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الضائعة الحقيقة  ملف العدد
المـوجهـة  األسـئلـة 

بنـبـركة للـمهـدي 
الوساطــة  تاريــخ  تفاصـــيل 

28بين المغرب والجزائر 6

 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

من  الصني،  يف  املغاربة  الطلبة  يتمكن  لم 
وتقول  هناك،  دراستهم  ملواصلة  العودة 
املشددة  »اإلجــراءات  أن  مطلعة،  مصادر 
الصني« حتول دون حل هذا اإلشكال  يف 
ضحايا  وقعوا  قد  املغاربة  وكــان  قريبا، 
انتشار  بداية  عند  الصني«  ضد  »الدعاية 
نحو  النجدة  فطلبوا   ،»19 »كوفيد  فيروس 
أقوى  أنها  للعالم  الصني  تظهر  أن  قبل  املغرب 
من  وليس  »كورونا«،  وباء  مواجهة  يف  جتربة 

رأى كمن سمع)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

»الّلي بغا يمشي اهلل يعــاونو«
بين استمرار الرحالت الجوية نحو الخارج والزيادة في سقف مخصصات السفر

بينما يتواصل تعليق الرحالت الجوية بسبب تداعيات جائحة »كورونا« المتحورة، تواصل الحكومة اتخاذ قرارات »اإلغالق«، من خالل إقفال أبواب 
المملكة على نفسها، غير أن ما يثير االستغراب، هو تزامن هذه القرارات مع أخرى مرتبطة بحرية السفر، وحرية نقل األموال إلى الخارج، حيث بات 
بإمكان المغاربة الراغبين في السفر، أخذ ما يناهز  100 ألف درهم في جيوبهم نحو الخارج، بدعوى »تحرير نظام الصرف«، والغريب في األمر، هو 
تزامن هذه الخطوة مع تحذير والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من إجراءات »تحرير الدرهم«، واألهم من هذا كله، أن الحكومة سهلت 

إمكانية الخروج من المغرب ألصحاب اإلمكانيات، مقابل اإلمعان في إغالق الحدود أمام المستثمرين والسياح ورجال األعمال..

التفاصيل  في  ركن  »بين  السطور«

الدخــولالخــــروج

ممنوعمسموح

ّ
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كـواليـس  األخبــار

بقلــم               الطيب العلوي

»الّلي بغا يمشي 
اهلل يعــاونو«

القريب)...(  املاضي  من  طــويــل..  عهد  بعد 
كافة  من  السياح  ماليني  يجذب  املغرب  فيه  كان 
عتبة  اجتياز  في  مبتغاه  بلغ  حتى  العالم،  دول 
وجهة  أيضا  وبات  سنويا،  سائح  ماليني  العشرة 
زاد  الذي  الشيء  العامليني،  األفــالم  لصّناع  هامة 
من تعرف األجانب على أجمل بلد في العالم)...(، 
آنــذاك  الحكومات  فيه  أبــدت  ــذي  ال نفسه  العهد 
بممتلكات  التصريح  يخص  فيما  الحزم  من  نوعا 
يمكن  ما  الخارج، إلدخال  في  املغاربة  وموجودات 
إدخاله في إطار استراتيجية »عفا هلل عّما سلف«، 
)بعد ذلك( ها نحن في العهد الجديد، الذي أصبح 
ما  رؤية  على  حتى  قادرين  لسنا  فيروس  يحكمه 
أنــواع  كــل  مختلفة  استراتيجية  نعيش  يشبه، 
االختالف، في وقت كل واردات التدفق النقدي على 
الذي  اإلفالس  شبح  إلى  باإلضافة  معّلقة،  املغرب 
بات يهدد القطاعات الحيوية مكبدا خسائر مادية 
في  سيما  ال  أحــد)...(،  على  تخفى  تعد  لم  كبيرة 
املستخدمني،  وأجور  والقروض  الديون  تراكم  ظل 
ما يضع املواطن واملقاولة في قلب دوامة املعاناة.

طابع  غلب  ــعــدودة،  م أسابيع  ومــنــذ  أنـــه،  إاّل 
االستغراب على نفوس العديد من املراقبني، ملا تم 
الجوية  الرحالت  بتعليق  املغربية  السلطات  إقرار 
يشمل  لم  قرار  اململكة،  على  الوافدين  للمسافرين 
بتاتًا املغادرين أو الراغبني في املغادرة)...(، الذين 
خارج  للتنقل  قيود  أية  أمامهم  املغرب  يضع  لم 
اتجاه  في  إذن  الرحالت  استئناف  مع  الوطن، 
أن  الكثيرون  واحد دون اآلخر.. خطوة فهم منها 
الباب أصبح مفتوحًا، ربما كرسالة ُيستنَتج منها 

»الّلي بغا يمشي هلل يعاونو«.
ملا  األسبوع،  هذا  اكتملت  قد  تكون  الرسالة  أن  إال 
اعتمد مكتب الّصرف سقفًا جديدًا ملخصصات السفر 
بإخراجه  املسموح  املبلغ  ليرتفع  الصعبة،  بالعملة 
درهم،  ألف   100 إلى  للفرد  درهم  ألف   45 من  سنويًا 
لكل  درهم   300.000 إلى  تصل  أن  يمكن  ترخيصات 
أكدته  ما  خاصة، حسب  لشروط  وفقا  سنويا  فرد 
تركت  األخــرى  هي  والتي  للمكتب  داخلية  مذكرة 
الباب مفتوحا)...( للجميع، لتخصيص هذه املبالغ، 
سواء للسياحة أو العمرة أو الحج أو الدراسة، أو 

العالجات الطبية خارج املغرب..
التي  الــقــرارات  ملسلسل  الغريب  الطابع  يبقى 
نعيشها مؤخرا في ظروف ال توافق ما يتم اإلقرار 
به، يترك الباب مفتوحا هو اآلخر، لتخمني وفهم، أو 
محاولة فهم خبايا ومغزى املغرب من وراء تفعيل 
وتنفيذ هذا النوع من الخطط)...( التي تم تنزيلها 
بمحض الصدفة، في الوقت نفسه الذي بينت فيه 
دراسة استقصائية، أن 83 % من الشباب املغربي 
أن ساهمت  بعد  السّرية،  الهجرة  في  يفكر  يعد  لم 
عن  اللثام  إماطة  في  األخيرة  األحــداث  مختلف 
شبان  ثالثة  أي  منهم،   %  77 بينما  الواقع)...(، 
أتيحت  ما  إذا  أربعة، سيهاجرون  بني  من  مغاربة 
لهم فرصة الهجرة النظامية، وهي نسبة تبقى جد 
الذين  الراغبني،  عالية، خصوصا عند ربطها بفئة 

أزيد من 87 % منهم لديهم مستوى جامعي.
الحشود  »موازين«، وزمن  فمنذ عهد مهرجانات 
الغفيرة)...(، وعمليات »مرحبا«، انقلبت املوازين، 
وُفِتحت  التباعد،  مساحات  إلى  األمــور  وتغيرت 
يسّهل  هلل  »سير  عمليات  بتزيل  اآلن  األبــواب  كل 
في  والتفكير  التحليل  نوعية  اختلفت  ملا  عليك«، 
ال  منطق  الوقت،  ويناسب  منطقي  هو  ما  اختيار 

نفهمه بعد جميعا، وربما لن نفهمه أبدا..

ّ

الزناكي

الرباط. األسبوع

والسفير  الــوزيــر  جــوريــو،  املعطي  فــارق 
األسبق، الحياة عن عمر ناهز 87 عاما، بعد 

معاناة طويلة مع املرض.
من  العديد  املعطي جوريو،  الراحل  وتقلد 
الكاتب  منصب  شغل  حيث  الرسمية،  املهام 
العام لوزارة الداخلية في الفترة ما بني سنة 
امللكية  للجامعة  رئيسا  وكان  و1971،   1964

ووزيرا لكرة القدم ما بني 1969 و1970، 
للفالحة سنة 1971.

موسكو،  في  للمغرب  سفيرا  تعيينه  وتم 
سفيرا  ثم  ورومانيا،  وليبيا  وكندا  ومدريد، 

في واشنطن ما بني 1984 و1986.
بعث  فقد  ــراحــل،  ال مكانة  يــؤكــد  ومــمــا 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس، برقية 
املرحوم  أســرة  أفــراد  إلى  ومواساة  تعزية 
املعطي جوريو، وجاء في برقية جاللة امللك: 
))تلقينا ببالغ األثر واألسى، نعي املشمول 
جوريو،  املعطي  املرحوم  تعالى،  هلل  بعفو 

تغمده هلل بواسع مغفرته ورضوانه((.
املحزنة،  املناسبة  بهذه  امللك  وأعـــرب 
ألفراد أسرة الفقيد، ومن خاللهم كافة أهله 
عن  ومحبيه،  أصدقائه  ولسائر  وذويـــه، 
املواساة،  مشاعر  وأصــدق  التعازي  أحــر 

وتعالى  سبحانه  املــولــى  جاللته  سائال 
الصبر  بجميل  رحيله  عن  ))يعوضكم  أن 

وحسن العزاء((.
))وإننا  السادس:  محمد  امللك  وأضاف 
به  يتحلى  كان  ما  تقدير،  بكل  نستحضر، 
ووطنية  فاضلة،  أخالق  من  العزيز  فقيدكم 
صادقة، ومن إخالص وتفان في خدمة وطنه 
في مختلف املناصب السامية التي تقلدها، 
سواء كوزير أو كسفير متألق في عدد من 
العواصم الكبرى، وغيرها من املهام، والتي 
عالية  كفاءة  عن  هلل،  رحمه  خاللها،  أبان 
والنزاهة  لالستقامة  مثاال  وظل  واقتدار، 
العلوي  للعرش  املكني  وللوفاء  والتواضع، 

املجيد، وثوابت األمة ومقدساتها((.

الموريتاني..  الرئيس 
لقـــــاح  جرعة 

واحدة وإصابة 
بـ»كـــورونا«
الرباط. األسبوع 

الجمهورية  رئــاســة  أعلنت 
الرئيس  إصابة  عن  املوريتانية، 
الغزواني  ــد  ول الشيخ  محمد 
مباشرة  »كـــورونـــا«  بــفــيــروس 
وقالت  الجزائر،  من  عودته  بعد 
أن  مقتضب،  بيان  في  الرئاسة 
الفحوصات  أجـــرى  »الــرئــيــس 
لديه  وأن  بــزكــام،  إصابته  بعد 
الرئيس  وكان  خفيفة،  أعراضا 
ولد  الشيخ  محمد  املوريتاني، 
الجرعة  تلقى  قــد  ــغــزوانــي،  ال
األولى من اللقاح املضاد لكورونا 

في شهر أبريل املاضي«.
موجة  موريتانيا  وتجتاح 
جديدة من وباء »كورونا«، حيث 
بالفيروس  اإلصابات  تضاعفت 

خالل األيام األخيرة. 
وسبق أن أعلن وزير الصحة 

املــوريــتــانــي، ولــد 
أن  الــــــزحــــــاف، 

ــا  ــيـ ــانـ ــتـ مـــوريـ
ســــــجــــــلــــــت 
ــدة حــــاالت  ــ ــ ع

ــن مـــتـــحـــور  ــ ــ م
»أوميكرون«.

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

جوريو

جـــوريـــو.. 
المسؤول الذي جمع 

بين وزارة الداخلية وكرة 
القدم ووزارة الفالحة

األسماء الوازنة تواصل الرحيل في صمت 

ولد الغزواني

نشر صواريخ 
»الدفاع الجوي« 

قرب الرباط 

في  املتخصص  نــيــوز«  »ديــفــانــس  موقع  كشف 
بناء  تعتزم  الرباط  أن  واألمنية،  العسكرية  األخبار 
قاعدة جوية جديدة في منطقة سيدي يحيى الغرب 
عن  املسؤول  لويس،  جيفري  وقال  العاصمة،  شمال 
مشروع منع انتشار األسلحة في شرق آسيا، بمعهد 
»ديفانس  ملوقع  الــدولــيــة«،  لــلــدراســات  »ميدلبري 

نيوز«، أن »املنشأة هي بال شك قاعدة دفاع جوي«.
وأوضح أن عملية شراء صواريخ أرض - جو 
نوع »سكاي دراغون« من شركة »تشاينا نورث« 
أن  إلى  للغاية، مشيرا  واضحة  كانت  الصينية، 

مع  وتزامن   ،2017 عــام  في  بــدأ  القاعدة  بناء 
عملية الشراء الكبيرة.

على  تقتصر  لن  فإن القاعدة  املوقع،  وحسب 
وحدات الدفاع الجوي فحسب، بل ستضم مركز 
صيانة ومساكن عسكرية ومباني إدارية أخرى.

الدفاع  نظام  على  حصل  أن  للمغرب  وسبق 
 )VL Mika( ــدى    ــ املـ قصير  ــصــاروخــي  ال
الفرنسي، حيث تم توقيع عقد بقيمة 200 مليون 
األوروبية  الصواريخ  تصنيع  شركة  بني  أورو، 

»MBDA« واملغرب سنة 2019.

رئيس مجلس المنافسة يخرق القانون المنظم
 ويدافع عن شركات الزيوت التي اشتغل بها سابقا

الرباط. األسبوع

وقع مجلس املنافسة في مخالفة حسب أحكام 
أن  يتبني  حيث  به،  املتعلق   20.13 رقم  القانون 
القانون  من  و11   5 املادتني  خالف  قد  املجلس 

املنظم ملهامه.
أوال، فقد خالف املادة 5 التي تقول انه »يتعني 
استشارته  تقديم  أو  رأيــه  ــداء  إب املجلس  على 
يوما،   30 يتعدى  ال  أجل  خالل  الحالة،  حسب 
ويمكن، عند االقتضاء، أن يطلب من الجهة املعنية 
تمديد األجل لفترة إضافية ال تتعدى 30 يوما«، 
الجواب  أن  بحيث  املجلس  يحترمه  لم  ما  وهذا 
جاء بعد عدة أشهر من توصله بالطلب الذي تقدم 

به فريق العدالة والتنمية في 26 فبراير 2021.
من   11 املــادة  مقتضيات  املجلس  خالف  كما 

نفس القانون، والتي تقول: »ال يجوز ألي عضو 
من أعضاء املجلس أن يتداول في قضية تكون له 
بها  معنيا  طرفا  يمثل  كان  إذا  أو  مصلحة  فيها 
أو سبق له أن مثله«، حيث سبق للرئيس أحمد 
رحو أن شغل منصب املدير العام السابق لشركة 
بنعلي،  رشيد  جانب  إلى  كريسطال«،  »لوسيور 

الذي يترأس الهيئة البيمهنية للزيوت.
طلب  على  بناء  دراسته  في  املجلس  وكشف 
في  الزيوت  أسعار  ارتفاع  أن  النواب،  مجلس 
املواد  أسعار  بتطور  مرتبط  الوطنية،  السوق 
»أرباح  أن  معتبرا  الدولية،  السوق  في  األولية 
الشركات تظل معقولة وتتراوح بني 4 في املائة 

و5 في املائة«.
األســواق  في  املــائــدة  زيــوت  أسعار  أن  يذكر 
ارتفاعا  مــؤخــرا  عــرفــت  الــتــجــاريــة،  واملــحــالت 
15 درهما في  صاروخيا بزيادة وصلت أكثر من 

قنينة حجم 5 لترات.
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كـواليـس  األخبــار

الرباط. األسبوع
  

الحكومة، عن  كشف عزيز أخنوش، رئيس 
أهم محاور مخطط »الجيل األخضر« بمجلس 
املستشارين، وهو مخطط يحمل نفس تسمية 
األخضر(،  املغرب  )مخطط  السابق  املخطط 
القروي  بالعالم  النهوض  يستهدف  والــذي 
على  والقضاء  املجالية  التنمية  وتحقيق 
تنمية وطنية  االجتماعية، من خالل  الفوارق 
تحقيق  إلى  يهدف  تنموي  ونموذج  شاملة 
مضيفا  الــقــروي،  العالم  في  حقيقية  تنمية 
وجميع  امللك  إليها  يطمح  التي  التنمية  أن 
املناطق،  جميع  تشمل  أن  ــد  الب املــغــاربــة، 
حضرية كانت أو قروية، صناعية أو زراعية، 
حتى يمكن أن نتجنب اختالل التوازن املجالي 

للنمو والالعدالة في السياسات التنموية.
رئيس  قدمها  التي  املعطيات  على  وتعقيبا 
الحكومة، اعتبرت الفرق البرملانية في مجلس 
اختالالت  يتضمن  املشروع  أن  املستشارين، 
ــات مهمة،  ــى تــعــديــالت وإضــاف ويــحــتــاج إل
التي  البسيطة،  الفالحية  بالطبقة  لالهتمام 
تعيش معاناة كبيرة في ظل الظروف الحالية 
قلة  جانب  إلــى  الجانبية،  املناخية  ــار  واألث
القروض  ومشكلة  والجفاف،  املائية  املــوارد 
في  خاصة  الفالحية،  األراضي  وقلة  البنكية 

بعض املناطق.
سليك،  الدين  نور  طالب  السباق،  هذا  في 
رئيس فريق االتحاد املغربي للشغل، بإنصاف 
عبر  الصغار،  والفالحني  الزراعيني  العمال 
أوضاعهم  وتحسني  حقوقهم  من  تمكينهم 
املادية وظروف عملهم، وإرساء عالقات مهنية 
داخل القطاع الفالحي على أساس تشريعات 
الطابع  إضفاء  وجــوب  على  مؤكدا  العمل، 
الرسمي على العمل وضمان االستقرار املهني 

من خالل إلزامية صياغة عقود العمل.
»املخطط  وقال االتحاد املغربي للشغل، أن 
الجديد لم ينص على أي إجراء لصالح العمال 
الزراعيني، الذين يتجاوز عددهم مليون عامل 
الفرق  تقليص  عن  بالحديث  زراعي، مكتفيا 
الفالحي  بالقطاع  لألجور  األدنــى  الحد  في 
 26 اتفاق  وأن  السيما  األخــرى،  والقطاعات 
والفرقاء  الحكومة  بني  املوقع   ،2011 أبريل 
االجــتــمــاعــيــني، يــنــص عــلــى تــوحــيــد الحد 
والصناعي  الفالحي  بالقطاع  لألجور  األدنى 

والخدماتي«.

تعميم  ضــرورة  على  املصدر،  نفس  وشدد 
الضمان االجتماعي واملعاش لعموم الفالحني، 
الفالحي  العقار  ــدرة  ن إشكالية  ومعالجة 
ــوج  ول وتسهيل  املــائــيــة،  املــــوارد  ونــقــص 
واألســواق  القروض  إلى  الصغار  الفالحني 

الداخلية التي يستفيد منها السماسرة.
ــادري عــن الفريق  ــق ال ــد فـــؤاد  ــدوره، أك ــ ب
املحصورة  االستراتيجية  أن  االستقاللي، 
تتطلب   ،2030-2020 الزمنية  الفترة  في 
والقرض  الدولة  ودعم  العمل  وتيرة  تسريع 
األهــداف  تحقيق  بهدف  للفالحني،  الفالحي 
بحل  مطالبا  املحددة،  اآلجــال  في  املرصودة 
إشكالية شح املوارد املائية عبر اإلسراع في 
السقي  مياه  لتنمية  الوطني  البرنامج  تنفيذ 
املجال  وفسح  البحر،  مياه  تحلية  وتعميم 

أمام السدود لتوفير مياه السقي.
األصالة  فريق  بنطالب، عضو  الحبيب  أما 
االنعكاسات  عــن  تــحــدث  فقد  واملــعــاصــرة، 
املناخية،  التقلبات  تفرضها  التي  السلبية 
عنها  ترتب  بنيوية  ظاهرة  أصبحت  التي 
ــذي يهدد  ــوارد املــائــيــة، الــشــيء الـ ــ شــح امل
ديمومة األشجار املثمرة واستدامة املشاريع 
واملائي  الغذائي  أمننا  كذلك  ويهدد  املنجزة، 
القطاع  أن  إلى  مشيرا  الوطني،  واقتصادنا 
الفالحي يضم أكثر من 40 باملائة من القوى 
من  املائة  في   19 من  بأزيد  العاملة، ويساهم 

الناتج الداخلي الخام.
بتسريع  املستشار، الحكومة،  ذات  وطالب 
مياه  موارد  لتنمية  الوطني  البرنامج  تنفيذ 
مياه  فــائــض  بتحويل  ــراع  ــ واإلس الــســقــي، 
وتعميم  الندرة،  مناطق  نحو  املغرب  شمال 
تحلية مياه البحر، لتوفير مياه الشرب وفتح 
السقي،  مياه  لتوفير  السدود  أمــام  املجال 
على  الضريبة  حياد  مبدأ  تفعيل  على  مؤكدا 
القيمة املضافة من خالل إعفاء االستثمارات 
كاهل  تثقل  التي  والتجهيزات،  الفالحية 
من  وتــحــد  منصف  غــيــر  بشكل  الــفــالحــني 

االستثمار ومن تنافسية اإلنتاج.
وكان أخنوش قد أوضح أن »ورش التنمية 
الكبرى  األوراش  من  واحــدا  يشكل  القروية 
التي فتحها امللك، والتي تشغل بال الحكومة، 
والرفاه  املنشود  االقتصادي  النمو  لتحقيق 
األساسية  القاعدة  ولتوطني  االجتماعي، 
باالعتبار  أخذا  والترابية،  املجالية  للتنمية 
كون العالم القروي يغطي أكثر من 90 باملائة 
من املساحة اإلجمالية لبالدنا، ويمثل حوالي 
40 باملائة من الساكنة، ويضم 80 باملائة من 

باملائة من  بـ20  الترابية ويساهم  الجماعات 
الناتج املحلي اإلجمالي، إلى جانب املساحة 
تناهز  والتي  التي يضمها  للزراعة  الصالحة 

9 ماليني هكتار«.
وتحدث رئيس الحكومة عن تجربة مخطط 
قوله،  حسب  سجل  الذي  األخضر«  »املغرب 
وحققت  املسطر  الطموح  بلغت  منجزات 
األهداف املنتظرة منه، حيث أنه على الصعيد 
املحلي  الناتج  إجمالي  ارتفع  االقتصادي، 
مقابل  باملائة   5.25 بمعدل  سنويا،  الفالحي 
وتضاعفت  األخرى،  للقطاعات  بالنسبة   3.8
الثروة املحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008، 
مشيرا   ،2018 سنة  درهــم  مليار   125 إلــى 
االقتصادي  النمو  في  ساهم  القطاع  أن  إلى 
الوطني بـ 17.3 باملائة خالل الفترة املذكورة.

وأبرز أن خالصات ونتائج برنامج تقليص 
املستقبلية،  والــرؤيــة  االجتماعية  الــفــوارق 
لتنمية  مخططا   11 إنجاز  عن  أسفرت  والتي 
تعاونية  ألف   18 وتأسيس  اإلنتاج،  سالسل 
 1100 وتعبئة  الجديد،  الجيل  من  فالحية 
مراكز   6 وفتح  الفالحني،  ملساعدة  مستشار 
عبر  الفالحة،  في  املقاولني  للشباب  جهوية 
االتفاق مع مجالس الجهات على 12 مخططا 

فالحيا جهويا.
العمومية  السياسات  أن  أخنوش،  وأكــد 
للعالم  املكتسبات  من  العديد  حققت  للدولة، 
للمرحلة  امللك  إطــالق  منذ  السيما  القروي، 
املجالية  الفوارق  تقليص  برنامج  من  األولى 
واالجتماعية سنة 2017، حيث تم الشروع في 
لتنمية  سنوية  عمل  مخططات  خمس  إنجاز 
واللجان  الجبلية،  واملناطق  القروي  املجال 
الجهوية اإلثني عشر بميزانية تقدر بحوالي 
التنمية  صندوق  أن  مبرزا  درهــم،  مليار   35
امللكي،  البرنامج  لهذا  دعامة  شكل  القروية 
بأن أصبح آلية أساسية ووعاء ماليا لتفعيل 

املقاربة املندمجة للتنمية بالعالم القروي.
إلى  املنجزة  املــشــاريــع  عــدد  عــن  وكشف 
 8137 إنجاز  تم  الجارية، حيث  السنة  حدود 
مشروعا بالجماعات الترابية التابعة للمجال 
تتعلق  مــشــروعــا   7066 تشمل  الـــقـــروي، 
بالبنيات التحتية، ودعم الجماعات من خالل 
اإلسعاف،  سيارات  من  ألف  من  أزيد  اقتناء 
والوحدات املتنقلة، وحافالت النقل املدرسي، 
نهاية  أن  قائال  واملدرسية،  الطبية  واملعدات 
 5261 أشغال  من  انتهاء  عرفت   2021 سنة 
تقليص  ببرنامج  مرتبطا  تنمويا  مشروعا 
والــذي  واالجــتــمــاعــيــة،  املجالية  الــفــوارق 

مركزا  و142  ترابية  جماعة   1066 استهدف 
قرويا لفائدة 14 مليون نسمة من الساكنة. 

وتابع رئيس الحكومة موضحا، أن البرنامج 
العريضة  خطوطه  فــي  تضمن  الحكومي 
القروي، ضمان حسن  العالم  املتعلقة بتنمية 
تنزيل استراتيجية الجيل األخضر الفالحية، 
التي أطلقها امللك، والتي تعتمد على ركيزتني 
أساسيتني: األولى تتعلق بالعنصر البشري، 
والثانية بمواصلة دينامية التنمية الفالحية، 
املقاولني  من  جيل  خلق  إلــى  تهدف  والتي 
من  هكتار  مليون  بتعبئة  الشباب  الفالحني 
فالحية،  مشاريع  إلنجاز  الجماعية  األراضي 
مليون   2.5 ملساحة  الفالحي  التأمني  تعميم 
هكتار، تكوين 150 ألف فالح شاب في مجال 
اإلنتاج، وخلق 350 ألف منصب شغل بالعالم 
القروي، ثم فتح املجال أمام مليون و600 ألف 

فالح لالستفادة من التغطية الصحية.
الحكومية  السياسة  أن  أخنوش  وأبــرز 
الفوارق  وتقليص  القروي  للعالم  املوجهة 
تتم  أن  يمكن  ال  واملــجــالــيــة،  االجتماعية 
بعني  تأخذ  ومبدعة  شمولية  مقاربة  خــارج 
العزلة  فك  منها  متعددة،  تحديات  االعتبار 
خالل  مــن  والجبلية،  النائية  املناطق  عــن 
الطرق واملسالك واملعابر، بغية تحسني  بناء 
وتمكينها  القروية،  الساكنة  عيش  مستوى 
الفرص  من  املساواة  قدم  االستفادة على  من 
لهذه  واالقــتــصــاديــة  الطبيعية  ــوارد  ــ واملـ
الساكنة  ولوج  وتعميم  تحسني  ثم  املجاالت، 
املتعلقة  األساسية  الخدمات  إلــى  القروية 
والصحة،  والتعليم  الشرب  ومياه  بالكهرباء 
لتعزيز  املالئمة  الظروف  خلق  إلى  باإلضافة 
القروية  للمناطق  االقتصادية  القدرة  وتنويع 
إلى تحسن  تؤدي  أن  ينبغي  التي  والجبلية، 

عام في الداخل وظروف عيش الساكنة.

تحت
األضــواء

مخطط »الجيل األخضر«.. 
إصالح بدون حقوق المزارعين 
الصغار والفالحين 

أخنــوش يكــرر مخططـــاته

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

أخنوش

جوريو

حققت السياسات 
العمومية للدولة العديد من 
المكتسبات للعالم القروي، 

السيما منذ إطالق الملك 
للمرحلة األولى من برنامج 

تقليص الفوارق المجالية 
واالجتماعية سنة 2017، 

حيث تم الشروع في إنجاز 
خمس مخططات عمل 

سنوية لتنمية المجال 
القروي والمناطق الجبلية، 

واللجان الجهوية اإلثني 
عشر بميزانية تقدر بحوالي 

35 مليار درهم



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

صورة تجمع األطر المغربية: في الوسط المهندس محمد 
الداودي الذي أصبح مديرا للسكنى، وفي أقصى اليمين 

بالطاقية علي بنقاسم، الذي أصبح مديرا لألمن الوطني في 
الدار البيضاء، وهما معا في مدرسة فرنسية للتقنية. 

كـواليـس  األخبــار

تكريس القطيعة المغربية مع إيران والجزائر
 بإنهــاء مهــام السفـــراء 

هل تفرض وزارة 
الصحة ثمنا مرجعيا 

على لوبي المصحات 
الخـــــاصة ؟

الرباط. األسبوع
  

عن  الهاروشي،  الدين  نور  البرملاني  دعا 
االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق 
خالد  االجتماعية،  والحماية  الصحة  وزير 
الثمن  واعتماد  تعميم  إلــى  الطالب،  أيــت 

املرجعي في املصحات الخاصة وإشهاره.
ــدد الــنــائــب الــبــرملــانــي فــي ســؤالــه،  وشـ
من  الوصية  ــوزارة  ــ ال تــدخــل  أهمية  على 
واعتماد  األسعار  تسقيف  على  العمل  أجل 
باملصحات  االستشفائية  املرجعية  التعريفة 
لجان  بإيفاد  الــوزيــر  وطالب  والــعــيــادات، 
املخالفة  املــصــحــات  ومــعــاقــبــة  تفتيشية 
مؤكدا  بذلك،  األمــر  اقتضى  كلما  للقانون 
على ضرورة إجبار املؤسسات الخاصة على 
املتعلقة  املعتمدة  التعريفة  وإشهار  تعليق 

بالخدمات عند مدخل املصحة.
الخاصة  املصحات  أن  الهاروشي،  وقال 
مردودية  من  للرفع  أساسية  دعامة  تشكل 
العديد  أن  غير  املغرب،  في  الصحي  النظام 
ــن املــواطــنــن يــلــجــون هـــذه املــؤســســات  م

الصحية أمال في التخلص من 
تعرفها  التي  البيروقراطية 
العمومية  املستشفيات 
لكنهم  البعيدة،  واملواعيد 
الفواتير،  بغالء  يفاجئون 
ــذي ال يــتــالءم مع  ــر ال األم

التعريفة املرجعية 
من  ــدة  ــم ــع ــت امل

طرف الوزارة 
الوصية.

 الرباط. األسبوع
  

إنهاء  اململكة املغربية  قـــررت 
جمهوريتي  لــدى  سفيريها  مهام 
قامت  بعدما  ــر،  ــجــزائ وال إيـــران 
عالقاتها  بــقــطــع  األخـــيـــرة  ــذه  هـ
الدبلوماسية مع الرباط منذ أربعة 
أشهر، إلى جانب الخالف مع إيران 
موقفها  بسبب  سنوات،  عدة  منذ 
ولحلفاء  الترابية  للوحدة  املعادي 

املغرب في الخليج.
الجريدة  في  نشر  مقال  وحسب 
تم  فقد   ،7052 رقم  عدد  الرسمية 
لدى  اململكة  سفير  مــهــام  إنــهــاء 
عبد  حسن  الجزائرية،  الجمهورية 
دجنبر   14 مــن  ــداء  ــت اب الــخــالــق، 
كما  ملكية،  بتعليمات  املنصرم، 

إنهاء  قرار  عن  العدد  نفس  كشف 
اململكة  سفير  حامي،  حسن  مهام 
وذلك  اإليرانية،  الجمهورية  لدى 
املشار  التاريخ  نفس  من  ابــتــداء 

إليه.
كما تم إنهاء مهام محمد بلعيش، 
سفير اململكة في ليبيا، إلى جانب 
بكل  اآلخــريــن،  السفراء  مــن  عــدد 
أستراليا،  هولندا،  بريطانيا،  من 
اإلمــــارات،  فلسطن،  ــج،  ــروي ــن ال
السنغال،  كازاخستان،  الكويت، 
كينيا،  غينيا،  تــنــزانــيــا،  مــالــي، 

الدومينيكان، باناما، وكوبا.
وتـــعـــرف الــعــالقــات املــغــربــيــة 
ــعــة ســيــاســيــة  ــطــي ــة ق ــ ــي ــ ــران ــ اإلي
ســنــوات،  عــدة  منذ  ودبلوماسية 
بمعطيات  الرباط  توصلت  بعدما 
لدبلوماسين  عالقات  وجود  تؤكد 
إيــرانــيــن فــي الــجــزائــر مــع جبهة 
حيث  االنفصالية،  البوليساريو 

السفير  بطرد  ــرارا  ق املغرب  اتخذ 
اإليراني بسبب تورط إيران و »حزب 

هلل« في تسليح البوليساريو.
قــررت قطع  فقد  الــجــزائــر،  أمــا 
24 غشت  يوم  املغرب  مع  عالقتها 
قررت  ثم  أحـــادي،  بشكل  املاضي 

تزويد  إيقاف  الجزائرية  السلطات 
األنابيب  خط  من  بالغاز  إسبانيا 
في  اململكة،  تــراب  فوق  يمر  الــذي 
خــطــوة اســتــفــزازيــة أخـــرى بعد 
املرتبكة  التصرفات  مــن  العديد 

للمسؤولن الجزائرين.

