيار  هذا  العاملية«،  الجيولوجية 
باإلجماع  التصويت  عملية  بعد  جــاء 
العاملية  اليونيسكو  شبكة  طــرف  من 

منافسة  بعد  الجيولوجية،  للحدائق 
هي  ــة  وازن دول  ثــالث  طــرف  من  قوية 
وهي  واملــكــســيــك،  ــبــرازيــل  وال فرنسا 
أجل  من  املعنية  الجهات  إلــى  إشــارة 
إيالء املزيد من االهتمام لهذا املوضوع. 

دعاية  تعتبر  العاملية  التظاهرات  إن 
من طبيعة  مراكش  به  تزخر  ملا  واسعة 
خالبة وأماكن تاريخية وسياحية تغري 
ال  التي  الفنا  جامع  وساحة  الزائرين، 
نظير لها، لذلك، ومن أجل املحافظة على 

هذا االمتياز، ال بد من السعي الستقطاب 
ملا  والــســيــاح،  التظاهرات  مــن  املــزيــد 
إيجابية  جد  انعكاسات  من  له  سيكون 
عجلة  تحريك  في  محالة  ال  ستساهم 
ــوطــنــي، حيث  االقــتــصــاد املــحــلــي وال
الفقري  العمود  السياحي  القطاع  يمثل 
كل  محاربة  وجــب  وعليه،  لالقتصاد، 
املجهودات  يــقــوض  أن  شــأنــه  مــن  مــا 
املعنية  الــجــهــات  ــرف  ط مــن  املــبــذولــة 
اجتماعية  مقاربة  إيجاد  على  والعمل 
من أجل معالجة ظاهرة أطفال الشوارع 
االحترافي  التسول  آفة  على  والقضاء 
وحيله،  وســائــلــه  بمختلف  املتنامي 
نشل  من  اإلجرامية  األفعال  عن  ناهيك 
مراكش  شـــوارع  تشهد  كما  وســرقــة، 
من  أفواج  توافد  واألخــرى،  الفينة  بني 
واملنحرفني،  عقليا  واملختلني  املشردين 
وهو ما من شأنه ضرب صورة ومكانة 

العاصمة السياحية للمملكة.

انتعاش قطاع السياحة في مراكش بتظاهرات كبرى 

 األسبوع
 
  

بمدينة  الغابوية  الثروة  تتعرض 
دمنات والنواحي لجرائم بيئية، منذ 
بازدياد  سمح  الذي  الشيء  سنوات، 
أعني  أمــام  األشــجــار  اقتالع  ظاهرة 
شهدت  حيث  الــوصــيــة،  السلطات 

 340 حوالي  إعــدام  مؤخرا  املنطقة 
إمليل  الترابية  بالجماعة  شــجــرة 
البعيدة عن دمنات بثالث كيلومترات 

فقط.
وحمل فاعلون جمعويون مسؤولية 
لعدم  القطاع،  على  للمسؤولني  ذلك، 
بالصرامة  الظاهرة  هذه  مع  تعاملهم 
وتجار  ملافيا  والــتــصــدي  ــحــزم،  وال
تعرضت  بــعــدمــا  خــاصــة  الــخــشــب، 
بدورها  دمنات  بمدينة  »إغري«  غابة 

النشطاء  وصفها  بيئية  لجريمة 
املنطقة  ساكنة  جعل  مما  باملجزرة، 

تطالب بفتح تحقيق في ذلك.
التي  الشركات  إحــدى  قامت  وقــد 
على  املحافظة  ضــرورة  على  تشدد 
الطبيعية،  الــثــروة  وحماية  البيئة 
قبل سنتني، باقتالع كميات كبيرة من 
األشجار بهدف تشييد تجزئة سكنية، 
الخشب  تجار  شجع  ــذي  ال الــشــيء 
الصنوبر  أشجار  على  االعتداء  على 

القريبة من املدينة واجتثاثها.
في  جــديــدة  جريمة  حصلت  ــد  وق
أقدم  بعدما  املاضي،  األسبوع  نهاية 
أشخاص مجهولون على قطع أشجار 
طويلة،  ســنــوات  عمرها  الصنوبر 
غياب  مستغلني  إمــلــيــل،  بجماعة 
الوصية  الجهات  قبل  مــن  املراقبة 
الخارجة  املمارسات  لهذه  للتصدي 
الثروة  تستنزف  والتي  القانون،  عن 

باملنطقة. الطبيعية 

دمنــات

خنيفرة

جريمة بيئية بعد اقتالع العشرات من أشجار الصنوبر بإمليل

مسؤولون وفاعلون يناقشون مستقبل »عروس األطلس«

نور الدين هراوي

شهدت االختبارات الكتابية ملباراة توظيف 
الجهوية  لألكاديميات  النظامية  األطـــر 
للتربية والتكوين، تسريبات بعد انطالقها 
بلحظات قليلة، بمراكز االمتحانات التابعة 
بسطات،  للتعليم  اإلقليمية  للمديرية 
حسبما  دجنبر،   11 السبت  يــوم  صباح 
انتشر بمواقع التواصل االجتماعي، حيث 
خاصة  ملجموعات  املترشحون  سربها 

و»الواتساب«،  بـ»الفايسبوك« 
إليها  املنضمني  وطالبوا 
طريق  عن  بمساعدتهم 
ــات  ــ ــاب ــ تـــقـــديـــم اإلج
ــة عــن  ــحـ ــيـ ــحـ ــصـ الـ

األسئلة املطروحة.
والقــــــــــت هــــذه 
الـــتـــســـريـــبـــات، 

استنكارا  أخـــرى،  وبــمــدن  بسطات  ســواء 
التواصل  مواقع  رواد  أبــدى  حيث  واسعا، 
أساتذة  احتقار  من  استغرابهم  االجتماعي 
ظل  فــي  خاصة  للنزاهة،  الــغــد، 
شرط 30 سنة مع بيانات 
عليها  املحصل  النقط 
في سنوات الجامعة، 
لقبول  التميز  وميزة 
إجراء هذه املباراة 
الوزير  عهد  في 
ــي عــلــى  ــوصــ ــ ال
التعليم،  ــاع  ــط ق
شــكــيــب بــنــمــوســى، 
للنموذج  تطبيقا 
الجديد،  التنموي 
ولــــلــــقــــانــــون 
املرجعي  واإلطار 
إلصالح  الجديد 

واسعة  أثار ضجة  مما  التعليمية،  املنظومة 
التواصل  مواقع  على  كثيرة  واحتجاجات 
وانتقادات  قوية،  وتغريدات  االجتماعي، 
أصبحت  التي  النقابات  لبعض  بالجملة 
كل  وتستقطب  املباريات  هذه  مثل  تستغل 
واحدة منها أفواجا في إطار دورات تكوينية 
الوقت  نفس  ــي  وف لالمتحان،  اســتــعــدادا 
يتكون داخلها فريق مختص يجلس باملقاهي 
املواضيع  على  الصحيحة  اإلجابة  أجل  من 
املمتحن فيها املترشح بعد عمليات تسريبات 
تتم في الدقائق األولى للمباراة وفي الوقت 
االمتحان  أو  القسم  مراقب  فيه  يكون  الذي 
والتدقيق  املرشحني  وثائق  بمراقبة  مشغوال 
تكافؤ  معيار  الصميم  في  يضرب  مما  فيها، 
يحصل  الشيء  ونفس  الجميع،  بني  الفرص 
املهنية  الكفاءة  امتحانات  اجتياز  في  أيضا 
وأطر اإلدارة التربوية وهيئة التفتيش، مما 
جعل العديد يقاطعها على رأي املثل املتداول 
بقي  نفسه  اعتمد على  انتقل، ومن  نقل  »من 

في قسمه«. بنموسى

األسبوع

  
املخطط  »تتبع  حول  لقاء  في  املشاركون  أكد 
خنيفرة«  إلقليم  العمرانية  للتهيئة  التوجيهي 
التوازن  تحقيق  ضــرورة  على  العمالة،  بمقر 
والحفاظ  ومكوناته،  العمراني  التوسع  بني 
اإلقليم  به  يزخر  الــذي  الطبيعي  التراث  على 
ذلك  أن  معتبرين  وتراثية،  تاريخية  مناطق  من 
واإلقليم،  للمدينة  دينامية  إعطاء  من  سيمكن 

على  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  ويعزز 
مستوى الجهة.

خالل  خنيفرة  إقليم  مستقبل  مناقشة  وتمت 
استثمار  خــالل  مــن  وذلــك  الــقــادمــة،  سنة   25
املهيكلة،  املشاريع  من  وعدد  ومؤهالته  طاقاته 
باقتراح  اإلقليم  العزلة عن  والتي من أهمها فك 
املستوى  على  سريعة  مزدوجة  طرقية  مسارات 
الغربي ما بني أبي الجعد وخنيفرة، وكذلك بني 
خنيفرة ومكناس من جهة الشمال لخلق جسور 

تواصل.
وتم التركيز خالل هذا اللقاء على قطاع التعليم 

العالي، والقطاع السياحي كمرحلة مهمة تستوعب 
الصاعدة  املراكز  مفهوم  باعتماد  والقرى  املــدن 
مركزا،  عشر  بثالثة  مندمجة  قروية  تنمية  لبناء 
للتنمية، وذلك  إلى وضع برمجة شاملة  باإلضافة 
والجماعات  الدولة  عمل  برامج  بني  بالتنسيق 
فيما  العمومية  واملــرافــق  واملؤسسات  املحلية 
يخص أنشطة التهيئة وتجهيز الجماعات التابعة 
املرجعي  اإلطــار  وكــذا  لإلقليم،  الترابي  للنفوذ 

لتمركز االستثمارات وتحديد مواقعها.
وحسب بالغ للعمالة، فإن املخطط التوجيهي 
التخطيط  أداة  يعتبر  الــعــمــرانــيــة  للتهيئة 

الحضري لرقعة أرضية تشمل جماعات حضرية 
املــجــاالت  فــي  مــكــونــات  بينها  تــربــط  ــة  ــروي وق
ويعبر  واالجتماعية،  والتجارية  االقتصادية 
والتوجهات  األساسية  االختيارات  عن  أيضا 
حيث  تهيئتها،  املــراد  املنطقة  بتهيئة  املتعلقة 
آلية  بمثابة  التوجيهية  التعميرية  الوثيقة  تعد 
التوجهات  تحدد  التي  الحضري  للتخطيط 
ومناطق  إلقليم خنيفرة  املندمج  للتطور  الكبرى 
تأثيره املباشر من خالل وضع تصور وتخطيط 
التي  التهيئة  وأعمال  األرض،  الستعمال  عام 

تحدد مالمح النمو املستقبلي لهذا اإلقليم.



محمد  ــور  ــت ــدك ال يــقــول 
للكتاب  تقريضه  في  العمراني 
األســود  بـــ»الــثــالــوث  املعنون 
ــة«:  ــري ــي ــدم ــت ومــخــطــطــاتــه ال
العالم  األســتــاذ  وضــع  ))لــقــد 
هذا  في  شنتوفي،  علمي  علي 
ــع مــر،  ــواق ــا ل ــاب، وصــف ــت ــك ال
لها  ينتبه  قلما  لحقائق  وكشفا 
إنذار  صفارات  وأطلق  الناس، 
جميع  تصم  أن  املــفــروض  من 
عموم  لها  ليستجيب  اآلذان، 

املسلمني، بل خاصتهم..
عصارة  يلمس  الكتاب،  لهذا  الــقــارئ  إن 
الشرع  راية  ليرى  تشوق  طاملا  امرئ  تجربة 
اشرأبت  ما  كثيرا  رجل  جهاد  وثمرة  خفاقة، 
في  والكرامة  الحرية  نسيم  الستنشاق  نفسه 
ظل عدالة اإلسالم، ورحمة الشريعة، ونتيجة 
ما  كثيرا  ــال  وآمـ تطلعات  عــن  نــاتــج  جهد 
ويخشى  الواقع،  في  تحقيقها  أمارات  الحت 
والضعف  الــخــور  صخور  على  تتكسر  أن 
والخيانة والوهن املنتشر في أوصال األمة((.
أن  ــاله،  أعـ الفقرة  خــالل  مــن  لنا  يتضح 
عــلــمــي شــنــتــوفــي، صاحب  عــلــي  األســـتـــاذ 
لم يعمل في كتابه، كما يؤكد بنفسه،  الكتاب 
للغافلني  الحقائق  بعض  توضيح  على  إال 
والشعارات  الشارات  بألبابهم  أخذت  الذين 
مظهرها  في  تحمل  التي  البراقة  والكلمات 
التقدم والرفاهية، وفي مخبرها الدمار والسم 
واالشتراكية  والتقدمية  كالحداثة  الزعاف، 
ال  التي  األلفاظ،  من  وغيرها  والديمقراطية، 
يفهم ما تحمل وراءها من نكبات وويالت إال 
أصحابها الذين وضعوها لتحقيق أغراضهم 
والبعيدة، ودائما وكمثال  القريبة  ومراميهم، 
على هذا الخداع، يقول األستاذ العالم: ))لقد 
غير  أم  مسلم  »أأنـــت  تونسي:  وزيــر  سئل 
بالحقيقة:  االعتراف  من  تهربا  فقال  مسلم؟«، 
وكأنه  حــداثــي«،  مسلم  لكنني  مسلم،  ــا  »أن
صلة  ال  الحقيقي  اإلســالم  بأن  الناس  يوهم 
خرافي  دين  هو  وإنما  والتقدم،  بالتطور  له 
جاء بمبدأ اإليمان بالغيب بعيدا كل البعد عن 