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

الساعة اإلضافية على طاولة البرلمان

الجيل األول من األطر المغربية

يطة بور

آيت الطالب

إعفاء المسؤول عن إدراج »عبارات ساقطة« في مقررات وزارة األوقاف 

الرباط. األسبوع
  

قضية  أثــارتــهــا  التي  الكبيرة  الضجة  عقب 
»التوجه الجنسي« في مقرر ملحو األمية باملساجد، 
أحمد  اإلسالمية،  والــشــؤون  ــاف  األوق وزيــر  قــرر 
األمية  محاربة  قسم  مــســؤول  إعــفــاء  التوفيق، 

الوزير  توصل  بعد  وذلك  بالوزارة، 
املفتشية  أعــدتــه  تقرير  بنتائج 
ــلـــوزارة حـــول وجــود  الــعــامــة لـ
ــشــذوذ  »ال إلـــى  تشير  عــبــارات 
ــررات محور  ــق م فــي  الــجــنــســي« 

األمية باملساجد.
ووجهت وزارة األوقاف 
ــؤون اإلســالمــيــة  ــشـ والـ

حذف  منهم  تطلب  املندوبن،  جميع  إلى  مراسلة 
األمية  ملحو  مقرر  مــن  للجدل  املثيرة  الــعــبــارة 
باستعجال  تعليماتهم  إعــطــاء  عبر  باملساجد، 
باملساجد،  األمية  محو  برامج  مؤطري  لجميع 
للتشطيب على عبارة »التوجه الجنسي« من درس 
 124 الصفحة  في  الــواردة  نبل«،  »املساواة 
الثاني  للمستوى  التعليمي  الكتاب  من 

من البرنامج طبعة 2021. التوفيق

مستشارون يطالبون بتعديل 
قانون الطوارئ الصحية

الرباط. األسبوع

بمجلس  االجتماعية  العدالة  مجموعة  طالبت 
رقم  الــقــانــون  مــرســوم  بتعديل  املــســتــشــاريــن، 
2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 )23 مارس 
الصحية  الطوارئ  بحالة  يتعلق  والذي   ،)2020

وإجراءات اإلعالن عنها.
قانون  بمقترح  البرملانية  املجموعة  وتقدمت 
يقضي بتغيير املرسوم بقانون الطوارئ الصحية، 
املصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 

5 شوال 1441 )28 ماي 2020(.
إحالة  قرر  أنه  املستشارين،  مجلس  وأوضــح 
املقترح على الحكومة واملجموعات البرملانية، قبل 
األجل  انصرام  بعد  املختصة  اللجنة  إحالته على 
النظام  أحكام  ضمن  عليه  املنصوص  القانوني 

الداخلي للمجلس.
واالشتراكية  التقدم  فريق  تقدم  أن  وسبق 
بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تغيير 
املرسوم بقانون املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 
الطوارئ الصحية، وذلك ملنع الحكومة من اتخاذ 
بموجب  الصحية  الطوارئ  بحالة  تتعلق  تدابير 

بالغات وقرارات ومناشير ودوريات.

    

الرباط. األسبوع 

بمجلس  ــراكــي  االشــت الــفــريــق  طــالــب 
في  النظر  ــادة  ــإع ب الحكومة  الــنــواب، 
الساعة اإلضافية، التي خلقت جدال واسعا 
الحالية  الفترة  في  املغاربة، خاصة  وسط 
التي يسود فيها الظالم مع ذهاب التالميذ 

للمؤسسات التعليمية والطلبة.
الــفــريــق االشــتــراكــي رئيس  ــا  ودعـ
الحكومة، إلى إعادة النظر في الساعة 
اإلضافية، ملا تسببه من معاناة يومية، 
خاصة بالنسبة لساكنة العالم القروي، 

أبنائها  مع  الخروج  إلى  تضطر  التي 
مباشرة بعد صالة الفجر.

االشتراكي،  الفريق  رئيس  وأوضح 
في  الساكنة  أن  شهيد،  الرحيم  عبد 
ومشاكل  معاناة  تعيش  القروي  العالم 
اإلضافية، خصوصا خالل  الساعة  مع 
ــكــون موعد  ي ــاء، حــيــث  ــشــت ال فــصــل 
شروق الشمس متأخرا، وهو ما يجعل 
املواطنن يذهبون إلى العمل واملدارس 

تحت جنح الظالم.
وأكد الفريق االشتراكي على ضرورة 
تبديل  أو  اإلضافية  الساعة  مراجعة 
بالنسبة  ــدرســي  امل ــدخــول  ال توقيت 

لتالميذ املؤسسات التعليمية.

ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة  َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  ِعَباِدي َواْدُخلِي  َفاْدُخلِي ِفي 

املشمول  األعلى  بالرفيق  التحق   ،2022 يناير  فــاحت  يف 
برحمة  اهلل، احلاج عبد اهلل اجلناوي،  أحد الوجوه الرياضية 
والذي كان رحمه اهلل معروفا  السلة،  أوساط كرة  املعروفة يف 

بدماثة  األخالق وحسن السلوك بني أهله ومعارفه.
بأحر  »األسبوع«  تتقدم  األليم،  املصاب  هذا  إثر  وعلى 
مرمي،  الفاضلة  السيدة  البنته  املواساة  وأصــدق  التعازي 
أفراد  جميع  وإلى  وكرمي،  فؤاد،  هشام،  السادة:  أبنائه  وإلى 
وللفقيد  والسلوان  بالصبر  جميعا  لهم  ــني  داع العائلة، 

باملغفرة والرضوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

احلاج عبد اهلل اجلناوي يف ذمة اهلل 
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

ما خفي
اإلنصاف  مسلسل  يتواصل 
ــي محمد  األمــن ــإطــار  ل املــتــأخــر 
طرف  مــن  ترقيته  فبعد  جلماد، 
الحموشي إلى رتبة عميد إقليمي، 
رتبة  ــى  إل مــؤخــرا  ترقيته  تمت 
قد  وكــان جلماد  عـــام«..  »مــراقــب 
وفائه  بسبب  كبيرة  محنة  اجتاز 
أن  قبل  الــوطــنــي،  األمـــن  ملــبــادئ 
بعد  القضاء،  لدن  من  تبرئته  تتم 
عقوبة اتضح أنها ظاملة، في ملف 

شبكة الزعيمي)..(.

هكذا  منا«..  ليس  منا  »أيــت 
أول  على  »الفايسبوكيون«  علق 
للملياردير هشام  برملانية  مداخلة 
)عن  البرملان  قبة  داخل  منا  أيت 
وضع  أن  بعد  املحمدية(،  دائــرة 
عليه،  يحسد  ال  موقف  في  نفسه 
تدخله،  ــراءة  ــ ق عــن  عــجــز  حــيــث 
على  قدرته  عدم  للدهشة،  واملثير 
في  ــروف،  ــح وال الكلمات  ــراءة  قـ

مشهد كاريكاتوري..

يجمع  أن  يــمــكــن  ــذي  الـ ــا  م
األصالة  لحزب  العام  األمــن  بن 
وهبي،  اللطيف  عبد  واملعاصرة 
ــس املــؤســســة الــوطــنــيــة  ــيـ ورئـ
ــدي قــطــبــي،  ــ ــه ــ ــف، امل ــاح ــت ــم ــل ل
الفرنسي؟  اللوبي  على  املحسوب 
اللقاء  والسؤال طرح على هامش 
الذي انعقد بينهما بمقر الوزارة، 
في إطار مناقشة »اتفاق« لم يخرج 
غرار  على  بعد،  الوجود  حيز  إلى 

اتفاقات أخرى تزعمها املهدي.

لدعم  الجهود  تتظافر  بينما 
الــشــركــات الــوطــنــيــة مـــن أجــل 
األجنبية  الشركات  لوبي  مواجهة 
)النقل  في مجال التدبير املفوض 
الوالة  بعض  يواصل  الحضري(، 
ــاء  ــال والــعــمــداء ورؤســ ــم ــع وال
حسابات  ــار  إطـ فــي  الــجــمــاعــات 
ــات  ــشــرك ــنـــق« ال مـــعـــروفـــة، »خـ
ملشروع  الدعاية  عبر  الوطنية، 
»شركات  خلق  بادعاء  إعدامها، 
محلية« بدل مساعدتها على تطوير 
أن  التجربة  أثبتت  وقــد  نفسها، 
ينتهي  املخططات  من  النوع  هذا 
القطاع  وتقديم  العمال،  بتشريد 
للشركات  ذهـــب  مــن  طــبــق  عــلــى 

العابرة للقارات واملسؤولن)..(.

الجبهات  إحـــدى  انــتــقــدت 
بن  الثالثي  االتفاق  »القاسحة«، 
املغرب وأمريكا وإسرائيل، وقالت 
لم  السابقة  الحكومة  برنامج  إن 
يتضمن أي إشارة لهذا االتفاق ما 
ليطرح  للدستور،  مخالفا  يجعله 
السؤال عن طريقة قراءة الدستور 

من طرف هذه »الجبهة«)..(.

أن  إعالمية،  مصادر  كشفت 
لقوا  موريتانين  مواطنن  ثالثة 
مصرعهم، يوم األحد املاضي، أثناء 
املنطقة  في  الذهب  عن  تنقيبهم 
رغم  املغربية،  بالصحراء  العازلة 
كون  عن  سابقا،  نواكشوط  إعالن 
»الشريط الحدودي مع اململكة هو 

منطقة عسكرية«.

األمم المتحدة تفرض على المغرب تجفيف منابع تمويل اإلرهاب 

تصريحات رسمية تؤكد تفشي ظاهرة غسيل األموال 
الرباط. األسبوع

  

النيابة  الداكي، رئيس  الحسن  قدم 
محكمة  لــدى  العام  والوكيل  العامة 
النقض، حصيلة املتابعات في قضايا 
غسيل األموال باملحاكم، والتي بلغت 
بحثا   29418 وإنجاز  متابعة،   651
و16830   ،2020 سنة  موازيا  ماليا 
بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021.

ــي خــــالل لــقــاء  ــ ــداك ــ وأوضــــــح ال
اللجنة  ألعضاء  الرسمي  للتنصيب 
العقوبات  بتطبيق  املكلفة  الوطنية 
مجلس  قرارات  في  عليها  املنصوص 
بمقر  بــاإلرهــاب  الصلة  ذات  األمـــن، 
أحكام  عدد  أن  بالرباط،  العدل  وزارة 
غسيل  قضايا  في  الــصــادرة  اإلدانـــة 
عدد  أضعاف  ثمانية  بلغت  األمــوال، 
األحكام التي صدرت قبل عملية تقييم 
بالدنا من طرف مجموعة العمل املالي، 
الصادرة  األحكام  عدد  أن  إلى  مشيرا 
خالل العشر سنوات السابقة، كان ال 
الثالث  لكن خالل  أحكام،   10 يتجاوز 
التقييم،  عملية  على  الالحقة  سنوات 

بلغ 83 حكما قضائيا، رغم ما تتطلبه 
في  وجــهــد  ــت  وق مــن  القضايا  ــذه  ه

البحث.
أن  العامة،  النيابة  رئيس  ــد  وأك
الوطنية  اللجنة  أعــضــاء  تنصيب 
ــي تــجــاوز  ــه أن يــســاهــم ف ــن شــأن م
وأن  سبق  التي  السلبية  املالحظات 
املتبادل،  التقييم  تقرير  تضمنها 
أجل  من  بالدنا  باقي جهود  وسيدعم 
الخروج من وضعية املتابعة املعززة، 
اإليجابية  الدينامية  ظل  في  سيما  ال 

القطاعات  جميع  فيها  انخرطت  التي 
الوطنية  ــؤســســات  وامل والــهــيــئــات 

املعنية بهذا الورش.
عبد  الــعــدل  وزيــر  أكــد  مــن جانبه 
املغربية  اململكة  أن  وهبي،  اللطيف 
منظومتها  مالءمة  على  جاهدة  تعمل 
ــوال  األمـ غسيل  ملكافحة  الــوطــنــيــة 
التوصيات  مــع  ــاب،  ــ اإلره وتــمــويــل 
األربـــعـــن ملــجــمــوعــة الــعــمــل املــالــي 

والنتائج املباشرة اإلحدى عشر.
وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة تتكون 

من ممثلي القطاعات الوزارية املعنية 
وسلطات  القانون  إنــفــاذ  وسلطات 
اإلشراف واملراقبة على القطاع البنكي 
العدل،  وزارة  من  بتنسيق  واملــالــي 
الفتا إلى صياغة مشروع القانون رقم 
12.18 املغير واملتمم ملجموعة القانون 
الجنائي والقانون رقم 43.05 املتعلق 
تمت  والذي  األموال،  بمكافحة غسيل 

املصادقة عليه باإلجماع.
الوطنية  اللجنة  تنصيب  وتـــم 
املنصوص  العقوبات  بتطبيق  املكلفة 
عليها في قرارات مجلس األمن التابع 
باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحدة  لألمم 
والتي  وتمويلهما،  التسلح  وانتشار 
حوالي  وتضم  العدل،  وزارة  ترأسها 
حكومية  هيئات  بن  ما  قطاعا،   15

وقضائية وأمنية ومالية.
تطبيق  على  اللجنة  وستعمل 
تجميد  خالل  من  املالية  العقوبات 
أو  الذاتين  األشــخــاص  ممتلكات 
أسماؤهم  الــــواردة  االعــتــبــاريــن 
ــح املــلــحــقــة بــالــقــرارات  ــوائ ــل ــال ب
الصادرة عن مجلس األمن، ومنعهم 
من السفر وفق املساطر املعمول بها 

في هذا اإلطار.

الداكي

الرباط. األسبوع
  

قامت السلطات األملانية العليا بمبادرة 
شجاعة من أجل طي الخالف وإنهاء األزمة 
مع املغرب، بعدما أشادت بمبادرة الحكم 

الذاتي في قضية الصحراء املغربية.
وحسب بالغ للديوان امللكي، فقد توصل 
الرئيس  من  برسالة  السادس  محمد  امللك 
األملاني فرانك شتاينماير، بمناسبة السنة 
تحت  قام  »املغرب  أن  فيها  قال  الجديدة، 
واســعــة«، مــنــوهــا  بــإصــالحــات  قيادتكم 
بالدور املهم الذي تضطلع به اململكة فيما 
في  املستدامة  والتنمية  االستقرار  يخص 
لفائدة  الدبلوماسية  املنطقة، ومجهوداتها 

عملية السالم في ليبيا.
أن  أيضا،  األملاني  الرئيس  رسالة  وقالت 
»املغرب يعد شريكا رئيسيا لالتحاد األوروبي 
وأملانيا في شمال إفريقيا، ودور اململكة خالل 
بن  تربط  مهمة  وصل  كحلقة  املاضي  العقد 
السياسي  الصعيد  على  والجنوب  الشمال 

والثقافي واالقتصادي«.
املغربية،  الصحراء  لقضية  وبالنسبة 
إلى  رسالته  في  األملاني  الرئيس  أكد  فقد 
تعتبر  »أملانيا  أن  السادس،  محمد  امللك 
سنة  قــدم  الـــذي  ــي  ــذات ال الحكم  مخطط 
2007، بمثابة جهود جادة وذات مصداقية 
من قبل املغرب، وأساس جيد للتوصل إلى 

اتفاق لهذا النزاع اإلقليمي«.
وأشاد الرئيس األملاني بااللتزام املتفرد 
للمغرب في مجال محاربة اإلرهاب الدولي، 
وهو أمر ضروري بالنسبة لبالده وأمنها، 
معتبرا أن النموذج املغربي لتكوين األئمة 
بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على 

التطرف.
محمد  امللك  شتاينماير  الرئيس  ودعا 
السادس، إلى القيام بزيارة إلى أملانيا من 
أجل »إرساء شراكة جديدة بن البلدين«، 
ــدا جـــودة املـــبـــادالت االقــتــصــاديــة  ــؤك م
اململكة  بن  القائمة  والتجارية  والثقافية 

املغربية وأملانيا. 
امللك  إلى  األملاني  الرئيس  رسالة  وتأتي 
السلطات  غيرت  بعدما  ــســادس،  ال محمد 
تنصيب  عقب  املغرب،  تجاه  موقفها  األملانية 
االشتراكي  الحزب  بقيادة  الجديدة  الحكومة 
الديمقراطي، بتحالف مع الحزب الديمقراطي 
مخطط  أن  اعتبرت  إذ  الخضر،  وحزب  الحر 
في  مهمة  مساهمة  يشكل  الــذاتــي  الحكم 

تسوية النزاع حول الصحراء.

ألمانيا أحزاب اليسار تدق ناقوس الخطر »توبة« 
لوبي المحروقات يفجر السوق الوطنية بأثمنة خيالية 

الرباط. األسبوع
  

املحروقات  أسعار  غالء  أن  اليسار،  فيدرالية  قالت 
في  خاصة  للمواطنن،  الشرائية  القدرة  على  يؤثر 
ظل الظروف الحالية التي تعرف ارتفاع أسعار املواد 

الغذائية والخضر، مضيفة أنه من الضروري اليوم 
تعليق العمل بتحرير األسعار، والعودة لتحديد 

الحد األقصى لهوامش ربح شركات التوزيع.
وقد جاء ذلك، على لسان النائبة البرملانية 

قالت  الفيدرالية، حيث  عن  التامني،  فاطمة 
لتر  ماليير   8 حوالي  يستهلك  »املغرب  أن 
وبأسعار  سنويا،  والبنزين  الــغــازوال  من 

ماليير   6.4 عــن  تقل  ال  خيالية 
عن  يــقــل  ال  بمتوسط  ــم  درهـ

0.80 درهم في اللتر حسب 
االستطالع  لجنة  نتائج 

ودراســة  البرملانية، 

الجبهة الوطنية إلنقاذ املصفاة املغربية للبترول«.
عن  الدعم  ورفــع  األسعار  تحرير  أن  إلى  وأشــارت 
املحروقات، لم يساهم في تنزيل األسعار في ظل غياب 
اإلنتاج  وتعطيل  القطاع  في  الفاعلن  بن  التنافس 
بمصفاة املحمدية وسيطرة شركات معدودة على أكثر 
وارتفعت  والتي تضاعفت  السوق،  من  باملائة   60 من 

أرباحها بعد التحرير.
تعليق  موعد  عــن  النائبة  نفس  وتساءلت 
لتحديد  والعودة  األسعار  بتحرير  العمل 
شركات  ــح  رب لهوامش  األقــصــى  الــحــد 
مجلس  دور  تفعيل  وكـــذا  ــع،  ــوزي ــت ال
عن  بعيدا  استقالليته  وضمان  املنافسة 
الضغط،  ومراكز  السياسية  التأثيرات 
وإرساء آلية لدعم ثمن البيع للعموم في 
عبر  دراهم   8 الغازوال  ثمن  تجاوز  حالة 
من  تقترب  التي  الضريبة  من  التخفيض 
3 دراهم واعتماد الغازوال املهني 
النقل  فــي  العاملن  لفائدة 
على غرار الغازوال البحري.

أخنوش

مناقشة نفايات الدار البيضاء 
»تويـــــتر« علـــى 

الرباط. األسبوع
  

لجأت العمدة نبيلة الرميلي، إلى موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، إلعطاء تبريرات حول مشكل 
النظافة الذي يؤرق ساكنة الدار البيضاء، ويثير 
عن  املدينة  مجلس  عجز  بسبب  العامة  استياء 
التعاقد  القطاع منذ عدة سنوات، رغم  عالج هذا 

مع العديد من شركات التدبير املفوض.
موقع  على  صفحتها  فــي  الرميلي  وكتبت 
الوفاء  على  يحرصون  املسؤولن  »إن  »تويتر«: 
وجعل  النظافة،  بقطاع  للنهوض  بمسؤولياتهم 
النظافة أولوية لدى كافة املتدخلن املعنين بدعم 
واملجتمع  البيضاوية  الساكنة  لدن  من  وانخراط 
»املــجــلــس توصل  أن  أيــضــا،  وقــالــت  املــدنــي«، 
النفايات  بخصوص  للمواطنن  عديدة  بشكايات 
من  وبالرغم  املسؤولية،  باب حس  ومن  الهامدة، 
غياب مرفق خاص بالنفايات الهامدة، نعمل على 
انتظار  في  اإلشكالية  لهذه  مؤقتة  حلول  إيجاد 
الخروج بمخرج مؤسساتي يحترم االختصاصات 

والصالحيات«.

صالة العصر تشعل خالفا 
بين السيمو والزومي

الرباط. األسبوع

جدال  ــواب،  ــن ال بمجلس  عمومية  جلسة  شــهــدت 
التجمع  عن  السيمو  محمد  البرملاني  بن  ونقاشات 
الــزومــي،  خديجة  واالستقاللية  لــألحــرار،  الوطني 
التي كانت تترأس الجلسة، وذلك بعدما طلب النائب 
العدالة  لحزب  النيابية  مجموعة  عن  اإلبراهيمي 
والتنمية، بالتوقف املؤقت لألعمال واملناقشات، ألداء 
صالة العصر، إال أن البرملاني السيمو عبر عن رفضه 
لرفع الجلسة بشدة، قائال: »من يريد أن يصلي فال أحد 
على  أو  بالتقصير  يصلي  من  وهناك  ذلك،  من  يمنعه 
سفر«، داعيا من يريد الصالة إلى أن ينزل إلى أسفل 

القاعة حيث يوجد مصلى مخصص لهذا الغرض.
السيمو  الــبــرملــانــي  بــن الــنــائــب  نــقــاش   ووقـــع 
رفضت  التي  الــزومــي،  خديجة  الجلسة  ورئيسة 
االمتثال إلى طلبه، وقررت رفع الجلسة ألداء صالة 

العصر رغم احتجاجه على القرار.
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عندما نقضت الجزائر الوساطة 
اإلثيوبية المالية خالل حرب »الرمال« 

بالهجوم على مدينة فكيك

بغيوم  تتلبد  البلدين  ســمــاء  بـــدأت 
حيث  الجزائر،  استقالل  فور  املشاكل، 
أمرا  الــحــدود  ترسيم  مسألة  أصبحت 
السابق،  املستعمر  وأن  خاصة  ملحا، 
البلدين  بني  الحدود  ترك  تعمد  فرنسا، 
الخالف  إنهاء  أجل  ومن  واضحة،  غير 
بزيارة  الثاني  الحسن  امللك  قام  حبيا، 
 ،1963 ــارس  مـ  13 يــوم  الــجــزائــر  إلــى 
استقالل  بعد  نوعها  من  ــى  األول وهــي 
خاللها  املغربي  العاهل  ذّكــر  الجزائر، 
باالتفاق  بلة  بن  الجزائري أحمد  نظيره 

املؤقتة  الجزائرية  الحكومة  بني  املوقع 
بشأن   ،1961 سنة  املغربية  والحكومة 
ــني الــبــلــديــن والــتــي  وضـــع الـــحـــدود ب
يتنكر  ولم  الفرنسي،  االستعمار  خلقها 
الرئيس بن بلة لالتفاق املوقع بني بالده 
واململكة املغربية، وطلب من نظيره امللك 
الحسن الثاني، تأجيل مناقشة األمر إلى 
الدولة  مؤسسات  بناء  استكمال  حني 

الجزائرية املستقلة.
املغرب  إلى  الثاني  الحسن  امللك  عاد 
بإطالق  فوجئ  ــه  أن إال  مطمئن،  وهــو 
الجزائر حربا إعالمية ضد بالده، ومما 
جاء في الحملة اإلعالمية، أن املغرب لديه 
رأت  فيما  املنطقة،  في  توسعية  أطماع 
اململكة في االتهامات الجزائرية املدعومة 
الناصرية،  مصر  طــرف  مــن  إعــالمــيــا 
عناصر قلق تهدد وحدة البالد، وقد خلف 
الهجوم اإلعالمي الجزائري ردود أفعال 

حزب  منها  املغربية،  ــزاب  األحـ داخــل 
للمغرب  خريطة  نشر  الــذي  االستقالل، 

الكبير في جريدة »العلم«.
بعدما  ــر،  ــث أك تــطــور  ــر  األمـ أن  غــيــر 
إعالمية  بحملة  تقوم  الــجــزائــر  بــدأت 
جرائدها،  طريق  عن  فقط  ليس  أضخم، 
الرئيس  توجيه  إلى  تطور  األمر  إن  بل 
للمغرب  مباشرة  اتهامات  الجزائري 
خـــالل خــطــابــاتــه الــرســمــيــة، كــمــا شن 
الراديو الجزائري هجمات على املغرب، 
األحداث حتى وقعت  ذلك  بعد  وتطورت 
الجزائري  الجيشني  بــني  املــنــاوشــات 
واملغربي على الحدود، وحدث ما يعرف 
بداية  في  انطلقت  التي  »الرمال«  بحرب 

أكتوبر من سنة 1963.
املغرب  بني  وساطة  عن  الحديث  بدأ 
والجزائر من أجل إيقاف الحرب، وتعددت 
املحاوالت لوضع حد ملا يقع بني البلدين، 

بها  قام  التي  الوساطة  ومنها محاوالت 
الناصر،  عبد  جمال  املصري  الرئيس 
الحسن  امللك  إلــى  مذكرة  بعث  عندما 
الثاني يوم 20 أكتوبر 1963، طالبه من 
وجارتها  اململكة  بني  بوساطة  خاللها 
فإني   ..(( فيها:  جــاء  ومما  الشرقية، 
اقتراحا  عليك  أعرض  أن  لنفسي  أسمح 
باجتماع تلتقون فيه باألخ الرئيس أحمد 
بن بلة.. ولقد كان هناك اقتراح باجتماع 
وزراء خارجية املغرب وتونس والجزائر، 
ــي أن تــطــورات املــوقــف باتت  وفــي رأي
تقتضي أن يرفع االجتماع إلى املستوى 
األعلى، وأن يحضره رؤساء الدول، وأنه 
ليشرفني إذا كان ذلك مفيدا ومجديا، أن 
العربية  الجمهورية  باسم  معكم  أشارك 
املتحدة في هذا االجتماع، كذلك أتمنى لو 
شاركت فيه ليبيا الشقيقة العزيزة، ولقد 

هذا  في  أكتب  أن  لنفسي  سمحت 

كلما وقعت أزمة بين المغرب والجزائر - وما أكثرها - 
إال وكانت هناك محاوالت للوساطة من طرف عدة 

بلدان، منها من نجحت ومنها من فشلت..
عدة  هناك  كانت  البلدين،  بين  األزمــة  ضوء  وعلى  مؤخرا، 
محاوالت للصلح بينهما، منها المبادرة السعودية واإلسبانية، 
كل  وجــه  في  تعنتت  الجزائر  أن  غير  الموريتانية،  وأخيرا 
تاريخ  هو  البلدين  تاريخ  فإن  معلوم،  هو  وكما  المبادرات، 

األزمات،  عدد  اعتبار  على  بينهما  للصلح  ومحاوالت  وساطات 
برعاية   1963 سنة  كانت  األولى  ذلك،  في  مبادرتان  ونجحت 
المملكة  طريق  عن   1988 سنة  والثانية  وإثيوبية،  مالية 
العربية السعودية، غير أن هناك قاسما مشتركا بين الحدثين 
يقع يوم االحتفال بعودة العالقات بين البلدين إلى مجاريها، 
المغرب  بين  الوساطات  في  الخوض  الملف  هذا  ويحاول 

والجزائر، وطريقة احتفال هذه األخيرة بذلك.

سعد الحمريأعد الملف: 

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

تــــــاريخ تفـاصـــــيـل 

الوساطة 
بين المغرب والجزائر

الراحل الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري األسبق بنبلة لحظة التوقيع على وقف إطالق النار في إثيوبيا
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العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

بورقيبة،  الحبيب  الرئيس  إلى  الصدد 
رئيس جمهورية تونس، أرجوه أن تكون 
أتمنى  الذي  االجتماع  لهذا  تونس مقرا 
لو أمكن عقده قبل نهاية هذا األسبوع((، 
ولم تمض على هذه الرسالة سوى أربعة 
أيام، حتى أجابه امللك الحسن الثاني يوم 
))يسعدني  بالتالي:   1963 أكتوبر   24
أن أبادر بإحاطتك علما بأنني لم أتردد 
اجتماع  عقد  اقتراحكم  قبول  في  لحظة 
في تونس يحضره رؤساء ليبيا وتونس 
في  الخير  كل  وأرى  واملغرب،  والجزائر 
على  لنتعاون  فيه  ومشاركتك  حضورك 
أن  يجب  التي  املأساة  لهذه  حد  وضع 
تتظافر جهود جميع املخلصني للتخلص 
منها.. لقد تقدم أخونا الرئيس موديبو 
بوساطته  مالي،  جمهورية  رئيس  كيتا، 
في خطاب بعث به إلي، وأرى أن ينضم 
إلينا هو اآلخر على أمل أن تؤتي جهود 
خير  فيه  ملا  املــرجــوة  ثمارها  الجميع 
اإلفريقية((،  القارة  السلم والتعاون في 
املبادرة  قبل  املغرب  أن  يتضح  هنا  من 
تكن  لم  األخيرة  هذه  أن  رغم  املصرية، 
محايدة، بل كانت الداعم األول للجزائر.

املغرب  كان  التي  املحاوالت  كل  وبعد 
مكان  يكون  أن  تقرر  عليها،  منفتحا 
جمهورية  عاصمة  باماكو  هو  الوساطة 
الثاني  الحسن  امللك  توجه  حيث  مالي، 
إليها يوم 28 أكتوبر 1963، وألقى خطابا 
أكد من خالله أنه قبل الوساطة اإلثيوبية 
املالية حقنا للدماء وسعيا إلقرار السلم 
انعقد  وهكذا  الشقيقني..  الشعبني  بني 
و30   29 يومي  مالي،  عاصمة  بباماكو 
من  ــال  ك ضــم  مــؤتــمــر   ،1963 أكــتــوبــر 
سيالسي،  هيال  اإلثيوبي  اإلمبراطور 
والرئيس  الثاني،  الحسن  املغرب  وملك 
الجزائري أحمد بن بلة، والرئيس املالي 
الخالف  تسوية  قصد  كيتا،  موديبو 

القائم بني املغرب والجزائر.
الذي  االجتماع  نهاية  في  صــدر  وقــد 
ــراطــور اإلثــيــوبــي، بالغ  ــب تــرأســه اإلم
النقط  وجاءت  أكتوبر،   30 يوم  مشترك 

التي تم االتفاق عليها كما يلي:
- أوال: اإليقاف الفعلي للمعارك ووقف 
ثاني  ليلة  منتصف  من  ابتداء  القتال 

نونبر 1963.
الضباط  مــن  لجنة  تتكلف  ثانيا:   -
واإلثيوبيني  والــجــزائــريــني  املــغــاربــة 
واملاليني بتحديد منطقة تنسحب وراءها 
ويسهر  والجزائرية،  املغربية  القوات 
املراقبون اإلثيوبيون واملاليون بعد ذلك 
تلك  في  العسكري  والحياد  األمــن  على 

املنطقة.
في  اجتماع  عقد  إلى  الدعوة  ثالثا:   -
دول  خارجية  لــوزراء  ممكن  وقت  أقرب 
منظمة الوحدة اإلفريقية في أديس أبابا 
تكون  للتحكيم  خاصة  لجنة  لتشكيل 
مهمتها تحديد املسؤوليات فيما يخص 
ــة جوهر مشكل  دراس ثم  املــعــارك،  بــدء 
إيجابية  مقترحات  وتــقــديــم  ــحــدود  ال
للطرفني املعنيني باألمر لتسوية الخالف 

بصفة نهائية.
الرؤساء  قرر  ذلك،  بناء على  رابعا:   -
األربــعــة أن تــوقــف الــجــزائــر واملــغــرب 
حملتهما اإلذاعية والصحفية ابتداء من 
منتصف ليلة فاتح نونبر 1963، ويلتزم 
في  التدخل  مبدأ عدم  باحترام  الطرفان 
إلى  إضافة  للدول،  الداخلية  الشؤون 
بني  املشاكل  جميع  تسوية  مبدأ  إقــرار 

الدول اإلفريقية عن طريق التفاوض.
وفي جو من االحتفال بتوقيع االتفاق 
صباح  الثاني  الحسن  عاد  باماكو،  في 
وكان  الوطن،  أرض  إلى  املوالي  اليوم 
خالله  مــن  يعلن  خطاب  إللــقــاء  يتهيأ 

ومــا خلص  »الــرمــال«  نهاية حــرب  عن 
بإقدام  فوجئ  الكل  أن  إال  االتفاق،  له 
إطالق  وقف  اتفاق  خرق  على  الجزائر 
النار دون مبرر، عندما هاجمت القوات 
الجزائرية مدينة فكيك صباح يوم فاتح 
غير  فكيك  مدينة  أن  العلم  مع  نونبر، 

معنية باملرة بخالفات الحدود.
وفي جو الصدمة، قرر العاهل املغربي 
نفسه  يكن  لم  لكنه  الخطاب،  يلقي  أن 
أنه  خالله  من  ليعلن  سلفا  أعــده  الــذي 
بوقف  يقضي  باماكو  في  اتفاق  جرى 
إلى  فقد وجه خطابا مرتجال  االقتتال.. 
املغاربة جاء فيه: ))شعبي العزيز، كنت 

أود أن أطلعك على املحادثات التي جرت 
في باماكو، وعلى الجو الذي جرت فيه 
أحلل  أن  أود  كنت  كما  املحادثات،  هذه 
معك النتائج املهمة التي وصلنا إليها، 
ومؤملة  جــدا  خطيرة  أحــداثــا  أن  غير 
مدينة  أن  وهــي  الصباح،  هــذا  حدثت 
هي  قط،  موضع خالف  تكن  لم  مغربية 
مدينة فكيك، تعرضت صباح اليوم إلى 
هجوم من طرف القوات الجزائرية، وقد 
املعلومات  حسب  الهجوم  هــذا  خلف 
أرواح  في  خسارة  علينا،  وردت  التي 
املدينة..  هذه  في  والعسكريني  املدنيني 
املغرب  ألن  األنباء،  بهذه  فوجئت  لقد 
ومعهما  أمس  يحتفالن  كانا  والجزائر 
جمعاء،  اإلســالمــيــة  اإلفريقية  ــدول  الـ

انتهى  الـــذي  باماكو  مؤتمر  بنتائج 
باالتفاق على وقف إطالق النار((.

))لقد  خطابه:  الثاني  الحسن  وتابع 
تلك  أنتظر  كنت  لكنني  فعال،  فوجئت 
أيــدي خفية  أن  أعــرف  ألنني  األعــمــال، 
مجرمة تلعب في الخفاء وتريد أال يستقر 
لهذه  ــول  أق ــا  وأن البلدين،  بــني  السلم 
االعتداء  هذا  وراء  ماذا  الخفية:  األيدي 
والعسكريني؟  املدنيني  من  األبرياء  على 
إليها  توصلنا  التي  النتائج  هي  ومــا 
بعد سفك الدماء البريئة؟ لقد اتفقنا في 
وعلى  النار  إطــالق  وقــف  على  باماكو 
وعن  إفريقي  إطــار  في  املشكل  تسوية 

هذا  ارتضينا  وقد  املفاوضات،  طريق 
الحل، ألنه حل يوافق مبادئنا السياسية 
وما  األمن  في  رغباتنا  إلى  ويستجيب 
نطمح إليه من حسن الجوار، ولهذا، فإن 
املغرب لن يرد على العدوان، ألنه سيبقى 
وفيا التفاق باماكو.. لقد أصبحت هناك 
أمانة في عنقنا منذ أمس، وهي ميثاق 
لهذا  مخلصني  نبقى  وســوف  باماكو، 
امليثاق وال نكون من الذين خانوا األمانة 
والذين خرجوا عن إطار الدين واألسرة 

اإلفريقية واألسرة العاملية((.
وهكذا، فقد أنجح املغرب أول وساطة 
الجزائر  الجزائر، رغم سعي  بينه وبني 
في  البلدان  ودخل  املعاهدة،  نقض  إلى 

مرحلة سلم حذر.

هجوم عنيف للبوليساريو على الحزام 
األمني يوم االتفاقية الجزائرية 
المغربية بتاريخ 16 شتنبر 1988 

بوساطة سعودية، هو االحتفال 
الذي أقامته الجزائر هذا اليوم

من  مرحلة  في  والجزائر  املغرب  دخل 
نفذه  الذي  االنقالب  وقع  أن  إلى  الحذر 
بأحمد  وأطاح  بومدين  الهواري  العقيد 
بن بلة، وانطالقا من هذا التحول، ظهرت 

بوادر الصلح بني البلدين، إلى أن تم ذلك 
في سنة 1969، غير أن شهر العسل بني 
ظهرت  حيث  طويال،  يستمر  لم  البلدين 
العالقات  ودخــلــت  الــصــحــراء،  قضية 
املغربية الجزائرية مرحلة قطيعة منذ 7 
مارس 1976، على خلفية إعالن الجزائر 
فوق  الصحراوية«  »الجمهورية  قيام 
أراضيها يوم 27 مارس 1976، وقد كانت 
هناك عدة محاوالت للصلح بني البلدين، 
التي قامت بها مالي، كما دار  منها تلك 
 ،1978 سنة  خــالل  وخــاصــة  الــحــديــث، 
أن  إال  فرنسية،  ثم  أمريكية  وساطة  عن 
الوساطات  هذه  ترفض  كانت  الجزائر 
البوليساريو  بني  األمر  أن  اعتبار  على 

في  دخل  للجزائر  وليس  واملغرب، 
املوضوع.

عقد المغرب العزم على االستمرار في عالقاته مع الجزائر رغم استمرار دعمها للبوليساريو، 
غير أن األمر لم يستمر طويال، فقد أغلقت الحدود بين البلدين سنة 1994، وزاد األمر تعقيدا 

إعالن الجزائر قطع العالقات الدبلوماسية مع المغرب في شهر غشت من السنة الماضية، 
غير أن هذه الخطوة واكبها تحرك إقليمي ودولي لدعوة البلدين إلى الحوار، فقد دعت كل 

من السعودية والبحرين، الجانبين، إلى ضبط النفس وعدم التصعيد، وتغليب الحوار لحل 
الخالفات، فيما طالبت ليبيا بعقد اجتماع ألعضاء اتحاد المغرب العربي، وكذلك دعت فرنسا، 

باإلضافة إلى االتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي، واألمم المتحدة، إلى تغليب لغة الحوار..
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وبذلك استمرت القطيعة إلى سنة 1988، 
أجل  من  العربية  الوساطات  بدأت  عندما 
إلى  الجزائرية  املغربية  العالقات  إعــادة 
بــدأت  الضغط،  ــذا  ه وتــحــت  طبيعتها، 
القيام بمحاوالت خجولة  الجزائر تحاول 
تقابل بها املبادرات املغربية في هذا الباب، 
وأطلقت الجارة الشرقية دعاية لدى الدول 
بينها وبني  العالقات  أن  مفادها  العربية، 
املغرب غير مقطوعة، وأن هناك اتصاالت 

بني الدولتني.
لكن امللك الحسن الثاني، خرج مباشرة 
في بداية سنة 1988، ليكذب هذه االدعاءات 
ــراه مــع مجلة »املــصــور«  فــي حـــوار أجـ
يوم  املصريتني،  »الجمهورية«  وجريدة 
18 فبراير 1988، ذلك أنه عندما طرح عليه 
إفريقيا  التحالفات في شمال  سؤال حول 
امللك،  »جــاللــة  كالتالي:  ــان  وك الجديدة 
املالحظ أن هناك تبادال في التحالفات على 
األقل بالنسبة لليبيا، فليبيا كانت تربطها 
باملغرب معاهدة اتحاد، وهي اآلن تتحرك 
مرتبطة  كانت  فحينما  آخــر،  اتجاه  في 
باملغرب، أعلنت عن وحدة التراب املغربي 
وأوقفت تعاملها مع البوليساريو، واليوم 
ومحمد  القذافي  بــني  اجتماع  عــن  نقرأ 
عبد العزيز، واجتماع ثالثي ضم القذافي 
في  فهل  العزيز..  عبد  ومحمد  وبنجديد 
من  العنف  إلى  عــودة  هذا  يعتبر  نظركم 
فوهة  على  املنطقة  لوضع  وعودة  جديد، 
امللك  فقسم  مــاذا؟«،  أم  أخرى،  مرة  بركان 
لليبيا  جوابه إلى قسمني: األول خصصه 
الحق  لليبيا،  ))بالنسبة  كالتالي:  وكان 
تغير  أي  اآلن  لحد  منها  نر  لم  إننا  يقال، 
بعد  بيننا  وقعت  التي  الخصومة  رغــم 
انفرادية،  بكيفية  االتحاد  فسخ  قررنا  أن 
ما  وحــســب  معلوماتنا  حسب  فليبيا، 
الحياد  على  زالت  ما  الواقع،  في  نالحظ 
في  جرى  ملا  بالنسبة  أما  الباب،  هذا  في 
االجتماع الثالثي الذي انعقد، فاللـه أعلم، 
هل األخبار التي تسربت صحيحة أم غير 
صحيحة، فال يمكنني أن أحكم على األمور 
الباب،  هذا  في  الصحف  أقوال  على  بناء 
للصحافة((،  احترام  كل  أكــن  كنت  وإن 
الجواب، فخصصه  من  الثاني  القسم  أما 
لتطور العالقات املغربية الجزائرية، حيث 
كشف أن األمور ليست على ما يرام عندما 
قال: )).. ثم إن الشيء الذي يجب أن يلفت 
النظر إليه - واملسألة هنا مهمة جدا - هو 
أن إخواننا الجزائريني يوهمون إخواننا 
قاموا  الــذيــن  منهم  وبــاألخــص  الــعــرب، 
بأن  عليها،  يشكرون  محمودة  بوساطة 
املذاكرات ما زالت جارية بيننا وبينهم وما 
زال االتصال قائما... إلخ، والواقع أن شيئا 
واالتصاالت  فاملذاكرات  يكن،  لم  هذا  من 
الجانب  لدى  نجد  وال  بيننا،  اآلن  جامدة 
الجزائري أي جواب وال أي بادرة إيجابية، 
ولكن دبلوماسيتهم - وأقول دبلوماسيتهم 
العربية  الدول  توهم  أن  وتحاول  توهم   -
واإلسالمية، وباألخص القائمني بالوساطة 
جارية  زالــت  ما  املــذاكــرة  بــأن  املحمودة، 
بيننا وبينهم، وبأن األمور على أحسن ما 

يرام، وهذا مخالف للواقع((.
الدفعة  بمثابة  امللكي  التصريح  كــان 
إلى  الجزائرية،  املغربية  للعالقات  القوية 
إعادة  في  السعودية  الوساطة  أن نجحت 
البلدين،  بــني  الدبلوماسية  الــعــالقــات 
سنة  خــالل  بسرعة  األحـــداث  وتــطــورت 
املغرب  اتحاد  قيام  عن  أعلن  1988، حيث 
العربي، وفتحت الحدود البرية بني املغرب 
اتفاقيات  عدة  البلدان  ووقــع  والجزائر، 
اقتصادية بينهما لعل أهمها توقيع اتفاق 
مغربي جزائري يوم 16 شتنبر 1988، من 
أجل تنفيذ أنابيب الغاز الذي أطلق عليه 

اسم »املغرب العربي - أوروبا«.

التاريخي،  االتفاق  هذا  يوم  نفس  وفي 
تنفذها  التي  الهجومات  توقفت  وبعدما 
جبهة البوليساريو ضد املغرب مدة طويلة، 
أبت الجزائر إال أن تقدم إلى املغرب هدية 
اليوم  بهذا  االحتفال  عن  كعربون  ثمينة، 
غرة،  حني  وعلى  قامت  حيث  التاريخي، 
بهجوم  البوليساريو  جبهة  من  وحــدات 

على الجدار األمني بقطاع أم دريكة. 
ــذا الــخــصــوص، صـــدر بـــالغ عن  ــه وب
امللكية  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
 16 يوم  ))فــي  فيه:  جاء  اليوم  نفس  في 
البوليساريو بهجوم  1988، قامت  شتنبر 
على الجدار األمني بقطاع أم دريكة، وقد 
كتيبتني  من  تتألف  العدو  ــوات  ق كانت 
محمولتني، وكتيبة مجهزة مدعمة بسالح 
املــدفــعــيــة، وبــعــد مــعــارك ضــاريــة دامــت 
و50  الخامسة  من  أي  ساعتني،  من  أزيد 
دحر  تم  الثامنة،  الساعة  غاية  إلى  دقيقة 
حصيلة  وكانت  ومالحقتها،  العدو  قوات 

املواجهات في كال الجانبني كالتالي: 
 124 الــعــدو:  خسائر  يخص  فيما   )1
من  غنيمة  أسرى،  وأربعة  قتيال وجريحا 
عتاد مهم متحرك ومن املدرعات من بينه 
»سبيع  للدبابات  مضادة  صواريخ  قاذفة 
املضادة  الفرنسية  للصواريخ  موازية   »9
للدبابات »ميالن« والتي ظهرت ألول مرة 
يخص  فيما   )2 العمليات.  ساحة  فــي 
خسائر القوات املسلحة امللكية: 51 شهيدا 

و95 جريحا((.
الــعــزم على  املــغــرب  ذلـــك، عقد  ورغـــم 
رغم  الجزائر  مع  عالقاته  في  االستمرار 
أن  غير  للبوليساريو،  دعمها  استمرار 
األمر لم يستمر طويال، فقد أغلقت الحدود 
بني البلدين سنة 1994، وزاد األمر تعقيدا 
إعالن الجزائر قطع العالقات الدبلوماسية 

السنة  مــن  غشت  شهر  فــي  املــغــرب  مــع 
واكبها  الخطوة  هــذه  أن  غير  املاضية، 
البلدين  لــدعــوة  ــي  ودولـ إقليمي  تــحــرك 
السعودية  من  كل  دعت  فقد  الحوار،  إلى 
النفس  ضبط  إلى  الجانبني،  والبحرين، 
لحل  الــحــوار  وتغليب  التصعيد،  وعــدم 
الخالفات، فيما طالبت ليبيا بعقد اجتماع 
ألعضاء اتحاد املغرب العربي، وكذلك دعت 
األوروبــي  االتحاد  إلى  باإلضافة  فرنسا، 
العربية  والجامعة  اإلفريقي  واالتــحــاد 
واألمـــم  اإلســـالمـــي،  ــتــعــاون  ال ومنظمة 
فما  الــحــوار،  لغة  تغليب  إلــى  املتحدة، 
مصير هذه الدعوات؟ وهل تتحول إحداها 

إلى وساطة تنهي األزمة بني البلدين؟
مباشرة بعد إعالن الجزائر قطع عالقاتها 
مع املغرب، بدأت اململكة العربية السعودية 
العمل من أجل الوساطة بني البلدين، حيث 
األمير  السعودي،  الخارجية  وزير  أجرى 
محادثات  ســعــود،  آل  فــرحــان  بــن  فيصل 
الجزائري  نظيريه  مع  منفصلة  هاتفية 
وهكذا   ..2021 غشت   27 يــوم  واملغربي 
في  للسعودية  جديد  دور  عن  الحديث  بدأ 
الــوســاطــة بــني املــغــرب والــجــزائــر، حتى 
بزيارة  الــســعــودي  الخارجية  وزيــر  ــام  ق
أن  عن  الحديث  وكثر  الجزائر،  إلى  عمل 
موضوعها األساسي هو بالضبط الوساطة 
نفى  الزيارة،  خالل  أنه  غير  البلدين،  بني 
والصحراء  العربي  املغرب  لدول  »املبعوث 
عمار  الــجــزائــريــة«  بالخارجية  الغربية 
وزير  زيــارة  أعمال  جــدول  تضمن  بالني، 
فرحان  بــن  فيصل  السعودي  الخارجية 
بني  للخالف  الرياض  وساطة  بــالده،  إلى 
ذاته، في  الجزائر واملغرب، وقال املسؤول 
الوساطة  موضوع  ))إن  لإلعالم:  تصريح 
التي تحدث عنها اإلعالم، لم ُيطرح أساسا، 

ألنه لم ُيدرج ضمن جدول أعمال الزيارة((، 
الشك  قطعت  أن  تلبث  لم  الجزائر  أن  غير 
باليقني، عندما أوضح الرئيس الجزائري، 
بثت  محلية،  إعالم  وسائل  مع  مقابلة  في 
مساء يوم 10 أكتوبر 2021 أنه: ))لن نقبل 
خارجيتنا  وزير  املغرب..  مع  وساطة  بأي 
العرب  الخارجية  وزراء  اجتماع  في  أكد 
املوضوع في  إدراج هذا  األخير، على عدم 
أن  يجب  ))ال  وأضــاف:  األعمال((،  جدول 
نساوي بني الضحية والجالد وبني املعتدي 
بأي شيء  نتلفظ  لم  عليه.. نحن  واملعتدى 
كانت  للمغرب..  الترابية  بالوحدة  يمس 
عام  الجزائر  ضد  عدائية  سوابق  هناك 
1963 مباشرة بعد االستقالل عن فرنسا... 
لهم  ويقدم  اإلرهابيني  يــأوي  كان  املغرب 
الدعم لضرب الجزائر. في كل عام أو عامني 

كانت هناك أعمال عدائية ضد الجزائر((.
من  وخصوصا  الحديث،  بدأ  ومؤخرا، 
عن  الجزائريني،  املعارضني  بعض  طرف 
وبني  بينها  وسيط  عــن  الــجــزائــر  بحث 
عن  تحدث  منهم  العديد  أن  حتى  املغرب، 
الرئيس  من  طلب  الجزائري  الرئيس  أن 
بينه  الوسيط  بدور  يقوم  أن  املوريتاني 
وبني املغرب، ومنهم أنور مالك، الذي أذاع 
هذا الكالم عبر قناته الخاصة على وسائل 
هذه  ستنجح  فهل  االجتماعي،  التواصل 
وما  فعال؟  كانت  إن  املوريتانية  املبادرة 
إعــادة  أجــل  من  الجزائرية  الشروط  هي 

العالقات بينها وبني املغرب؟
واضحة،  املغرب  أن شروط  نعلم  نحن   
فقد أوضحتها اململكة مؤخرا لقوى عظمى 
يدعم  واضح  موقف  وهي  أملانيا،  ومنها 
الجزائر  ستقبل  فهل  الصحراء..  مغربية 

بهذه الشروط؟
فلننتظر ما ستقوله سنة 2022.

دخل المغرب والجزائر في مرحلة من الحذر إلى أن وقع االنقالب الذي نفذه العقيد الهواري 
بومدين وأطاح بأحمد بن بلة، وانطالقا من هذا التحول، ظهرت بوادر الصلح بين البلدين، إلى أن تم 

ذلك في سنة 1969، غير أن شهر العسل بين البلدين لم يستمر طويال، حيث ظهرت قضية الصحراء، 
ودخلت العالقات المغربية الجزائرية مرحلة قطيعة منذ 7 مارس 1976، على خلفية إعالن الجزائر قيام 

»الجمهورية الصحراوية« فوق أراضيها يوم 27 مارس 1976، وقد كانت هناك عدة محاوالت للصلح 
بين البلدين، منها تلك التي قامت بها مالي، كما دار الحديث، وخاصة خالل سنة 1978، عن وساطة 
أمريكية ثم فرنسية، إال أن الجزائر كانت ترفض هذه الوساطات على اعتبار أن األمر بين البوليساريو 

والمغرب، وليس للجزائر دخل في الموضوع.

تبون
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كواليس صحراوية

كرة القدم تسبق السياسة 

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

الصحراء.. مغربية 
 رسالــة أمــراء قــطر 

بوجــدور  مــن 
بوجدور. األسبوع

  
لم  الزالـــت  قطر  ــة  دول أن  مــن  الــرغــم  على 
التي  والخليجية  العربية  بــالــدول  تلتحق 
مثل  والداخلة،  بالعيون  قنصلياتها  افتتحت 
الحضور  أن  إال  والبحرين،  واألردن  اإلمارات 
يجسده  املغربية  بالصحراء  الوازن  القطري 
بالدوحة،  الرباط  تجمع  التي  العالقات  عمق 
ملك  من  املوجهة  الشكر  رسالة  آخرها  كان 

البالد إلى أمير قطر.
إقليم  صــحــراء  فــي  أيــامــا  قضى  أن  وبعد 
بوجدور، عاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
الحالي  األمــيــر  ووالـــد  السابق،  قطر  أمير 
الشيخ تميم بن حمد، ونجله جوعان بن حمد، 

عاد إلى العاصمة القطرية الدوحة.
جماعة  بمحمية  عطلته  األمــيــر  وقــضــى 
البعيدة عن مدينة بوجدور بحوالي  الجريفة 
80 كيلومترا، ملمارسة هواية الصيد بواسطة 
أسسها  التي  الطيور  محمية  وهي  الصقور، 
الصيد  ــة  ــواي ه ملــمــارســة  ــان  ــوع ج ــر  ــي األم
كان  التي  املحمية  نفسها  وهــي  بالصقور، 
املغرب  إلى  املاضي  يناير  في  أتى  قد  األمير 
من أجل تدشينها ألول مرة، والتي تمتد على 
املرة  كيلومترا، وليست هذه هي   80 مساحة 
األمير جوعان جزء  فيها  التي يقضي  األولى 
رئيس  تفضل  حيث  املغرب،  في  عطلته  من 
باستضافته  أبا،  العزيز  عبد  بوجدور  بلدية 

بإقامته الفاخرة.

كواليس سقوط طائرة استطالعية تابعة 
لـوزارة الصيد البحري قـرب الداخـلة 

عبد اهلل جداد. الداخلة
  

أن طائرة  الداخلة،  مدينة  أكد مصدر من 
البحري،  الصيد  لوزارة  تابعة  استطالعية 
بسواحل  األخيرة  الجمعة  يوم  سقطت  قد 
مدينة  شــمــال  »أنــتــريــفــت«  الصيد  قــريــة 

الداخلة.
ــرة  طــائ ــإن  ــ ف املـــصـــدر،  ذات  وحـــســـب 
االستطالع كان ربانها قد أشعر برج املراقبة 
مما  تعطل،  قد  الطائرة  محركات  أحد  بأن 
الحادث،  مكان  إلــى  تتجه  املروحية  جعل 
من  يتكون  كان  الذي  الطاقم  إنقاذ  تم  حيث 
ثالثة أشخاص )ربان ومساعده ثم مصور(، 
لتغرق  يديه،  في  بكسور  أصيب  الربان  إال 

بعد ذلك الطائرة، حسب ذات املصدر.

لــإشــارة، فــإن الــطــائــرة هــي مــن نــوع 
ثالث  بني  من   ،)Defender( »ديفندر« 
عهد  في  اقتنائهم  تم  استطالع  طــائــرات 

للصيد  وزيــرا  كان  ملا  الصميلي  سالم  بن 
في  الطائرة  كانت  وقد  البحرية،  واملالحة 

عملية استطالعية بسواحل املنطقة.

العيون. األسبوع 
  

من  أصبح  طائرة  أن  الداخلة،  مدينة  مصدر من  أكد 
واملغرب  للصحراء  الجزائري  املبعوث  على  املستحيل 
العربي، عمار بالني، اتهام اإلعالم املغربي بنشر معلومات 
الدبلوماسي  أشــار  املنصرم،  دجنبر   26 ففي  كــاذبــة، 
لم تحدد حدود  العربية  الدول  »جامعة  أن  إلى  الجزائري 

الدول األعضاء«، في إشارة إلى تقسيم خريطة املغرب.
خريطة  بنشر  العربية  الجامعة  لقرار  كان  وقد 
وتوالت  الجزائر،  على  الصادم  وقعه  كاملة،  املغرب 
توحيد  تفرض  التي  واالتــحــادات  الهيآت  ــرارات  ق
االتحاد  نشر  بينها  ومن  العربي،  املغرب  خريطة 

اإلفريقي لكرة القدم بدوره على موقعه خريطة كاملة 
خريطة  وأرفــق  املغربية،  الصحراء  تضم  للمغرب، 
الكاملة  الخريطة  نشر  ويأتي  بحدودها،   اململكة 
أياما  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  قبل  من  للمغرب 
لألمم،  إفريقيا  كــأس  نهائيات  انطالق  قبل  قليلة 

بالكاميرون، من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

االتحاد االفريقي ينضم للهيئات
التي تعترف بخريطة المملكة المغربية 

أمام  يتانيا  مور
»خيار ثالث« في قضية 

المغربية  الصحراء 

العيون. األسبوع 

أكـــد وفـــد حــركــة »صــحــراويــون 
لقاءاته  خــالل  ــســالم«،  ال أجــل  مــن 
بالعاصمة  أجــراهــا  التي  العديدة 
املوريتانية نواكشوط، أن ملوريتانيا 
فرصة ملمارسة الحياد اإليجابي في 
املغربية،  الصحراء  حول  الصراع 
وتعزيز  »حــمــايــة  مــن خــالل  وذلـــك 
حركة  تجسده  الذي  الثالث،  الخيار 
ــســالم،  صـــحـــراويـــون مـــن أجـــل ال
لحل  التوصل  في  املتمثل  ونهجها 

وسط مع اململكة املغربية«.
طرف  من  الحركة  وفد  واستقبل 
أحمد ولد داداه، زعيم تجمع القوى 
املعارضة،  قادة  وأحد  الديمقراطية 
الجمهورية  مــؤســس  شقيق  وهــو 
داداه،  ولــد  املــخــتــار  املــوريــتــانــيــة 
تشكيل  ــم  ــي زع مــنــصــور  وجــمــيــل 
االئتالف  مكونات  أحد  »تــواصــل«، 
الذي يدعم الحكومة الحالية للرئيس 

املوريتاني محمد ولد الغزواني.
وأعـــربـــت كـــافـــة الــشــخــصــيــات 
تأييدها  عن  املوريتانية،  السياسية 
ــصــحــراء  ــحــل ســلــمــي ملــشــكــل ال ل
املغربية، مؤكدين أن املنطقة تحتاج 
ــذي  ــر ال ــالل الــســالم، األمـ إلـــى إحـ
للشعبني  العليا  املصالح  سيخدم 
وكافة  واملــوريــتــانــي،  الــصــحــراوي 

شعوب املغرب العربي.

الفاضلة  ربــهــا،  نــداء  لبت 
ــيـــدة لــطــيــفــة  املـــرحـــومـــة الـــسـ
ــوم  ــ ــرحـ ــ الـــــــرغـــــــاي، زوجـــــــــة املـ
التي  العدلوني،  علي  موالي 
كانت من بني أوائل خريجات 
املــــدرســــة الـــوطـــنـــيـــة لــــــإدارة 
الـــعـــمـــومـــيـــة والـــــتـــــي عـــرفـــت 
بــاســتــقــامــتــهــا أثـــنـــاء مــزاولــة 
املـــهـــام الـــتـــي أســـنـــدت إلــيــهــا، 

من بينها مديرة الشؤون اإلدارية واملالية 
أحمد  السيد  يرأسه  كــان  الــذي  بالبرملان 
الوطني  االحتاد  عصمان، وعضوة مكتب 
لنساء املغرب الذي كانت تترأسه األميرة 

لال فاطمة الزهراء.
األليمة،  املناسبة  وبهذه 
يـــتـــقـــدم الـــســـيـــد الــســاحــلــي 
ــه  ــ ــازيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــــبــــــد احلــــــــــــــق، بـ
ــة جلـــمـــيـــع أفــــــراد  ــالــــصــ اخلــ
ــــص إلـــى  ــاألخـ ــ الـــعـــائـــلـــة، وبـ
ــيــــدة خــديــجــة  أخـــتـــهـــا الــــســ
الرغاي، الفاعلة اجلمعوية 
وعـــضـــوة جــمــعــيــة أصـــدقـــاء 

املعهد الوطني لألنكولوجيا.
الــفــقــيــدة وأســكــنــهــا فسيح  رحـــم اهلل 

جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الداخلة. األسبوع 
  

جهة  مجلس  رئيس  ينتظر  لم 
الخطاط  الذهب،  وادي  الداخلة 
الدفع  دون  يطول  الوقت  ينجا، 
عليه  وافق  أن  سبق  ما  بأجرأة 
حول  الجهة،  وأعــضــاء  مكتب 
إعداد برنامج التنمية الجهوية، 
فتح  عــن  لــإعــالن  والتحضير 

الهيئات  الترشيح لعضوية  باب 
الهيئة  تضم:  التي  التشاورية 
املكلفة باملساواة وتكافؤ الفرص 
املكلفة  والهيئة  النوع،  ومقاربة 
الشباب،  واهتمامات  بقضايا 
وهــيــئــة إنـــعـــاش االقــتــصــاد 
وتشجيع االستثمارات بالجهة.

وكان الخطاط قد وجه رسائل 
ــاج  ــ ــر اإلدم ــ ــى وزي مــبــاشــرة إلـ
الصغرى  واملقاولة  االقتصادي 
يونس  والــكــفــاءات،  والتشغيل 

في  نفسه  وجد  الذي  السكوري، 
الوقفات  أمــام  حقيقي  امتحان 
املعطلني  من  عدد  ينظمها  التي 
عن  الباحثني  الشواهد  وحاملي 
بالداخلة  تــرأس  والــذي  العمل، 
تنزيل  حــول  التشاوري  اللقاء 
-2021 الــحــكــومــي  الــبــرنــامــج 
2026 الخاص بمجال التشغيل 
ــم  ــصــادي ودع ــت واإلدمـــــاج االق
املبادرة الفردية، حيث استعرض 
استراتيجية وزارته أمام رؤساء 

والبرملانيني  املنتخبة  املجالس 
والفاعلني في الحقل االقتصادي.
على  بنعمر،  ــي  ــوال ال ــد  وأكـ
التشاوري  اللقاء  هــذا  أهمية 
املناخ  سيوفر  ــذي  ال الجهوي 
املناسب لدعم املقاوالت الصغرى 
ــصــادي  ــت جـــدا واإلدمــــــاج االق
الذهب،  وادي  الداخلة  بجهة 
ــى مــؤهــالت  ــتــوفــر عــل الــتــي ت
ــرة، وديــنــامــيــة  ــي ــب طــبــيــعــيــة ك

سوسيواقتصادية مهمة.

تنزيل اتفاقيات التشغيل بين السكوري والخطاط 

الشكاف يخرج من عنق الزجاجة 

الداخلة. األسبوع
  

شكاف،  سيداتي  التجمعي  نجح 
في أن يحافظ على أغلبيته املتكونة 
عضوا،   11 أصل  من  أعضاء   7 من 
غرفة  رئاسة  يفقد  أن  كــاد  أن  بعد 
الداخلة  بجهة  التقليدية  الصناعة 
خالل  شكاف  وقــال  الــذهــب،  وادي 
االستثنائية  الدورة  أشغال  ترأسه 
أن  األخــيــر،  اإلثــنــني  يــوم  املنعقدة 

وتفهما  تــوافــقــا  عــرفــت  ــدورة  ــ الـ
ملــســؤولــيــة األعـــضـــاء فــي الــدفــع 
التنموي  النموذج  برنامج  بعجلة 
التغطية  تعميم  فــي  واالنـــخـــراط 
كما  التقليديني،  للصناع  الصحية 
تمت املصادقة على النظام الداخلي 
برسم  امليزانية  ومــشــروع  للغرفة 

سنة 2022.
الـــدورة حــضــور سبعة  وعــرفــت 
على  باإلجماع  صــادقــوا  أعــضــاء، 
أعمال  جدول  ضمن  املدرجة  النقط 
األعضاء  باقي  تخلف  فيما  الدورة، 

عن الحضور.
الشكاف
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اإلفــالس 
يهدد الوكاالت

وكالة  صاحب  عمر،  بلهاشمي 
وزيرة  تصريحات  انتقد  أسفار، 
التي قالت أن الحكومة  السياحة 
القطاعات  دعم  في  تشرع  سوف 
املتضررة مثل الفنادق وأصحاب 
املتضرر  بينما  السياحي،  النقل 
ــه،  رأيـ فـــي  ــطــاع  ــق ال فـــي  األول 
ــاالت األســفــار واملــرشــد  ــ هــم وك
السياحي، مشيرا إلى أن الفنادق 
في  وتعمل  الصيف  في  تشتغل 
عطلة نهاية األسبوع مع املغاربة 

ولديها مردودية مستمرة.
والــو  »حنا  بلهاشمي:  وقــال 
وقفنا واإلغالق األخير كان زلزاال 
كبيرا وقع ألصحاب الوكاالت ألن 
األمور كانت بدات تتاخذ مجراها 
وبدينا شيئا نتنفس بعد 18 شهرا 
في  اشتغلنا  بحيث  اإلغالق،  من 
جاء  ثم  ونونبر،  أكتوبر  شهري 

اللي  دجنبر،  شهر  ديال  اإلغالق 
ــاالت  وك أصــحــاب  عند  مــعــروف 
األسفار، أنه شهر رواج والحركة، 
يعادل  معامالت  رقم  كيحقق  ألنه 
السنة،  من  املائة  في   10 حتى   8
ألنه يتزامن مع العطلة الدراسية 
العمرة،  ورحالت  امليالد  وأعياد 
الناس يفضلون قضاء  بزاف  ألن 

العمرة خالل رأس السنة«.
جميع  أن  بــلــهــاشــمــي  ــد  ــ وأك
مادية  أزمــة  في  األسفار  وكــاالت 
ــى في  ــة األولـ خــانــقــة، ألن األزمـ
مارس 2020، كانت لدى الجميع 
تحمل  على  واالستطاعة  القدرة 
الحجر الصحي واملصاريف، لكن 
اآلن القدرة املادية لم تعد متوفرة، 
اإلفالس،  حافة  على  الجميع  ألن 
الوكاالت  أربــاب  أن  إلــى  مشيرا 
الضرائب  تسديد  لهم  يمكن  ال 
والقروض التي حصلوا عليها من 
قبل الدولة واألبناك، ألن الظرفية 
الرحالت  تعليق  ظل  في  صعبة 
الكراء  واجبات  وتراكم  الجوية، 
الضمان  صندوق  في  واالنخراط 

االجتماعي.