شؤون الحياة وتنظيم املجتمعات((.
التي  التصريحات  هذه  وجه  في  وبالطبع، 
الخاطئة،  اعتقاداته  صاحبها  فيها  يبرر 
بني  من  الكثيرون  بها  ويتغنى  بل  والضالة، 
وإن  معنى،  لها  يعرفوا  أن  غير  من  جلدتنا، 
القيم  عــن  بعيدة  مفاهيم  فــي  تصب  كانت 
سيما  وال  والصحيحة،  السليمة  اإلنسانية 
ويردد  العالم  هذا  يزمجر  منها،  اإلسالمية 

األسد  يردد  كما  العالي  بصوته 
ــائــال: ))كــذبــتــم ورب  ــره ق ــي زئ
الــكــعــبــة، تــلــك الــقــيــم الــزائــفــة 
تحمل في ظاهرها الرحمة، وفي 
واالستبداد  الطغيان  باطنها 
ــاد واالســـتـــغـــالل  ــبـ ــعـ ــتـ واالسـ
املستضعفة،  للشعوب  البشع 
أمرها  على  املغلوب  واملقهورة 

أمام قوى الشر العاملية((.
مــن خــالل مــا ســبــق، يتضح 
جليا أن االستغراب ومخططاته 
في  مــا  كــل  يعمل  الــتــدمــيــريــة، 
ــعــزل اإلســـــالم عن  ــي وســـعـــه ل
ضد  منيعا  ســدا  يقف  بــل  املجتمع،  قــيــادة 
شؤون  تدبير  في  به  للعمل  منا  محاولة  أي 
بل  ضيقة،  زوايــا  في  فقط  وحصره  الحياة، 
في  النحرير  العالم  هذا  يقول  كما  وضعوه، 
ال صلة  وكأنه  البشرية  اإليديولوجيات  خانة 
رحمة  جاءت  برسالة  وال  السماء،  بوحي  له 
للعاملني، لكل هذه األسباب، يناهضون مبادئه 

بكل الوسائل واملخططات الشيطانية.
الخيبات  من  نشاهده  ما  هو  واملــالحــظ، 
الكثيرة واملتتالية للمبادئ الضالة، والسقوط 
املهول لألنظمة االستبدادية الغربية والشرقية 
يدوم  »ما  أجدادنا:  يقول  وكما  السواء،  على 
بـ»البيريسترويكا«  بـــدءا  املــعــقــول«،  غير 
برنامج  وهي  الهيكلة«،  »إعــادة  تعني  التي 
الرئيس  أطلقه  االقــتــصــاديــة  لــإصــالحــات 
أجل  من  غورباتشوف،  ميخائيل  السوفياتي، 
إعادة بناء اقتصاد بالده، لكن يطرح البعض 
أخرى،  مبادرات  إلى جانب  السياسة  تلك  أن 
أدت إلى تفكك االتحاد السوفياتي، فاضمحلت 
نشاهد  اليوم  نحن  وها  العاملية،  االشتراكية 
ــول الــرأســمــالــيــة اإلمــبــريــالــيــة، وتــدهــور  أفـ
النيوليبيرلية،  ومعها  املتوحشة،  الليبيرالية 
اجتماعي جديد،  لبناء  يستعد  املجتمع  ولعل 
والرهيبة  املزعجة  الجائحة  هذه  مع  وخاصة 
لفيروس »كورونا«، الذي أرهب العالم برمته، 
واملسببات  األســبــاب  عــن  نتحدث  ال  ونحن 
القراءات  ومختلف  النتائج،  تهمنا  ما  بقدر 
به  ما حدث  بشكل خاص  ومعها  املستقبلية، 
ومعه  وسلم،  عليه  هلل  صلى  النذير  البشير 

بشرى املؤمن.
عن  كتابات  خــالل  من  استقيناه  ما  إن  ثم 
البشرية،  مستقبل  عــن  متباينة  تصريحات 
املتباينة،  القراءات  من  يلي  ما  تقديم  يمكننا 
واملتقابلة في نفس الوقت حول مستقبل العالم:
- تتجه السياسة إلى املزيد من االضطراب، 
وسيشهد االقتصاد العاملي حالة من الضبابية 

خبير  ديتون،  أنغوس  أن  درجة  إلى  القاتمة 
والذي  نوبل،  جائزة  على  الحائز  االقتصاد 
من  بالقلق  يشعر  الــدائــم،  بتفاؤله  يشتهر 
»الدخول في مرحلة مظلمة قد تتطلب من 20 
إلى 30 عاما من العمل قبل إحراز أي تقدم«، 
على  تسيطر  التي  الحيرة  ننسى  أن  دون 

غالبية املحللني السياسيني.
مــن جــهــتــه، يــقــر فــرانــســيــس فــوكــويــامــا، 
بأنه  ستانفورد،  جامعة  من  السياسي  املنظر 
من  الدرجة  هذه  عليها  سيطرت  فترة  يَر  »لم 
العاملي  السياسي  باملشهد  يتعلق  فيما  القلق 
ومستقبله أكثر من هذه التي نعيشها اليوم«.
وخطيرة  جادة  أسئلة   »19 »كوفيد  طرح   -
الشعبوية  وتصاعد  الحكومات  جدارة  حول 
اليمينية، وتهميش الخبرات، وتراجع تعددية 
األطراف، وحتى فكرة الديمقراطية الليبرالية 
نفسها، ولكن األكيد أن أيا من الخبراء الذين 
السياسي  املشهد  أن  يتوقع  لم  حاورتهم، 
كان  مما  اضطرابا  أقــل  سيكون  املستقبلي 

عليه قبل الجائحة.
يفسر  الجيوسياسي،  الصعيد  على   -
التابعة  كيندي  كلية  عميد  أليسون،  غراهام 
بأنه  االضـــطـــراب  هـــذا  هـــارفـــارد،  لجامعة 
ثوقيديدسية  متجذرة هيكلية  كامنة  »منافسة 
)نسبة لثوقيديدس املؤرخ اإلغريقي الشهير، 
صاحب كتاب »تاريخ الحرب البيلوبونيسية« 
أعطوا  الذين  اإلغريق  املؤرخني  أول  ويعد 
أهمية  واالجتماعية  االقتصادية  للعوامل 
هي  متصاعدة  جديدة  قوة  أنتجتها  خاصة( 
الصني، تهدد بإزاحة القوة الحاكمة الحالية، 

أي الواليات املتحدة«.
وبحضور  بالقراءة،  شغوف  مسلم  كل  إن 
العلماء،  ــواه  أف من  وأخــذه  العلم،  مجالس 
النبي  أن  اليقني،  وعلم  اليقني  بحق  ليعلم 
إال وحي  إن هو  الهوى،  املختار ال ينطق عن 
النبي  عن  الحبشي،  مخبر  ذي  فعن  يوحى، 
))ستصالحون  قــال:  وسلم  عليه  هلل  صلى 
الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من 
ورائهم فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج 
ذي تلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب، 
من  رجل  إليه  فيقوم  الصليب،  غلب  ويقول: 
املسلمني فيقتله، فيغدر القوم وتكون املالحم، 
فيجتمعون لكم فيأتونكم في ثمانني غاية مع 
الجامع/  )صحيح  آالف((  عشرة  غاية  كــّل 
يقول  كما  اآلمن  الصلح  هذا  وكأن   ..)3612
أممية  هيئة  مظلة  تحت  ))سيكون  العلماء: 
املسلمني  دول  في  القرار  متخذي  بني  تجمع 
ومتخذي القرار في دول الروم، وتوحدهم في 
حلف له نفس الهدف، ثم يتخذ القرار بحرب 

هذا العدو املشترك((.. وما خفي كان أعظم.

جــواز  ــرار  ق لتنفيذ  الــعــدل  ــر  وزي تصريحات  بعد 
التلقيح لولوج املحاكم وتصريحاته االستفزازية املتكررة 
تعالت  الضريبي..  بالتهرب  واتهامهم  املحامني  ضد 
أصوات أصحاب البدلة السوداء في جميع املدن املغربية 
يمس  الذي  التعسفي  لإجراء  رافضة  حقوقية  وأصوات 
حق الدفاع في الصميم ويقيد حرية األفراد، تظاهر مئات 
املحامني واملواطنني في مدن مختلفة احتجاجا على هذا 

اإلجراء التعسفي الذي يحد من حرية األشخاص.
اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعــالن  من   2 املــادة  تنص 
الحقوق  بجميع  التمتع  حق  إنسان  ))لكل  أنــه  على 
تمييز((،  ودونما  اإلعالن  هذا  في  املذكورة  والحريات 
))لكل  أنه  على  اإلعــالن  نفس  من   8 املــادة  تنص  كما 
املختصة  الوطنية  املحاكم  إلــى  اللجوء  حق  شخص 

إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها 
إياه الدستور أو القانون((، ومصطلح املحاماة مشتق من الحماية، 
فال  الناس،  بني  العدل  لتحقيق  األساسية  الدعامة  تشكل  مهنة  وهي 
تنعقد املحكمة تحت طائلة البطالن إال بحضوراملحامي الذي يشارك 
السلطة القضائية في تأكيد سيادة القانون في الدولة، واإلنسان في 
حاجة  في  هو  األخطار،  درء  في  وبنضاله  الحياة  أجل  من  صراعه 
دائمة إلى من يحمي حقوقه، واملحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى 
اإلنسان: حياته وماله وحريته وكرامته، ولهذا فإن املحكمة ال يمكن 
لها أداء مهمتها وال تستقيم بدون وجود املحامي، إلى جانب املتهم 
أو املتقاضي الذي يسعى إلى الدفاع عن حقوقه ومصالحه، ألن مبدأ 
حق التقاضي هو من أهم الحقوق الطبيعية لإنسان، حيث أنه عن 
اعتداء  أي  أن يصد  فرد  والنزيه، يستطيع كل  العادل  القضاء  طريق 
يشكل مساسا بحقوقه وحريته، ولهذا نصت جميع الدساتيرالحديثة 
على هذا الحق كأحد الضمانات اإللزامية لتعزيز مبدأ سيادة القانون 
من ناحية، وحماية حقوق وحريات األفراد من ناحية أخرى، وال يمكن 

ومسوغات  مبررات  غطاء  تحت  الحق  هــذا  من  الحد 
موكله  أو  املحامي  تمنع  واهية  إداريــة  أو  سياسية 
أن  القول  يمكن  األساس  هذا  وعلى  املحكمة،  ولوج  من 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  واحترام  القانون  سيادة  مبدأ 
املنصوص عليها في املواثيق الدولية والدفاع عنها من 
أي اعتداء، هي من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة 
الحديثة الديمقراطية بخالف الدولة الديكتاتورية التي 
الشعوب، ألن  إرادة  قوانني تعسفية ضد  بفرض  تتميز 
القانون في الدولة الديمقراطية يقوم على أساس مبدأ 
املشروعية أو مبدأ خضوع الدولة للقانون الذي يشكل 
التعسف،  من  األفــراد  حقوق  لحماية  أساسية  ضمانة 
لذلك، فإن فرض جواز التلقيح على املحامني وما يترتب 
عنه من حرمان املحامني من حق ممارسة واجبهم املهني 
بالدستور  والدفاع عن موكليهم، يعتبر مساسا خطيرا 
واإلعالنات  املواثيق  في  عليها  املنصوص  اإلنسان  حقوق  وبمبادئ 
الرقابة  أن غياب  لكن من املالحظ  اإلنسان،  الخاصة بحقوق  العاملية 
القضائية الحقيقية على الدولة يعود إلى مشكلة أساسية، هي تداخل 
من  جوازالتلقيح  فرض  إعالن  فإن  وبالتالي،  بينها،  فيما  السلطات 
يرقى  ال  إداري  بالغ  مجرد  هو  الحكومة،  في  مختلفة  جهات  طرف 
الدفاع  حق  تمس  التي  املعيقات  بني  من  ويعتبر  قانون،  درجة  إلى 
اإلنسان،  لحقوق  سافرا  وانتهاكا  خرقا  يشكل  وهذا  القضاء،  أمام 
وجاء قرار وزير العدل والرامي إلى فرض جواز التلقيح، مؤشرا على 
تراجع حقوقي وديمقراطي خطير ال يخدم املصلحة العامة في ظروف 
ال  خارجية  إعالمية  هجمات  بالدنا  فيها  تعرف  الحساسية  شديدة 
يمكن التصدي لها إال عن طريق احترام إرادة الشعب واالبتعاد عن 

االستفزازات الطائشة التي تشعل نار االحتجاجات الشعبية.

المنبر  الحر
العدد: 1587 من 24 إلى 30 دجنبر 2021

22

* محامي بهيأة وجدة

ذ. الحسن العبد

»ما يدوم غير المعقول«

 اإلعـدام ليـس عقـابا

من  اإلعـــدام  حكم  يحدثه  فيما  ــوض  أخ لــن 
داخــل  الـــرؤى واألحــكــام  فــي  جــدل وتباين 
املجتمعات بمختلف ثقافاتها وعقائدها، وما 
وديني،  حضاري  إرث  من  وتختزله  تختزنه 
»القتل  من  النوع  هذا  عمق  في  أغوص  ولن 
املرخص قضائيا ودستوريا«، واملصنف ضمن »أبغض الحالل«، 
حيث تحاول معظم محاكم العالم تجنبه، كما تماطل مجموعة من 
الدول في تنفيذه، بل ويبادر العديد من قادة الدول، إلى تحويله 
لحكم بالسجن املؤبد.. وهي إشارات تبرز بجالء أال أحد مستعد 
للبصم بكل أصابعه على أن حكم اإلعدام يملك شرعيته اإلنسانية 
الجرائم  أنواع  بعض  ملرتكبي  مناسبا  عقابا  ليكون  والروحية 
اإلعدام  حكم  أن  بالتأكيد  سأكتفي  لكنني  واملتوحشة،  الخطيرة 
املتمثلة  القضائية،  السلطة  ومرامي  أهــداف  ضمن  له  مكان  ال 
والتقويم..  واإلصــالح  والعقاب  والزجر  واإلنصاف  الوقاية  في 
ضمن  اإلعــدام  حكم  لتصنيف  معايير  أية  نملك  ال  ألننا  ببساطة 
إنزالها باستحقاق على املجرمني، كما  املفروض  العقوبات  خانة 
ليقيسوا  الالزمة  واملعايير  الشروط  على  يتوفرون  ال  القضاة  أن 
بها مدى تناسب حكم اإلعدام الصادر في حق مجرم ما بفظاعة 
يدركون  ال  أنهم  هو  بسيط،  لسبب  طرفه،  من  املرتكبة  الجرائم 
مدى أثر حكم اإلعدام على الشخص املعدم، الذي انتزعت روحه 
بالقوة بأمر منهم، وتم إنهاء تواجده فوق األرض بتأشيرة »القتل 
املرخص«، وبالتالي، تم حفظ ملف الجريمة على أساس أن الكائن 

البشري لم يعد كائنا. 
ال  الذين  أو  الوفاة،  بعد  ما  حياة  بوجود  املؤمنون  فالقضاة 
حكم  حقه  في  نفذ  الذي  املجرم  مصير  يجهلون  بذلك،  يؤمنون 
عوالم  في  بالخوض  ألنفسهم  سمحوا  ببساطة  ألنهم  اإلعــدام، 

أخرى دون أدنى معرفة بها. 
فكما يدرك بعض املؤمنني بعالم اآلخرة، حيث املحكمة اإللهية، 
والبهتان،  للكذب  فيها  مجال  ال  والنار،  الجنة  على  تحيل  التي 
تفاصيلها،  بأدق  البشر  تجاوزات  لكل  كامال  سجال  تعد  محكمة 
البشرية،  الوفاة  بعد  عالم  وال  حياة  ال  أن  اآلخر  البعض  يدرك 
الدنيوية بكل تجلياتها،  وكلهم يدركون بأن مستوى ممارساتهم 
تقف عند عتبة القبر، فكما تسقط كل التهم بمجرد وفاة الشخص 
والعقاب  املتابعة  من  املعدم  يعفي  اإلعـــدام  حكم  فــإن  املتهم، 
املفروض أن يكون فوق األرض ال تحتها، واملفروض أن يعيشه ال 

أن يموته ويبعد عنه.       
إعدامه،  يتم  وعندما  اإلعــدام،  وراء  يسعى  من  هناك  أن  كما 
سيكون القاضي قد لبى طلبه، ويكون قد أراحه، ألنه خرج ليرتكب 
وبرمج  والتي خطط  املنتظرة  بنهايته  مدرك  هو  الجرائم،  أبشع 
لها، ووقع على مصيره املحتوم، وعندما يخرج اإلرهابي متحوزا 
لحزام ناسف، وفي نيته قتل األبرياء بتفجير نفسه، فإن محاولته 
فيعتقل  تخيب،  وقد  األبرياء،  وحياة  حياته  وتنهي  تصيب،  قد 

وتتكفل الدولة بتلبية رغبته في املوت، بالحكم عليه باإلعدام.
فهل يمكن اعتبار إعدام املجرم عقوبة في حقه؟ ذلك املجرم البالغ 
والعاقل الذي دبر وخطط لجرائمه، هو راغب في تلك النهاية التي 
ال يعتبرها مأساوية، بل نتيجة حتمية ألفعال قام بها.. أال تكون 
الحياة بالنسبة لذلك املجرم أشد عقابا له من اإلعدام؟ وهل هذا 

يعني أنه أنصف املتضررين األحياء منهم واألموات؟
يجب اإلدراك بأن أهمية العقاب، في أن يعيشه املعاقب بروحه 
وكل أحاسيسه وجوارحه، وأن يحكي عنه بمرارة ولو مع نفسه 
املعتقل،  يعيشه  ما  العام  الرأي  يتابع  وأن  السجنية،  في خلوته 
وجود  هناك  يعد  لم  فبموته  روحه،  انتزاع  هو  العقاب  كان  فإن 
بالتالي، وجود ألي عقاب وال  يعد  ولم  املجرمة،  الشخصية  لتلك 

ألي قضية أساسا.
بغياب  ويتعلق  صائب،  غير  اإلعــدام  حكم  يجعل  آخر  سبب 
يعاد  ال  امليت  ألن  الخطأ،  في  الــوقــوع  عند  التصحيح  فرصة 
يمتلك  أن  يمكن  ال  البشر،  كل  شأن  شأنه  والقاضي  الحياة،  إلى 
معرض  القاضي  أن  يعني  ما  وهو  والكاملة،  املطلقة  الحقيقة 
للوقوع في الخطأ )معلومات خاطئة أو ناقصة، استنتاجات غير 
»قتل  يقرر  أال  القاضي  وعلى  مفبركة...(،  وقرائن  أدلة  صائبة، 
معرضة  فإنها  بوضوح،  تجلت  وإن  حقائق،  على  بناء  النفس« 
للخطأ البشري، والحكم بإنهاء حياة إنسان يعني اإلقرار بوضع 

ال يمكنك تصحيحه في حالة اكتشاف الخطأ.
بقدر  العقوبات  خانة  تصنيفه ضمن  يمكن  ال  اإلعدام  حكم  إن 
الشخص،  بتهريب  العقاب،  من  للتهرب  فرصة  اعتباره  يمكن  ما 
والتعجيل برحيله من عاملنا إلى العالم اآلخر، هو ضعف وقصور 
عقوبات  إيجاد  في  تجتهد  أن  املــفــروض  القضائية،  للسلطة 
وأن  العامة،  الحياة  وتخليق  الجريمة،  من  بالحد  كفيلة  بديلة 
وتطهير  بتنقية  واإلصالح،  التهذيب  في  أدوارها  للسجون  تعيد 
السجون من فساد املخدرات والجنس والخمول، وتكثيف برامج 
التربية والتعليم والتكوين املهني، وفرض األعمال الشاقة ضمن 

األحكام القضائية املوجبة للردع والتقويم. 
عمليات  إجراء  في  يترددون  ال  الجراحة  أطباء  أن بعض  أكيد 
بتر ألي عضو فاسد من جسم اإلنسان بعد تأكدهم من خطورته 
على باقي أعضاء الجسد، وأن بقاءه يعني انتقال العدوى.. فهل 
البشرية  الحياة  من  املجرم  لـ»بتر«  الوحيد  الحل  هو  اإلعــدام 
»اإلبعاد  بمهمة  السجن  يقوم  أال  يكرر جرائمه؟  ال  وإبعاده حتى 
لعيش  الشاقة  باألعمال  وتعذيبه  الحل هو سجنه  وأن  والعزل«، 
الصالح  خدمة  في  بشرية  كآلة  الدولة  منه  وتستفيد  العقوبة، 
الطرق  معظم  قديما  شيدوا  من  هم  السجناء  أوليس  الــعــام؟ 
»داء  علينا  يهل  أن  قبل  ــدول..  ال معظم  في  والسدود  والقناطر 
ومعاهد  مراقد  إلى  السجون  ونحول  املزيفة«،  اإلنسان  حقوق 

لتكوين املنحرفني واملجرمني، ونقطة تعارف بينهم ؟

حمراوي بوشعيب 

فرض جواز التلقيح على المحامين خرق لحق الدفاع

 محمد حركات 

حسوني قدور
 بن موسى *



باملغرب  ــســان  اإلن حــقــوق  عــرفــت 
على  حصوله  منذ  مهمة  ــطــورات  ت
على  نظرة  إلقاء  أن  ذلك  االستقالل، 
من  املغرب،  شهدها  التي  الدساتير 
لتبيان  كافية   ،2011 إلى   1962 سنة 
البناء  فــي  الــحــاصــل  الــتــطــور  ــدى  م
الحق  دولــة  وتعزيز  الديمقراطي، 
الديمقراطية..  واملمارسة  والقانون 
املغرب  تبنى   1962 دســتــور  فمنذ 
سنة  صادق  كما  الحزبية،  التعددية 
1979 على العهدين الدوليني املتعلقني 
ــة والــســيــاســيــة،  ــي ــدن بــالــحــقــوق امل
واالجتماعية  االقتصادية  وبالحقوق 
كذلك  ــادق  وصـ وانــضــم  والثقافية، 
املتعلقة  االتفاقيات  من  العديد  على 
اتفاقية  من ضمنها  اإلنسان،  بحقوق 
القضاء  واتفاقية  التعذيب،  مناهضة 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 
واالتفاقية  الطفل،  حقوق  واتفاقية 
العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية 
وقع  كما  أسرهم،  وأفــراد  املهاجرين 
على االتفاقية املتعلقة باألشخاص في 
وضعية إعاقة، وغيرها من االتفاقيات، 
وعمل املشرع على سن القوانني التي 
مختلف  في  حقوقه  لإلنسان  تضمن 
الدستور  جاء  وقد  الحياة،  مجاالت 
على  ناصا   1962 سنة  األول  املغربي 
ــالن  اإلع تضمنها  أســاســيــة  مــبــادئ 
العاملي لحقوق اإلنسان، وجميع هذه 
الديمقراطي  الخيار  تؤكد  الدساتير 
الذي يسير فيه املغرب بخطوات ثابتة، 
وإلى جانب املصادقة على االتفاقيات 
املغرب  عمل  القوانني،  وسن  الدولية 
تعنى  مؤسسات  إحــداث  على  أيضا 
منها:  والحريات،  اإلنسان  بحقوق 
اإلنــســان،  لحقوق  الوطني  املجلس 
وهـــو ))مــؤســســة وطــنــيــة تــعــدديــة 
جميع  في  النظر  تتولى  ومستقلة، 
والحريات  اإلنــســان  حقوق  قضايا 
ممارستها  وضــمــان  وحــمــايــتــهــا، 
وصيانة  بها،  والنهوض  الكاملة، 
املواطنات  وحريات  وحقوق  كرامة 
وذلك  وجماعات،  أفــرادا  واملواطنني، 
احترام  على  التام  الحرص  نطاق  في 

املرجعيات الوطنية والكونية في هذا 
دستور  مــن   161 )الفصل  املــجــال(( 
الوسيط،  إلى جانب مؤسسة   ،)2011
مستقلة  وطــنــيــة  ))مــؤســســة  وهــي 
عن  ــاع  ــدف ال مهمتها  ومتخصصة، 
الحقوق في نطاق العالقات بني اإلدارة 
ترسيخ  فــي  ــام  واإلســه واملــرتــفــقــني، 
سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل 
واإلنصاف، وقيم التخليق والشفافية 
واملــؤســســات  اإلدارات  تــدبــيــر  ــي  ف
الترابية  والــجــمــاعــات  الــعــمــومــيــة 
صالحيات  تمارس  التي  والهيئات 
السلطة العمومية(( ) الفصل 163 من 
الهيأة  ))تسهر  كما   ،)2011 دستور 
جميع  ومحاربة  باملناصفة  املكلفة 
التمييز، على احترام الحقوق  أشكال 
عليها...((  املنصوص  والــحــريــات 
)الفصل 164(، هذا فضال عن إحداث 
وزارة حقوق اإلنسان والحريات، في 
أن  ينبغي  وال  الحكومية،  التشكيالت 
به  تقوم  الــذي  الكبير  ــدور  ال ننسى 
وفضح  رصد  في  الوطنية  الصحافة 
اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  االنتهاكات 
املواطنني  عن  الصادرة  والشكايات 
نشر  وكــذا  ونشرها،  املجال  هذا  في 
بمجاالت  املهتمة  املنظمات  تقارير 

حقوق اإلنسان.