ومنصات مشاكل 
 غير قانونية

الكثير من العاملني في القطاع 
ــي مجال  ف الــســيــاحــي، خــاصــة 
من  يشتكون  واألسفار،  الطيران 
واألربـــاح  املــاديــة  املداخيل  قلة 
 ،2021 املنصرمة  السنة  خــالل 
الــرحــالت  تعليق  كــثــرة  بسبب 
أمــام  الــحــدود  وإغـــالق  الجوية 
ــب واملــواطــنــني  الــســيــاح األجــان
املــغــاربــة الــقــاطــنــني بــالــخــارج، 
الشيء الذي جعل أرباب الوكاالت 
والفنادق يعيشون سنة صعبة .

إيمان  أكدت  السياق،  هذا  في 
ــة أســفــار  ــال ــرة وك ــدي ملــرانــي، م
الــربــاط  جهة  جمعية  ورئــيــســة 
ســال الــقــنــيــطــرة، عــلــى ضـــرورة 
تعاني  الــتــي  املشاكل  معالجة 
باملغرب،  األسفار  ــاالت  وك منها 
ســنــوات،  ــدة  ع منذ  واملــتــراكــمــة 
تم  ــذي  ــ ال ــون  ــان ــق ال بينها  ــن  م

الوكاالت،  إشراك  بدون  تمريره 
اإللكترونية  املنصات  وانتشار 
زادت  عوامل  كلها  األجنبية.. 
والحالة  الوضعية  تفاقم  من 
عليها  أصبحت  التي  املزرية 
وكالة  كل  أن  مبرزة  الوكاالت، 

مستخدمني  خــمــســة  لــديــهــا 
ــالت ومــنــاصــب  ــائ وتــحــمــل ع
مباشرة،  وغير  مباشرة  شغل 

متسائلة أين سيذهبون؟
جائحة  أن  ملراني،  وأضافت 

»كورونا« جعلت املشاكل 

التي  الحالية  الفترة  خالل  صعبة  مشاكل  السياحي  القطاع  يعيش 
يكبد  الذي  الشيء  وأوروبا،  المغرب  بين  الجوية  الرحالت  إغالق  تعرف 
بيع  عملية  توقف  بسبب  كبيرة  مادية  خسائر  األسفار  وكــاالت  ــاب  أرب
التذاكر، مما وضع المئات منهم على حافة اإلفالس، ال سيما في ظل 
الكراء والضرائب وأجور المستخدمين. الديون والقروض وتكاليف  تراكم 

التدابير  من  يشتكون  السياحي  القطاع  في  العاملين  من  الكثير 
واإلجراءات التي تتخذها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتعليق الرحالت 
انعكاسات  إلى  يؤدي  مما  األوروبية،  الدول  وبقية  المغرب  بين  الجوية 

السياحي،  القطاع  فــي  تعمل  التي  الــمــقــاوالت  مصير  على  سلبية 
والمرشدين  السياحي  والنقل  الفنادق  ــاب  وأرب األسفار  وكــاالت  مثل 

التقليديين. والصناع  السياحيين، 
والمشاكل  المعاناة  من  دوامة  وسط  القطاع  في  العاملون  ويبقى 
والمصاريف  والمستخدمين،  المساعدين  وحقوق  والبنكية،  الضريبية 
التي  األخرى، في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم وتسوية المشاكل 

فيها. يتخبطون 
خالد الغازي إعداد:

السياحي  القطاع 

يحــتــــضر

شبح اإلفالس 
د  يـــهـــــد
وكـــاالت 
األســــفار 

والمــقاوالت

ربــورتاج

تخرج  لم  السياحي،  المجال  في   2021 سنة  حصيلة  إن 
المقاوالت  من  لعدد  واإلفـــاس  الكساد  قاعدة  عن  بعد 
منظومتنا  في  والهام  الحيوي  المجال  هذا  في  النشيطة 
السياحية  الصناعة  مكونات  واجهت  حيث  االقتصادية، 
ببادنا عدة صعوبات ذات الصلة بالظرفية الوطنية والدولية 
كانت  والتي   »19 »كوفيد  فيروس  تداعيات  عن  الناتجة 
القطاع  دينامية  على  سلبية  واجتماعية  اقتصادية  أثار  لها 

ببادنا السياحي 
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القطاع  منها  يــعــانــي  الــتــي 
ــى الـــســـطـــح، من  ــل ــو ع ــطــف ت
اإللكترونية  املنصات  بينها 
داخل  تشتغل  التي  األجنبية 
املغربي  املنتوج  البلد وتسوق 
وتتاجر في الرحالت الداخلية 
وتأخذ  أخــرى،  إلى  مدينة  من 
ثم  الصعبة،  بالعملة  عموالت 
يذهبون  الذين  الفنادق  أرباب 
ويعرضون  مباشرة  للزبون 
مضيفة  ــار،  األســع ــل  أق عليه 
العشوائية  يعيش  القطاع  أن 
ــرة الــصــفــحــات  ــثـ ــب كـ ــســب ب
»الــفــايــســبــوكــيــة« واملــواقــع 
في  تشتغل  الــتــي  األجــنــبــيــة 
الــقــطــاع ومــنــافــســة الــفــنــادق 
الذاتيني..  األشخاص  وبعض 
كلها إشكاليات تزيد من تفاقم 
قبل  األســفــار  ــاالت  وك معاناة 
 ،»19 فيروس«كوفيد  انتشار 
فترة  فــي  املــشــاكــل  زادت  ثــم 
أصــحــاب  لتشمل  الــجــائــحــة 
الوكاالت والعاملني والجميع.

الدعم  املتحدثة  وانــتــقــدت 
الحكومة  قبل  من  املقدم  املالي 
حاجيات  لسد  يكفي  ال  والذي 
ألفي  ــم  ــ »دع ــة:  ــل قــائ األســــر، 
نعطيه  املــبــلــغ  هـــذا  درهــــم.. 
نحن  يكفيه،  لن  مسؤول  ألي 
تمثيلية  لدينا  ليس  لألسف 
لتدافع  وحاضرة  قوية  وطنية 
ومطالبنا، منذ  حاجياتنا  عن 
نناضل،  ونحن  سنوات  أربــع 
هذه  ظل  في  يتم  أن  يعقل  هل 
الجوي  املجال  الظروف إغالق 
ــام  أم ــاس  ــن ال ــع  ووضـ لشهر 
سنؤدي  كيف  مجهول،  مصير 

الضرائب؟«.

يحتضر قطاع  

املراقبني  من  العديد  حسب 
واملهنيني، فإن قطاع السياحة 
أصــابــه  ــطــاع  ق ــر  ــب أك يعتبر 
الجائحة،  فترة  خــالل  الشلل 
بسبب سياسة إغالق الحدود، 
ــاب مــقــاربــة اقــتــصــاديــة  ــي وغ
بالقطاع وعدة  للنهوض  فعالة 

مجاالت أخرى متضررة.
ــران، مــســؤولــة  ــبـ حــيــاة جـ
وكالة لألسفار، أكدت أن قطاع 
السياحة بصفة عامة، يحتضر 
ــادق،  ــن ف مــكــونــاتــه:  بجميع 
وكاالت أسفار، النقل السياحي، 
وكــاالت  املطاعم، الرياضات، 
كـــراء الــســيــارات، املــرشــديــن، 
حيث  التقليديني،  والصناع 
واملــهــن  األنــشــطــة  جميع  أن 
تعيش أزمة خانقة، مضيفة أن 
إلى  ماسة  حاجة  في  القطاع 
إنعاش املجال، عبر تخصيص 
الدعم من قبل الحكومة لضمان 
االستمرار، خاصة وأن الجميع 

يعاني في صمت منذ عامني .
ــى أن  ــارت جــبــران إلـ ــ وأشـ
حافة  على  ــاالت  ــوك ال ــاب  أربـ
لهم  يمكن  وال  اليوم،  اإلفالس 
والضريبة  الضرائب  تسديد 
يشتغلوا  لم  ألنهم  الدخل،  عن 
باإلضافة  السنة،  هــذه  خــالل 
إلى أن العاملني واملستخدمني 
ــن يــشــتــغــلــون مــعــهــم،  ــذيـ الـ
يــعــيــشــون ظــروفــا ومــشــاكــل 

صعبة، بسبب عدم قدرتهم على 
تسديد قروض السكن وقروض 
األزمة، مطالبة  في ظل  أخرى، 
القضائية  املساطر  بإيقاف 
بالقطاع،  العاملني  حــق  فــي 
ألنه  الضرائب،  أداء  وتعليق 
من غير املقبول تأدية الضريبة 
ونشاط القطاع متوقف، حسب 

تعبيرها.
بوشعيب  وجــه  جانبه،  من 
إلى  نــداء  وكالة،  مدير  رزان، 
من  الحكومة  فــي  املسؤولني 
القطاع  إلنــقــاذ  التدخل  أجــل 
يحتضر،  ــذي  ــ ال الــســيــاحــي 
خاصة في ظل استمرار األزمة 
كامل  »مع  قائال:  سنتني،  منذ 
من  حلول  أي  نجد  لم  األسف، 
طرف املسؤولني في الحكومة، 
هناك غياب تام، رغم أن لدينا 
يتوصلوا  أن  نتمنى  مطالب 
في  لها  االستجابة  وتتم  بها 
التجاوب  عدم  ألن  وقت،  أقرب 
خطيرة  مشاكل  إلــى  سيؤدي 
كبير  عــدد  إفــالس  أبرزها  من 

من الشركات السياحية«.

إفــــالس 
للوظائف وفقدان 

ــة  ــظــم ــن ــر امل ــريـ ــقـ أفـــــــاد تـ
السياحي  للنقل  الديمقراطية 
واملنظمة الديمقراطية للمقاهي 
واملطاعم، أن جميع املؤسسات 
بالقطاع،  والعاملني  والشركات 
بمرحلة حرجة وصعبة  يمرون 

جدا يهددها شبح اإلفالس.
حصيلة  أن  التقرير،  وكشف 
ــال  ــجـ املـ فــــي   2021 ــة  ــنـ سـ
عن  بعد  تخرج  لم  السياحي، 
لعدد  واإلفــالس  الكساد  قاعدة 
النشيطة في هذا  املقاوالت  من 
ــام في  ــه املــجــال الــحــيــوي وال
حيث  االقتصادية،  منظومتنا 
الصناعة  مــكــونــات  واجــهــت 
ــة بـــبـــالدنـــا عــدة  ــي ــاح ــســي ال
صعوبات ذات الصلة بالظرفية 
عن  الناتجة  والدولية  الوطنية 
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والتي كانت لها أثار اقتصادية 
واجتماعية سلبية على دينامية 

القطاع السياحي ببالدنا.
إلى  تقرير املنظمتني  وأشار 
عرفت  السياحية  الحركة  أن 
السياح  عدد  في  كبيرا  تراجعا 
االنــخــفــاض  وأدى  األجــانــب، 
الدولي  السفر  الحاد في حركة 
إلى خسارة كبيرة لكل املكونات 
سياحي  نقل  مــن  السياحية، 
ــوادي  ــ وفـــنـــادق ومــطــاعــم ون
ــرهــا خــســارة  تــكــبــدت عــلــى إث
الصحية  األزمــة  بسبب  كبيرة 
ــا«،  ــورونـ ــي فــرضــتــهــا »كـ ــت ال
السياحة  قــطــاع  عــانــى  حيث 
من  يعاني  زال  وال  املغرب  في 
خسر  وقد  الجائحة،  تداعيات 
خالل  دوالر  مليارات   4 نحو 

العام املاضي.
وأضاف ذات التقرير، أن كافة 
الوطنية،  السياحة  مكونات 
الفنادق  في  أساسا  واملتمثلة 
واملطاعم  السياحي  والــنــقــل 
ووكاالت  والنوادي  السياحية 
السياحيني  األسفار واملرشدين 

وأربــاب  التقليدية  والصناعة 
ــارات، كـــل هــذه  ــيـ ــسـ كــــراء الـ
خانقة،  أزمة  تعيش  القطاعات 
ــطــوارئ  ال حــالــة  قــيــود  بفعل 
إغالق  بعد  وخاصة  الصحية، 
ــبــريــة  ــة وال ــجــوي ــدود ال ــحـ الـ
السياحة  وجــه  في  والبحرية 
السياحة  ــى  وحــت ــعــاملــيــة،  ال
الداخلية الضعيفة لم تسلم من 
الصحية  الطوارئ  حالة  قيود 
أجل  التلقيح من  وفرض جواز 

السفر والتنقل.
تنظيم  الــتــقــريــر إلــى  ــا  ودعـ
ــوار  ــ ــرة وطـــنـــيـــة وحـ ــاظـ ــنـ مـ
بإشراك  مؤسساتي،  اجتماعي 
ــني والـــفـــرقـــاء  ــي ــن ــه ــة امل ــافـ كـ
واالقتصاديني،  االجتماعيني 
إلعادة تشكيل شامل للمنظومة 
الــوطــنــيــة، حتى  الــســيــاحــيــة 
التداعيات  تجاوز  لها  يتسنى 
وقصد  لــلــجــائــحــة،  السلبية 
الحركة  استمرار  على  الحفاظ 
اتخاذ  في  السياحية واإلسراع 
الــتــدابــيــر الـــالزمـــة ملــســاعــدة 

الشركات السياحية.

أكدت إيمان لمراني، مديرة وكالة أسفار ورئيسة جمعية جهة الرباط سال 
القنيطرة، على ضرورة معالجة المشاكل التي تعاني منها وكاالت األسفار 

بالمغرب، والمتراكمة منذ عدة سنوات، من بينها القانون الذي تم تمريره 
بدون إشراك الوكاالت، وانتشار المنصات اإللكترونية األجنبية.. كلها عوامل 

زادت من تفاقم الوضعية والحالة المزرية التي أصبحت عليها الوكاالت

وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة



شهادات من
الرواد
الطيب  بن  حمزة  الدكتور  إعــداد  من  كتاب  من 
الكتاني والدكتور عبد هلل بنصر العلوي، نقتطف هذه 
الفقرة للرائدين الكبيرين: )).. ومن ثم يمكننا القول 
أن شخصية الشاعر قد ظلت متوارية خلف شخصية 
وانسحاب  الفني  البعد  ذوبان  يعني  ال  وهذا  الفقيه، 
لم  الفقيه  املنافسة.. وكأن شخصية  دائرة  الشعر من 
من  تمنعه  أن  أو  الشاعر  تلغي شخصية  أن  تستطع 
الفنية معاناة وخياال وإبداعا.. فقد  ممارسة طقوسه 
عباءة  تحت  من  الفني  حضوره  يمارس  الشاعر  ظل 
صهوة  ويركب  الجمال  تمثال  يغازل  وظل  الفقيه، 
االلتزام  من  جو  وفي  الوقار،  من  إطــار  في  الخيال 
والقلب  العقل  ارتضاها  التي  األخالقية  باملعايير 

والذوق، وأقرها الدين وقيم املجتمع(( انتهى.
فقرة من مقدمة كتاب »القطف الداني من أشعار 

آل الكتاني«. 

ــار اخـــتـــصـــاصـــات وصـــاحـــيـــات  فــي إط
مــنــتــخــبــي اجلــمــاعــة واملــنــصــوص عــلــيــهــا يف 
املتعلقة  املـــادة  اجلــمــاعــي، السيما  الــقــانــون 
بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر الـــازمـــة حلــفــظ صحة 
ــان عــلــيــهــم تـــوعـــيـــة الـــنـــاس  ــ الـــربـــاطـــيـــن، كـ
منهم  املثل  وإعطاء  الكامل  اللقاح  بأهمية 
بــتــعــلــيــق يف مــــقــــرات اجلــــامــــعــــة ومــجــلــس 
الــعــمــالــة واملـــقـــاطـــعـــات، نــســخ مـــن بــطــاقــات 
ــات  ــاعــ جــــــــوازات تــلــقــيــحــهــم، لــتــبــديــد اإلشــ
ــتـــردديـــن يف حــمــايــة أنــفــســهــم  ولــتــحــفــيــز املـ
اهــتــمــامــهــم  ولـــتـــأكـــيـــد  األوان،  ــوات  ــ فــ قـــبـــل 

بالرباطين.

في المشروع امللكي الذي حول الرباط 
بحي  يرتقي  بأن  تقرر  األنــوار،  مدينة  إلى 
يدعمه  بامتياز،  ثــقــايف  حــي  ــى  إل احملــيــط 
يف وســطــه تــواجــد أكــبــر مــركــب ثــقــايف يف 
تنزيل  تنفذ  لم  اجلماعة  أن  إال  العاصمة، 
الــصــواب عندما  بــل جانبت  الــقــرار،  هــذا 
عالقة  ال  ــؤون  شـ يف  باستغالله  سمحت 
املجاور  احلي  يتنافس  واليوم  بالثقافة،  لها 
أن  على  املقاطعة،  من  ومببادرة  العكاري، 
قاعتني  بتخصيص  ثقافيا  شريكا  يــكــون 
»سينما  هما:  الثقافية  للشؤون  للسينما 

احلمراء« و»سينما الصحراء«.

»زهــوى«  السينمائية  القاعات  جوهرة 
بسبب  رونقها  تفقد  تكاد  اليوسفية،  بحي 
اإلغاق الذي شل أنشطتها منذ عقود، فيا 
اليوسفية  مقاطعة  منتخبو  فــكــر  لــو  لــيــت 
الكراء  وجــه  على  الستغالها  املــوضــوع،  يف 
أنه  ننسى  أن  دون  الثقافية،  التظاهرات  يف 
وقــاعــة  للثقافة  دار  تــوجــد  الــتــقــدم  يف حــي 

مغطاة، هما أيضا يف عطلة دائمة.

تتوفر على قاعاتها  بينما جل األحياء 
املدينة  حــي  يعاني  والرياضية،  الثقافية 
جــراء  الــعــاصــمــة،  يف  حــي  أكــبــر  العتيقة، 

حرمانه من مثل هذه القاعات.
فيها  يضاهيه  ال  سكانية  بكثافة  حــي 
أي حي، ومع ذلك ال يتوفر على أي مرفق 
ثقايف، بالرغم من وجود مدارس وثانويتني 
ــان من  تــوقــفــت واحـــدة عــن الـــدراســـة، وكـ
لألنشطة  مقر  إلى  مؤقتا  حتويلها  املمكن 

الثقافية والرياضية لشباب احلي العتيق.
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التفاصيل،  أدق  يهمل  ال  الـــذي  الــتــاريــخ  ــه  إن
خصوصا إذا تعلق األمر بمملكتني جارتني ارتبطتا 
واالحــتــرام  والــتــآزر  التعاون  بــأواصــر  قــرون  منذ 
الرباطيني  فــجــل  املــشــتــرك..  واملــصــيــر  املــتــبــادل 
األندلسيني يحتفظون بأسمائهم األصلية التي تعود 
إلى أصولهم من املدن اإلسبانية منبع فروعهم، مثل 
والقرطبي،  وبالمينو،  والروندا،  بالفريج،  عائالت: 
األخــرى ال  األســمــاء  ومــئــات  وطــريــدانــو، ودينية، 
لم  العرقي  الرابط  وهــذا  بنشرها،  املجال  يسمح 
تذوبه السنون، بل تحول إلى قنطرة تربط البعيدين 
ومن  اإلسبانية،  اململكة  وعند  عندنا  بجذورهم، 
أوالدها اآلالف ازدادوا وترعرعوا في شمال وجنوب 
اململكة وخلدوا آثارهم كما خلد أبناؤنا في الضفة 

األخرى أثمن وأرفع اإلنجازات املعمارية.
اآلثــار  يتعدى  ــذي  ال التاريخي  الرصيد  وهــذا 
املعمارية إلى ما هو أهم إلى عالقة الدم بني الشعبني 
اإلسباني واملغربي، لم يتوقف جامدا عنده، بل شق 
تأطرت  وقد  اململكتني  مدن  منه  لتتواصل  طريقه 
بداية  في  اهتمت  منتخبة  بلدية  بمجالس  وتنظمت 
بالتخطيط  وهــنــاك،  هنا  الديمقراطية،  املمارسة 
إلحياء صلة الرحم بني الجيران وأبناء العمومة، بل 
إشبيلية  مدينة  بني  أخوتها  بإعالن  العالم  فاجأت 

عاصمة األندلس والرباط عاصمة اململكة.
وكانت الذكرى 800 لتأسيس صومعة الخيرالدة 
لدعوة  مناسبة  األندلسية،  البلدية  خلدتها  والتي 
للمشاركة في احتفاالت  بلدية مقر صومعة حسان، 
بني  املتبادلة  الكلمات  تجاوزت  وفيها  الذكرى،  تلك 
اإلدارية  البلدية  العالقات  والرباطيني  اإلشبيليني 
أسماء  وتؤكدها  بينهما،  التاريخية  األخــوة  إلى 

والوسط  الشمال  في  املتداولة  األندلسية  العائالت 
التي  الرباط،  العاصمة  في  خصوصا  والجنوب، 
شيد أجدادها وعلى خط مستقيم وتصميم هندسي 
وحسان،  الــخــيــرالــدة،  هــي:  صومعات   3 مــوحــد، 
عمدة  اقــتــرح  االحــتــفــاءات،  تلك  ــي  وف والكتبية، 
وهيأ  الــربــاط،  مــع  التآخي  وبــإلــحــاح،  إشبيلية، 
األول:  بنده  في  ينص  التآخي  هذا  لعقد  نموذجا 

»يعلن الطرفان للتاريخ أخوتهما الدائمة«.
التوقيع على األخوة، تطلب  3 سنوات من  وبعد 
الرباط،  مع  التآخي  رسميا  مدريد  العاصمة  بلدية 
وهي بذلك تعبر عن محبة ورغبة كل اإلسبانيني في 
بناء  في  ساهم  مما  اململكتني،  شعبي  إلى  التقرب 
جسر من التعاون الجاد والثقة التامة بني البلدين، 
ففي بداية االستقالل، انسحبت »جمهورية« إسبانيا 
من شمالنا الذي كانت تحتله وكررت العملية وهي 
الجنوبية،  أراضينا  فــي  جمهوري،  نظام  تحت 
وعادت الشرعية امللكية إلى شعب اإلسبان لتتقوى 
القانونية،  حــدودهــا  على  ولتطمئن  بمملكتنا، 
عندما  لوحدتها  ومساندتنا  وفائنا  على  واطمأنت 
األم  الوطن  عن  االنفصال  منها  انفصاليون  حاول 
فكان  والجنوبية،  والشرقية  الشمالية  األقاليم  في 
موقفنا واضحا، ال لتشتيت وحدتها كما لم نضعفها 
أمام جيرانها بتجديد مطلب استرداد مدننا وجزرنا 
املحتلة، فقط كنا ننتظر منها ما سبقتها إليه أملانيا 
وأمريكا وغيرهما كثير، بـ»القول« مجددا أنها أنهت 
استعمارها في الجنوب، وتضع قنصلية لخدمة من 
جوارها  حسن  للتاريخ  لتؤكد  مستعمرين،  كانوا 
جحود  على  صبورة  وفية  ململكة  أخوتها  وصــدق 

القريبني منها.

مملكتـــين بيــن  »التــائهــة«  أسـراراألخـــوة 
العاصمة

الجماعة تهمل شيوخها ومتقاعديها

التخمينات  كــانــت  اجلــمــاعــي،  االقــتــراع  يــوم  غاية  إلى 
تــرشــح شــخــصــيــة مــعــروفــة لــرئــاســة اجلــمــاعــة، وإن لــم تكن 
ــدة يف اخــتــصــاصــات وخــبــايــا كــوالــيــس  ــ ســيــاســيــة، فــإنــهــا رائـ
واللوجستيكي،  والتقني  اإلداري  منظورها  مــن  البلديات 
فاجتاز  التخطيط..  يف  وعميق  وعــريــض  طــويــل  بــاع  ولــهــا 
العودة  باختياره  احلزبية  التزكية  ــراءات  إجـ وجنــاح  بسام 
إلى حزبه األول قبل االنسحاب منه لالتحاق بحزب ثاني 
الـــذي أيــقــظ يف الــعــاصــمــة حــراكــا غــيــر مــســبــوق باالنضمام 
ما  بن  من  وكــان  ملنتخبيه،  ملفتا  ونشاطا  منخرطيه،  إلــى 
كان، إبعاده خوفا من طموحاته احلزبية، إلى أن »استدرج« 

لتجديد انخراطه يف حزبه األول.
وقــبــل ذلـــك االقـــتـــراع، كــانــت ســيــدة بــرملــانــيــة تــخــطــط ملا 
3 سنوات قواعدها  أرست طيلة  وقد  البرملاني،  املنصب  بعد 
يف األحـــيـــاء، واســتــقــطــبــت املــتــحــكــمــن يف اســتــمــالــة أصـــوات 
لم  الـــذي  حــزبــهــا،  إلــى  وضمتهم  مقاطعات   3 يف  الناخبن 
يكن سوى حزب الشخص الذي تكلمنا عنه، وفازت السيدة 
بهذه الرئاسة لتدخل تاريخ الرباط كأول امرأة تتربع على 
قمة اجلماعة بكل هدوء، كما دخلته يف االنتخابات السابقة 

أول رئيستان ملقاطعتن هما حسان وأكدال الرياض.
وهكذا يبرز دور السياسة يف معاجلة قضايا االنتخابات، 

من ترشيح وتزكية وهي بذلك تتفوق على ما عداها.
ــيـــن، أوال  ــكـــان لـــهـــذه الـــتـــجـــربـــة صـــداهـــا عـــنـــد الـــربـــاطـ فـ
املـــرأة يف تسيير وتــدبــيــر شـــؤون العاصمة،  كــفــاءة  الكــتــشــاف 
وثــانــيــا المــتــحــان قــدرتــهــا عــلــى ضــبــط جــلــســات مجلسها.. 
وثــالــثــا مــن أجـــل جــديــد اقــتــراحــاتــهــا، ورابـــعـــا ملــعــرفــة مــدى 
أن  لها  يسبق  لم  التي  وهي  انضباط موظفيها  التحكم يف 

مارست العمل اجلماعي.
ــوم مـــن رئــاســتــهــا،  100 يــ فــمــن الــظــلــم أن نــطــالــبــهــا بــعــد 
بدأ  اجلديدة،  السنة  بداية  مع  لكن  مهامها،  على  باحلساب 
الــعــد احلــقــيــقــي إلجنــازاتــهــا يف زمـــن الــســرعــة الــتــي أبهرتنا 
الرئيسة  فتحت  اآلن،  فلحد  يــومــا،   40 يف  أجنــزت  مبشاريع 
ملفات إدارية داخلية وأكدت بذلك حضورها وغابت قراراتها 
سابقة،  رئاسات  من  ورثتها  شغيلة  من  طواقمها  لـ«تنظيف« 
تقييم  مع  واملصالح،  األقسام  قيادات  املتموقعة يف  خصوصا 
مــردوديــتــهــم وحتــلــيــل تــعــامــلــهــم مـــع املــرتــفــقــن، لــضــخ دمـــاء 
جــديــدة يف شــرايــن املــالــيــة احملــلــيــة، والـــشـــؤون االقــتــصــاديــة 
واالجــتــمــاعــيــة والــتــعــمــيــر والــتــصــامــيــم واملـــســـائـــل الــصــحــيــة 
ــة جــديــدة  ــ والــعــاقــات الــدولــيــة، ولـــم ال إحــــداث هــيــكــلــة إداريـ
بأقسام ومصالح منتجة بدال من تنظيم انتشار كل املوظفن 
الذين جمدوا يف مواقعهم منذ عقود، واالنكباب على حسن 

عمل املقاطعات: رافدة حاجيات القرب للرباطين.
ــوم كـــانـــت مـــجـــرد »عــبــاســيــة ربـــاطـــيـــة« مــضــت مـــع سنة  100 يــ
2021، فماذا ستقدم الرئيسة كهدية للرباطين يف بداية السنة 
أبــانــت عــن ذكــاء سياسي خــارق أرغــم اإلداري  اجلــديــدة؟ رئيسة 
على  الوطني،  الصعيد  على  الكبير  اجلماعي  واملنظر  احملنك 
االنسحاب من منافستها وهي التي خططت ملشروعها وجنحت 
بعد سنتن،  اليوم على طموح جديد قد حتققه  وأنظارها  فيه 
إليه هو جناحها يف مهامها الصعبة كرئيسة جلماعة  والطريق 

السياسية للمملكة. العاصمة 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

رئيسة المهام 
الصعبة

يف أول زيــارة لوفد جماعة عاصمة اململكة 
إلى الجزائر، وكانت يف ســنة 1990، برئاسة 

القطب الدكتور الكتاني، أقام ىلع شــرفه 
ســفير اململكة عبد القادر بنسليمان، مأدبة 
غــذاء بإقامته حضرها والي الجزائر العاصمة، 

وتكلــف بترتيباتها صاحب الصورة املرفقة، 
الرباطــي محمد بنمبارك، الذي غادرنا إلى 
دار البقاء يف األســبوع الفارط، بعد جهاد 

دبلوماســي لخدمة وطنه، فكان رحمه اهلل رجل 
املهام وامللفات الســرية.. تغمده اهلل بواسع 

رحمته، وأسكنه فسيح جنانه.