الديمقراطية:

بشكل  املغرب  يؤكد  البداية،  منذ 
وانسجاما  املغربية،  اململكة  أن  قاطع 
مع اختيارها الذي ال رجعة فيه، عازمة 
على بناء دولة الحق والقانون ترتكز 
الجيدة،  والحكامة  التعددية،  على 
جميع  فــيــه  يتمتع  مجتمع  ــاء  ــن وب
والكرامة  والحرية  باألمن  املواطنني 
والعدالة  الفرص  وتكافؤ  واملساواة 
االجتماعية والعيش الكريم، وذلك في 

إطار ربط الحقوق بالواجبات.
الفصل  ينص  السياق،  هــذا  وفــي 
))نظام  أن  على  الدستور،  من  األول 
الحكم باملغرب نظام ملكية دستورية، 
واجتماعية((،  برملانية،  ديمقراطية، 

و))يــــقــــوم الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري 
السلط،  فصل  أســاس  على  للمملكة 
والديمقراطية  وتعاونها،  وتوازنها، 
مبادئ  وعلى  والتشاركية،  املواطنة 
املسؤولية  وربــط  الجيدة،  الحكامة 
الثاني،  الفصل  أمــا  باملحاسبة((، 
تمارسها  ))السيادة لألمة،  أن  فيؤكد 
غير  وبصفة  باالستفتاء،  مباشرة 
وتختار  ممثليها،  بواسطة  مباشرة 
األمة ممثليها في املؤسسات املنتخبة 
واملنتظم((،  والنزيه  الحر  باالقتراع 
ــادس، أن  ــسـ ونــقــرأ فــي الــفــصــل الـ
))القانون هو أسمى تعبير عن إرادة 
ذاتيني  أشخاصا  والجميع،  األمــة، 
السلطات  فيهم  بمن  اعتباريني،  أو 
العمومية، متساوون أمامه، وملزمون 
السلطات  وتــعــمــل  ــه،  لـ بــاالمــتــثــال 
التي  الظروف  توفير  على  العمومية 
تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية 
املــواطــنــات واملــواطــنــني، واملــســاواة 
الحياة  في  مشاركتهم  ومــن  بينهم، 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
هنا  النظر  ونلفت  واالجتماعية((، 
نظام  الوحيد  الحزب  ))نظام  أن  إلى 
جاء  كما  املغرب((  في  مشروع  غير 
الدستور،  مــن  السابع  الفصل  فــي 
ــة على  ــدال وفـــي حــشــد الــشــواهــد ال
ترسيخ  على  الــدســتــوري  الــحــرص 
الديمقراطية، نجد أن الفصل الحادي 
الحرة  ))االنتخابات  أن  يعتبر  عشر 
والــنــزيــهــة والــشــفــافــة، هــي أســاس 
الديمقراطي((  التمثيل  مشروعية 
ملزمة  العمومية  السلطات  و))أن 
املــتــرشــحــني،  إزاء  ــام  ــت ال بــالــحــيــاد 
و))يحدد  بينهم((،  التمييز  وبعدم 
تضمن  الــتــي  الــقــواعــد  الــقــانــون 
من  منصف،  نحو  على  االســتــفــادة، 
واملمارسة  العمومية،  اإلعالم  وسائل 
الكاملة للحريات والحقوق األساسية، 
االنتخابية،  بــالــحــمــالت  املــرتــبــطــة 
شخص  وكل  التصويت...  وبعمليات 
املتعلقة  والقواعد  املقتضيات  خالف 
العمليات  وشفافية  وصــدق  بنزاهة 
االنتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى 

السابع  الفصل  ويمنح  القانون...((، 
بالخارج،  املقيمني  للمغاربة  عشر 
))حقوق املواطنة الكاملة، ومنها حق 

التصويت والترشيح لالنتخابات((.

الحق في الحياة:

إنسان،  لكل  الحقوق  أول  ))وهــو 
ويحمي القانون هذا الحق(( )الفصل 
21 يؤكد  20(، ولهذا نجد أن الفصل 
أن ))لكل فرد الحق في سالمة شخصه 
وأقربائه، وحماية ممتلكاته، وتضمن 
السكان،  سالمة  العمومية  السلطات 
ولضمان  الوطني((.  التراب  وسالمة 
 22 الفصل  ينص  الحياة،  في  الحق 
بالسالمة  املس  يجوز  ))ال  أنه  على 
شخص،  ألي  املعنوية  أو  الجسدية 
في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، 
أن  ألحد  يجوز  وال  عامة،  أو  خاصة 
يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة 
أو  مهينة  أو  الإنسانية  أو  قاسية 
وممارسة  اإلنسانية،  بالكرامة  حاطة 
أي  قبل  ومن  أشكاله،  بكافة  التعذيب 
أحد، جريمة يعاقب عليها القانون((، 
شخص  ))لكل   ،24 الفصل  ويمنح 

الحق في حماية حياته الخاصة((.

الحرية:

أعــظــم  ــن  مـ الــحــريــة  أن  ــك  شـ ال 
الحقوق، ففي سبيلها ضحى مفكرون 
لالستعمار،  ومقاومون  ومناضلون 
وامتيازاتهم..  وممتلكاتهم  بحيواتهم 
ألم يستنكر الخليفة عمر بن الخطاب، 
ــي قــولــتــه املــشــهــورة:  االســتــعــبــاد ف
))متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا((، ذلك أن األصل في 
ذلك  إلى  أشار  كما  الحرية،  اإلنسان: 
الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو.
ــفــصــل 25  ــد كــفــل ال ــق ــذا، ف ــكـ وهـ
ــرأي  وال الفكر  حرية  الــدســتــور،  مــن 
والنشر  اإلبـــداع  وحرية  والتعبير، 
األدبية  املجاالت  شتى  في  والعرض 

وفي  وغيرها،  والبحثية  والعلمية 
القبض  إلقاء  يجوز  ))ال   23 الفصل 
أو  اعــتــقــالــه  أو  شــخــص  أي  عــلــى 
الحاالت  في  إال  إدانته،  أو  متابعته 
عليها  ينص  التي  لإلجراءات  وطبقا 
 ،24 الفصل  كفل  كما  ــانــون((،  ــق ال
الوطني،  التراب  عبر  التنقل  ))حرية 
والــخــروج منه،  فــيــه،  ــرار  ــق واالســت
 ،28 الفصل  وضمن  إليه((،  والعودة 
حق  للجميع  وأن  الصحافة،  ))حرية 
واألفــكــار  ــار  األخــب ونــشــر  التعبير، 
في  ونــجــد  حــريــة((،  بكل  واآلراء، 
ــادرة  ــب امل ــة  ــري ))ح أن   ،35 الــفــصــل 
واملقاولة، والتنافس الحر، مكفولة((.

المساواة:

يــلــي:  ــا  19 مـ ــفــصــل  ال فـــي  ــاء  جــ
قدم  على  واملـــرأة  الــرجــل  ))يتمتع 
ــات  ــحــري املـــســـاواة، بــالــحــقــوق وال
واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية 
الدستور،  من  الباب  هذا  في  الواردة 
في  ــذا  وك األخـــرى،  مقتضياته  وفــي 
كما  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات 
صــادق عليها املــغــرب، وكــل ذلــك في 
نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة 
وقوانينها، وتسعى الدول إلى تحقيق 
والنساء،  الرجال  بني  املناصفة  مبدأ 
للمناصفة  الغاية، هيئة  وتحدث لهذه 
ومكافحة كل أشكال التمييز((، عالوة 
على ذلك، فإن ))لكل مواطنة ومواطن، 
الترشح  وفــي  التصويت،  في  الحق 
الرشد  سن  بلوغ  شرط  لالنتخابات، 
املدنية  بالحقوق  والتمتع  القانونية، 
القانون  و))يــنــص  والسياسية((، 
تشجيع  شأنها  من  مقتضيات  على 
والرجال  النساء  بني  الفرص  تكافؤ 
االنتخابية((  الــوظــائــف  ولــوج  فــي 

)الفصل 30(.

الحق في الخدمات 
العمومية: والتجهيزات 

ــروف أن ضــمــان الــكــرامــة  ــع مــن امل
يتطلبه،  فيما  يتطلب  الكريم،  والعيش 
يقر  وهنا  الضرورية،  الخدمات  توفير 
الفصل 31، بأن ))الدولة تعمل جاهدة 
على تيسير أسباب استفادة املواطنات 
واملــواطــنــني، على قــدم املــســاواة، من 
الصحية،  والعناية  العالج  في:  الحق 
والتغطية  االجــتــمــاعــيــة،  الــحــمــايــة 
أو  التعاضدي  والتضامن  الصحية، 
على  الحصول  الدولة،  لدن  من  املنظم 
وذي  ــوج  ــول ال ميسر  عــصــري  تعليم 
التكوين املهني واالستفادة من  جودة، 
التربية البدنية والفنية، السكن الالئق، 
السلطات  طــرف  مــن  والــدعــم  الشغل 
الــبــحــث عــن منصب  ــي  الــعــمــومــيــة ف
ولوج  الذاتي،  التشغيل  في  أو  شغل، 
الوظائف العمومية حسب االستحقاق، 
بيئة  في  والعيش  املاء  على  الحصول 

سليمة، والتنمية املستدامة((.

الحق في المعلومة:

املواطنات  لجميع   27 الفصل  يكفل 
على  الحصول  ))حـــق  واملــواطــنــني، 
اإلدارة  املوجودة في حوزة  املعلومات 
املنتخبة،  واملــؤســســات  العمومية، 
والهيئات املكلفة بمهام املرفق العام((.

االختيار  سياق  فــي  بالمغرب  اإلنــســان  حقوق  تندرج 
المغرب  دشنه  الــذي  الحداثي،  والمشروع  الديمقراطي، 
دولة  بناء  هو  للمغرب  الحقيقي  والرهان  االستقالل،  منذ 
يستطلع  فمن  المؤسسات..  تحكمها  التي  والقانون،  الحق 
أكد على  لطالما  الملك  أن  السامية، سيجد  الملكية  الخطب 

الدستور  عليه  يؤكد  ما  وهو  والقانون،  الحق  دولــة  ترسيخ 
بـ))حماية منظومتي  المغرب  يتعهد  إذ  ديباجته،  األخير في 
بهما،  والنهوض  اإلنساني  الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق 
لتلك  الكوني  الطابع  مراعاة  مع  تطويرهما،  في  واإلسهام 

للتجزيء((. الحقوق، وعدم قابليتها 

هاجر بريني* بقلم: 

تطورات حقوق 
فــــي  اإلنــســــان 

المغربي  الدستور 

ــوم  ــي ــى هـــامـــش ال ــل ع

العالمي لحقوق اإلنسان

* كاتبة وصحفية متدربة
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إعداد. خالد الغازي

تهدد  التي  المشروعة  غير  العمليات  من  األموال  تهريب  يعد 
أثارا سلبية على  البلدان وتسبب خسائر كبيرة، وتترك  اقتصاد 
الحياة  االقتصاد المحلي واإلقليمي، الشيء الذي يؤثر على 
التجاري  الميزان  في  اختالالت  إلى  ويــؤدي  واالقتصادية  االجتماعية 

الداخلي. والناتج 
مجال  في  كثيرة  اختالالت  هناك  أن  التقارير،  من  العديد  كشفت  فقد 
السنوات  األموال خالل  المالية وعلى مستوى االستيراد وتحويل  الرقابة 
من  البلد،  من  السنتيمات  ماليير  لتهريب  عمليات  سجلت  حيث  الماضية، 

خالل التالعب في الفواتير والمستندات المتعلقة بالتصدير واالستيراد.
حكومية  الغير  أنتيغريتي«  فاينانشيال  »غلوبال  لمنظمة  تقرير  وفجر 

خالل  المغرب  فقدان  حــول  خطيرة  معلومات  واشنطن،  في  ومقرها 
عشر سنوات فقط، ما بين 2009 و2018، نحو 600 مليار درهم، من خالل 
لدى  بها  المصرح  السلع  قيمة  في  والتالعب  وهمية  بفواتير  التالعب 
مشروعة  غير  بطرق  األموال  تحويل  لهم  يتسنى  حتى  الجمارك،  مصالح 

عبر الحدود الدولية.
كل  تجاوزت  بتحويالت  الخارج  في  المقيمة  المغربية  الجالية  قيام  ورغم 
التوقعات خالل السنة الجارية، حيث فاقت التحويالت المالية حوالي 16 مليار 
عبر  تارة  الطرق،  بشتى  األموال  بتهريب  يقومون  آخرين  هناك  أن  إال  دوالر، 
المعامالت التجارية، وتارة أخرى، عن طريق شراء عقارات في فرنسا وغيرها، 

أو من خالل اللوحات الفنية التشكيلية أو الذهب، وأساليب أخرى.

بالتجارة التهريب 

فاينانشيال  »غــلــوبــال  رصــدت 
الــذي  تقريرها  فــي  أنتيغريتي« 
يتناول عمليات التجارة والفواتير 
املــصــدريــن  بــعــض  أن  الــوهــمــيــة، 
واملستوردين يعمدون إلى التالعب 
لدى  بها  املصرح  السلع  قيمة  في 
ــك حتى  ــجــمــارك، وذلـ مــصــالــح ال
يمكنهم تحويل األموال بطرق غير 

مشروعة نحو مختلف الدول. 

األمريكية،  املنظمة  وأوضحت 
إلى  يلجؤون  الكبار  التجار  أن 
التهرب من أداء الرسوم الجمركية 
الصرف،  مراقبة  أنظمة  وتمويه 
حسابات  إلــى  األمــوال  وتحويل 
خالل  من  وذلــك  خارجية،  بنكية 
املعلنة  القيمة  تقدير  في  املبالغة 
للسلع املستوردة أو املصدرة، أو 
يتاح  حيث  قيمتها،  من  التقليل 
غير  بشكل  ــوال  األم تحويل  لهم 
طريق  عن  الحدود،  عبر  مشروع 
وأداءات  مدفوعات  في  إخفائها 
نظام  ضمن  للتجارة  منتظمة 

التجارة الدولية. 

أن  ــضــا،  أي املنظمة  وكــشــفــت 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة 
عمليات  مــن  خــســرت  إفــريــقــيــا، 
 58.6 نحو  الوهمية  الــتــجــارة 
مليار دوالر على مدى 10 سنوات، 
إفريقيا جنوب  فيما فقدت منطقة 
مليار   25.2 نــحــو  ــصــحــراء،  ال
التي  الـــدول  أن  مضيفة  دوالر، 
ــي مــثــل هــذه  ــاعــا ف ــف تــعــرف ارت
العمليات، هي الصني بنحو 305 
بنحو  وبولونيا  دوالر،  ماليير 
62.3 مليار دوالر، والهند بـ 38.9 
 32.6 بـــ  وروســيــا  دوالر،  مليار 

مليار دوالر.

إضرار باالقتصاد الوطني

يسبب تهريب األموال، سواء 
الدولية،  الــتــجــارة  طريق  عــن 
أضــرارا  أخــرى،  طــرق  عبر  أو 
الوطني  االقتصاد  على  كبيرة 
جلب  وعلى  االستثمار،  وعلى 
التي  األســاســيــة  الــحــاجــيــات 
من  ــواء  سـ ــالد،  ــب ال تحتاجها 
مواد  أو  أدويــة  أو  محروقات 
نقص  بسبب  للصناعة،  أولية 

تعتبر  التي  الصعبة  العملة 
امليزان  على  للحفاظ  ضرورية 

االقتصادي ألي بلد.
محمد  يرى  السياق،  هذا  في 
الغلوسي، رئيس جمعية حماية 
حجم  »ازديـــاد  أن  العام،  املــال 
تــهــريــب األمـــــوال، يــعــود إلــى 
استمرار نزيف الفساد وسيادة 
اإلفالت من العقاب، وعجز آليات 
مالحقة  عن  والقانون  الرقابة 
يتمتعون  الذين  الكبار  املهربني 
كل  بعيدون  فهم  كبير،  بنفوذ 
الكاشفة  األضـــواء  عــن  البعد 

بسبب  الرقابة،  ملؤسسات 

أرقام مهولة لتهريب
 األمـــوال المغربــية نــحو الخـــارج

أيـــن القــــــانون ؟
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لهم  أسندت  من  بعض  تواطؤ 
مع هؤالء، وهي  وظيفية  مهام 
خارج  تشتغل  نفعية  شبكات 
ولها  الــقــانــونــيــة  الــضــوابــط 
على  عناء  ودون  القدرة  كامل 
خرق القانون واإلفالت من أي 

محاسبة«.
ــك  ــوســي ذل ــغــل وأوضـــــح ال
»إن الوسائل املستعملة  قائال: 
)تــزويــر  األمـــوال  تهريب  فــي 
وهمية،  فــواتــيــر  الــفــواتــيــر، 
ــع،  ــســل الـــتـــالعـــب بــقــيــمــة ال
الصرف  أنظمة  على  التحايل 
الرسوم  من  التهرب  واملراقبة، 
الــجــمــركــيــة...إلــخ(، تـــؤدي 
باالقتصاد  اإلضرار  إلى  حتما 
ــرب املــســاواة  الــوطــنــي، وضـ
ــجــال  واملــنــافــســة وفـــتـــح امل
النــتــعــاش الــســوق الــســوداء، 
تهمها  ال  ريعية  طبقة  وتكون 
الثروة،  ملراكمة  مصالحها  إال 
على  خــطــورة  يشكل  مــا  وهــو 

كافة املستويات«.
واعتبر رئيس جمعية حماية 
التقارير  »هذه  أن  العام،  املال 
تكشف بعضا من أوجه الفساد 
الخطر  ناقوس  وتدق  ببالدنا، 
امتحانا  وتعتبر  للمسؤولني، 
حــقــيــقــيــا لــكــل املــؤســســات 
بإنفاذ  املكلفة  وتلك  الرقابية 
ستكون  تقارير  وهي  القانون، 
ــى مــســتــوى  ــل ــا تــكــلــفــة ع ــه ل
وتضع  األجــنــبــي  االســتــثــمــار 
الشعارات  وكــل  البلد  صــورة 
والشفافية على  الحكامة  حول 
املحك، لذلك، ال يجب االستهانة 
تسفيهها  إلى  اإلسراع  أو  بها 
ملسؤوليها«،  االتهامات  وكيل 
»ضرورة مواجهة  مشددا على 
وسياسة  والريع  الفساد  واقع 
حزم  بكل  العقاب  من  اإلفــالت 
وشجاعة، وذلك بفتح تحقيقات 
ورد  ما  حول  وشاملة  معمقة 
املسؤولية  وربــط  التقرير  في 

باملحاسبة على ضوء ذلك«.

تهريب مستمر 
ملؤتمر  آخر  تقرير  كشف 

ــحــدة لــلــتــجــارة  ــت ــم امل ــ األم
صدر  )األونكتاد(،  والتنمية 

من  أكــتــوبــر  شهر  فــي 
السنة املاضية، أن 

األمــوال  مجموع 
التي تم تهريبها 
ــرب  ــ ــغ ــ مـــــن امل
نــحــو الــخــارج 
خــــالل عــامــي 
و2014،   2013
 16.6 يــنــاهــز 
دوالر  مليار 
)حـــــوالـــــي 
مليار   155

درهم(.
وحـــســـب 
الـــتـــقـــريـــر 
ــادر  ــصــ ــ ال
بــعــنــوان: 
»التدفقات 
ــة  ــيـ ــالـ املـ
غــــــيــــــر 

فإن  إفريقيا«،  فــي  املشروعة 
»املــبــالــغ املــهــربــة بــطــرق غير 
العامني،  هذين  خالل  مشروعة 
من  مختلفة  ــرق  طـ عــبــر  تــتــم 
ــر،  ــي ــوات ــف بــيــنــهــا تـــزويـــر ال
املباشرة  االستثمارات  وحجة 
بمعدل  التجارية،  واملعاهدات 
سنوي يناهز 8.3 ماليير دوالر. 

أن  التقرير،  نفس  وأوضــح 
التدفقات املالية غير املشروعة 
ــغــرب،  ــخــرج مــن امل والــتــي ت
والتي بلغت 16.6 مليار دوالر، 
استثمارات  بــوابــة  عبر  تتم 
مشيرا  الخارج،  في  املغاربة 
بنسبة  زيادة  أنها شهدت  إلى 
بــني عامي  مــا  املــائــة  فــي   48
أن  ويــالحــظ  و2019،   2016
املغربية  االستثمارات  تدفق 
عرفت  الــخــارج،  في  املباشرة 
زيادة بأكثر من النصف خالل 
من  ــى  األولـ التسعة  األشــهــر 
 6.57 2019، حيث بلغت  سنة 
ماليير درهم مقابل 
مــلــيــار   2.96
درهــــــــــم مــع 
شهر  نــهــايــة 
ــر  ــبـ ــنـ ــتـ شـ

.2018
ويــشــكــل 
تــــــزويــــــر 
ــر  ــ ــي ــ ــوات ــ ف

ــراد  ــي املــنــتــجــات عــنــد االســت
األكثر  الوسيلة  والتصدير، 
األمــوال،  لتهريب  استخداما 
ــه،  ــ ــب الـــتـــقـــريـــر ذاتـ ــس ــح ب
باإلضافة إلى استغالل ثغرات 
واالتفاقيات  املــعــاهــدات  فــي 
ــارات  ــم ــث ــة واالســت ــتــجــاري ال

املباشرة بالخارج.

تقارير غير دقيقة

ــلــني، أن  يـــرى بــعــض املــحــل
التقارير الصادرة عن املنظمات 
عملية  بــخــصــوص  ــة  ــي ــدول ال
املــغــرب،  مــن  ــوال  ــ األم تهريب 
تحركها  أو  للمصداقية  تفتقد 
لها  الـــتـــي  الـــجـــهـــات  ــعــض  ب
لكون  املعنيني،  مــع  حسابات 
والتحويالت  املبادالت  مسألة 
تخضع  املـــغـــرب  مـــن  ــة  ــي ــال امل
ملساطر وشروط معقدة من قبل 
املؤسسات املالية املسؤولة عن 
القطاع، مثل بنك املغرب ومكتب 

الصرف وإدارة الضرائب.
املحلل  اعتبر  اإلطار،  في هذا 
أن  فقير،  املهدي  االقتصادي، 
تقارير من هذا النوع غير دقيقة 
ومشكوك  فقط  تقديرات  وتبقى 
تستند  ال  ألنها  صحتها،  فــي 
مضبوطة،  مــعــايــيــر  إلـــى 

ــال: مــــا هــي  ــائـ ــسـ ــتـ مـ
القطاعات التي اعتمد 
عــلــيــهــا الــتــقــريــر 
ــث عــن  ــديـ ــحـ ــلـ لـ
فواتير  وجــود 

وهمية؟
وأضــــــاف 
عمليات  أن 

االستيراد واملعامالت التجارية 
من  للرقابة  تخضع  الــدولــيــة، 
الصرف،  الجمارك، ومكتب  قبل 
تبحث  التي  الضرائب  وإدارة 
فيها،  ــق  ــدق وت الــفــواتــيــر  ــي  ف
في  تالعبات  حصول  مستبعدا 
النظام  وأن  خاصة  الفواتير، 
الرقابي املعمول به بني األبناك 

ــب الـــصـــرف، يــتــعــامــل  ــت ــك وم
التحويالت  جميع  مع  بصرامة 
امللف  يكون  أن  ويجب  املالية، 
من  املصادقة  ينال  حتى  كامال 
األمــوال  لتحويل  البنك  إدارة 

إلى الخارج.
وأكد نفس املتحدث، أن هناك 
بسبب  ــل  ــشــاك وم ــالالت  ــتـ اخـ
االستيراد  على  فقط  االعتماد 
االهتمام  وعـــدم  ــخــارج،  ال مــن 
وتطويرها،  الوطنية  بالصناعة 
ــذي يــتــطــلــب الــقــيــام  ــ ــر ال ــ األم
بإصالحات في مجال االستيراد 
ــالل رؤيــة  ــتــصــديــر مــن خـ وال

التنموي  النموذج 
الــــجــــديــــد، 

ودعـــــــــــم 

وتعزيز  املــحــلــيــة،  الــصــنــاعــة 
القانونية. املنظومة 

سويسرا قبلة األموال
املالية  النزاهة  منظمة  كشفت 
أن هناك  لها،  العاملية في تقرير 
غير  األمــوال  من  كبيرة  تدفقات 
وأن  املــغــرب،  خــارج  املشروعة 
تهريبها  تم  التي  األموال  حجم 
ــخــارج، بني  ــى ال مــن املــغــرب إل
عامي 2004 و2013، فاق الـ 41 

مليار دوالر أمريكي.
أن  الــتــقــريــر،  ذات  وأضـــاف 
األولى  الوجهة  تعد  سويسرا 
لـــأمـــوال املــغــربــيــة املــهــربــة، 
املهربة  األمــوال  إلى  باإلضافة 
مبرزا  اإلفريقية،  البلدان  من 
من  األمــوال  تهريب  ظاهرة  أن 
 %  11.5 بمعدل  تتزايد  املغرب 

سنويا.
الــنــزاهــة  منظمة  وأشــــارت 
متوسط  أن  إلى  العاملية  املالية 
نحو  املهربة  املغربية  األمــوال 
مليارات  األربع  يفوق  الخارج، 
جعل  الذي  األمر  سنويا،  دوالر 
من   34 الـ  املركز  يتبوأ  املغرب 
بني 149 بلدا شملهم التصنيف 
التدفقات  يرصد  الــذي  العاملي 
املالية غير املشروعة على مدى 

عقد من الزمن.
وأرجع التقرير سبب التهريب 
املراقبة  ضعف  ــى  إل الــنــقــدي، 
بشكل  تساهم  التي  الجمركية 
تهريب  سهولة  في  مباشر  غير 
األموال من املغرب إلى الخارج، 
النزاهة  منظمة  كشفته  ما  وهو 
ــتــي دعــت  املــالــيــة الــعــاملــيــة، ال
تشديد  إلى  املغربية  الحكومة 
املراقبة الجمركية وتدريب رجال 
عن  الكشف  طرق  على  الجمارك 
الفواتير،  في  والتزوير  التالعب 
تهريب  ــن  م الــحــد  أجـــل  ــن  م

رؤوس األموال. 
نشرته  مــا  ســيــاق  ــي  وف
ــنـــظـــمـــة، نــشــر  هـــــذه املـ
يحيى  السياسي  املحلل 
يقول  تدوينة  اليحياوي، 
يقول  »التقرير  أن  فيها 
تهريب  ظـــاهـــرة  بـــأن 
األموال باملغرب تتزايد 
املائة  في   11.5 بمعدل 
األرقام  وهذه  سنويا، 
تهتز  والـــنـــســـب 
لــهــا الــجــبــال.. 
لــو اجــتــهــدت 
الــــــــدولــــــــة 
ملـــحـــاصـــرة 
النزيف،  هذا 
ــا مـــددنـــا  ــ م
أعــنــاقــنــا ال 
لـــصـــنـــدوق 
الـــــنـــــقـــــد 
الــــــدولــــــي 
لــلــبــنــك  وال 
الــعــاملــي وال 
لــــأبــــنــــاك 
الــتــجــاريــة 
الكبرى.. كان 
خيرنا  يكون 

كافي شرنا«.