في البداية، البد من توضيح مسألة 
ليس  الجماعة  بكون  وتتعلق  مهمة، 
أو  وسيط  أي  املواطنني  وبني  بينها 
الرباطيني،  لكل  فهي جماعة  جمعية، 
فلها  السلطة،  مع  عالقتها  بخالف 

تراتبية إدارية ال يمكن تجاوزها.
ــذا واجــبــهــا،  ــ ــمــت، وه ــد اهــت وقـ
بــالــشــبــاب وريـــاضـــاتـــه ومــالعــبــه 
الشباب،  ودور  املالية..  ومساعداته 
تلحق  أن  الجماعة  كــادت  باملقابل، 
وهــم  النفسي  ــضــرر  ال بشيوخها 
وبناة  عــمــداء  مــن  اآلالف  بعشرات 
اإلدارات  ومؤسسي  الرباطي  الزمن 

واملرافق.
مجال  باب  املالية،  وثائقها  وفي 
افتتحته  االجــتــمــاعــيــة،  الـــشـــؤون 
األعمال  لجمعيات  مقدمة  بإعانات 
إلى  إضافة  للموظفني،  االجتماعية 
لهذه  فنعم  وامتيازات،  تعويضات 
مجرد  الجماعة  كانت  لو  اإلعــانــات 
إدارة، ولكنها تمثل الرباطيني وتدافع 
حاجياتهم  وتــحــقــق  حقوقهم  عــن 
والــضــروريــة،  امللحة  االجتماعية 
مراجعة،  ينبغي  لذلك  الفئات،  ولكل 
بهذه  املتعلق  الشق  إلــحــاح،  وبكل 
اإلعـــانـــات وهـــي كــثــيــرة ومــتــعــددة 
غير  ولكنها  واألهـــداف،  العناوين 
بدون  عقود  منذ  لتستمر  مضبوطة 

مخطط واضح يحدد ويضبط نوعية 
وأحقية  ومردوديتها  مساعدة  كل 
إقــصــاء  دون  مــنــهــا  املــســتــفــيــديــن 
وأغلبهم  الحقيقيني  للمستحقني 
أي  مــن  ومهمشني  بــل  مــحــرومــون، 

إعانات عينية. 
فإذا كان موظفو الجماعة محميني 
دافــعــي  ــوال  ــ أم بفضل  اجــتــمــاعــيــا 
ــؤالء الــدافــعــني،  الــضــرائــب، فــإن هـ
بقاء  دوام  استمرار  على  املصوتني 
تحولت  األسف  مع  التي  جماعتهم، 
موظفيها  إلـــى  بكرمها  وانــتــقــلــت 
من  األصــل  وتجاهلت  ومنتخبيها 
كبار  والتنظيم:  والتأطير  اإلعانات 
أفنوا  الــذيــن  واملــتــقــاعــديــن،  الــســن 
خدمة  سبيل  في  وضحوا  أعمارهم 
يستحقون  بذلك  وهــم  عاصمتهم، 
بدونهم  التي  بلديتهم  من  الرعاية 
واملالعب  فالقاعات  لتكون،  كانت  ما 
ــواد  بــأنــواعــهــا وتــجــهــيــزاتــهــا، واملـ
كلها  والرحالت..  املتنوعة  الرياضية 
قليلة في حق شبابنا الذي ال يرضى 
ولن يقبل بأن يفترش اآلباء واألجداد 
تراب األزقة ليمضوا الوقت في لعب 
لعبة »الضاما« أو الكارطة«، املتنفس 
طول  الجلوس  من  للهروب  الوحيد 
البرودة،  وقساوة  املنزل،  في  الوقت 
املطير،  الفصل  في  أما  امللل،  وغزو 

فتتضاعف معاناتهم.. هذه الشريحة 
املعذبني  مــن  اآلالف  عــشــرات  منها 
ــي كــل املــقــاطــعــات،  فــي صــمــت وفـ
لها  التي  الجماعة  دور  يأتي  وهنا 
االجتماعية،  بالشؤون  مكلف  قسم 
أكثر  ولها  اجتماعية  مــراكــز  ولها 
اجتماعية،  لجنة  وذاك،  ــذا  ه مــن 
اجتماعية  لجان  مقاطعاتها  وفــي 
كل  في  تتدخل  اجتماعية  ومصالح 
شيء إال في مآسي وحدانية املسنني 
املقعدين،  واملــرضــى  واملتقاعدين 
وأصــحــاب الــعــاهــات.. هـــؤالء هم 

وضمان  والتأطير  باإلعانات  األولى 
تنقالتهم، وعلى نفقة الجماعة مراكز 

للترويض تحت تصرفهم.
فكفانا إذن من الهدر املالي في ما 
ال ينفع الساكنة، وكفى من استخدام 
باملاليير..  لـ»التبراع«  الشباب  ورقة 
فهم يفضلون راحة آبائهم وأمهاتهم.
الخيالية  الــنــفــقــات  نحلل  ولـــم 
تمولها  التي  االجتماعية  للمراكز 
بمركز  فقط  لنذكر  الرباط،  ميزانية 
و600  بمليار  سنويا  يتوصل  واحد 

مليون من أموال الرباطيني.

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

أسبوعيات كريم إدبهي

نصبر  أن  وعلينا  املــغــرب  بتمثيل  فــخــور  الــزلــزولــي 
عليه، ألنه اآلن ليس ميسي أو مبابي

الناخب الوطني خاليلوزيتش عن العب برشلونة

تواضع شوية، حتى أنت ماشي كلوب أو أنشيلوتي.

الشيبي وبانون يف الئحة االنتظار
الناخب الوطني

بقاو فقاعة االنتظار!!

ماذا أعطى املنتخب الرديف؟
الصباح

ر«؟ نسولوك أنت يا السي »امُلَنظِّ

لن أعد املغاربة بالتتويج اإلفريقي
خاليلوزيتش

»عالش جايبينك«، ياكما عارضني عليك؟

بطولة الضباب!!
الصباح

عالش كتكلم ياكما على لندن؟

خاليلوزيتش يرضخ لضغط اإلجنليز...
مواقع

راه اإلجنليز هاذو ماشي زياش وال مزراوي اللي حكرتو 
عليهم...

غيرت خطتي ضد أوملبيك خريبكة
طاليب، مدرب أولمبيك أسفي

آش من خطة عندك؟ راه غير صدقات وربحتي.

الفوز على الوداد له طعم خاص
السالمي، مدرب الفتح الرباطي

آش من طعم، ياك غير 3 نقط، ياكما ربحتي لفربول؟

عقود النجوم تستفز الوداد...
الصباح

اهلل يهديكم آش من جنوم، النجوم راهم فالسماء..

نهائيات كأس إفريقيا لألمم )الكاميرون 2022(

المنتخب المغربي في مواجهات قوية

الحــســـم ســـاعــــة  دقــت 

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

في  مبارياته  الوطني  املنتخب  يفتتح 
تحتضنها  التي  إفريقيا  كــأس  منافسات 
فبراير   6 إلــى  يــنــايــر   9 مــن  الــكــامــيــرون 
في  الغاني،  املنتخب  ضد  بمباراته  القادم، 
بالندية  شك،  بدون  ستتسم  قوية  مواجهة 

بني املنتخبني.
األيام  في  عاش  الــذي  الوطني  املنتخب 
التي  املتفاوتة،  األحـــداث  بعض  األخــيــرة 
زيــاش  كإبعاد  عليه،  تــؤثــر  ال  أن  نتمنى 
الزلزولي،  الشاب  رغبة  وعــدم  ومـــزراوي، 
العــب بــرشــلــونــة، فــي املــشــاركــة فــي هــذه 
حتى  أو  املقال(،  أسفل  )انظر  النهائيات 
في  التكناوتي  الوداد  حارس  على  املناداة 
الذي أصيب  الزنيتي  لتعويض  آخر لحظة، 
الرجاء  فريقه  مباراة  خالل  يده  في  بكسر 
ضد املغرب الفاسي، بعد اصطدام عنيف مع 

زميله اجبيرة.
كل هذه األشياء لن تؤثر على األسود، الذين 
استعدوا بما فيه الكفاية لهذه املنافسة، كما 
الناخب الوطني، البوسني خاليلوزيتش،  أن 
عن  اختارها  التي  مجموعته  في  كثيرا  يثق 
بدى  حيث  )نحترمها(،  شخصية  قناعات 
خرجاته  كل  في  األخيرة  اآلونــة  في  متفائال 
اإلعالمية، بل إنه وعد الجمهور املغربي بأن 

منتخبه سيحقق ما هو منتظر منه...
في  سنواجهه  الــذي  الغاني  املنتخب 
سبق  فقد  عنا،  غريبا  ليس  األولى،  املباراة 
املباريات،  من  العديد  خالل  ضده  لعبنا  أن 

ونعرفه جيدا كما يعرفنا هو.
كل  عن  غنية  عام  بشكل  الغانية  فالكرة 

بكأس  فاز  أن  ملنتخبها  سبق  وقد  تعريف، 
ليبيا  في  آخرها  مرات،  أربع  لألمم  إفريقيا 
الجامعة  لرئيس  تصريح  وفي   ،1982 سنة 
لبعض  أوكــراكــو،  كيرت  السيد  الغانية، 
بالده  منتخب  فإن  الدولية،  اإلعالم  وسائل 
إلى  ويسعى  الــكــفــايــة،  فيه  بما  استعد 
منتخب  وأن  الكاميرون،  في  التاريخ  كتابة 
»النجوم السوداء« سيكون رقما صعبا في 

هذه التظاهرة.
سيسعى  اآلخــر  هــو  املغربي  املنتخب 
هذا  وأن  و»الجغرافية«،  التاريخ  لكتابة 
له  حاليا،  عليه  نتوفر  الذي  الجديد  الجيل 
من اإلمكانات واملواهب ما تخول له الذهاب 
بعيدا في هذه البطولة، ولم ال ربط املاضي 
غابت  التي  الكأس  بهذه  والفوز  بالحاضر، 

عنا منذ سنة 1976 من القرن املاضي.
األولى  مباراته  وبعد  الوطني،  املنتخب 
يناير،   14 الجمعة  يوم  غانا، سيواجه  ضد 
مفاجأة  يعتبر  الذي  القمر،  جزر  منتخب 
يخسره،  ما  لديه  وليس  البطولة،  هــذه 

يعتبر  النهائيات  هذه  في  فحضوره 
البلد،  لهذا  كبيرا  مكسبا 

الذي يخطو ببطء نحو 
وبإمكانه  ــواء،  األضــ

الحصان  يــكــون  أن 
األســــود فـــي هــذا 

العرس الكروي.
عــــــلــــــى 

ــوم،  ــم ــع ال
ــل  ــا ك ــ ــن ــ ل

الثقة في 

منتخبنا 
يعرف  الــذي 

كثيرا ما ينتظره 
وما يجب القيام به.

املنتخب  وراء  كلنا 
املغربي.

الغائب، الثنائي 
مزراوي وزياش

...

جدول وتوقيت مباريات األسود في المونديال اإلفريقي

اإلثنين 10 يناير

الجمعة 14 يناير

الثالثاء 18 يناير

المغرب - غانا: على الساعة الخامسة زواال.

المغرب - جزر القمر: على الساعة الخامسة زواال.

المغرب - الغابون: على الساعة الثامنة ليال.

من له مصلحة في تضخيم قضية الزلزولي؟
كثر الحديث في الساعات 
العب  اعتذار  عن  األخيرة 
عبد  الــواعــد،  برشلونة 
الــصــمــد الـــزلـــزولـــي، عن 
نهائيات  ــي  ف ــة  املــشــارك
وعن  لألمم،  إفريقيا  كأس 
مع  البقاء  في  رغبته 
برشلونة،  فريقه 
ــث عــن  ــح ــب ــل ل
مدربه  إقناع 
تــــشــــافــــي 
بمؤهالته، 
ــيــكــســب  ل
مـــكـــانـــا 
ــا  ــي رســم
داخـــــــل 

الفريق.
اعتذار هذا الالعب، استغله البعض وحوله إلى 
»مندبة« يتباكون بدون سبب وكأن هذا الالعب هو 

الذي سيمنحنا كأس إفريقيا.
والذي  مالل،  بني  مدينة  ابن  الزلزولي،  حق  من 
حمل قميص املنتخب املغربي في فئة الشبان، )من 
عن  يدافع  أن  يريد  الذي  املنتخب  يختار  أن  حقه( 
ألوانه، لكن هذا األخير لم يقفل الباب، بل أراد فقط 
مع  يتواجد  الذي  الكروي،  مستقبله  على  التركيز 
املجموعة  ضمن  يكون  أن  بإمكانه  وأنه  برشلونة، 

الوطنية خالل شهر مارس.
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  رئيس  رد 
بأن  له  قاله  كان حاسما وصارما، حينما  وكعادته، 
في شهر  وليس  اآلن  إليه  حاجة  في  بالده  منتخب 
مارس، علما أن الالعب هو الذي اتخذ هذا القرار، 

وليس إدارة فريقه برشلونة.

بدايته  في  مازال  العب  على  اللغط  هذا  كل  ملاذا 
الكروية، ومازال يبحث عن ذاته؟

يعش  ولم  اإلفريقية،  األدغال  يخبر  لم  الزلزولي 
املنتخب  العــبــو  عاشها  الــتــي  الجحيم  ســاعــات 
منتخبها  ملواجهة  بغينيا  حلوا  حينما  الوطني 
الذي  العسكري  االنقالب  الذي تصادف مع  املحلي، 

عرفه هذا البلد.
ملاذا كل هذا التهويل، الذي ال يخدم مصلحة كرة 
القدم الوطنية، والذي ينم عن عدم احترام الالعبني 

املتواجدين حاليا بالكاميرون.
أكبر  دائــمــا  وسيبقى  ــان  ك املــغــربــي  املنتخب 
عال  مهما  ــب  الع أي  ــن  وم ــزلــزولــي،  ال مــن  بكثير 
الالعبني  لكل  الدافئ  الحضن  هو  فاملنتخب  شأنه، 
املقتنعني بحمل القميص الوطني والدفاع عنه، ألن 

حب الوطن ال يباع وال يشترى.
»وكفى هلل املؤمنني القتال«.

شكر على تعزية

ــدم  ــقـ ــتـ تـ
عـــــائـــــالت 
الــســبــاعــي، 
أشـــــاشـــــي، 
الــعــكــوري، 
ــد،  ــي ــب ــوع ب
ــزازي،  ــي ــف ال
ــي،  ــوش ــع ــل ب
اجلـــزولـــي، 
الــســكــوري، 
ــاف،  ــ ــص ــ وإن
ــر  ــكـ ــشـ ــالـ بـ
ــان  ــن ــت واالم
لــــكــــل مــن 

ــم يف  ــ ــاه ــ واس
زوج  التاج،  أحمد  الكولونيل  املرحوم  وفاة 
األوســدي،  السباعي  نزهة  لــال  الفقيدة 
يسكن  أن  تــعــالــى،  الـــبـــاري  ــن  م طــالــبــني 
الفقيد واسع جناته، وأن يلهم ذويه الصبر 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الصورة وفدائـــيون...حديث  أبطـــال 
... أبطال كبار

... رجال من طينة أخرى
... مقاومون، فدائيون حقيقيون

هــؤالء  يستحقها  أخــرى  وصــفــات 
خير  وطنهم  مثلوا  الذين  الالعبني، 
إفريقيا  ــأس  ك نهائيات  فــي  تمثيل 
إثيوبيا  احتضنتها  الــتــي  لــألمــم، 
نصيب  من  اللقب  وكــان   ،1976 سنة 

العتيد. منتخبنا 
البلد  بهذا  الوطني  الفريق  حــل 
عسكري  انقالب  من  تــوا  خــرج  الــذي 
هيال  باإلمبراطور  أطيح  ينسى،  ال 

سيالسي، وعرف حمامات من الدم.
األولــى  مبارياته  منتخبنا  أجــرى 
التي  الــصــغــيــرة،  ــردوار  ــ دي بمدينة 
بشكل  وشــجــعــوا  ســكــانــهــا  تــفــاعــل 
كان  ــذي  ال الوطني  الفريق  تلقائي 
تحت  ماراديسكو،  الروماني  يدربه 
ورئيس  الــوطــنــي  الــنــاخــب  ــراف  إشـ
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
املرحوم الكولونيل املهدي بلمجدوب.

ضمن  الوطني  املنتخب  يكن  لــم 
التي  البطولة،  بهذه  للفوز  املرشحني 
املنتخبات  من  العديد  مشاركة  عرفت 
غينيا،  نيجيريا،  كمصر،  الــقــويــة، 
وكاريزما  عزيمته  أن  إال  السودان... 
وإصرار  بلمجدوب،  الوطني  الناخب 
مشرف،  بشكل  الظهور  على  الالعبني 

بشكل  ساهما  أساسيني  عاملني  كانا 
منافسيه،  جميع  تخطي  فــي  كبير 
اإلثيوبية  العاصمة  إلــى  والــســفــر 
الدور  مباريات  لخوض  أبابا،  أديس 

الثاني واألخير.
ــى أديـــس أبــابــا،  قبل الــوصــول إل
طائرة  الوطني  املنتخب  بعثة  امتطت 
مهترئة، كادت أن تتحطم في األجواء 

اإلثيوبية، لوال لطف هلل.
كأس  نهائيات  من  الثاني  الــدور 

إفريقيا لألمم في نسختها »اإلثيوبية« 
على  وكان  بطولة،  شكل  على  أجريت 
بالتعادل  يكتفي  أن  الوطني  املنتخب 
له  فتأتى  الــكــأس،  بهذه  للفوز  فقط 
ذلك في األنفاس األخيرة بفضل هدف 
الدفاع  العــب  سجله  ــذي  ال التعادل 
شباك  في  بابا،  الجديدي،  الحسني 
متقدما  كــان  الــذي  الغيني  املنتخب 

بهدف لصفر.
الكأس  بهذه  الوطني  املنتخب  فاز 

سنة  منذ  ننتظر  ومازلنا  الثمينة، 
ذلك  إلــى  ينضاف  ثانيا  لقبا   ،1976

اللقب اليتيم.
فأل  النسخة  هذه  تكون  أن  نتمنى 
الــذي  الــحــالــي،  منتخبنا  على  خير 

ننتظر منه الشيء الكثير.

كأس إفريقيا 1976 )إثيوبيا(

* املغرب - السودان: 2-2
األهداف: الشريف - أبو علي

* املغرب - الزايير: 0-1
األهداف: الزهراوي

* املغرب - نيجيريا: 1-3
العربي  التازي،  فــراس،  األهــداف: 

أحرضان.

الدور الثاني

* املغرب - مصر: 2-1
األهداف: فراس، الزهراوي

* املغرب نيجيريا: 1-2
األهداف: فراس، الكزار.

النهائية: املباراة 

 املغرب - غينيا: 1-1
األهداف: بابا.
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ينبغي  الحرير«،  »طريق  ملعرفة 
التاريخ  ــراءة  وقـ الــتــاريــخ،  قـــراءة 
شكل  الحرير«  ))»طريق  أن  تقول 
حياة  شــريــان  طويلة،  قــرون  قبل 
دول  وإلــى  من  الصينية،  للتجارة 
عام  منذ  الصني  وتحاول  العالم، 
2013، إحياء هذا الطريق، إليصال 
طريقة  وأســرع  بأسهل  بضائعها 
عبر  العالم،  قــارات  لجميع  ممكنة 
ومــبــادرة  وبــحــري،  بــري  طريقني، 

بينغ،  جني  شي  الصيني،  الرئيس 
التي تحمل هذا االسم، تعتمد على 
مع  بالتعاون  تحتية  بنى  إنشاء 
التاريخ،  إلى  وبالعودة  دولــة،   68
من  مجموعة  هــو  الــطــريــق  فــهــذا 
املترابطة  والبرية  البحرية  الطرق 
السفن  تسلكها  كانت  بعضها  مع 
ــا  ــ ــل بــني الــصــني وأوروب ــواف ــق وال
لتجارة الحرير والتوابل والعطور.. 
ويبلغ طوله 12 ألف كيلومتر تقريبا، 

ويبدأ من املراكز التجارية في شمال 
الصني لينقسم إلى فرعني: األول هو 
الطريق الشمالي عبر شرق أوروبا 
مدينة  إلى  وصوال  األسود  والبحر 
الجنوبي  أما  اإليطالية،  البندقية 
والــعــراق  ســوريــا  عبر  يمر  فــكــان 
والبحر  مصر  إلى  وصوال  وتركيا 
األبيض املتوسط.. يغذي الطريقان 
وإفريقيا((  أوروبــا  قارتي  من  كال 

)املصدر: وكاالت(.

ــم  ــاه وفـــي تــعــريــف آخــــر: ))س
السنني،  آالف  منذ  الحرير«  »طريق 
ــمــو والــتــكــامــل  ــن فـــي تــحــقــيــق ال
البنى  مستوى  على  االستراتيجي 
التحتية، وكذلك التنمية االقتصادية 
خالل العقود املاضية، إلى أن حدث 
الجديدة  املسارات  بسبب  التراجع 
التجارة  التي اعتمدت عليها حركة 

الدولية، كما ساهم الطريق في 
من  للعديد  ــار  االزدهـ تحقيق 

في  مشتركة  اتفاقية  مؤخرا  والصين  المغرب  وقــع 
من  كثيرا  أن  غير  والطريق«،  »الحزام  مبادرة  تنفيذ  إطار 
التاريخي  العمق  إلى  تنتبه  لم  اإلعالمية،  التغطيات 
ناصر  كان  وإذا  قرون،  إلى  أصوله  ترجع  الذي  النوع،  هذا  من  التفاق 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزيــر  بوريطة، 
من  الموقع  فإن  المغربي،  الجانب  عن  وقع  قد  بالخارج،  المقيمين 
الجانب الصيني كان هو نينغ جي، نائب رئيس لجنة التنمية واإلصالح 

في جمهورية الصين الشعبية.
التاريخية  بالمعطيات  اإللمام  الحرير«،  »طريق  عن  الحديث  ويفرض 
الخاصة بهذا الموضوع، باعتبار أن »طريق هذا االتفاق« تعد جزء من 

الصراع الكبير بين أمريكا والصين.. هل خطر ببالك مثال أن انسحاب 
محاربة  هو  هدفه  أفغانستان،  من  األمريكية  العسكرية  القوات 
إفشال  في  واشنطن  فرغبة  نعم،  الجديدة«؟  الحرير  طريق  »مشروع 
شراكة الصين مع العديد من الدول المجاورة، وتخريب مبادرة »الحزام 
والطريق« بكامل فروعها، يؤكدها وضع مدينتين مهمتين في يد 
كانت  التي  المبادرة  طريق  على  تقعان  مدينتان  وهما  »طالبان«، 
تسمى قديما »طريق الحرير«، هما كابول )التي يطلق عليها اسم 
جوهرة الشرق( وننغرهار، حيث موقع »َهّده« األثري الذي يعد مهد 

الحضارة البوذية.
إعداد : سعيد الريحاني

المشروع الذي يرعب أمريكا وأوروبا 

المغرب يلعب ورقة »طريق الحرير« 

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

إخباريتحليل 
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املصرية  منها  القديمة،  الحضارات 
والهندية،  والرومانية  والصينية 
فضال عن االلتقاء والتنوع الثقافي 
أثرى  ما  وهــو  الفكري،  والتبادل 
الساحلية  املــدن  في  الحياة  أيضا 
كخط  توقف  وقد  للطريق،  املحاذية 
ملحة  )املصدر:  للحرير((  مالحي 

عبد هلل /جريدة »الرياض«(.
قبل طرح السؤال عن موقع املغرب 
فــي اتــفــاق مــن هــذا الــنــوع، يمكن 
القول من الناحية االستراتيجية ما 
العالم  يحياه  ما  ضوء  ))في  يلي: 
وتكنولوجي  تقدم صناعي  من  اآلن 
والعصور  السابقة  األزمــنــة  فــاق 
العالم  إجماع  نشهد  لها،  الالحقة 
الطريق،  هــذا  إحــيــاء  إعـــادة  على 
تكون  أن  إلى  تسعى  دولة  كل  لكن 
كنوع  الطريق  لهذا  تجاريا  مركزا 
مــن االســتــراتــيــجــيــة االقــتــصــاديــة 
الطريق  هذا  إحياء  يمر  فهل  لها.. 
االجتماعات  بدأت  هنا  من  بسالم؟ 
الظفر  إمكانية  حــول  واملؤتمرات 
بأن تكون كل دولة هي مركز تجاري 
الطريق((  هذا  أجــزاء  بني  ورابــط 

)نفس املصدر(.
وسبق للرئيس الصيني أن ترأس 
بمشروع  للتعريف  كبيرا  اجتماعا 
عنوان  تحت  والطريق«،  »الحزام 
بمشاركة  ــر«  ــحــري ال طـــرق  »قــمــة 
وتــهــدف  ــدا،  ــل ب  150 ــن  ع ممثلني 
ــهــا الــتــســويــق  الــصــني مـــن خــالل
محورا  ستجعلها  التي  للمبادرة 

العاملية،  االقــتــصــاديــة  للعالقات 
باسم  رسميا  املشروع  و))يــعــرف 
مبادرة  وهو  والطريق«،  »الحزام 
»طريق  أنقاض  على  قامت  صينية 
ربط  إلى  ويهدف  القديم،  الحرير« 
استثمار  عــبــر  بــالــعــالــم  ــصــني  ال
البنى  ــي  ف ــدوالرات  ــ ــ ال ــارات  ــي مــل
الحرير  طريق  طول  على  التحتية 
األوروبــيــة،  بالقارة  يربطها  الــذي 
ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في 
بناء  ذلك  ويشمل  البشرية،  تاريخ 
حديدية  وسككا  وطــرقــات  مــرافــئ 
ومناطق صناعية(( )املصدر: موقع 

الجزيرة/ 2021/8/17(.
مثله  استثناء  ليس  إذن،  املغرب 
ــدول التي  ــ ال ــن  مــثــل مــجــمــوعــة م
»طريق  على  أرجلها  وضع  تحاول 
في  سهل  األمــر  هل  لكن  الحرير«، 
الجيوستراتيجية؟  الحسابات  ظل 
أمام  املطروحة  الخيارات  هي  وما 

املغرب؟
سبق،  السؤال  هذا  عن  الجواب 
والــحــقــوقــي،  ــبــاحــث  ال ــه  ــدم ق أن 
للعدالة  الــوطــنــي  املــرصــد  رئــيــس 
االجــتــمــاعــيــة، املــصــطــفــى كــريــن، 
ويطرح أمام املغرب ثالث خيارات، 
حيث  استراتيجية  ورقة  خالل  من 
يقول: ))يتبني لنا بعض الترتيبات 
لرسم  تمهد  التي  الجيوسياسية 
الجديد، ولكن هذا  الحرير«  »طريق 
أذربيجان  عبر  يمر  ــذي  ال املــســار 
وآسيا  وكازاخستان  خاص،  بشكل 

املسار  ليس  عــام،  بشكل  الوسطى 
أخرى  مسارات  هناك  بل  الوحيد، 
بكني  مــن  ــل  ك بــقــوة  فيها  تنشط 
يتسع  ال  ولكن  وأنــقــرة،  وموسكو 
ونركز  بتفصيل،  لتناولها  املجال 
يعتبر  التي  الطرق  تلك  على  هنا 
مباشر  بشكل  بها  معنيا  املــغــرب 
تلك  تشهده  ما  مع  مباشر،  غير  أو 
وتعقيدات،  إكــراهــات  من  املسالك 
املغرب  موقع  مقاربة  أفق  في  وذلك 
ما  ومعرفة  الترتيبات،  هــذه  مــن 
املطلوب منه، خصوصا وأن خروج 
املغرب من معادلة »طريق الحرير«، 
الضيقة  الــزاويــة  فــي  سيحشره 
وسيفقده بشكل فادح دوره كبوابة 
والعكس..  ــا  أوروبـ على  إلفريقيا 
ركــوب  للمغرب  يمكن  كيف  إذن، 

قطار طريق أو »طرق الحرير«؟
الخريطة  فــي  متأنية  قـــراءة  إن 
من  تمكننا  للعالم،  الجيوسياسية 
ثالثة  طرقا  املغرب  أمام  أنه  القول 
الترتيبات:  هــذه  ضمن  للتواجد 
أسميها  )التي  الشرقية  الطريق 
ــعــربــيــة، والــتــي تمر  ال ــطــريــق  ال
ــصــومــال، في  عــبــر عــمــان نــحــو ال
االستقرار  إلى  اليمن  عودة  انتظار 
والسعودية ودول الخليج األخرى(، 
ثم السودان فمصر، ومن هناك نحو 
عن  أو  البحر  طــريــق  عــن  املــغــرب 
فاملغرب  برا  وتونس  ليبيا  طريق 
اإلخــوة  عــودة  انتظار  فــي  بــحــرا، 
واملنطق  العقل  ــى  إل الجزائريني 

ويستمر  ــدود  ــحـ الـ تــفــتــح  حــتــى 
انتهاء  الجزائر  عبر  بــرا  الطريق 
باملغرب، ومن محاسن هذه الطريق 
أن  يمكن  أنها  متطلباتها،  من  كما 
الــتــعــاون  خــريــطــة  صــيــاغــة  تعيد 
العربي..  والسياسي  االقتصادي 
وهناك الطريق الغربية )اإلفريقية(، 
بمنطق  مقاربتها  يــجــب  ــي  ــت وال
مختلف وتتعلق بالعمل على إبداع 
اإلفريقي،  للتعاون  جديدة  أســس 
الوصول  يمكنها  الطريق  وهــذه 
ــى املــغــرب عبر خــط مــن الــدولــة  إل
بما  الحليفة  أو  الصديقة  اإلفريقية 
يمكنها كذلك من حجز مكانها على 
طريق التجارة العاملية قيد التشكل، 

مالي  ثــم  بموريتانيا  وتــبــدأ 

هل لعبت المخابرات العالمية ورقة الناشط 
اإليغوري لتسميم العالقات المغربية الصينية ؟

يفرض الحديث عن »طريق 
الحرير«، اإللمام بالمعطيات 

التاريخية الخاصة بهذا 
الموضوع، باعتبار أن »طريق 
هذا االتفاق« تعد جزء من 

الصراع الكبير بين أمريكا 
والصين.. هل خطر ببالك 
مثال أن انسحاب القوات 

العسكرية األمريكية من 
أفغانستان،د هدفه هو 
محاربة »مشروع طريق 
الحرير الجديدة«؟ نعم، 

فرغبة واشنطن في إفشال 
شراكة الصين مع العديد من 

الدول المجاورة، وتخريب 
مبادرة »الحزام والطريق« 

بكامل فروعها، يؤكدها 
وضع مدينتين مهمتين 
في يد »طالبان«، وهما 

مدينتين تقعان على طريق 
المبادرة التي كانت تسمى 

قديما »طريق الحرير«، 
هما كابول )التي يطلق 

عليها اسم جوهرة الشرق( 
وننغرهار، حيث موقع 

»َهّده« األثري الذي يعد 
مهد الحضارة البوذية

طريق الحرير
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فالسنغال وغينيا ثم الكوت ديفوار 
مرورا ببوركينا فاسو نحو الطوغو 
نيجيريا  إلـــى  وصـــوال  فــالــبــنــن، 
فالكاميرون ثم الغابون ثم الكونغو 
واملــرور  فبوروندي  الديمقراطية 
وانتهاء  كينيا  نحو  تانزانيا  عبر 
ــال... ومـــن هــنــاك نحو  ــصــوم ــال ب
الطريق  هذه  محاسن  ومن  عمان، 
تتيح  أنها  هي  أيضا،  ومتطلباتها 
اقتصادي  تحالف  تأسيس  فرصة 
إفــريــقــي واســــع، وهــنــاك أخــيــرا 
)األوروبــيــة(  الشمالية  الــطــريــق 
إسبانيا  عبر  املــرور  تتطلب  التي 
الدول  بعض  )أو  وأملانيا  ففرنسا 
فروسيا  لها(،  املــجــاورة  الشرقية 
بالصن،  انتهاء  كازاخستان  ثــم 
للمغرب،  بالنسبة  عنها  ويترتب 
الشراكات  من  عدد  إبــداع  ضــرورة 
ــراف  ــ الــثــنــائــيــة واملـــتـــعـــددة األط
بمنطق يتماشى مع طبيعة الطريق 
والفرص  وإكراهاتها،  ومحاذيرها 
بما  مختلفة  وبأبعاد  توفرها  التي 
ملتقى  النهاية  في  املغرب  يجعل 
لــثــاثــة طـــرق تــجــاريــة ومــاحــيــة 
وسياسية وسياحية، حسب تحليل 

املصطفى كرين.
الحرير«،  لـ»ورقة  املغرب  لعب  إن 
هــذا  بـــأن  اإلدراك  حتما  يــفــرض 
لإلدارة  يروق  ال  العماق  املشروع 
األمريكية، التي لم يعد أمامها سوى 
وهي  الديمقراطية«،  ــة  »ورق لعب 
الورقة التي باتت محروقة، ولم تعد 
الحيلة تنطلي إال على بعض الدول 
فشلت  التي  أمريكا  إن  بل  قسرا، 
منافسة  استثمارات  تخصيص  في 
مشروع  فــي  الصن  الستثمارات 
أصبحت  الجديد،  الحرير«  »طريق 
تتحرك ملحاولة تحييد بعض الدول 
من طريق الصن، وفي هذا الصدد، 
صفوف  تــرص  أن  أمريكا  ))تــريــد 
معركتها  ــي  ف ــة  ــيـ األوروبـ ــدول  ــ ال
االقتصادي  النفوذ  ضــد  القادمة 
الصيني في العالم، والتي عبر عنها 
بايدن بمواجهة ضد موسكو وبكن 
يريد  وهــو  األخــيــر  املؤتمر  خــال 
استخدام تعبير الدول الديمقراطية 
في أوروبا كمسوق إيديولوجي ضد 
نظامن مازالت واشنطن تعتبرهما 
كا  أن  رغـــم  شــيــوعــيــة،  أنــظــمــة 
تخليا  قد  والصن  روسيا  البلدين، 
الفكر  في  االقتصادي  الجانب  عن 
بسياسة  بالعمل  وأخذا  الشيوعي 
املفتوحة  والسوق  الحر  االقتصاد 
عامليا، أي األخذ بالنظام الرأسمالي 
على  تصر  واشنطن  لكن  العاملي، 
اعتبار بكن وموسكو أعداء للنظام 
الرأسمالي وأعداء للديمقراطية، وال 
موافقة  أن  املحللن  بعض  يستبعد 
البيت األبيض على عقد قمة مرتقبة 
قادمة بن الرئيسن األمريكي بايدن 
والروسي بوتن، في سويسرا، هو 
صراع  في  روسيا  تحييد  أجل  من 
يبقى  ــذا  لـ ــصــن  ال ــا ضـــد  ــك ــري أم
الصراع العاملي حاليا محصورا في 
هكذا  أو  والصن  أمريكا  بن  حلبة 
تريده واشنطن، وتأليب العالم كله 