التدفقات المالية غير المشروعة والتي تخرج من المغرب، 
والتي بلغت 16.6 مليار دوالر، تتم عبر بوابة استثمارات 

المغاربة في الخارج، مشيرا إلى أنها شهدت زيادة بنسبة 48 في 
المائة ما بين عامي 2016 و2019، ويالحظ أن تدفق االستثمارات 

المغربية المباشرة في الخارج، عرفت زيادة بأكثر من النصف خالل 
األشهر التسعة األولى من سنة 2019، حيث بلغت 6.57 ماليير 

درهم مقابل 2.96 مليار درهم مع نهاية شهر شتنبر 2018.
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  ثقـافة

العدد: 1587 من 24 إلى 30 دجنبر 2021

  

مجلة أمريكية تصنف أزقة 
شفشاون في قائمة األجمل  عالميا

ــبــــان، لتحضير  تــســتــعــد مــجــمــوعــة مـــن املــخــرجــن اإلســ
السينمائية اإلسبانية،  القاعات  فيلم وثائقي سيعرض يف 
املغاربة صوب مدينة سبتة احملتلة،  يتطرق لقضية هجرة 
حيث أوضــحــت تــقــاريــر إعــامــيــة إســبــانــيــة، أن هــذا الفيلم 
الذي سيحظى بتمويل خاص من طرف املخرجن الذين 
اجلماعية  الهجرة  موضوع  سيعالج  العمل،  على  يشرفون 
الــتــي شهدتها مــديــنــة الــفــنــيــدق شــهــر مـــاي املــنــصــرم، حن 
متكن أزيد من 2700 شخص من دخول سبتة احملتلة، من 
بينهم نساء وأطفال وعائات بأكملها، بعد اجتياز السياج 
البحر،  الفنيدق وسبتة من جانب  الفاصل بن  احلــدودي 
والسياج الفاصل بن بليونش واملدينة احملتلة، يف رقم غير 

مسبوق ألكبر هجرة جماعية تشهدها املدينة.
التحضير  استهلوا  املخرجن  أن  املــصــادر،  نفس  وأكــدت 
للشريط الوثائقي، بهدف عرضه يف القاعات السينمائية، 

وكذا عبر املنصات الرقمية يف غضون األشهر املقبلة.

الدليــل القانــوني  لتبســيط المســاطر 
واإلجــراءات اإلداريــة

املجلة  ــدرت  أصـ الــعــنــوان،  هــذا  تحت 
في  والتنمية،  املحلية  ــإدارة  ل املغربية 

التسيير«،  »دالئـــل  سلسلتها 
ــعــن،  ــســادس واألرب عــددهــا ال
املتعلق  »القانون  يضم  الــذي 
واإلجراءات  املساطر  بتبسيط 
الوطني  »امليثاق  اإلداريـــة«، 
»ميثاق  اإلداري«،  لالتمركز 
املرافق العمومية«، »الحق في 
املعلومات«،  على  الحصول 
نسخ  مطابقة  على  »اإلشهاد 
و»رقمنة  الوثائق ألصولها«، 

الوثائق اإلدارية«.
ــعــدد:  ــذا ال كــمــا يــضــم هـ
ــيـــل إعــــــداد مــصــنــفــات  دلـ
وقوائم  اإلداريــة  الــقــرارات 
ــدات  ــن ــســت ــائـــق وامل ــوثـ الـ
االلتزام  ملقترحات  املثبتة 
ــة،  ــدولـ الـ ــات  ــق ــف ن وأداء 

اللغة  أو  العربية  اللغة  إلزامية 
واإلرشاد  االستقبال  تحسن  األمازيغية، 
الترابية  والجماعات  العمومية  باإلدارات 
بعد  عن  العمل  العمومية،  واملؤسسات 
العمومية  اإلدارات  إلزام  الدولة،  بإدارات 
ــة واملــؤســســات  ــي ــراب ــت ــات ال ــاع ــجــم وال

اإلداريـــة،  قــراراتــهــا  بتعليل  العمومية 
واقتراحاتهم  املرتفقن  مالحظات  تلقي 

وتتبعها  وشكاياتهم 
مطابقة  عــلــى  واإلشـــهـــاد  ومعالجتها، 
إلزامية  إلغاء  ألصولها،  الوثائق  نسخ 
التصديق على العقود العمومية األجنبية، 
الوثائق  من  بمجموعة  اإلدالء  من  اإلعفاء 

اإلدارية عند التوفر على البطاقة الوطنية 
واختصاصات  اإللــكــتــرونــي،  للتعريف 
السلطة الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة 
املساطر  تبسيط  مجال  في 
اختصاصات  ــة،  ــ اإلداري
ملكافحة  الوطنية  اللجنة 
اختصاصات  ــفــســاد،  ال
العامة  املفتشيات  ومهام 
اختصاصات  ــلــوزارات،  ل
الوطنية  الهيئة  ومــهــام 
ــة من  ــايـ ــوقـ ــلــنــزهــة والـ ل
الـــرشـــوة ومــحــاربــتــهــا، 
ــات وتــنــظــيــم  ــاص ــص ــت اخ
ــط،  ــ ــي ــوســ ــ ــة ال ــســ ــؤســ ــ م
اختصاصات وتنظيم وكالة 
املجلس  الرقمية،  التنمية 
لتكنولوجيات  ــي  ــوطــن ال
الرقمي،  واالقتصاد  اإلعــالم 
املعامالت  بشأن  الثقة  خدمة 
اإللكترونية، إحداث املقاوالت 
ومعالجة  إلكترونية،  بطريقة 
إشكالية تنفيذ األحكام القضائية املتعلقة 
بأشخاص القانون العام، ثم التوفيق بن 
ما  في  الناشئة  النزاعات  في  اإلدارات 

بينها.

دار تـــــاريخ الــمـــغرب

»الحريك« صوب سبتة 
المحتلة في فيلم وثائقي

تصدر  أن  املنتظر  من 
أكاديمية اململكة املغربية 
للبحث  امللكي  واملعهد 
طبعة  املغرب،  تاريخ  في 
يحمل  كــتــاب  مــن  ثانية 
ــوان: »مـــن أجـــل دار  ــن ع
ــك  تــاريــخ املــغــرب«، وذل
الطبعة  لــقــيــت  بــعــدمــا 
ــدى طــيــبــا،  ــ ــى ص ــ ــ األول
الشيء الذي يؤكد الطلب 
ــد  ــزاي ــت ــي امل ــاع ــم ــت االج
خصوصا  التاريخ،  على 
ــة  ــع ــب ــط ال هــــــذه  وأن 
ــرة حــالــيــا في  ــوفـ ــتـ املـ
جميع  تتضمن  املكتبات، 
ــور  ــص ــات وال ــســاهــم امل
املعززة لها، لكن في حجم 

أصغر.
وضع  مهمة  وعــهــدت 
لـــ»دار  األولـــي  التصور 
تـــاريـــخ املـــغـــرب«، إلــى 
مــحــمــد كــنــبــيــب، مــديــر 
في  للبحث  امللكي  املعهد 

اليزمي،  وإدريــس  املغرب،  تاريخ 
قصد إعداد تقرير يحدد نطاق هذا 
وطرق  ومكوناته  الطموح  املشروع 
ممكن  قدر  بأكبر  تنفيذه  ومراحل 

بتحديد  األمــر  ويتعلق  الدقة،  من 
املؤسسة  لهذه  الرئيسية  األنشطة 
السردية  محتوى  وشرح  الجديدة، 
التاريخية التي ستقدمها التظاهرة 

الخطوط  وتحديد  األولى، 
ــبــرمــجــة،  ــل الـــعـــريـــضـــة ل
ــات  ــراكـ ــشـ ودراســــــــة الـ
ــخــاصــة،  الــعــمــومــيــة وال
ــة،  ــيـ ــدولـ الـــوطـــنـــيـــة والـ
الضرورية إلنشاء وتسيير 
املـــغـــرب«،  تـــاريـــخ  »دار 
ودراســـــــــة إمـــكـــانـــيـــات 
من  إذ  إلـــخ،  ــوطــن...  ــت ال
املكلفون  يسهر  أن  املقرر 
اعتماد  على  املهمة،  بهذه 
مقاربة شمولية، من خالل 
موسعة  مشاورات  إجــراء 
مـــع مــخــتــلــف األطـــــراف 
ــؤرخــن  ــن م ــة، مـ ــي ــن ــع امل
ــوم  ــعــل وبـــاحـــثـــن فـــي ال
واالجتماعية  اإلنسانية 
تعنى  ومؤسسات  وخبراء 
بالتراث، وعلماء األرشيف 
ــات  ــف ــعــمــومــي، وأرشــي ال
الـــخـــواص، وخــبــراء في 
علوم التربية والديداكتيك، 
ــن املـــهـــنـــدســـن  ــ فـــضـــال عـ
املعمارين، واملتخصصن في علوم 
الحديثة  والتكنولوجيا  اإلعـــالم 

لإعالم واالتصال.

ــشــرت املــجــلــة األمــريــكــيــة  ن
ــي الــهــنــدســة  املــتــخــصــصــة فـ
ــة »أرشــيــتــيــكــتــرال  ــاري ــم ــع امل
أن  فيه  قالت  مقاال  مــاغــازيــن« 
شفشاون  الزرقاء  املدينة  »أزقة 
ــن بن  ــغــرب تــعــد م بــشــمــال امل
ــشــوارع األجــمــل في  األزقـــة وال
تبوأت  تصنيف  حسب  العالم، 
ــكــاز  بــودي الس  ــوارع  ــ شـ ــيــه  ف

بإسبانيا املرتبة األولى«.
والشوارع  األزقة  ضمن  ومن 
املجلة  صنفتها  الــتــي   46 ـــ  ال
في  الشوارع  كأجمل  األمريكية 

املدينة  أزقـــة  احتلت  الــعــالــم، 
القديمة بشفشاون املركز الثاني 
دعت  تصنيف  في  والعشرين، 
زيارتها  إلى  املهتمن  من خالله 

والتعرف عليها عن قرب.
لهذه  املجلة  اختيار  ويأتي 
األزقـــة والــشــوارع، بــنــاًء على 
كون البعض منها يعد من اآلثار 
واملعالم السياحية التي يوصى 
اختيارات  جانب  إلى  بزيارتها، 
ولونها  تخص صباغتها  أخرى 
متعددة  ثقافات  من  تبرزه  وما 

تعكس املوروث الثقافي للبلد.
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الضائعة الحقيقة 

فوكار.. الوجه الجديد لالستعمار 

الفرنسي في شمال إفريقيا
28

ملف
المدافعون عن العرش المغربي

من الفالحين إلى رجال األعمال 
6

سري

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

ال حديث يف مخيمات »النساء الداعشيات« 

إال  ــراق،  ــع وال بسوريا  التوتر  مناطق  يف 

يف  شرعت  التي  املغربية«  »العناصر  عن 

اإلحصاء وإجراء آخر الترتيبات، إلمكانية 

ترتيب عودتهن إلى املغرب يف وقت قريب.

بخالف  املغرب  أن  مطلعة،  مصادر  وتقول 

بهن،  ُغّرر  اللواتي  النساء  يعاقب  ال  أخرى،  دول 

يف  زميالتهن  من  أفضل  املغربيات  حظ  يجعل  ما 

»داعش« من دول أخرى، حيث تنتظرهن عقوبات 

حبسية قبل استئناف رحلة العودة.

  

تحليل إخباري
محاولة جـر المغرب إلى 

مستنقع اإلرهاب بمالي 
14

تحت األضواء

وهبي يبدأ مشواره بتحطيم معنويات

 الناجحين الكبار باسم حزب األصالة والمعاصرة 
3

£

كل متناقضات 

المرحلة تجتمع في شخص 

عبد اللطيف وهبي.. فقد 

وصل بشكل غامض إلى قيادة حزب 

»التراكتور«، بعد أن هجره زعماؤه 

الكبار)...(، وبعدما تسلم تركة آيلة 

للسقوط، نجح حزبه بشكل غير متوقع في 

احتالل الرتبة الثانية في انتخابات 8 شتنبر، 

ليتحول بين عشية وضحاها، من »حالم« 

بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، إلى 

حليف لحزب التجمع الوطني لألحرار.. ولكل 

مرحلة خطابها، فهو اليوم يقول لعزيز أخنوش: 

»أشكرك أخي الرئيس على ثقتك« وهو 

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

فهل يكون وهبي »لغز المرحلة« قادما بقوة، 

أم أنه ذاهب بحزبه نحو المجهول بعد امتطائه 

قريبا صهوة حصان »الوزارة«، بعد تحالف ثالثة 

أحزاب كبرى، هي االستقالل واألحرار واألصالة 

والمعاصرة، بمرجعياتها المتناقضة ؟

 الوزراء المرشحون£ 

للبقاء في حكومة 

أخنوش

انتخابات على إيقاع 

التهديد

5

17

كواليس

مع الحدث

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

WAHBI

2
تفاصيل  أخرى  داخل  العدد

سري

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

19
65

ي المغرب منذ  
م 1 ف

ة رق
األسبوعي

ض املناطق 
ت األمنية يف بع

م السلطا
لم يكن أما

ليلة  االنتخابية  السهرة  امتداد  أمام  يار 
خ من 

لتجنب  احلظر«،  »رفــع  إعــان  إال  ت، 
التصوي

التي  ت 
رارا

الق ن 
إ بل  ني، 

املواطن ع 
م االصطدام 

بار تأخر 
ني االعت

ط، أخذت بع
ن الربا

صدرت م

بار 
ني االعت

ما أخذت بع
ت، ك

ب التصوي
ض مكات

بع

رز.
ز الف

ق إلى مراك
ل الصنادي

عملية نق

جتول 
»حظر  ض 

فــر أعلنت  قد  احلكومة  كانت 
و

أنحاء  ة 
كاف ليا يف  التاسعة  ة 

الساع ن 
م ابتداء  ليلي« 

التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  ي، 
الــوطــنــ الــتــراب 

االحترازية يف مواجهة وباء »كورونا«.
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ل إخباري
تحلي

ط 
ب الوزراء وسقو

ليلة هرو

التنمية
ب العدالة و

حز

14

ت األضواء
تح

ي الذي 
قاب

 الن
ل الزعيم

رحي

ص«
»اللصو

ف الوزراء بـ
وص

3

ضائعة
ال ة 

الحقيق

لثاني 
ن ا

ض الحس
عندما رف

القذافي   ة 
تصفي

28

ف العدد
مل

ء  األزمة  
ت إنها

سيناريوها

بانية
اإلس المغربية 

6

ظين
المحظو ة 

حكوم

طين«
»المزلو

 في بلد 

التفاصيل 

ي  ركن
 ف

ن السطور«
»بي

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

أكتب  متى  ــاربــي:  أق وحتى  ــاء  وأصــدق زمــاء  عــدة  يسألني 
ــورود«  ال »أم  حتى  تسألني  بل  مواضيعها؟  أختار  مذكراتي؟ وكيف 
في  فقط  األحــد  يــوم  صباح  أقضي  وال  ذلــك  قبل  أكتبها  ملــاذا  أحيانا، 
الليل  إلى وقت متأخر من  أنني أسهر  قراءتها، خصوصا وأنها تاحظ 
مع بعض األصدقاء أطال هلل عمرهم ومنهم سيدي أحمد املوساوي الذي 
التي عاشها  املهنية  املذكرات  ببعض  ذاكرتي  قليا، وينعش  الليل  ينام 
في مختلف املدن املغربية منذ سبعينات القرن املاضي إلى يومنا هذا، 
ودائما أتمنى لو آخذ ورقة وأسجل ما يقوله كمصدر من مصادر حقبة 
تاريخية قضائية ينبغي لألجيال أن تعرفها، تتخللها أحداث اجتماعية 
فيه  يلتقي  عالم  وهو  املحاكم،  وموظفي  واملحامني  للقضاة  وعائلية 
املجتمع كله من سلطة ورجال أعمال، وسياسة وعموم الشعب ونخبته، 
أو  املدون  العالم، وال زلت، بعني  أن كنت جزء من هذا  ويتبادر لي منذ 
الكاتب، وكما كان يقول املحامي الشهير األستاذ محمد التبر، أن قاعات 
كبير  مسرحي  يلزمها  واقعية،  مسرح  خشبات  عن  عبارة  هي  املحاكم 
مثل شكسبير إلعطاء األدوار، أو كحلبة ماكمة يلزمها محمد علي كاي 
لذلك  مختلفة،  بانطباعات  الجميع  ويخرج  النهائية،  الضربة  إلعطاء 
بقيت محرجا بالسؤال، خصوصا وأنني أصبحت مدمنا على املذكرات، 
وأقرأها مرات عديدة كلما أردت أن أرفه عن نفسي، وأتساءل هل أنا الذي 
كتبتها، خصوصا وأنني حرمت من الكتابة سنني طويلة بسبب واجب 

التحفظ أثناء ممارسة املهنة.
ومنذ كتابتها وأنا أتلقى من مختلف الشخصيات املتابعة لها ودور 
التواصل  أحيانا، وصفحات  التي تجمعها وتنشرها  والصحافة  النشر 
والوقائع  التاريخية  املعلومات  إفادتي ببعض  ترقبها،  التي  االجتماعي 
القرارات واألحكام، وفي بعض  الجميلة والنادرة وأسباب نزول بعض 
املعاينة  لوال  أنه  أكرر،  زلت  وال  كنت  لذلك  مصادرها،  بعض  األحيان، 
بعد  إال  أكتبها  ال  وأنني  الكتابة،  كانت  ملا  األحــوال  كل  على  واالطــاع 
النوم يوم األحد، وكثيرا ما تتخللها اإلجابة عن رسائل  االستيقاظ من 
عاجلة، فأوقفها تارة وأستأنفها تارة أخرى، ودون معرفة املوضوع الذي 
سوف أكتبه، ألنني أعتبر أن ذلك يجب أن يترك للموضوع الذي يقودني 
تلقائيا إليه ودون تكلف، لتكون صادقة، وحتى أترك لفكري وإحساسي 
األفكار  وكــأن  للقارئ  يــروق  وربما  له  يــروق  ما  اختيار  في  الحرية 
واملواضيع أصبحت تضرب موعدا كل يوم أحد لتلتقي في نزهة معينة.
أن  عليها  محكوم  فهي  محيطها،  من  تخرج  ال  النزهة  هذه  أن  وبما 
تذكر بعض األحداث الواقعية، وأن تؤرخ لنفسها كحدث وسط األجواء 

املحيطة بها، لكي ال تفقد بريق الواقعية.
بعد  اليوم،  كمحامي  عملي  بحكم  املوكلني  غالبية  معي   ويتساءل 
نمارس  أن  »كورونا«  علينا  حكمت  التي  القانونية  االستشارات  انتهاء 
يستغلون  ما  البشرية، وغالبا  على  هلل  يفرج  حتى  بعد  عن  أغلبيتها 
ضحك  وقد  األحــد،  نزهة  عن  بسؤالي  ومراساتهم  قضاياهم  مناقشة 
أحد  مع  يتناقشون  كانوا  والذين  املكتب  في  املحامني  من  مساعدي 
املوكلني بحضوري عن بعد في أحد امللفات املعروضة على مكتبنا، عندما 
أين  أعرفك وإن كنت ال تعرفني، وأجبته:  أنا  يا أستاذ،  لي  قال: اسمح 
لم يكن والده كبير  أمام والده: في نزهة األحد، وربما  ومتى؟ فأجابني 
إلى  به  أتى  ابنه  وبأن  حقيقية،  نزهة  بأنها  فظن  النزهة،  يعرف  السن 
مكتب صديقه لينوب عنه، وبأن النزهة هي افتراضية ولكنها أصبحت 
بعد التعليقات  خصوصا  أكثر،  جمالية  عليها  يضفي  ما  وهذا  واقعية، 
وحتى  تعليقاتها،  في  باالهتمام  جديرة  مواضيع  وطرح  واملناقشات 
وأوروبا،  وآسيا  وكندا  وأمريكا  العربية  الدول  من  لها  املتتبعني  بعض 
يعلقون مشكورين على ذلك، ويراسلونني حول أحداثها، وهي نعمة من 
أن  نتمنى  االجتماعي،  التواصل  »الفايسبوك« ووسائل  تعالى ومن  هلل 
األنترنيت  قطع  إمكانية  احتمال  حول  أخبار  انتشار  رغم  علينا  تدوم 
للوسائل  فنرجع  إال مخترعوها،  يعرفها  ال  لغايات  »كورونا«،  أزمة  بعد 
البديلة ربما يوما ما! ومن يدري، ربما سيعود الكتاب من بابه الواسع 
إلى عاملنا من جديد وبقوة، وسوف يرجع له مجده الذي كاد أن يضيع 
منه كأنيس وجليس لوحدتنا كما قال املتنبي، جراء التقدم اإللكتروني.

كيف تساهم 
المذكرات في إحياء 

القصص القديمة..

يتبع
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سعيد  املـــغـــربـــي  املــمــثــل  بـــــادر 
ــى الــتــبــرع بــجــزء من  الــتــغــمــاوي، إل
ــى  ــة إل ــي ــراه ــك ــن ال ــه »م ــاب ــت ــع ك ــ ري
األطفال  جمعيات  هوليود«، لفائدة 
املغرب،  في  عنهم  واملتخلى  اليتامى 
الــفــرحــة على هذه  ــال  إدخـ أجــل  مــن 
استحسان  لقيت  خطوة  فــي  الفئة، 

جمهوره ومتابعيه.
إلى  الكراهية  »من  مؤلف  ويتضمن 
هوليوود«، الذي تم إصداره شهر ماي 
حياة  عن  خاصة  تفاصيل  املــاضــي، 
يتطرق  ــه  أن كما  التغماوي،  سعيد 
لجانب من مساره املهني، منذ بداياته 

إلى غاية وصوله إلى العاملية.
الذاتية  السيرة  تشكل  أن  ويرتقب 
للشباب،  إلــهــام  مصدر  للتغماوي، 
باعتباره نجما استطاع، وهو في عمر 
عاملية،  شهرة  إلى  الوصول  صغير، 
مؤخرا  حصل  حيث 
»عمر  جــائــزة  على 
ــف« فــي  ــ ــري ــشــ ــ ال
ــدورة  ــ ــاح ال ــت ــت اف
ــن  ــة م ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
الجونة  مهرجان 
وهي  السينمائي، 
الــــجــــائــــزة الـــتـــي 
قيمة  أكثر  اعتبرها 
كون  األوسكار،  من 
عــمــر الــشــريــف 
أســـــــطـــــــورة 
ــة، وفــق  ــي ــامل ع

تعبيره.

»من الكراهية إلى 
هوليود«  إلى جمعيات 

األطفال المتخلى 
عنهم بالمغرب

ساخـــنة مذكرات 

اإلعالمية السعودية 
لجين عمران من عشاق 

»الشباكية« المغربية
أبدت  مناسبة،  كل  وفــي  كعادتها، 
لجني  الشهيرة  السعودية  اإلعامية 

عمران، إعجابها باملغاربة، واصفة 
إياهم بالشعب املضياف والكريم، 

تلفزيوني  ــوار  ح فــي  ــك  وذل
الفنانة  بصديقتها  جمعها 
ــدان، كــشــفــت  ــ ــم ــ مـــيـــس ح

عشاق  مــن  أنها  أيضا  فيه 
مستحضرة  »الــشــبــاكــيــة«، 

خال حديثها موقفا عاشته 
للمغرب،  زيارتها  إحدى  في 
أثناء  تفاجأت  أنها  قائلة 
ــا لــلــفــنــدق الـــذي  ــه دخــول
كانت تقيم فيه باستقبالها 

بـ»الشباكية«.
اإلعــامــيــة  أن  ومــعــلــوم 
ــني عــــمــــران تــحــظــى  ــجـ لـ
املغرب،  في  كبيرة  بشعبية 
حيث سبق أن زارت الباد 
كما  مناسبة،  من  أزيــد  في 
الظهور  على  حريصة  أنها 
بــالــقــفــطــان املــغــربــي في 
الكبرى  التظاهرات  أغلب 

التي تحضرها.

يــقــدم مــعــرض »الــفــهــد« 
العاصمة  بقلب  املــتــواجــد 
عرض  مساحة  االقتصادية، 
ــل فــنــيــة في  ــم ــة ع ــ ــ وورش
والخط  والنمذجة  الــرســم 
ــى، وكـــذلـــك فن  ــق ــوســي وامل
والكبار،  لألطفال  القهوة 
ــذا املــعــرض  كــمــا يــمــنــح هـ
جلسات للعاج بالفن، وهي 
بادرة أطلقتها سكينة الفهد، 

»الفهد«،  معرض  مؤسسة 
في  تكمن خصوصيته  الذي 
وفي  الفنية،  البرامج  تنوع 
للهواة  املخصص  التعلم 

والخبراء في هذا املجال.
ــى عــكــس املــعــارض  وعــل
»الفهد«  فمعرض  األخــرى، 
مــفــتــوح لــلــجــمــهــور الــعــام 
حكرا  وليس  الفني،  للتعلم 

على فئة معينة.