ضد الصن بما في ذلك روسيا لكن 
كلها  في  ليست  األمريكية  األوراق 
آسيوية  دوال  فهناك  لصالحها.. 
وبــعــض  ــة،  ــي ــرب ع ودوال  ــيــرة  كــث
منفتحة  أصبحت  األوروبية  الدول 
وتكنولوجيا  واقتصاديا  سياسيا 
ــاك شــركــات  ــصــن بــل هــن عــلــى ال
استثمارات  لديها  كبيرة  أمريكية 
خصوصا  الصن  فــي  اقتصادية 
اإللكترونية  الصناعات  مجال  في 

والسيارات وغيرها..
وسياسي  اقتصادي  صــراع  إنــه 
في  قوتن  أكبر  بن  وتكنولوجي 
ترى  والصن..  أمريكا  هما  العالم 
من سيكون له الفوز في النهاية؟(( 
املنعم  عــبــد  ــاتــب  ــك ال ــدر:  ــصـ )املـ

إبراهيم(.
الطريق  إذن على  املغرب 
مليء  لكنه  الــصــحــيــح، 
أحد  يكون  وقد  باأللغام، 
األلغام هو قضية الناشط 
اإليغوري املسلم، إدريس 

آيشان، الذي تم اعتقاله في 
املناشدات  املغرب، والزالت 

الــحــقــوقــيــة تــطــالــب بــعــدم 
الصن،  إلى  تسليمه 

الــســؤال  ليبقى 
ملاذا  مطروحا: 

في  صــدرت  صيني  ناشط  سيقوم 
ويعرف  دولية،  بحث  مذكرة  حقه 
به  تنتهي  قد  تحركاته  أن  مسبقا 
معتقا.. باختار النزول في املغرب، 
ملدة  تركيا  في  يقيم  كــان  أنــه  رغــم 
طويلة من الزمن؟ ملاذا هذا التوقيت 
بألعاب  عاقة  لألمر  وهل  بالذات؟ 
العاملية؟ سؤال سيجيب  املخابرات 
قوله  يمكن  مــا  لكن  ــزمــن،  ال عنه 
الناشط  هذا  اعتقال  أن  هو  حاليا، 
ففي  كبيرا،  إحراجا  للمغرب  سبب 
ستقول  لــلــصــن،  تسليمه  حــالــة 
أنه تصرف غير ديمقراطي،  أمريكا 
سيبقى  تسليمه،  عــدم  حالة  وفــي 
السؤال مطروحا عن أسباب امتناع 
أمني  تعاون  وجود  ظل  في  املغرب 
على  صيني  وعطف  وعسكري 

اململكة)..( ؟
لحسن الحظ، أن العاقات 
تحظى  الصينية  املغربية 
بدعم من أكبر املستويات، 
الرئيس  طــرف  من  ســواء 
بينغ  جن  تشي  الصيني 
السادس،  محمد  امللك  أو 
الصدد،  هذا  وفي 
ولـــفـــهـــم 
ــاد  ــ ــع ــ أب
هــــــــــذه 

رسالة  قراءة  فقط  تكفي  العاقات، 
محمد  للملك  الصيني  الــرئــيــس 
))فــي  فيها:  ــال  ق الــتــي  الــســادس 
ــت  ــرة، واصــل ــ ــي ــ الـــســـنـــوات األخ
جمهورية الصن الشعبية واململكة 
السياسية  الثقة  تعزيز  املغربية 
بالتعاون  والــنــهــوض  املــتــبــادلــة، 
ــاالت،  ــج امل مختلف  ــي  ف الــعــمــلــي 
ــادالت اإلنــســانــيــة  ــب ــت وتــكــثــيــف ال
جائحة  ظــهــور  ومــنــذ  والثقافية، 
في  يــدا  بلدانا  يعمل   ،19 كوفيد 
في  وثيق  بشكل  ويتعاونان  يــد، 
أن  مضيفا  الوباء((،  هذا  مكافحة 
ثــمــاره((،  أعطى  التعاون  ))هــذا 
أنه  إلــى  الصيني  الرئيس  وأشــار 
امللك،  ذلــك  على  دأب  كما  ))يولي 
العاقات  لتطوير  كبيرة  أهمية 
الشعبية  الــصــن  جمهورية  بــن 
عن  معربا  املــغــربــيــة((،  واململكة 
امللك  مع  للتعاون  التام  استعداده 
بالعاقات  أكثر  النهوض  أجل  من 
ــة بـــن الــبــلــديــن،  ــجــي ــي ــرات االســت
تحقيق  فــي  بالتالي،  واملساهمة 
تحدث  هكذا  شعبيهما((..  رفاهية 
رئيس الصن إلى املغاربة.. والشك 
أن الحديث سيطول أكثر كلما قطع 
»طريق  فــي  أكــبــر  مسافة  املــغــرب 

الحرير« الجديدة.

الوزير بوريطة يوقع إلى جانب نينغ جي، نائب رئيس لجنة التنمية واإلصالح في جمهورية الصين الشعبية، اتفاق »الحزام والطريق«

المغرب إذن على الطريق الصحيح، لكنه مليء باأللغام، وقد يكون أحد األلغام هو 
قضية الناشط اإليغوري المسلم، إدريس آيشان، الذي تم اعتقاله في المغرب، والزالت 

المناشدات الحقوقية تطالب بعدم تسليمه إلى الصين، ليبقى السؤال مطروحا: لماذا 
سيقوم ناشط صيني صدرت في حقه مذكرة بحث دولية، ويعرف مسبقا أن تحركاته قد 
تنتهي به معتقال.. باختار النزول في المغرب، رغم أنه كان يقيم في تركيا لمدة طويلة 

من الزمن؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ وهل لألمر عالقة بألعاب المخابرات العالمية؟ سؤال 
سيجيب عنه الزمن، لكن ما يمكن قوله حاليا، هو أن اعتقال هذا الناشط سبب للمغرب 

إحراجا كبيرا، ففي حالة تسليمه للصين، ستقول أمريكا أنه تصرف غير ديمقراطي، وفي 
حالة عدم تسليمه، سيبقى السؤال مطروحا عن أسباب امتناع المغرب في ظل وجود 

تعاون أمني وعسكري وعطف صيني على المملكة)..( ؟

كرين
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كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

احلــضــري مبدينة  النقل  وضــع  تتبع 
تــــطــــوان عــــن بـــعـــد دون الــــنــــزول لــلــمــيــدان 
املواطنون  يركبها  التي  احلافالت  ومعاينة 
مع معاناتهم اليومية وانتظار لعدة ساعات 
ــان مـــن الـــواجـــب  ــافــــالت، كــ بــســبــب قــلــة احلــ
اقتصر  التي  اللجنة،  طــرف  مــن  مناقشته 
ــافـــالت دون  تــدخــلــهــا عــلــى زيـــــادة عــــدد احلـ
التي  السيئة  امليكانيكية  احلــالــة  مناقشة 
جلنة  خــرجــت  بــل  معظمها،  عليها  تــوجــد 
تــتــبــع املـــلـــف، واملــشــكــلــة مـــن عـــدة جــمــاعــات 
سواء بعمالة إقليم تطوان وعمالة املضيق 
والــتــي غــاب معظم ممثلي هذه  الــفــنــيــدق، 
املاضي،  التي اجتمعت األسبوع  اجلماعات 
ــن هــــــذا االجــــتــــمــــاع خـــاويـــة  ــ )خـــــرجـــــت( مـ
ــلـــى املـــواطـــنـــن  الـــــوفـــــاض، ممــــا يــــفــــرض عـ
التعامل بحذر مع هذه احلافالت التي لم 

تلتزم بدفتر التحمالت.

ــن الــشــبــاب  اســتــغــل الـــعـــشـــرات مـ
أجل  مــن  اجلــديــدة  السنة  حلول  مناسبة 
أن  إال  احملتلة،  سبتة  مدينة  إلى  الدخول 
املساعدة  القوات  من  املتكونة  األمــن  قــوة 
متكن  دون  حــالــوا  امللكي،  الـــدرك  ورجـــال 
هؤالء األشخاص من التسلل إلى سبتة عبر 
حيث  وسبتة،  املغرب  بني  العازل  السياج 
لهذه  أنفسهم  يهيئون  وهم  فترة  منذ  كانوا 
باءت  التي  احملاولة  بهذه  والقيام  املناسبة 

بالفشل.

لــعــامــل  رســـالـــة  مــلــتــمــســهــم يف  بسبب 
تفعيل مسطرة  أجــل  مــن  الــعــرائــش  عمالة 
ــعــــزل يف حــــق نـــائـــبـــن لـــرئـــيـــس املــجــلــس  الــ
اجلماعي، فوجئت فرق املعارضة باجلماعة 
للعامل،  بعد مراسلتهم  للعرائش  الترابية 
املدينة،  باشا  مــن  اللهجة  شــديــدة  برسالة 
ردا عــلــى مــراســلــتــهــم الــتــي تــطــالــب بــعــزل 
امللفات  بعض  تورطهما يف  بسبب  النائبن 
املساطر  يحترم  لم  الباشا  لكن  املشبوهة، 
القانونية عبر التسلسل اإلداري، ومراسلة 
فـــرق املــعــارضــة عــبــر رئــيــس اجلــمــاعــة كما 
املعارضة  مراسلة  فضل  بل  القانون،  يقول 
مــبــاشــرة مـــن أجــــل الــكــف عـــن اخلــــوض يف 

موضوع عزل النائبن ألسباب مجهولة.

استطاع فيروس »كوفيد 19« أن 
االستشفائية  البنية  يظهر ضعف 
الشمالية،  املــدن  من  العديد  في 
ــم الـــقـــروي،  ــعــال ــال خــصــوصــا ب
غياب  خالل  من  يتضح  ما  وهــذا 
الطبية  وشبه  الطبية  ــكــوادر  ال
معظم  أن  رغم  وغيرها،  واملعدات 
ال  واملستوصفات  املستشفيات 
كما  »كــورونــا«،  مرضى  تستقبل 
استغلوا  األطباء  من  العديد  أن 
عن  لــلــتــواري  الجائحة  ظـــروف 
عن  امتنعوا  وآخــريــن  األنــظــار، 

تقديم العالج للمرضى. 
وتـــعـــالـــت أصــــــوات ســاكــنــة 

الجماعة الترابية واد لو، التابعة 
األيام،  هذه  تطوان،  إقليم  لعمالة 
إقليمي  مستشفى  بتوفير  منادية 
ــوضــا من  يــلــبــي حــاجــيــاتــهــم ع
يستجيب  ال  الـــذي  املستوصف 
في  حقها  فــي  الساكنة  ملطالب 
العالج والتطبيب بعدما توسعت 
قروية  مــن  الجماعة  هــذه  رقعة 
قبلة  إلى  وتحولت  حضرية  إلى 
يقصدها  الشمال  بجهة  سياحية 

الزوار من املغرب ومن خارجه.
العديد  في  املدينة  تطور  ورغم 
من املجاالت وتزايد كثافة سكانها، 
تهتم  لــم  الصحة  وزارة  أن  إال 

املنطقة،  فــي  الصحي  بالوضع 
حيث ظلت تتوفر على مستوصف 
والــكــوادر  للمعدات  يفتقد  يتيم 
على  ســوى  يتوفر  وال  الطبية، 
طبيب عام، وطبيبان متخصصان 
وطبيبة  الجماعاتية،  الصحة  في 
قابالت  وثــالث  األسنان  لجراحة 
ال  وغالبا  املمرضات،  من  ومثلهن 
يحضرون كلهم للمستوصف، مما 
يزيد من معاناة املرضى، وخاصة 
املستوصف  هذا  يقصدون  الذين 
أجل  من  املجاورة  الجماعات  من 
يــجــدون  لكنهم  الــعــالج،  تلقي 
شبه  مستوصف  أمــام  أنفسهم 

وآالت  الطبية  املعدات  من  فــارغ 
الكشف وغيرها.

وتـــطـــالـــب ســاكــنــة املــنــطــقــة 
ــي الــجــمــاعــات املـــجـــاورة،  ــاق وب
يلبي  مركزي  مستشفى  بتشييد 
األزمة  لتخفيف  وكذا  حاجياتهم، 
الخانقة التي يعرفها املستوصف 
استفادة  أجل  من  وذلك  الحالي، 
ــن من  ــن ــواط ــدد كــبــيــر مـــن امل عـ
وضــمــان  للمستشفى  الـــولـــوج 
إلى  إرسالهم  عوض  لهم  العالج 
بتطوان،  اإلقليمي  املستشفى 
نقص  مــن  يعاني  بـــدوره  الـــذي 

األطباء واملعدات.

الترابية  الجماعة  تحولت شوارع وأحياء 
إلى  وزان،  إقليم  لعمالة  التابعة  لــزومــي 
في  منتشرة  األزبــال  حيث  للنفايات،  مطرح 
الجهات  طرف  من  تدخل  أي  دون  مكان  كل 
املحلية،  السلطة  أو  املنتخبة  سواء  املعنية، 
العشرات  صحة  تهدد  التي  الظاهرة  هــذه 
بالجماعة  األحياء  بمختلف  املواطنن  من 
األطفال  أنها تؤثر على صحة  املذكورة، كما 
بالشوارع  النفايات  تراكم  جراء  والشيوخ 

والطرقات.
الجماعة  املــواطــنــن  مــن  العديد  ويتهم 
وال  املوضوع  عن  تتغاضى  التي  الترابية، 
تولي أي اهتمام لهذه الظاهرة التي صارت 
الجميع،  وســالمــة  صــحــة  يــهــدد  كــابــوســا 
صار  بالبلد  الوبائي  الوضع  وأن  خصوصا 
بفيروس  املصابن  عدد  تزايد  بسبب  مقلقا 
الجماعة  تحرك  وعدم  »أوميكرون«،  املتحور 
حولها  تجتمع  التي  النفايات  هــذه  لجمع 
للحيوانات  ملجأ  إلى  وتحولت  الحشرات 

الضالة.
النفايات  تراكم  فإن  الجميع،  يعرف  وكما 
الــروائــح  انــتــشــار  فــي  أيـــام يتسبب  لــعــدة 
الكريهة والقوارض والحشرات التي تتسبب 

هذه  ساكنة  صحة  على  خطيرة  أمراض  في 
تقديم  فــي  تراجعا  تعرف  التي  الجماعة 
من  يشتكون  الــذيــن  للمواطنن  الخدمات 
غياب املنتخبن ودورهم، خصوصا في ملف 
العام بهذه  الرأي  النظافة الذي صار حديث 

الجماعة.
الجهات  املــواطــنــن  مــن  العديد  وطــالــب 
املعنية، بالتدخل العاجل لوضع حد النتشار 
األزبال في كل مكان كما هو ظاهر في الصورة 
الحسن  إلعدادية  املحاذية  الشام  تجزئة  من 
الثاني، كما طالبوا الجماعة بضرورة التدخل 
والدفع  والتنموي،  الخدماتي  دورها  لتفعيل 
العمل  مع  النظافة،  مستويات  رفع  باتجاه 
املكسورة  واستبدال  الحاويات  وضع  على 
ــدة، حــفــاظــا على  ــدي ــأخــرى ج والــقــديــمــة ب
الحكومة  ضد  تشتغل  التي  الجماعة  نظافة 
يخص  ما  في  الدولية  تعهداتها  مجال  في 
الحفاظ على البيئة، مما يتطلب من الجماعة 
والسلطة املحلية إيالء خدمات النظافة مزيدا 
املخصصة  الحاويات  وتوفير  االهتمام  من 
من  والــشــوارع  األحياء  وتنظيف  لــأزبــال، 

األثار الناتجة عن تراكم النفايات.
الجماعة،  املواطنن  من  العديد  دعا  كما 

االحتياطية  اإلجــراءات  اتخاذ  ضــرورة  إلى 
تنفيذ  بغية  النظافة  وفرق  اآلليات  لتجهيز 
الساكنة  معاناة  وإنــهــاء  للنظافة  حمالت 
بصحتهم  يضر  بشكل  النفايات  تراكم  جراء 

ويؤثر على املجال البيئي ويضمره.

سكـان جماعـة واد لو يطالـبون بمستشـفى إقليـمي
ووزارة الصحة تلتزم الصمت

الرباط
عمال مطرح »أم عزة« يطالبون بتسوية وضعيتهم 

إغراق جماعة الزومي باألزبال

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

األسبوع
 

  
بمطرح  النفايات  تدبير  شركة  عمال  نظم 
وقفة  الرباط،  العاصمة  ضواحي  عزة«  »أم 
حقوقهم  بتسوية  للمطالبة  احتجاجية 
االجتماعية  ملطالبهم  واالستجابة  املهنية، 
قضى  منهم  العديد  وأن  خاصة  واملهنية، 
عشرات السنوات في هذا املطرح، رغم تعاقب 
لقطاع  املفوض  بالتدبير  املكلفة  الشركات 

النظافة بالعاصمة وضواحيها.
العمال،  ممثل  طاطاوي،  هلل  عبد  وصرح 
في  يشتغلون  عــامــل   100 ــن  م ــد  أزيـ بـــأن 
املطرح منذ عشرات السنن، وجدوا أنفسهم 
بعدما  والعمل،  املطرح  دخول  من  ممنوعن 
اشتغلوا خالل الشهر املاضي وحصلوا على 
بالتدبير  املكلفة  الشركة  قبل  من  أجرتهم 
التي  الجهة  عن  متسائال  للمطرح،  املؤقت 

تقف وراء قرار املنع.
العمال  فــإن  النقابي،  املــســؤول  وحسب 
»تيوديم«  سابقة  شركة  مع  يشتغلون  كانوا 

شهر  منذ  املطرح  تدبير  عن  توقفت  التي 
يونيو 2020، لتعوضها شركة أخرى مؤقتة 
بدون  لكن  العمال،  بأجور  بالتكفل  قامت 
مدونة  وفق  أية حقوق  وال  اجتماعي  ضمان 

العمال واملستخدمن  أن  إلى  الشغل، مشيرا 
20 سنة ومنهم  في املطرح منهم من اشتغل 
أنفسهم  ليجدوا  ســنــوات  خمس  عمل  مــن 

خارج العمل.

الرحماني  العزيز  عبد  أوضــح  بـــدوره، 
والعمال  املستخدمن  أن  األجـــراء  مندوب 
مشاكل  يعيشون عدة  عــزة«  »أم  مطرح  في 
قبل  من  التسوية  غياب  ظل  في  اجتماعية، 
العمال  وأن  املختصة،  والجهات  الشركة 
خالل  االنتقالية  املرحلة  تدبير  في  شاركوا 
بدون  أنفسهم  وجدوا  لكنهم  السابقة  الفترة 
في  السنوات  عــشــرات  قضائهم  رغــم  عمل 

املطرح.
إطار آخر يعمل في الشركة، قال أن شركة 
دون  املــطــرح  تدبير  عــن  رحــلــت  »تــيــوديــم« 
للعمال  تسوية  أو  تعويضات  أي  تقدم  أن 
ملدة  مؤقتة  أخرى  شركة  مع  اشتغلوا  الذين 
ضمان  وال  شغل  حقوق  بدون  ونصف  سنة 
في  العمل  من  اآلن  منعهم  ليتم  اجتماعي، 
املطرح دون توضيح األسباب من قبل الشركة 

والجهات الوصية على القطاع.
من  وضعيتهم  بتسوية  العمال  ويطالب 
املنتخبة،  واملجالس  الوصية  الجهات  قبل 
شركة  تكليف  عن  الحديث  ظل  في  خاصة 
بتدبير  الحالي  الشهر  خالل  جديدة  أخرى 
مطرح »أم عزة« بعد رحيل الشركة السابقة.
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كواليس  جهوية

اإلقلــيمي  بالمستشــفى  بالجملــة  اختــالالت 
والمراكز الصحية بسطات 

سطات

بـــإنـــزكـــان  الـــســـل  داء  يواجه مرضى 
ــت مـــلـــول، صــعــوبــات كــثــيــرة عــلــى خلفية  أيـ
غـــيـــاب طــبــيــبــة مـــركـــز داء الـــســـل ومــحــاربــة 
األمـــــراض الــتــنــفــســيــة مبــســتــشــفــى إنـــزكـــان، 
املراكز  إلــى  الذهاب  إلــى  وهــو ما يضطرهم 
حاليا  الكائن  أكادير،  مركز  ومنها  القريبة 
استقبالهم،  يرفض  بــدوره  الــذي  بتكيوين، 
ــــق تـــصـــريـــحـــات املــــرضــــى، بــــدعــــوى أنــهــم  وفـ
تــابــعــون لــعــمــالــة إنـــزكـــان أيـــت مــلــول وليس 
وبــالــتــالــي، أصبح  إداوتــنــان،  أكــاديــر  لعمالة 
هـــؤالء املــرضــى عــرضــة للضياع جـــراء هــذا 
الذي  باملركز  الطبيبة  غياب  بسبب  الوضع 
يتبعون له، وانعدام أي خيار بديل ميكنهم 

من متابعة عالجهم.

بجهة  املـــائـــي  يتفاقم اخلصاص 
الذي  األمــر  آخــر،  بعد  يوما  ماسة  ســوس 
كما  بالعطش،  تهدد  حقيقية  بأزمة  ينذر 
املتواجدة  الفالحية  الضيعات  بكساد  تهدد 
وكالة  كشفت  الــصــدد،  هــذا  ويف  باجلهة، 
احلــوض املــائــي لــســوس مــاســة، أن معدل 
ملء السدود الثمانية بحوضي سوس ماسة 
 15.30  ،2021 سنة  متم  حــدود  إلــى  بلغ 
 11.80 إلى  تصل  مائية  بحقينة  املائة،  يف 
مليون متر مكعب من أصل 730.60 مليون 
مكعب، باعتبارها القدرة اإلجمالية لسدود 
اجلهة، وحسب النشرة اإلحصائية للوكالة، 
بحوالي  تقدر  سوس  أهل  سد  حقينة  فإن 
8.537 ماليني متر مكعب بنسبة ملء تصل 
حقينة  وصلت  فيما  املائة،  يف   21.50 إلى 
مكعب  متر  مليون   18.809 إلى  أولــوز  سد 
بينما  املائة،  يف   20.70 بلغت  ملء  بنسبة 
 13.247 بلغت حقينة سد موالي عبد اهلل 
إلى  تصل  مــلء  بنسبة  مكعب  متر  مليون 

14.60 يف املائة.

تــعــرض مــــواطــــن العــــــتــــــداء خــطــيــر 
مــن طـــرف عــصــابــة مــكــونــة مــن 3 أفــــراد، يف 
الــســاعــات األولـــى مــن يــوم اإلثــنــن املــاضــي، 
بــشــارع مـــوالي عــبــد اهلل، حــيــث عــمــد أفـــراد 
على  والسطو  أرضــا  إسقاطه  إلى  العصابة 
ــا بـــحـــوزتـــه مــــن ممــتــلــكــات حتــــت الــعــنــف  مــ
والــتــهــديــد، وكـــان عــدد مــن سائقي ســيــارات 
األجــــرة الــصــغــيــرة والــــدراجــــات الــنــاريــة قد 
املغلوب  املواطن  هذا  على  االعتداء  عاينوا 
مــر مبحاذاته  مــن  إن منهم  بــل  ــره،  أمـ على 
بـــأي رد فعل  الــقــيــام  أثــنــاء اســتــغــاثــتــه دون 
ــا يــســتــدعــي مــــن املــصــالــح  ــــك، ممــ ــاه ذلــ ــ جتـ
بشأن  فتح حتقيق  أكادير،  األمنية مبدينة 
مـــا وقــــع مـــن أجــــل إنـــصـــاف املـــواطـــن الـــذي 
تــعــرض لـــالعـــتـــداء، وضـــمـــان أمـــن وســالمــة 
من  وحمايتهم  واملواطنات  املواطنن  بقية 

اعتداءات مماثلة.  

 1919 ظهير  حسب  عليه،  المتعارف 
اجلموع  أراضــي  أن   ،1963 بظهير  املعدل 
من  املقدمة  اللفيفية  بالشهادات  ُتلّك  ال 
طرف العدول، كما أنها ال تفوت وال حتجز 
وال يجري عليها التقادم، غير أن ما يجري 
إنزكان  مدينة  الواقعة شرق  األراضي  على 
على  الترامي  يتم  حيث  العكس،  على  يدل 
جهارا،  نهارا  عليها  واالستيالء  األراضــي 
اإلعالمية  املنابر  من  العديد  تطرق  ورغم 
ما  على  زال  ال  الوضع  أن  إال  للموضوع، 
عن  التوقف  يتم  لم  يث  حارضة  عليه،  هو 
يتهرب  والكل  األراضي،  الترامي على هذه 
بجماعة  يقع  األمــر  ونفس  املسؤولية،  من 
عما  الساكنة  تتساءل  حني  يف  ملول،  أيت 
من  فوتت  التي  األراضي  وضعية  آلت إليه 
املهمة  واملصالح  الوقود  محطات  بناء  أجل 

للمنطقة، كاألسواق واإلعداديات... إلخ.
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ســـوسية
نور الدين هراوي

 
  

الجديدة  السنة  السطاتي  املجتمع  استقبل 
الخدمات  ضعف  من  املرضى  تذمر  وقــع  على 
بمختلف  للمرتفقني  املقدمة  ــة  واإلداري الطبية 
وبالخصوص  بسطات،  واملستوصفات  املراكز 

املستشفى اإلقليمي الحسن الثاني.
وحسب مصادر محلية، فإن تأخر الوزارة في 
فتح  اإلقليمي،  للمستشفى  جديد  مدير  تعيني 
تدبير  في  والفوضى  واالرتجال  للتخبط  الباب 
باملدينة، وسط تساؤالت عن  أكبر مرفق صحي 
االعتيادية  الخدمات  من  عدد  تعطيل  استمرار 

بسبب  املستشفى  يقدمها  ــان  ك الــتــي 
فـــي بعض  ــا«، وبـــاألخـــص  ــ ــورون ــ »ك
كانت  الــتــي  الطبية  التخصصات 
املدنية  الجمعيات  انتقادات  موضع 
أصبح  حيث  املهتمة،  والحقوقية 
املرضى  يحرم  األخــيــرة  اآلونــة  في 
الخدمات  بعض  من  االستفادة  من 

بسبب  الطبية  والتخصصات 
الطبية  األطـــقـــم  قــلــة 
أو  والــتــمــريــضــيــة، 
بــســبــب الــغــيــاب 
لبعضهم،  املتكرر 
التخدير  كــأطــبــاء 
والـــــــــوالدة عــلــى 
الخصوص،  وجه 
ــذي  ــ ــيء ال ــشــ ــ ال

الكالمية  واملشادات  الفوضى  أمام  الباب  فتح 
والسمسرة بني املرضى وحراس األمن الخاص 
يمتهنون  أصبحوا  الذين  املتطفلني  وبعض 
السمسرة الطبية واالتجار فيها ويقتاتون منها 
وهذه  صلة،  أي  الصحي  باملجال  تربطهم  وال 
الصحة  مسؤولي  غياب  بسبب  كلها  اإلشكاالت 
باإلقليم وعدم تعيني مدير قادر على ضبط هذه 
املدير  تواجه  إذ  النظام،  وفــرض  االخــتــالالت، 
انتقادات  عدة  بالنيابة  املستشفى  يسير  الذي 
بسبب عدم قدرته على وقف التسيب واالرتجال، 
ال  جوانب  على  تدخالته  مختلف  في  يركز  فهو 
نفس  تضيف  اليومي،  الطبي  باألداء  لها  صلة 

املصادر.
ــرى  األخ الصحية  املــصــادر  بعض  ووفـــق 
للجريدة، فإن انشغال املندوب اإلقليمي 
أجل  من  للقرى  اليومية  بالزيارات 
تفقد بعض املصالح واملستوصفات 
السلطات  مع  االجتماعات  وكثرة 
جدوى،  بــدون  واملنتخبة  املحلية 
ومن أجل مبرر اجتماعات خاصة 
ــا«..  ــورونـ »كـ بجائحة 
ــره  ــيـ ــذا وغـ ــ ــ كــــل ه
تنامي  فــي  تــســبــب 
التسيب  مــظــاهــر 
ــعــدة  ــل ب ــلـ ــشـ والـ
صحية،  مــرافــق 
يشتكي  حــيــث 
ــنـــون  املـــواطـ
الغياب  مــن 
ــي  ــومـ ــيـ الـ

فيما  ــور،  ــذك امل باملستشفى  خــاصــة  لألطباء 
لفترات  األطــبــاء  تقليص  من  آخــرون  يشتكي 
العاشرة  بعد  الغالب  في  تبدأ  التي  عملهم 
يتحول  حيث  الواحدة،  قبل  وتنتهي  صباحا 
مجرد  إلــى  أخــرى  صحية  ومراكز  املستشفى 
غياب  في  املرضى  الستقبال  مفتوحة  بنايات 
تناوبهم بشكل ينعكس سلبا  أو  بها،  العاملني 
املواطنون  يشتكي  كما  الخدمات،  جودة  على 
الخاص  األمن  حراس  بعض  مهام  تضخم  من 
اإلداريـــني،  املسؤولني  غياب  فــي  وتسلطهم، 
وتخلي مصالح املندوبية عن مهامها الرقابية.
وتلك  املــدنــي  املجتمع  جمعيات  وتطالب 
املهتمة باملجال الصحي، واملرضى املتضررون 
مختلف  خــالل  مــن  »الــفــايــســبــوك«،  ونشطاء 
التي  املتكررة  والوقفات  االحتجاجية  األشكال 
املستشفى  من  بالقرب  بالخصوص  خاضتها 
بالتحرك  الصحة  وزيــر  )تــطــالــب(  ــور،  ــذك امل
وتصحيح  االخــتــالالت  هــذه  لتطويق  العاجل 
ــد على  ــدي ــر ج ــدي ــات بــتــعــيــني م ــاجـ ــوجـ االعـ
غياث،  محمد  للبرملاني  سبق  إذ  املستشفى، 
عن دائرة سطات والذي يرأس الفريق النيابي 
عالقته  خالل  ومن  حبيا  تدخل  أن  التجمعي، 
الخاصة لدى الوزارة الوصية في إطار أدواره 
الساكنة،  لدى  املعروفة  والبرملانية  االجتماعية 
تعيني  أجل  من  اآلخرين،  البرملانيني  غياب  في 
باإلقليم  مستشفى  أكبر  على  صحي  مسؤول 
وظاهرة  ــة  اإلداريـ الرقابة  من  يعاني  ــذي  وال
السكان  تذمر  وتجاهل  األشــبــاح..  املوظفني 
املــراكــز  وبــاقــي  يقصدونه  الــذيــن  املــعــوزيــن 

األخرى، بلغة كل الجهات املتضررة.

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

آيت الطالب

الزمامرة

بالزمــامرة الكــلوي  القصــور   مرضــى 
 يواجهون عدة مشاكل

عزيز العبريدي
 
  

أشـــــــارت مــجــمــوعــة مــن 
الــقــصــور  ذوي  ــى  ــرضــ ــ امل
عدة  فــي  بالزمامرة  الكلوي 
معاناتهم  ــى  إل تــصــريــحــات، 
تصفية  مركز  داخــل  اليومية 
باملدينة من عدة مشاكل،  الدم 
العديد  تعرض  رأسها  وعلى 
ألعطاب  الدم  تصفية  آالت  من 
وعدم  إصالحها،  وعدم  تقنية 
الخاصة  املطهرات  استعمال 
بها لتنظيفها، إذ يتم استعمال 
في  فقط  جافيل  مــاء  مطهر 
عملية التنظيف، وهو ما يؤثر 

سلبا على صحة املرضى.