التعلم الفني مفتوح للجمهور في معرض »الفهد« 
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أكتوبر  شــهــر  ــن  م يـــوم  ذات 
السادس،  اليوم  كان  ربما   ،1965
الكبير  الرئيس  أن  »لوبيز«  شاهد 
سافر  »لـــومـــارشـــان«،  للعصابة 
املجموعة  من  وعــرف  جنيف،  إلى 
املرافقة له أنه سيتقابل مع املهدي 
الفيلم،  مــشــروع  لتنفيذ  بنبركة 
رؤسائه  من  األمــر  »لوبيز«  فتلقى 
باملجموعة  ليلتحق  املخابرات،  في 
في جنيف، إال أنه فوجئ باملجموعة 
إلى  سافر  قد  بنبركة  بــأن  تخبره 
فعاد  جاكارتا،  إلــى  ثم  تانزانيا، 
رئيسه  ليخبر  باريس  إلى  »لوبيز« 
»فانفيل«  فــقــدم  بــذلــك،  »فانفيل« 
فيه  أكــد  الــعــامــة،  ــه  إلدارتـ تقريرا 
ببنبركة  االتــصــال  ))مــشــروع  أن 
ورمبا  فشل،  قد  لوبيز  طريق  عن 
األيـــام  هـــذه  يف  بنبركة  الــتــحــق 

بالرباط((.
مفرغة،  حلقة  في  الجميع  ودخــل 
يتصورون  الفيلم  مشروع  أصحاب 
بتنفيذ  املــكــلــف  هــو  ــز«  ــي ــوب »ل أن 
العملية السرية، و»لوبيز« يتصور أن 
أصحاب الفيلم هم أصحاب املشروع، 
وأن أوفقير يضحك على الجميع، لذلك 
مطار  إلى  »فيكون«  اإلرهابي  سارع 
ليلتقي  أكتوبر،  عاشر  يوم  »أورلــي« 
لوبيز  ــره  ذك حسبما   - بـ»لوبيز« 
الــذي  كتابه  ــي  وف املحكمة،  أمــام 
ليفجر   - بنبركة  عن قضية  أصدره 
))اســمــع،  ــه:  ل ويــقــول  الفضيحة، 
مليون،  مبائة  أوفقير  وعدنا  لقد 
أن تنفرد بها لشخصك  فال حتاول 
القضية((،  فسنفجر  وإال  فقط، 
كبير  أثر  ذي  فصل  أول  هذا  وكان 
قضية  أخذته  ــذي  ال االتــجــاه  على 
))أريد  »فيكون«:  وأضاف  بنبركة، 
املغاربة،  ألصحابك  تقول  أن  اآلن 
عــشــريــن  حـــاال  لـــي  ــوا  ــع ــدف ي أن 
من  خسرته  عما  لتعويضي  مليونا 
مقدما  مليونا  وثالثني  مصاريف، 
فإنني  وإال  العملية،  تنفيذ  قبل 

سأخبر الصحف((.
بلغت  حــد  أي  إلـــى  فلنتصور 
أن  دون  االنفجار  درجة  الفضيحة 
أجهزة  مــن  ــدة  واحـ أي  تستطيع 
ــرى  ــ ــة األخ ــي ــامل ــع ــرات ال ــابـ ــخـ املـ

املــهــدي  تــحــذيــر  أو  اكــتــشــافــهــا، 
الغوص  في  االستمرار  من  بنبركة 
وكان  مخططيها،  مع  اتصاالته  في 
قد  لـ»لوبيز«  بتهديده  »فيكون« 
تسمح  ــم  ل ــا  ــادح ف غلطا  ــب  ــك ارت
كانت  التي  املخابرات  أجهزة  به 
لالختطاف،  التخطيط  في  ماضية 
كيف  للمحكمة  »لوبيز«  يذكر  ولم 
يوم  لتنفيذ مخطط  األوامر  وصلته 
تلفن ملدير أحد  أنه  إال  أكتوبر،   29
سوشون«،  »لــوي  الشرطة،  مراكز 
))اعتقال  في  املشاركة  منه  وطلب 
أحد السياسيني املغاربة اخلطرين، 
ونقله إلى أحد البيوت يف ضواحي 
بعض  مـــع  لــاللــتــقــاء  ــس،  ــ ــاري ــ ب
سأله  وملــا  املــغــاربــة((،  املسؤولني 
القانونية،  التغطية  عن  »سوشون« 
قال له »لوبيز«: ))إنها قضية عليا، 
إلى  األلف  من  مدعومان  وأنت  وأنا 
إقناع  في  إمعانا  أنه  كما  الياء((، 
صديقه »سوشون«، الذي كان يعمل 
نفس  في  األمريكية  املخابرات  مع 
قال  فقد  املخدرات،  ملحاربة  الوقت 
له: ))وباملناسبة، فإن هذه القضية 
خطيرة  شــبــكــة  ــى  إلـ ســتــوصــلــنــا 
نفسه  »لــوبــيــز«  ــدرات((..  ــخ ــم ــل ل
»روجــي  هو  آخــر،  بشرطي  اتصل 
في  مرافقته  منه  وطلب  فــواتــو«، 
مهمة مستعجلة دون أن يعطيه أي 

تفاصيل.
فقد  »ســوشــون«،  الشرطي  أمــا 

لدرجة  والحيطة  الحنكة  من  كــان 
وزيــر  ــوان  ديـ بمدير  فيها  اتــصــل 
ــروح  ال فـــري«،  »روجـــي  الداخلية 
الحميم  والصديق  للقضية  املخطط 
ألوفقير، وطلب »سوشون« التحدث 
أوبير،  الــوزيــر  ديـــوان  مدير  ــى  إل
وبأسلوب جد مدروس، أخبر أوبير 
علم  على  بأنه  »سوشون«  الشرطي 
باملشروع، وكيف ال وأوبير هذا من 
جلدوا  الذين  السياط  حملة  قدماء 
عداء  ويحملون  الجزائرية،  الثورة 
كــبــيــرا لــلــمــغــاربــة، فــقــد كـــان قبل 
مديرا  بسنة،  الــجــزائــر  استقالل 
لألمن الفرنسي بالجزائر العاصمة، 
بمجموعة  اتـــصـــال  عــلــى  ــان  ــ وك
كانوا  الذين  الفرنسيني  اإلرهابيني 
واجهة  واجهتني،  على  يحاربون 
وواجهة  الجزائريني،  الوطنيني 
لــدوغــول،  الفرنسيني  املــعــارضــني 
التي  الدار  تجمعهم  كانت  والذين 
التي  أندريا«،  »فيال  تسمى  كانت 

سبق الحديث عنها وعن نسفها.
للمحكمة،  »لوبيز«  أكــد  وهــكــذا 

عليا،  أوامــر  بتنفيذ  يقوم  كان  أنه 
اضطر  االحتياط،  بــاب  من  ولكنه 
بنبركة  املــهــدي  اخــتــطــاف  ســاعــة 
وإلصاق  وجهه،  معالم  تشويه  إلى 

أن يجلس  قبل  شنبات اصطناعية، 
بشارع  »لــيــب«  مقهى  سطح  على 
كرئيس  ليشرف  جيرمان«،  »ســان 
وإصدار  العملية  تنفيذ  على  جوقة 
الذين  الشرطة  رجــال  إلى  األوامــر 
أحضرهم، وكان فعال رئيسا لجوقة 
الشرطي  أن  حتى  ــدوره،  لـ متقنا 
تأخر  من  يشتكي  جاء  »سوشون« 
فطمأنه  بنبركة،  املــهــدي  وصـــول 
إن  تخف..  ))ال  بقوله:  »لوبيز« 
املهدي معروف، فإنه ال يحضر أبدا 
يظهر  وهكذا  ــدد((،  احمل الوقت  يف 
لالختطاف  املخططة  ــادي  األيـ أن 
ســواء  األطـــــراف،  ــل  ك استعملت 
الرسمية أو غير الرسمية، وسيأتي 
من  جعلت  التي  املجموعة  أن  كيف 
للمهدي  مصيدة  الفيلم  مــشــروع 
بنبركة، هي التي ضربت له موعدا 
الساعة  فــي  لــيــب«  ــراســري  »ب فــي 
الثانية عشر، بينما جاءت مجموعة 
قبل  واختطافه  النتظاره  »لوبيز« 

املوعد املحدد.
السيارة  في  »لوبيز«  ركب  ولقد 

املهدي،  ركبها  التي   »403 »البيجو 
ــي  ــاب وذهـــب مــعــه إلـــى بــيــت اإلره
ــي  ــون ــت ــون »بـــوشـــســـيـــش« فـــي »ف
املهدي  تسليم  وبعد  لوفيكونت«، 

بــنــبــركــة لــبــوشــســيــش، قـــال له 
الشرطي  - حسب شهادة  »لوبيز« 
))ما   - للمحكمة  املوجهة  فواتو 
إننا  له  قل  تطمئنه،  أن  إال  عليك 
ــه من  أخــذنــاه إلـــى هــنــا حــمــايــة ل
عملية اغتيال كانت مدبرة ضده((.

لوروا فانفيل.. 
المسؤول في أجهزة 

الفرنسية )سديك( المخابرات 

املهني  ولــقــبــه  ــوروا،  ــ لـ مــارســيــل 
ــســري »فــانــفــيــل«، ضــابــط ومــديــر  ال
الفرنسية  باملنظمة  األبــحــاث  مركز 
إذن  فــهــو  )ســـديـــك(،  للجاسوسية 
اختطاف  عملية  في  الفقري  العمود 
مسؤولية  تحمل  بــنــبــركــة،  ــهــدي  امل
املهمة  بــني  الــعــزل  تقتضي  خطيرة 
والفضيحة، فقد كان يكتفي باالستماع 
املباشر  عنصره  بصفته  »لوبيز«  إلى 

وباتصال  أوفقير  مع  بتعاون  العامل 
يسمعه  ما  وتبليغ  الشرطة،  رجال  مع 
»فانفيل« وجد  أن  إال  الكبار،  للرؤساء 
من  جدار  أمام  الفضيحة،  بعد  نفسه، 
األجهزة  فيه  مسحت  واإلنكار،  التنكر 
فبقي  املــســؤولــيــات،  كــل  الفرنسية 
عرضه  مما  لالتهام،  معرضا  وحــده 
لالعتقال بتهمة عدم التبليغ لرؤسائه، 
جعلته  الــســريــة  االتـــصـــاالت  ــكــن  ول
فترة  طــوال  املؤقت  بالسراح  يتمتع 
في  ساحته  برئت  أن  إلى  املحاكمتني، 
هذه  يدرك  لم  »فانفيل«  ولكن  األخير، 
الدرجة العالية من املسؤولية في جهاز 
سيرته  حسن  على  بناء  املــخــابــرات 
في  أسهم  فقد  املدرسية،  شهاداته  أو 
املغاربة  الوطنيني  املعلنة ضد  الحرب 
بنسف  اسمه  وارتبط  والجزائريني، 
كانت  التي  روخـــا«  »بــروخــا  بــاخــرة 
الجزائرية  للثورة  بالسالح  محملة 
وصولها  وعــنــد   ،1957 يوليوز  فــي 
في  أطرافها  تطايرت  طنجة،  ملضيق 
الفضاء، بعد أن كان »فانفيل« قد كلف 
املعلنة  الحرب  إطار  في  املهمة  بهذه 
أن  إلى  وإضافة  إفريقيا،  شمال  ضد 
التي  التسمية  صاحب  هو  »فانفيل« 
شاع استعمالها في األفالم البوليسية 
معروفة  كانت  مصلحته  فإن   ،»007«
تكوينه  ــى  إل ــة  وإضــاف ــم،  االسـ بــهــذا 
أن  استطاع  فإنه  الكبير،  البوليسي 
يخرج من بني قضبان السجن كالشعرة 
عن  كشفه  بفضل  وذلــك  العجني،  من 
أنه  وهي  بمكان،  الخطورة  من  حقيقة 
شهور،  ستة  وقبل  كتابة  رؤساءه  نبه 
الختطاف  التدبير  بصدد  محاولة  بأن 
نص  للمحكمة  وقــدم  بنبركة،  املهدي 
تتضمن  والتي  كتبها  التي  التقارير 
الشرف  على  ))أقسم  التالية:  الفقرة 
املهدي  اختطاف  عن  أعلم  لم  بأني 
العميل  بــه  عرفني  مــا  إال  بنبركة 
ــذا الــشــأن  ــه ــت ب ــدم ــد ق ــوبــيــز، وقـ ل
 19 بـ  مؤرخة  األولى  رسمية،  مذكرات 
 22 بـ  مؤرخة  والثانية   ،1965 مايو 
صخرة  وضع  وبذلك   ،))1965 شتنبر 
رئيسه  أكتاف  على  الصريح  االتهام 
لم  الذي  »جاكيي«،  الجنرال  املباشر، 
يمكن له أن يتخلص من تبعة املشاركة 
في الجريمة بالسكوت عنها مدة ستة 
تستعجل  لــم  املحكمة  ولكن  أشــهــر، 
طلبت  حينما  »فانفيل«  ساحة  لتبرئة 
آخر، هو جهاز حماية  ملفه من جهاز 
التراب الفرنسي )د. س. ت(، فوجدت 
مكتوبا على الصفحة األولى من ملف 
يوثق  ال  ))عنصر  »فانفيل«:  الضابط 
الضربات  تنظيم  على  متعود  ــه،  ب
ــرى((، ومــن أشــهــر الــضــربــات  ــب ــك ال
التي  تلك  »فــانــفــيــل«،  عــن  املــعــروفــة 
فقد  السوفياتي..  لالتحاد  وجهها 
النفوذ  محاربة  في  متخصصا  كــان 
هو  لــه  كــان  وبالتالي،  السوفياتي، 
بنبركة،  املــهــدي  مــع  حــســاب  أيــضــا 
لتوحيد  يحّضر  كــان  الـــذي  الــرجــل 
من  بدعم  كوبا،  في  الثالث  الــقــارات 

االتحاد السوفياتي.

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  والمختطفون27الحلـقــة

العمود الفقري لعملية اختطاف بنربكة

وجد »فانفيل« نفسه، بعد الفضيحة )االختطاف(، أمام جدار من التنكر واإلنكار، 
مسحت فيه األجهزة الفرنسية كل المسؤوليات، فبقي وحده معرضا لالتهام، مما 
عرضه لالعتقال بتهمة عدم التبليغ لرؤسائه، ولكن االتصاالت السرية جعلته يتمتع 

بالسراح المؤقت طوال فترة المحاكمتين، إلى أن برئت ساحته في األخير.

»لوروا فانفيل« العمود الفقري في عملية 
بنبركة المهدي  اختطاف 