ــؤالء املــرضــى،  ــاف هـ وأضــ
اللواتي  املــمــرضــات  عــدد  أن 
التصفية  عملية  على  يسهرن 
معاناتهم  ــزداد  وت كــاف،  غير 
بعضهن  تحصل  عندما  أكثر 
يقل  إذ  سنوية،  رخصة  على 
عددهن وتصبح عملية مراقبة 
األجر  أن  كما  بطيئة،  املرضى 
عليه  تحصل  ــذي  ال الشهري 
هزيل  واملنظفات  املمرضات 
ظروف  تدبير  في  يكفيهم  وال 
ــومــي مــن كــراء  ــي الــعــيــش ال

وتغذية...
ــرضــى أن  وأكـــد هـــؤالء امل
للقاح  التصفية  مركز  افتقار 
في  حياتهم  يجعل  الــدم،  فقر 
ثمنها  وأن  سيما  ال  خــطــر، 
مرتفع بالصيدليات، وبالتالي، 

يصعب على املرضى اقتناءها 
إمكانياتهم  ملحدودية  نظرا 

املادية.
تصفية  مركز  فإن  لإلشارة، 
فتح  والــذي  بالزمامرة  ــدم  ال
أبوابه في سنة 2012، يستفيد 
من  أكثر  الطبية  خدماته  من 
بتراب  يسكنون  مريض،   100
 6 التي تضم  الزمامرة،  دائرة 
إلى  إضافة  ترابية،  جماعات 
جماعة العكاكشة، ويتوفر على 
12 ممرضة وطبيبني  أكثر من 
مختصني، إضافة إلى إداريني 
وتسهر  ومنظفات،  وتقنيني 
»فضاء  جمعية  تسييره  على 
البزيوي لألعمال االجتماعية« 
وزارة  مع  بشراكة  بالزمامرة 

الصحة وجماعة الزمامرة.

فقيه فوق القانون!
األسبوع

 
  

في واقعة غريبة وغير مسبوقة، أفادت مصادر 
يزاول  أكادير  بمدينة  معروفا  فقيها  أن  مطلعة 
الرقية الشرعية وطرد الجن وإبطال السحر، زارته 
وبعد  مسحورة،  أنها  فأخبرها  مريضة  سيدة 
الذي  السحر  إبطال  على  اتفقا  معها،  مفاوضات 
تعاني منه، حيث أخبرها أن ما تعانيه هو نتيجة 
وأكد  بيوكرى،  بمدينة  مدفون وسط حديقة  سحر 
وبالفعل،  السحر،  إلزالــة  إليها  سينتقل  أنه  لها 
وقف  حيث  بيوكرى،  ملدينة  الرحال  الفقيه  شد 
أيت  اشتوكة  عمالة  حديقة  أمام  املدينة  بمدخل 
باها، وحاول الدخول إليها قبل أن تمنعه عناصر 
القوات املساعدة املرابطة بالباب الرئيسي، وأمام 
هذا املنع، أخبرهم الفقيه أنه سيقوم بإبطال سحر 
اقتحام  محاوال  بالحديقة،  شجرة  تحت  مدفون 
لعناصر  ــة  دوري تتدخل  أن  قبل  بالقوة،  املكان 
األمن وتوقفه، ومن تم إخضاعه لتدابير الحراسة 
عليه  تشرف  الــذي  البحث  إشــارة  رهن  النظرية 

النيابة العامة املختصة.

بيوكرى

مواطنون يحتجون على منعهم من استغالل أرض متوارثة موالي يعقوب

 األسبوع
 
  

عني  جماعة  مــن  العشرات  خــرج 
وقفة  فــي  يعقوب  بــمــوالي  قنصرة 
فالحية  ضيعة  ــام  أمـ احتجاجية 
قام  إدارة،  موظف  مع  عليها  متنازع 
بجر شبان من أبناء دوار أوالد عابد 
على  الترامي  بداعي  القضاء،  إلــى 

األرض الفالحية.
األرض  ــإن  ف املحتجني،  وحــســب 
املـــذكـــورة هـــي فـــي األصــــل أرض 
ــى اآلبـــاء،  مــتــوارثــة مــن األجـــداد إل
الشباب  قبل  مــن  استغاللها  يتم 

وعائالتهم منذ عشرات السنني.
لسكان  االحتجاجية  الوقفة  وجاءت 
املحكمة،  خبير  خــروج  خالل  املنطقة 
األرض  ــدود  حـ بتحديد  كــلــف  ــذي  الـ
قــررت  بعدما  ــك  وذل عليها،  املتنازع 
وإثــبــات  الــســكــان  إنــصــاف  املحكمة 
أحقيتهم في استغالل األرض الفالحية 
بالدوار  قاطنة  عائلة   112 طــرف  من 
والتي تستغل األرض منذ االستقالل.

الضيعة  أمام  الساكنة  واحتجت 
املوظف  يستغلها  التي  الفالحية 
إسكات  محاوالته  بسبب  املــذكــور، 
ــوات الـــعـــائـــالت الـــرافـــضـــة  ــ ــ أصـ
الستغالله ألرض األجداد بدون حق، 
واستعماله الترهيب والزج بأبنائهم 

استغالل  ملــواصــلــة  الــســجــون  ــي  ف
األرض املذكورة.

وعرفت القضية حصول مشاحنات 
من  أكثر  متابعة  إلى  أدت  وخالفات، 

30 شخصا من قبل املحكمة في عدة 
ملفات، حيث أدين بعضهم بعقوبات 
آخرين  على  حكم  بينما  حبسية 

بأحكام موقوفة التنفيذ.
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كواليس  جهوية

العدد: 1589 من 7 إلى 13 يناير 2022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

التجمع  داخل  من  خاصة  مصادر  ذكرت 
سيشهد  الــحــزب  أن  لــأحــرار،  الــوطــنــي 
بإقليم  اإلقليمية  التنسيقية  في  تغييرا 
وجدة، حيث من املنتظر انتهاء مهام محمد 
هوار كمنسق إقليمي للحزب خالل املؤتمر 
يناير   23 يــوم  انعقاده  املــقــرر  اإلقليمي 

الحالي. 
الصراع  فــإن  ذاتــهــا،  املــصــادر  وحسب 

يكاد  للحزب  اإلقليمي  املنسق  منصب  على 
من  املدعوم  الصغير،  هشام  بني  ينحصر 
طرف املنسق الجهوي للحزب محمد أوجار، 
وعلى  الناظور  بإقليم  الحزب  تكتل  ومــن 
رأسه عبد القادر سالمة، وبني محمد قايدي 
سيدي  فرع  منسق  وجدة،  جماعة  مستشار 
وأغلبية  الفروع  بقية  تدعمه  والــذي  زيــان، 

مناضلي الحزب، تضيف ذات املصادر. 

أن  االنتخابات  بعد  هوار،  ملحمد  وسبق 
أن  قبل  وجدة  مولودية  رئاسة  من  استقال 
أي  يترشح  لم  بعدما  الفريق  لترأس  يعود 
أحد للرئاسة، كما أشارت املصادر ذاتها، إلى 
أن قرار اليوم بمغادرته املسؤولية بالحزب، 
وال  االنتخابات،  بعد  تظهر  مالمحها  بدت 
بوجدة  اإلقليمي  للمقر  إغالقه  بعد  سيما 

والذي كان يتكلف بمصاريفه.

للنقابة  الجهوي  املكتب  احتج 
الوطنية ملجموعة البنك الشعبي 
تحت  املنضوية  بركان،   – وجدة 
الديمقراطية  الكونفدرالية  لواء 
الجهوي  املــقــر  أمـــام  لــلــشــغــل، 
التي  بــاألوضــاع  تنديدا  للبنك، 
وتماطل  املــؤســســة،  تعيشها 
ملطالب  االستجابة  فــي  اإلدارة 

الشغيلة. 
وسبق أن أعلن املكتب الوطني 
للنقابة املذكورة في بالغ له، عن 
وطنية  احتجاجية  وقفة  خوض 
بوقفات  مرفوقة  الجمعة،  يــوم 
البنك  مـــقـــرات  ــام  ــ أم جــهــويــة 
أن تخوض  الشعبي، كما يرتقب 
إضرابا  الشعبي  البنك  شغيلة 
ساعة   24 ملــدة  إنــذاريــا  وطنيا 
وفق  الحقا،  تاريخه  عن  سيعلن 

البالغ ذاته. 
النقابة  أن  الــبــالغ،  وأضـــاف 
الوطنية ملجموعة البنك الشعبي 

لإلدارة  كاملة  املسؤولية  تحمل 
من  الثانية  الــجــولــة  فشل  فــي 
عن  سيترتب  ومــا  املــفــاوضــات، 
داخل  واحتقان  سخط  من  ذلــك 

املؤسسة. 
الـــوقـــفـــات  أن  وأوضــــحــــت 
بما  تنديدا  جــاءت  االحتجاجية 
الذي  الهزيل  بـ»العرض  وصفته 
يرقى  ال  والـــذي  اإلدارة  قدمته 
انتظارات  من  األدنــى  الحد  إلى 
املنضوية  الشغيلة  وتطلعات 
ــة  ــي ــدرال ــف ــون ــك تــحــت لـــــواء ال
وأيضا  للشغل«،  الديمقراطية 
والــالمــبــاالة  »الــتــمــاطــل  بسبب 
ــاه الـــعـــديـــد مـــن مــشــاكــل  ــجـ تـ
ــات األجـــــراء الــفــرديــة  ــاي ــك وش

والجماعية«. 
امتعاضها  عن  النقابة  وعبرت 
من »املفارقة والتناقض بني سخاء 
من  بثلة  األمر  يتعلق  حني  اإلدارة 
توزيع  عملية  )مثال:  املحظوظني 

فقط(،  العامني  املدراء  على  أسهم 
التجاوب  في  وتماطلها  وشحها 
واملشروعة  العادلة  املطالب  مع 
مطلب  ــا  رأســه وعــلــى  للشغيلة 
بالنظر  األجور  في  العامة  الزيادة 

لالرتفاع املهول لأسعار ولتكاليف 
نتائج  وهزالة  عام  بشكل  العيش 
التنقيط السنوي«، وطالبت اإلدارة 
الــنــظــام  مقتضيات  بـــ»احــتــرام 

األساسي وضمنها املادة 20«.

انتحال الصفة بشكل 
بالناظور  مختلف 

ــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وجـــهـــت  ــ ــعـ ــ يف واقـ
جــمــعــيــة ثــقــافــيــة بـــالـــنـــاظـــور، اتــهــامــات 
اإلقليمية  املــنــدوبــيــة  صــفــة  بـــ»انــتــحــال 
مراسالتها  وتذييل  بالناظور،  للثقافة 
املديرية  اســم  وتــوقــيــع يحمالن  بــخــامت 

للثقافة«.  اإلقليمية 
ــان« يف هــذا  ــزيــ وراســـلـــت جــمــعــيــة »أمــ
الناظور،  إقليم  مــن عامل  كــال  الــصــدد، 
ووزيـــــر الــشــبــاب والــثــقــافــة والـــتـــواصـــل، 
»انتحال  إلــى  رسالتها  تشير من خــالل 
صــفــة املـــديـــريـــة اإلقــلــيــمــيــة لــلــثــقــافــة«، 
وذلك لوجود لوحة على املركز الثقايف 
بــالــنــاظــور حتــمــل اســم املــديــريــة، فضال 
عـــن تــــــداول هــــذا االســـــم يف مـــراســـالت 

إدارية مختومة بالصفة املذكورة. 
واستعانت اجلمعية املذكورة مبفوض 
قضائي لـ»إثبات وجود لوحة حتمل اسم 
وطالبت  للثقافة«،  اإلقليمية  املديرية 
ــم، بــالــتــدخــل  ــيــ ــلــ ـــر وعــــامــــل اإلقــ ـــوزيــ الــ
الــعــاجــل والـــفـــوري لــتــطــبــيــق الــقــانــون، 
ــوقـــوف عــلــى الــوضــع الــــذي وصفته  والـ
بــاخلــطــيــر واملــتــمــثــل يف »انــتــحــال صفة 
املديرية اإلقليمية للثقافة بالناظور«. 

وأشار املصدر ذاته إلى أن هذه الصفة 
لم ترد يف مراسالت الوزارة املعنية منذ 
2016، مشيرا إلى أن جهة الشرق  سنة 
تــتــوفــر عــلــى مــديــريــة إقــلــيــمــيــة واحـــدة 
فقط، تتواجد بفكيك، كما تتوفر على 
مـــركـــزيـــن ثــقــافــيــن بــكــل مـــن الــنــاظــور 
وجرادة، معتبرة أن إطالق اسم املندوبية 
ــنـــاظـــور يــعــد  ــالـ ــقـــايف بـ ــثـ ــز الـ ــركــ عـــلـــى املــ
لصفة«. وانتحاال  للمرتفقن   »تضليال 

هل يعود هشام الصغير للسياسة من بوابة التنسيق اإلقليمي لحزب »الحمامة« ؟ 

أكادير
يد من  يق يلتهم أز حر

400 شجرة بواحة تمنارت

األسبوع
 

  
املاضي،  السبت  يوم  مهول  حريق  شب 
تمنارت  جماعة  حربيل،  أيت  إغير  بواحة 
إقليم طاطا، أتى على أزيد من 400 شجرة 

من النخيل.
أسباب  ــإن  ف مصادر مطلعة،  وحــســب 
ساهم  حيث  مجهولة،  زالــت  ال  الحريق 
النيران على  انتشار  رياح قوية في  هبوب 
إلى  الحريق  أدى  كما  الــواحــة،  مستوى 
مما  النخيل،  من  شاسعة  مساحة  إتــالف 
الذين  املواطنني،  نفوس  في  الرعب  خلق 
تطور  مخافة  منازلهم  في  محاصرين  ظلوا 

األوضاع.
ورجــال  الساكنة  مجهودات  وساهمت 
الوقاية املدنية، والسلطات املحلية والقوات 
وإخمادها  النيران  في محاصرة  املساعدة، 
من  للحد  وذلك  اندالعها،  من  ساعات  بعد 

خطورتها على بقية الواحات األخرى.
لإلشارة، فمنطقة طاطا تعرف الكثير من 
النخيل،  واحــات  تستهدف  التي  الحرائق 
ويثير  ــســاؤل  ــت ال يــطــرح  الـــذي  ــيء  ــش ال
وراء  الحقيقية  األسباب  حول  االستغراب 
اندالع هذه الحرائق، خاصة بهذه املنطقة، 
الطقس  بسبب  أم  خفية،  أيادي  بسبب  هل 

والحرارة والعوامل الطبيعية؟

طـــاطــا

الراشيدية

البنــك الشعــبي بوجــدة وبــركان  احتجاجــات عمــال 

 قضية جديدة تهز أكادير بعد استيالء موثق على أموال زبنائه
األسبوع

 
  

جديدة  قضية  لوقع  أكادير  اهتزت 
تــتــعــلــق بــمــوثــق مـــعـــروف داخـــل 
املدينة، يشتبه في استيالئه بدون 

ــوال  ــونــي عــلــى أمـ ــان ســنــد ق
املالية  والــودائــع  زبنائه 

التي تعود للمرتفقني.
ونـــــظـــــم عــــشــــرات 
ــة  ــفـ املـــــواطـــــنـــــني وقـ
مكتب  أمام  احتجاجية 
املعروف وسط  املوثق 
املدينة، وذلك للتنديد 
قام  التي  باألفعال 
ــة  ــب ــال ــط بـــهـــا، وم
املسؤولة  الجهات 
بالحجز  والقضاء 

وإعادة  األموال  على 
ألصحابها،  الـــودائـــع 

الضحايا،  أحد  قال  حيث 
ــه تـــعـــرض لــخــيــانــة  ــ أن

املــوثــق،  قبل  مــن  ــة  ــان األم
ــا قــــام بــالــســطــو  ــدم ــع ب
تقدر  التي  أمواله  على 
وأكد  املاليني،  بعشرات 
بــدون  شيكا  منحه  أنــه 
دفعه  الذي  األمر  رصيد، 

إلى اللجوء للقضاء.
ــدر عـــدد  ــ ــقـ ــ ويـ
الذين  الضحايا 
قــــام املـــوثـــق 
ــو  ــطـ ــسـ ــالـ بـ
أموالهم  على 
 80 حــوالــي 
من  شخصا، 
من  بــيــنــهــم 
عقارات  باع 
يني  بمال

الدراهم، ومن بينهم من قدم أمواال نقدية إلى 
دون  عقارية  عملية  إلجراء  مكتبه  في  املوثق 

أخذ ضمانات.
هذا، وتمكنت الشرطة القضائية من توقيف 
املوثق في مدينة طنجة بناء على مذكرة بحث 
وطنية، حيث كان يحاول الهروب إلى الخارج، 
من  عدد  أموال  على  السطو  من  تمكن  بعدما 
املالية  املبالغ  الزبناء من بينهم من جمع تلك 

من قروض بنكية.
وتأتي هذه القضية بعد قضية موثقة الدار 
باالستيالء  قامت  التي  املشهورة،  البيضاء 
على أزيد من مليار ونصف من أموال وودائع 
الزبناء، باإلضافة إلى قضية موثقة أخرى في 
مدينة برشيد والتي بدورها خانت ثقة الزبناء، 
حول  تساؤالت  يطرح  الذي  الشيء 

أسباب انتشار هذه الظاهرة.
 32-09 رقــم  فالقانون  لــإلشــارة، 
للوكيل  ))يمكن  يقول:   ،78 مادته  في 
العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية 
إما  موثق،  ضد  جنائية  أو  جنحية  أو 
اعتقال بسبب  عند  أو  مهنية  ألسباب 
عن  مؤقتا  يوقفه  أن  الــشــرف،  يمس 

عمله بإذن من وزير العدل((.

األسبوع
 

  
استنكرت الجامعة الوطنية ملوظفي 
تحت  املنضوية  املحلية،  الجماعات 
للشغل،  املغربي  االتحاد  نقابة  لــواء 

يتعرض  التي  واملضايقات  الضغوط 
التواصل  مسؤول  كرومي،  حفيظ  لها 
بمجلس جهة درعة تافياللت، من قبل 

مسؤولي إدارة مجلس الجهة.
وأعلنت النقابة عن رفضها لالعتداء 
التواصل  مــســؤول  لــه  تعرض  ــذي  ال
املحلي  مكتبها  عــضــو  بــاملــجــلــس، 

بالجهة، من قبل مدير املصالح بإدارة 
املجانية  االتهامات  ــت  وأدان الجهة، 
الرئاسة  شؤون  مدير  له  وجها  التي 
مقاالت  وراء  ــوف  ــوق وال باملجلس، 

صحفية انتشرت في وسائل اإلعالم.
األفعال  هذه  أن  النقابة  واعتبرت 
هي بمثابة مس بكرامة موظفي الجهة 

عــام،  بشكل  الــتــرابــيــة  والــجــمــاعــات 
املوظف  مع  املطلق  تضامنها  مؤكدة 

الضحية الذي يتعرض ملضايقات.
رئــيــس مجلس  الــنــقــابــة  وطــالــبــت 
الــجــهــة، بــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــالزمــة 
ملسؤول التواصل، وباقي املوظفني، من 
يتعرضون  التي  واإلهانات  التهديدات 

من   19 الفصل  إطــار  فــي  وذلــك  لــهــا، 
العمومية،  للوظيفة  األساسي  النظام 
حفاظا على السلم االجتماعي باإلدارة.
بحق  تحتفظ  أنها  النقابة  وقالت 
اللجوء إلى كل األشكال النضالية ضد 
حق  في  يمارس  شطط  أو  حيف  أي 

شغيلة الجهة.

وهبي



أمــوال مبــادرة مطــالب بافــتحاص 
البشــرية التنميــة 

مراكش

بالمستشفى  اختالالت 
الجامعي واألطر الصحية 

تدعو إلى فتح تحقيق
 األسبوع

  
  

قــــــررت األطــــــر الـــصـــحـــيـــة الـــعـــامـــلـــة بـــاملـــركـــز 
التصعيد  ــراكـــش،  مبـ اجلــامــعــي  االســتــشــفــائــي 
وتـــنـــظـــيـــم وقـــــفـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة لــلــمــطــالــبــة 
بـــوقـــف »الـــفـــوضـــى واالخــــتــــاالت داخــــل املــركــز 
ــي وتـــطـــبـــيـــق الـــقـــانـــون  ــعـ ــامـ االســـتـــشـــفـــائـــي اجلـ

وإنصاف األطر املتضررة«.
وقال املكتب النقابي املوحد باملركز اجلامعي 
محمد السادس، التابع لنقابة االحتاد املغربي 
باخلطيرة  وصفها  اخــتــاالت  بــوجــود  للشغل، 
داخـــل املــركــز االســتــشــفــائــي، بــســبــب »اســتــبــاحــة 
القانون واستفحال مظاهر الريع، وغياب رؤية 

واستراتيجية لتطوير العرض الصحي«.
وكشف املكتب النقابي عن توقف مستعجات 
8 أشهر رغم اجلائحة،  »ابــن طفيل« ألكثر من 
وغياب أدوية السرطان، ومستعجات ومصلحة 
الــبــيــولــوجــيــة مبستشفى  والــتــحــالــيــل  األشـــعـــة 
أربعة  مــن  بناية  استغال  وعــدم  األنكولوجيا، 
طـــوابـــق بــنــفــس املــســتــشــفــى مــنــذ ســنــة 2018، 

بعدما كلفت ميزانية هامة من االستثمار.
ــاف بـــاغ املــكــتــب، أن هــنــاك »اخــتــاالت  وأضــ
ــا تـــعـــويـــضـــات احلـــــراســـــة واإللــــزامــــيــــة  ــهـ ــعـــرفـ تـ
ــل، وإغــــــــراق املـــصـــالـــح االســتــشــفــائــيــة  ــقـ ــنـ ــتـ والـ
وبالتكوين  اخلاصة،  املؤسسات  من  باملتدربني 
الـــكـــوطـــة  احـــــتـــــرام  دون  ــي  ــحـ الـــصـ املــــجــــال  يف 
املخصصة، يف غياب مؤطرين، والتضييق على 
الــكــيــديــة«،  واالســتــفــســارات  النقابية  احلــريــات 
ــقـــاالت املــشــبــوهــة خـــارج  ــتـ بـــاإلضـــافـــة إلــــى »االنـ
احلـــركـــة االنــتــقــالــيــة وخــلــق مــنــاصــب مـــن بــاب 

الترضية«.
وأكـــد املــكــتــب أن هــذه »االخـــتـــاالت« تتسبب 
ــــاس حــقــيــقــي لــلــمــركــز  ــراجـــع خــطــيــر وإفــ يف تـ
وجامعية،  عمومية  صحية  مؤسسة  باعتباره 
مبـــــــوارد بـــشـــريـــة ومـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة، مــطــالــبــني 
ــطـــالـــب، بــفــتــح حتــقــيــق  وزيـــــر الـــصـــحـــة أيــــت الـ
املركز  داخل  الفوضى  لوقف  العاجل  والتدخل 

االستشفائي اجلامعي.

 الفقيه بن صالح

 األسبوع
 
  

ــدار  ــدة مــديــنــة الـ ــم ــدرت ع ــ أصـ
قــرارا  الرميلي،  نبيلة  البيضاء، 
الــشــرطــة  دور  بــتــفــعــيــل  يــقــضــي 
وحمالت  دوريات  وتنظيم  اإلدارية 
واملحالت  العمارات  إللزام أصحاب 
ــا  ــه ــات الـــتـــجـــاريـــة بـــطـــالء واجــه
جمالية  على  حفاظا  وتنظيفها 

املدينة.

العمدة  راسلت  اإلطار،  هذا  وفي 
عـــمـــال املــقــاطــعــات والـــرؤســـاء 
فيها  تدعوهم  املحلية،  والسلطات 
إلـــى تــحــريــك الــشــرطــة اإلداريــــة، 
ــار قــاطــنــي الــعــمــارات  قــصــد إجــب
و«السانديك« على تنفيذ هذا القرار 
ومقار  الجماعي وصباغة محالتهم 

سكناهم مرة كل خمس سنوات.
على ضــرورة  الــعــمــدة  وأكـــدت 
العمارات  واجهات  صباغة  فرض 
ــة بــالــلــون  ــجــاري ــت الــســكــنــيــة وال
األبيض، ووقف األلوان العشوائية 

املقاولني،  بعض  بها  يقوم  التي 
التي  الخاصية  على  للحفاظ  وذلك 

تمتاز بها الدار البيضاء.
ــإن  وحـــســـب قــــرار الـــعـــمـــدة، ف
اإلدارية أصبحت مسؤولة  الشرطة 
لحث  وحمالت  بجوالت  القيام  عن 
على  واإلقــامــات  الــعــمــارات  سكان 
وذلك  الواجهات،  صباغة  ضــرورة 
ستمنح  مــحــددة  مهلة  ــار  إطـ فــي 

حسب كل مقاطعة.
جدال  ليخلق  العمدة  قرار  ويأتي 
الذين  املواطنني  صفوف  في  كبيرا 

يعيشون ظروفا مادية صعبة، حيث 
القدرة  لديها  ليست  الغالبية  أن 
لتوفير  الجائحة  فترة  في  املالية 
العمارة  لصباغة  املالية  السيولة 
السكنية والتي تتطلب مبالغ تفوق 

املليون سنتيم.
العمدة  قرار  يجد  أن  املقرر  ومن 
أرض  على  لتنفيذه  كبيرة  صعوبة 
السكان  قبل  مــن  خاصة  ــواقــع،  ال
»السانديك«، بسبب  وبعض ممثلي 
الخالفات التي تحصل بني السكان 

حول املساهمات املالية.

األسبوع

راسلت جمعيات مدنية بمدينة الفقيه 
الوافي  عبد  الداخلية  وزير  صالح،  بن 
لجنة  إرســال  إلــى  فيها  تدعوه  لفتيت، 
مرتبطة  ملفات  على  للوقوف  تفتيش 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  باملبادرة 
التي استفاد منها منتخبون وأشخاص 
الدعم،  لهم االستفادة من مبالغ  ال يحق 

بينما تم إقصاء جمعيات أخرى.
في  املــدنــيــة  الجمعيات  وأوضــحــت 
أن  الـــوزيـــر،  إلـــى  املــوجــهــة  شكايتها 
الوطنية  للمبادرة  االجتماعي  »القسم 
يصرف  بالعمالة،  البشرية  للتنمية 
طريق  عن  الــدولــة،  أمــوال  من  املاليني 
أن  مضيفة  واملحسوبية«،  الزبونية 

من  تستفيد  واألسماء  الجمعيات  »نفس 
هذا الدعم، إلى جانب منتخبني وأعضاء 

داخل اللجنة اإلقليمية للمبادرة«.
ــفــاعــلــني  كــمــا تــحــدثــت شــكــايــة ال
»اخــتــالالت«  ــود  وجـ عــن  الجمعويني 
البحث  مؤسسة  داخــل  و»تـــجـــاوزات« 
والتنمية واالبتكار في العلوم والهندسة، 
املبادرة  تمولها  مشاريع  تواكب  التي 
واملتعلقة  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
خالل  املستفيدين  بعض  مشاريع  بتتبع 
األشخاص  نفس  أن  حيث   ،2020 سنة 
واملنتخبني تمكنوا من التأهل لالستفادة 

مرتني من دعم املبادرة.
هناك  أن  محلية،  مصادر  وأفــادت 
اختالالت  عرفت  تمويلها  تم  مشاريع 
اقتناء  تــم  بينما  لــهــا،  وجـــود  ال  أو 
آليات وتجهيزات بأموال املبادرة غير 
املستفيدة  الجهة  وال  مكانها  معروف 

السبت  صعيد سوق  على  منها، 
والفقيه بن صالح.

املشتكية،  الجمعيات  وطالبت 
وزارة  مــن  خاصة  لجنة  بــإرســال 

افتحاص  إلجــراء  الداخلية 
ــة اإلقــلــيــمــيــة  ــن ــج ــل ال
التابعة للعمالة، التي 
ــم الــجــمــعــيــات  ــدع ت
الجمعيات  وتختار 
على مقاس خاص، 
وخاصة تلك التي 
لفائدة  تشتغل 
ــح  ــ ــال ــصــ ــ امل
االنتخابية، 
وفــــــــــــــق 
تعبيرها.
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لفتيت

 الدار البيضاء

عمدة الدار البيضاء تقرر تحريك الشرطة اإلدارية
 لفــرض الصبــاغة المــوحدة

تحقيق قضائي مع أقرباء النصاب 
الذي نصب على شباب المدينة

األسبوع

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة 
تحت  قضائيا  بحثا  القضائية 
إشراف النيابة العامة املختصة، 
مــع أربــعــة أشــخــاص مــن عائلة 
سيدي  بمدينة  تقطن  واحـــدة 
وزوجــتــه  األب  وهــم  ســلــيــمــان، 
الراشدين،  أبنائهما  من  واثنني 
في  تورطهم  في  لالشتباه  وذلك 
بدعوى  واحتيال  نصب  قضية 
أكثر  استهدفت  السري  التهجير 

من تسعني من الضحايا.
العامة  للمديرية  وقــال بــالغ 
فيه  املشتبه  أن  الوطني،  لألمن 
مسير  يعمل  الـــذي  الــرئــيــســي، 
سليمان،  سيدي  بمدينة  مقهى 
يشكلون  كانوا  عائلته،  ــراد  وأف
مــوضــوع مــذكــرات بــحــث على 
الصعيد الوطني منذ شهر نونبر 
عرضوا  بعدما  وذلــك  املنصرم، 
للنصب  الــضــحــايــا  مــن  ــددا  ــ ع
تهجيرهم  بــدعــوى  واالحــتــيــال 

في  وأخــرى  أوروبية  دولة  نحو 
مبالغ  مقابل  الشمالية،  أمريكا 
ألف   40 بني  ما  تراوحت  مالية 
للشخص  درهــــم  ألـــف  و100 

الواحد.
عمليات  أن  الــبــالغ،  وأضــاف 
املشتبه  بمنزل  املنجزة  التفتيش 
جواز  حجز  عن  أسفرت  فيهم، 
الــغــيــر، ومبلغ  اســـم  ــي  ف ســفــر 
وورقتني  الوطنية  بالعملة  مالي 
األوروبــيــة،  العملة  من  ماليتني 
بينما تتواصل التحريات بغرض 
املتحصالت  مـــآل  عــن  الــكــشــف 
هذه  ارتكاب  عن  املترتبة  املالية 

األفعال اإلجرامية.
فيهم  املشتبه  إخضاع  تم  وقد 
إلجراءات البحث القضائي الذي 
للشرطة  الوطنية  الفرقة  تجريه 
النيابة  إشراف  تحت  القضائية 
العامة املختصة، بغرض الكشف 
ومالبسات  ظـــروف  جميع  عــن 
وكــذا  القضية،  هــذه  وخلفيات 
اإلجرامية  األفعال  كافة  تحديد 
فيهم  لــلــمــشــتــبــه  املــنــســوبــة 

املوقوفني.

خنيفرةسيدي سليمان

 سكان جماعة ينتظرون افتتاح مستشفى القرب

 األسبوع
 
  

القباب  جماعة  ساكنة  تشتكي 
التابعة إلقليم خنيفرة من الخصاص 
الطبية والصحية  األطر  تعرفه  الذي 
منهم  يتطلب  ما  الصحي،  باملركز 
أجل  من  الكيلومترات  عشرات  قطع 
اإلقليمي  املستشفى  إلــى  الوصول 
الــعــالج  عــلــى  للحصول  بخنيفرة 

والخدمات االستشفائية.

الصحي  املــســتــوصــف  ويــعــرف 
قــرر  بــعــدمــا  ــداوم  ــ م طبيب  غــيــاب 
ــال مــســاره  ــم الــطــبــيــب الــســابــق إك
ــل الــتــخــصــص،  ــي مــن أجـ ــدراسـ الـ
آخر  بطبيب  تعويضه  يتم  أن  دون 
املركز  يعرفه  الذي  الخصاص  يسد 

الصحي املحلي.
تفاقم وضعية  زاد من  هذا املشكل 
إلى  لالنتقال  تضطر  التي  الساكنة 
العالج، خاصة  مدن أخرى بحثا عن 
مستشفى  إغــالق  استمرار  ظل  في 
منذ  به  األشغال  نهاية  رغــم  القرب 

األطــر  غــيــاب  بسبب   ،2018 ســنــة 
ستشرف  التي  والتمريضية  الطبية 

على تسييره.
وتنتظر الساكنة من وزارة الصحة 
املوارد  توفير  االجتماعية،  والحماية 
فتح  ألجــل  ــر  األط وبعض  البشرية 
تنتهي  حــتــى  الـــقـــرب،  مستشفى 
كبار  املــواطــنــني وخــاصــة  مــعــانــاة 
السن واملرضى الذين يتوافدون على 
املستوصف من أربع جماعات قروية 
أويحيى،  أيت  كروشن،  القباب،  هي: 

وأيت سعدلي.



حينما   ،1996 ــة  ــن س فـــي 
رئيسا  وولفنسون  جيمس  كــان 
أن  أعلن  الدولي،  البنك  ملجموعة 
مكافحته  يجب  الفساد  سرطان 
ــدر الـــذي نــكــافــح به  ــق بــنــفــس ال
ــرض، ومــع  ــ ــوع وامل ــج الــفــقــر وال
أن  تظهر  الجديدة  البحوث  أن 
وتشوه  العامة  املؤسسات  ضعف 
هما  ــة  ــتــصــادي االق الــســيــاســات 
فإن  الفساد،  ممارسات  حاضنة 
الفساد  بــأن  يشعرون  الكثيرين 
ــة، بل  ــصــادي ــت لــيــس مــشــكــلــة اق
تركها  األفــضــل  ــن  وم سياسية، 

حجة  ولكن  التنمية،  لخبراء  ال  للحكومات 
مقنعة  كانت  الدولي  البنك  مجموعة  رئيس 
مكافحة  يجب  بأنه  ــد  وأك للغاية،  وبسيطة 
من  املـــوارد  تحويل  إلــى  ــؤدي  ي ألنــه  الفساد 
الفقراء إلى األغنياء، ويزيد من تكاليف إدارة 
منشآت األعمال ويشوه النفقات العامة ويطرد 

املستثمرين األجانب.
ذلــك،  كيف  ــاس:  ــن ال بعض  يــتــســاءل  وقــد 
خطورة  معنى  يفهمون  ال  الــذيــن  وخــاصــة 
على  الخطير  السلبي  تأثيره  ومــدى  الفساد 
وخاصة  ومؤسساتها،  الدولة  مرافق  جميع 
القضاء الذي قيل عنه قديما: »القضاء أساس 

امللك«.  
إن إقامة العدل هو وظيفة أساسية في دولة 
الحق والقانون، فالقضاة يتصرفون في حقوق 
وشرفهم  والــجــمــاعــات  املــواطــنــن  وحــريــات 
مدى  يعكس  الدور  وهذا  وأمنهم ومصالحهم، 
خطورة منصب القاضي الذي قيل عنه قديما: 
»من ولي منصب القاضي فقد ذبح نفسه بدون 
الخير  »مقياس  أنه  القضاء  وقيل عن  سكن«، 
في األمم، وهو معيار العظمة فيها، وهو رأس 
أيضا:  وقيل  وراشـــدة«  حية  أمــة  كل  مفاخر 

»فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة«.
مؤهال  يكون  أن  القاضي  على  يجب  إذن، 
الذي  القانون  ملبادئ  ودارســـا  ومتخصصا 
وعارفا  باحثا  مثقفا  يكون  وأن  بــه،  يحكم 
الحياة،  نــواحــي  وبجميع  الــنــاس  بــأحــوال 
واسع الصدر محيطا بكافة مالبسات القضية 
يحكم  أن   عليه  يجب  والتي  عليه  املعروضة 
السيرة،  محمود  يكون  وأن  بالعدل،  فيها 
مــعــروف الــنــســب، فــال يــكــون ابـــن زنـــا وأن 
القوة  أو  واملـــال  الــجــاه  أصــحــاب  يخشى  ال 
والنفود السياسي، وأن ال يبالي بلوم الناس، 
لكل  ويعطي  املظلوم  وينصر  الظلم  يقمع  وأن 
في  يشتري  وال  يبيع  ال  وأن  حقه،  حق  ذي 
التحفظ  واجب  يحترم  وأن  التجارة،  عروض 
الجلوس  خاصة  الشبهات،  عن  يبعده  الــذي 
في  فيهم  واملشبوه  والسماسرة  املفسدين  مع 
غير  واألماكن  والشوارع  واألســواق  املقاهي 
استقالليته  بشأن  شكوكا  تثير  التي  الالئقة 
من  ما  كل  عن  يبتعد  وأن  وحياده،  وتجرده 

القضاء،  بسمعة  املساس  شأنه 
ــابــل، ال يــطــال واجــب  وفـــي املــق
األمور  في  الــرأي  إبــداء  التحفظ 
السياسية واالجتماعية والثقافية 
ــقــاضــي هو  ــة، وال ــصــادي ــت واالق
وفي  والحريات،  الحقوق  حامي 
 2011 دستور  الصدد تضمن  هذا 
أوكــل  التي  املــبــادئ  مــن  العديد 
حمايتها  مهمة  فيها  للقاضي 
ــي املـــادة  املــنــصــوص عــلــيــهــا  ف
))يتولى  فيها:  جــاء  التي   117
القاضي حماية حقوق األشخاص 
وأمنهم  وحرياتهم  والجماعات 
فالقضاء  ــون((،  ــان ــق ال وتطبيق  القضائي 
من  لــواحــد  ليس  والــقــاضــي  الــنــاس  لجميع 
الخصوم، ويقول املثل املأثور: »أعطني قضاء 
ال  عــادل  قضاء  فبدون  دولـــة«،  أعطيك  عــادال 
قال  وقد  والقانون،  الحق  دولة  تحقيق  يمكن 
البريطاني  الوزراء  رئيس  تشرشل،  ونستون 
القضاء  كــان  »إذا  العاملية:  الحرب  عهد  في 
تتغنى  مقولة  وهي  بخير«،  بلدي  فإن  بخير، 
بها األمم، وقال عمر بن عبد العزيز: »إذا كانت 
علم  اكتمل:  فقد  خصال  خمسة  القاضي  في 
على  وحلم  الطمع،  عن  ونزاهة  قبله،  كان  بما 
الخصم، واقتداء باألئمة، ومشاورة أهل الرأي 

والعلم«.
الذي  القانون  من  شرعيته  القاضي  يستمد 
إذ  ومحايدا،  مستقال  يكون  أن  فيه  يفترض 
السلطتن  على  مفروضان  املبدأين  هذين  أن 
تجاهلهما  يؤدي  وقد  والتشريعية،  التنفيذية 

إلى املساس بثقة الجمهور.
بالنظر  جدير  والعادل،  النزيه  القاضي  إن 
ــي املــســائــل الــخــاصــة بــمــمــارســة األفـــراد  ف
أكثر  ملزم  وهو  والسياسية،  املدنية  لحقوقهم 
كما  واألمانة،  واالستقامة  بالصدق  غيره  من 
بفضل  القانون  تطبيق  القاضي  على  يجب 
معرفته الواسعة وإملامه بالنصوص وبمبادئ 
والتي  عامليا،  عليها  املتعارف  اإلنسان  حقوق 
دســتــوره،  ديباجة  فــي  بها  املــغــرب  يتشبث 
الكف  عدم  على  الدائم  القاضي  وكذلك حرص 
التي  والجماعية  الفردية  الحريات  حماية  عن 
من  حمايتها  على  والساهر  حارسها  يعتبر 
أن  القاضي  وعلى  واالنتهاكات،  االعتداءات 
نداء  وذكــائــه  وبفطنته  السليم  بحسه  يــرى 
الحق، فالحق ال يتمثل في القواعد القانونية، 
وإنما بما تقرره هذه القواعد وتجعل من هذا 
الحق قوة يمكن الوصول إليها عن طريق حكم 
القانون  بن  وتوجد  النزيه،  العادل  القضاء 
الحق  تجعل  واتصال  ترابط  عالقة  والحق 
إلى  يهدف  الذي  القانون  ذلك  يقر  عندما  قوة 
تحديد الحقوق وبيان مداها وكيفية اكتسابها 
ثمرة  الحق  أن  الــقــول  ويمكن  وانقضائها، 
الحقوق  لتثبيت  أداة  هو  والقانون  القانون 
فإذا  بينهما  متبادلة  عالقة  فهناك  وبيانها، 

هو  والــقــاضــي  اآلخـــر،  أحدهما ضــاع  ضــاع 
على  الحفاظ  على  وتجربته  بعلمه  الساهر 
والقانون ويجب عليه  الحق  التوازن بن  هذا 
مع  مشبوهة  عالقة  أي  إقامة  عن  االمتناع 
كما  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتن  ممثلي 
بمظهر  املواطنن  عيون  في  يظهر  أن  يجب 
حقوق  يحترم  الــذي  العادل  املثقف  اإلنسان 
حركة  أن  املالحظ  ومــن  املواطنن،  وحريات 
انتقال القضاة من منطقة إلى أخرى تكون ضد 
الشخصيات  مختلف  مع  وثيقة  عالقات  إقامة 
املحاكم  قضاة  يحافظ  أن  يجب  كما  املحلية، 
وأعضاء النيابة العامة على استقالل بعضهم 
للهيئة  انتمائهم  من  الرغم  على  البعض  عن 
حق  ــو  )وهـ الــحــيــاد  مــبــدأ  ويــمــثــل  نفسها، 
مضمون للمتقاضن بموجب الدستور ومبادئ 
على  مفروضا  مطلقا  واجبا  اإلنسان(  حقوق 
الذي هو عنصر أساسي من عناصر  القاضي 
ممارسة  عند  الحياد  وينطوي  الجمهور،  ثقة 
الوظائف القضائية، على الغياب الجلي لآلراء 
جميع  تلقي  على  ــادرا  ق يكون  وأن  املسبقة، 
وأخذها  أمامه  نوقشت  التي  النظر  وجهات 

بعن االعتبار.
في الواقع، فإن الحديث عن الفساد القضائي 
في بالدنا يثير انتباه منظمات حقوق اإلنسان 
داخل املغرب وخارجه، وفي هذا الصدد، أعاد 
أقر  الذي  أوروبا،  الصادر عن مجلس  التقرير 
بتورط بعض قضاة املغرب في قضايا الرشوة، 
في  الفساد  ــع  واق عــن  أخــرى  مــرة  فالحديث 
القانون  أن  يظهر  القضائية،  السلطة  أوساط 
الهدايا  تلقي  من  القضاة  يمنع  ال  املغربي 
ضد  املــتــعــددة  الشكايات  ورغــم  والعطايا، 
القضاة الذين ارتكبوا أخطاء قضائية خطيرة 
جسيمة  ومعنوية  مــاديــة  ــرارا  أضــ ألحقت 
باملواطنن، فإنهم ال زالوا جاثمن في منصات 
الحكم لسنوات عديدة، بل أكثر من ذلك، تمدد 
مهامهم لسنوات أخرى في الوقت الذي توجد 
عاطلة  نزيهة  مثقفة  قانونية  شخصيات  فيه 
والفضائخ  الــخــروقــات  هــذه  كــل  العمل،  عــن 
وانعدام  التفتيش  غياب  في  تتم  الواضحة 
فيهم  املشبوه  القضاة  وبقاء  املحاكم  مراقبة 
في  يوجد  وهكذا  تأديب،  دون  مناصبهم  في 
املال  يحبون  الناس  يظلمون  قضاة  محاكمنا 
إذا  إسرائيل  بني  في  القاضي  كان  جما،  حبا 
اختصم له خصمان، رفع أحدهما الرشوة في 
كمه فأراها للقاضي فال يسمع إال قوله، فنزلت 

اآلية: ))سماعون للكذب أكالون للسحت((.
فالظلم في أي مكان هو تهديد لألمن والسلم، 
والقاضي النزيه العادل ال يبطل حقا وال يحق 
إنسانا،  تكن  لم  ما  عــادال  تكون  ولــن  باطال، 
ينبغي  مــاء،  بال  النهر  مثل  عــدل  بال  ــة  ودول
للقاضي أن يكون يوما في القضاء ويوما في 

البكاء على نفسه.  
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لمــاذا يجــب محاربــة الفــساد ؟

حسوني قدور
 بن موسى *

* محامي بهيأة وجدة

لك منا فاطنة ألف حتية وسالم
وملء األرض والسماوات رحمة

والفردوس األعلى مع سيد األنام 
تلك دعواتنا تقبلها اهلل خالصة
لك ولرقية سليلة عريب كرام

بقلب رحب فتحت حضنها رأفة
لفلذتي كبد سنام قوم بطل همام

رعت وربت وما وهنت حلظة
تلك مكارم أخالق النبالء العظام 

ممن أنعم العظيم عليهم بكل خصلة
من خصال الصاحلني الغر الشهام
ما ضعفت وما استكانت مخلصة

لعهود شتتها كما يشتى القطيع الركام
وبستان تفاح فاح أريجه ذات مرة

أكل منه القانع واملعتر وحتى اللئام
مأل حواصل الطيور وكم دونها دابة

وبطون من ال نعلم من اخللق واألنعام 
صار نكدا فهشيما ذرته رياح وهلة

أخذته فانتحب على ابنة الضرغام 
وأبقار جادت ضروعها لبنا وقشطة
لكم سدت رمق اجلياع واأليتام 

سقما عانت ثم من غدر نفقت بغثة 
كف خوارها وولى معها زمن الوئام
وناحت طيور الكناري سيدة قوية

أصابتها قنا نقمة غاشم عقب صدام
يوم تسلحت فاطنة باإلميان وبندقية
تصدت لعدو ظالم دومنا درع أو لثام

بطلة بالفطرة نباهي بها زينب النفزاوية 
والسيدة احلرة وتينهنان ومن أقررن السالم
نساء من فوالذ ناضلن من أجل احلرية 
ينابيع حب نهل منها الصحاح والسقام 
لم يسئمن التضحية ولم يخشني املنية
لك نقف إجالال يا ابنة البررة الكرام
فاطنة أم فاطمة وآمنة، نعم الذرية !
وسالم اهلل عليك إلى أن يبعث األنام 

يوم نلقاك وقد سقاك بيده خير البرية 
شفيعنا صلى عليه من به االعتصام

يوم حتييك مالئكة الرحمان أزكى حتية
ولذويك وأهلك ذوي القدر العلي االحترام
وحفظك من شر كل شيطان صبحا وعشية

)إحياء لذكرى المرحومة الشهيدة فاطنة العراقي(.

نساء من فوالذ

الجابري  أحمد 

شـــعــــر

الــحزن أعـــوام 

بداية محزنة   2019 آخر سنة  كان 
ومؤملة حلت بالعالم كله، حيث اجتاح 
اللعن،  الخبيث  »كــوفــيــد«  مــرض 
والجبل،  والسهل  والقرية،  املدينة 
من  وال  كبير  من شيخ  يستحيي  ولم 
صبي  من  وال  الغابرين،  في  عجوز 
من  وال  جليل،  عالم  من  وال  صغير، 
ملحد، وال من شاب في مقتبل العمر، 

وال من رئيس وال مرؤوس..
البشرية،  على  املــرض  هــذا  ــزل  ن
عن  العلم  عجز  كــبــرى  طــامــة  فــكــان 

استكناه حقيقته، ووقف العالم أمامه 
مندهشا ال يعرف ماذا يفعل، وما هو 

السبيل للقضاء على هذا العدو؟
إن مرض »كوفيد 19« يدخل البلدان 
من غير استئذان، كما يدخل البيوت 
رجــال  متحديا  اســتــئــذان،  غير  مــن 
التراب  مراقبة  وعناصر  الجمارك 
الطبع  ــاتــوري  ــت دك إنـــه  ــوطــنــي..  ال
على  حربا شعواء  يقود  غاشم  ظلوم 

اإلنسانية.. ويله ما أتعسه!
ثقيل،  ضيف  »كــورونــا«  فــمــرض 
سنة  ومــرت   2020 سنة  مــرت  فقد 
تحل   2022 سنة  هــي  وهــا   ،2021
متحوره  معه  بل حل  يرحل،  ولم  بنا 
من  قسوة  أشد  وهــذا  »أوميكرون«، 

ينتشر  ــه  إن حيث  »كــوفــيــد«،  أخــيــه 
بسرعة انتشار النار في الهشيم، مما 
يتسبب في معاناة املنظومة الصحية 

ككل. 
في  كــذلــك  الــفــيــروس  تسبب  ــد  وق
جميع  عــلــى  ــصــادي  ــت اق ــكــمــاش  ان
أغلقت،  معامل  من  فكم  املستويات، 
فتوقفت  توقفت،  طــائــرات  مــن  وكــم 
وسرح  الــدوران  عن  االقتصاد  عجلة 

عدد كبير من العمال.
وال  تعد  ال   »19 »كوفيد  تبعات  إن 
من  نطلب  أن  إال  علينا  فما  تحصى، 
هلل العلي القدير، أن يعجل برفع هذا 
على  أليمة  بأحزان  أتى  الذي  الوباء 

كل املستويات. 

مالكي علوي موالي الصديق
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عداد السنوات

إسمـنتية  بكـتل  البـادية  تشويـه 
في غياب الهندسة

باتت عني عابر الطرق الرابطة بني مدننا، 
ال تخطئ منازل ذات أشكال مختلفة تتوسط 
بدورها  تسيجها  طويلة،  حجرية  أســوارا 
بيوت  تظهر  محيطها  وفي  باسقة،  أشجار 
وقد  وهناك،  هنا  متناثرة  األحجام  صغيرة 
أبناء  من  للميسورين  املنازل  هاتيك  تعود 
الذين  املـــدن  ــاء  ــري أث لبعض  أو  املنطقة، 
تتربع  ضيعات  إلنشاء  هكتارات  يشترون 

داخلها مساكن فخمة..
هذا  فإن  ذلك،  وراء  الدواعي  كانت  وأيا 
في  يبقى  أن  ينبغي  ال  البناء  مــن  الــنــوع 
والفالحية،  املعمارية،  الهندسة  عن  منأى 
أن  يعقل  فــال  البيئية،  الرقابة  عــن  فضال 
املساكن  لغالبية  الخارجية  األشكال  تكون 
الــذي  الــطــراز  نفس  على  عنها،  املتحدث 
تبنى عليه نظيرتها في املدن، حيث الطابق 
األرضي، والطابق األول، وربما الثاني، في 
إلى  صغيرة  نوافذ  تخرقه  عمودي،  شكل 
تعلو  وسطح  الباب،  من  والشمال  اليمني 
ظهره حجرة أو حجرتان، أما عن الصباغة 
الخارجي،  التزيني  ضــروب  من  إليها  وما 
عليه  هــي  عما  شــيء  فــي  تفترق  تكاد  فــال 
االجتهاد  غياب  يعني  ما  وهو  املدن،  داخل 
فاملبنى  املجال،  هذا  في  الهندسي  واإلبداع 
يعقل  ال  طائلة،  أمــوال  عليه  تصرف  الــذي 
لتصميم  األصل  طبق  نسخة  يكون  أن  أبدا 
مبنى تم تشييده داخل املدينة، ومن الخطأ 
عمودي  بشكل  الريفية  املساكن  تبنى  أن 
بما  رحبة  فوقها  تقام  التي  البقع  دامت  ما 
في  العرض  تأخذ  أن  فاألولى  الكفاية،  فيه 
قصور  شاكلة  على  حينها  فتمتد  االعتبار، 

بصلة  يمت  طابع  ذات  واجهاتها  صغيرة، 
وألوان  املعماري،  املنطقة  تراث  إلى  قرابة 
أقيمت  التي  البيئة  مع  يتماشى  صباغتها 
فيها، فأجواء املناطق الساحلية ليست هي 
املناطق الجبلية، وطبيعة األراضي الجرداء 
ليست هي طبيعة األراضي الرطبة، واأللوان 
تلك،  توائم  حتما  ليست  هاته  تناسب  التي 
بتلك  تحيط  التي  األســوار  إلى  جئنا  وإذا 
إلى  تفتقر  الغالب  في  نراها  فإننا  املساكن، 
بالقرب  منها  يوجد  ما  سيما  ال  الجمالية، 
األشكال،  حيث  من  ال  الرئيسية،  الطرق  من 
البناء، وال تصاميم األبواب  ألوان مواد  أو 

لذا  اتفق،  كيفما  توضع  فهي  الخارجية، 
التي  املنطقة  عن  واضحة  غرابة  في  تبدو 

هي فيها.
باملوازاة مع ذلك، يأتي أمر األشجار التي 
تغرس في جنبات تلك األسوار على مسافات 
قد تطول أو تقصر، إذ تغرس بدون إرشادات 
فالحية متخصصة، تبني مناسبتها لألرض 
الذي  والشكل  فيها،  جــذورهــا  تلقي  التي 
وما  ــوام،  األعـ من  اآلتــي  في  عليه  ستكون 
الهندسة  تجعل  التي  األمــور  من  ذلــك  إلــى 
من  أما  الصدد،  هذا  في  حاضرة  الفالحية 
أهمية  لذكر  داعي  ال  فإنه  البيئية،  الناحية 
بــاملــجــال األخضر  الــقــوي  الــحــس  حــضــور 
األمر  تعلق  سواء  البنايات،  هاته  مثل  في 
الصحي  الصرف  مياه  من  التخلص  بكيفية 
بناية  طرق  أو  باملائة،  مائة  سليمة  بطرق 
واالصطبالت  ونوافذها،  وأشكالها  الحجر 
تواجدها،  وأماكن  معيتها،  في  تبنى  التي 
وكــذا  إنــشــائــهــا،  فــي  املستعملة  ــواد  ــ وامل
الشأن بالنسبة لصهاريج جمع املياه لسقي 

األغراس، وإرواء ظمأ املواشي.
تاريخ  مدار  على  املعمارية  الهندسة  كانت 
وفنا  علما  زالــت  وال  املتعاقبة،  الحضارات 
عصرنا  في  اليوم  وقد خطت  نفسه،  اآلن  في 
األشكال  فــطــورت  عمالقة  خــطــوات  الرقمي 
له  ما  اختصاصها  إلى  وأضافت  املعمارية 
الذي  األساسي  املطلب  ذلك  بالبيئة،  عالقة 
على  تحرص  الناجحة  التصاميم  أضحت 
تواجده داخلها، فلتخضع البنايات الصغيرة 
هندسة  إلــى  الغالية  باديتنا  في  والكبيرة 
املناطق  خصوصيات  تراعي  دقيقة  معمارية 
يتم  حتى  وبيئيا،  تراثيا  فيها  تقام  التي 
كتال  منها  تجعل  التي  للعشوائية  حد  وضع 
إسمنتية مشوهة، وسط مناطق ريفية جميلة 

لها مميزاتها الخاصة على أكثر من صعيد.

محمود   عثمان 

إلــى روح أبــي
بندريس عمراوي الطيب

ــب الـــذكـــرى ــ ــواك ــ ــت م ــ الحـ
ــي ــام ــا أم ــهـ ــزانـ ــوال أحـ ــ ــ وأهـ
ــت مــصــيــبــة املــــوت أنــهــا ــن ظ
قاسية الــــوداع  حلــظــة  لــكــن 
حني ــس  ــف ن ــا  يـ جتـــزعـــي  ال 
والــدمــع ــي  أب يــا  قــبــرك  أزور 
الثرى ساكن  على  وبالدموع 
ــاك وذكـــــــراك تــغــزو ــ ــس ــ أأن
وخيالي ــي  ــع واق يف  ستظل 
اجلميل اخللق  على  عودتني 
ــان ــ ــنـــي بــالــعــلــم واإلمي زودتـ
ــاك وأنـــــت مـــن وهــب ــ ــس ــ أأن
روحي حبا  من  خير  ستظل 
وتفكيري قلبي  يف  ستظل 
خــيــر ــري  ــ ــظ ــ ن يف  ســـتـــظـــل 
ــاح  ــب ــص أأنــــســــاك وأنــــــت امل
ــاك ــم ــاك وحتـــــت ح ــ ــسـ ــ أأنـ
ــاك وحتـــــت رضــــاك ــ ــسـ ــ أأنـ
ــوي ــ ــل حـــنـــانـــك األبـ ــظ ــي س
أرجو لروحك الطاهرة الرحمة

ــي ــواقـ ــي وأشـ ــاتـ ــد آهـ ــوق ــت ل
اآلفـــاق يف  تتطاير  ــي  ــ وورائ
والباقي الراحل  بني  ستفصل 
تالقي بــال  ــراق  ــف ال كــان  إذا 
ــراق ــ ــف ــ ــرع نــــاقــــوس ال ــ ــق ــ ي
األحداق على  يطفو  الغزير 
تــفــيــض جـــــداول وســـواقـــي
ــي يف كــل إشــراق أعــمــاق روح
ــي ــ ــاق ــ ــي ورف ــ ــاربـ ــ ــر أقـ ــيـ خـ
القناعة باإليراق وقدمت لي 
وهما أفضل إرث على اإلطالق
نفسي الطمأنينة يف األطباق
أعماقي يف  وبثها  البساطة 
ــاق ــوث فــفــي الـــذكـــرى ســر ال
األخــالق محامد  لي  زف  من 
الذي أنار حولي أحلك األنفاق
نفاق بال  العيش  طعم  ذقــت 
ــاق ــق ــح ــت فـــــزت بـــأنـــبـــل اس
ــئ طــريــقــي ــي ــض ــا ي ــ ــراج ــ س
ــرزاق واملــغــفــرة مــن اخلــالــق ال

سنة  محلها  وحلت  كئيبة،  سنة  أعمارنا  من  َتسّللْت 
لغة  بترتيب متقدم حسب  رقما تسلسليا جديدا،  تحمل 
األعداد.. فهل يا ترى وَجَدتنا متأهبني من حيث اإلعداد 
واالستعداد بما يكفي الستقبالها كحدث يشاع أنه نقطة 

عبور، وفرصة لالنتقال من مرحلة إلى أخرى؟
ربما من حيث الشكل، ال يلقى مجملنا أي صعوبات في 
االحتفال، كونه من أحب الفنون اإلبداعية عند اإلنسان 
يعترضون  من  بيننا  كان  وإن  السعادة،  عن  للتعبير 
يحق  ال  عقائدية،  لقناعات  التعبير  من  النحو  هذا  على 
باملقابل،  ولكن  َدحُضها!  بأصولها  العارفني  دون  ملا 
هم  والقليلون  الجوهر،  يكتنف  كثيفا  غموضا  نالحظ 
يوافق  الذي  بالحماس  الجديدة  السنة  يستقبلون  من 
اعتبارها ظرفا مواتيا لتجديد الطاقات، وتحيني اآلمال، 
وتكريس البعد اإلنساني لقيم التعايش، وإحالل السلم 

والسالم!!
من  تــزول  أن  املنقضية  للسنة  يكن  لم  النهاية،  في 
ولكن  الحساب،  لقانون  تخضع  أنها  لوال  العمر  جدول 
عن  أرقاَمه  َحفظنا  الذي  الحساب  هذا  نحن  نجيد  هل 
ظهر قلب دون أن نحفَظ فيه أنفسنا من كثير التمثالت 

صرنا بها مجرد أرقام ؟

العدد  في  ورد  ما  تفاعال 
السابق من جريدة »األسبوع« 
تحت عنوان: »العلوي يخلف 
يروقني  الفرنسي«،  الحاكم 
الــشــريــف  أن  أصـــحـــح  أن 
العلوي،  الحميد  عبد  موالي 
لم يكن قط باشا سال، بل كان 
تولى  بمدينة سال،  املحتسب 
 1941 سنة  الحسبة  مهمة 
الوثائق  من  مجموعة  وتــرك 
عهد  ــالل  ــ خ والـــكـــراســـات 
باملغرب،  الفرنسية  الحماية 
هذا  فــي  يعمل  ــان  ك لــدرجــة 

1956، عني  الصدد بحزم وعزم، وفي سنة 
موالي عبد الحميد العلوي باشا القنيطرة 
الفرنسي،  الحاكم  محل  تنصيبه  ــداة  غ
وفي  تنصيبه،  أثناء  حاضرا  كنت  حيث 
أن  درجة  إلى  فاس  باشا  1965، عني  سنة 
كانت له شخصية قوية وقدرة على القيادة، 
املحبوب  العم  كان  يقال،  الحق  كل  والحق 
كان  أنــه  لــدرجــة  الحق  نطاق  فــي  جريئا 
تظلمون  ))ال  القرآنية:  اآليــة  غالبا  يــردد 
وال تظلمون((، إلى أن انتقل إلى عفو هلل 
بضريح  ودفن   1365 سنة  مرضيا  راضيا 
موالي الحسن حيال القصر بالرباط، بأمر 
من عاهل البالد الحسن الثاني، الذي كان 

معجبا به.
الحميد  عبد  مــوالي  كان  املعلوم،  ومن 
حتى  والنظافة  بالصيانة  شغوفا  العلوي 
ــات  ــوالي الــنــخــاع، وعــقــب رجــوعــه مــن ال
األمريكية،  الحكومة  من  بدعوة  املتحدة، 
قصد  بالقنيطرة،  إقامته  مقر  فــي  ــه  زرت
تهنئته بعودته من السفر، وأثناء الدردشة 
قلت له: »ماذا لقيتم في سفركم؟« فذكر لي 
أمريكا،  إلى  سفري  »خالل  اآلتية:  القصة 
تجولت في شوارع واشنطن بمعية رئيس 
وترجمان،  بالقنيطرة،  األمريكية  القاعدة 

املدينة  شـــوارع  أن  فشهدت 
زهور  وفيها  نظيفة  برمتها 
ــر الـــنـــاظـــريـــن، عــنــدئــذ  ــس ت
أخـــرجـــت مـــن جــيــبــي ورقـــة 
ورميتها  إربــا  إربــا  ومزقتها 
للترجمان:  فقلت  األرض  على 
ــس، أنــا  ــي ــرئ ــل لــســعــادة ال ق
معجب بهذه النظافة الرائعة، 
الصيانة  هذه  على  وأهنئكم 
مــديــنــة  أن  ــد  ــي ب ــة،  ــع ــدي ــب ال
جنود  من  تشتكي  القنيطرة 
كل  يخرجون  الذين  القاعدة 

من  لهم  طاب  ما  ويأكلون  بسياراتهم  ليلة 
العيش ويلقون في شوارع مدينة القنيطرة 
أعقاب السجائر وقارورات الجعة ومختلف 
العلب، وأن رجال النظافة ضاق صدرهم من 
تكديس أنواع النفايات التي تقلق راحتهم 
الديار  من  عودتي  وفور  صحتهم،  وتهدد 
داخل  علق  منشورا  بأن  علمت  األمريكية، 
يحتفظوا  بأن  الجميع  على  يحتم  القاعدة 
باألزبال داخل سياراتهم إلى حني عودتهم 
إلى القاعدة قصد تركها في سلة املهمالت«، 
فعلمت أن العم كان يتميز بشعلة من الذكاء 

وله نبوغ خاص.

 الطيب آيت أباه

وتــوضيح تصحــيح 

علي العلوي

ية على مدار  كانت الهندسة المعمار
يخ الحضارات المتعاقبة، وال زالت  تار
علما وفنا في اآلن نفسه، وقد خطت 

اليوم في عصرنا الرقمي خطوات 
ية  عمالقة فطورت األشكال المعمار
وأضافت إلى اختصاصها ما له عالقة 

بالبيئة، ذلك المطلب األساسي 
الذي أضحت التصاميم الناجحة 

تحرص على تواجده داخلها، فلتخضع 
البنايات الصغيرة والكبيرة في 

ية  باديتنا الغالية إلى هندسة معمار
دقيقة تراعي خصوصيات المناطق 

التي تقام فيها تراثيا وبيئيا
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إعداد. خالد الغازي

تفرضها  وقيودا  حصارا  البرلمان  داخــل  المعارضة  تعيش 
األمور  زمام  في  لها  الموالية  والفرق  الحكومية  األغلبية 
صعيد  على  سواء  والمستشارين،  النواب  مجلسي  داخل 
على  أو  الحكومي،  العمل  وتتبع  بمراقبة  المكلفة  البرلمانية  اللجن 
تواجد  في  كبيرا  ضعفا  هناك  أن  المالحظ  إذ  التمثيليات،  مستوى 
مما  البرلمان،  داخــل  الهياكل التنظيمية  هذه  في  المعارضة  نــواب 
يقيد دورها في معارضة القرارات واإلجراءات أو في تقديم مقترحات 

قانونية أو سياسية وغيرها.

تعيش  البرلمان  في  الحالية  المعارضة  أن  يعتبرون  المحللين  من  العديد 
ضعفا كبيرا، وعدم االنسجام بسبب التوجهات المختلفة لمختلف التيارات 
الجهود  رغم بعض  المعارضة،  إلى خانة  التي قررت االصطفاف  السياسية 
لتوحيد الرؤية  والعمل من أجل مواجهة أحزاب األغلبية والحكومة، حيث 
يرى البعض أن ما تعيشه المعارضة من قيود، يرجع الختالالت في النظام 
تدبير  في  والتحكم  التفوق  حق  لألغلبية  يمنح  والذي  للبرلمان،  الداخلي 

الداخلية. والتنظيمات  المجلسين  هياكل 

فرق  تطرحها  كثيرة   تساؤالت 
البرملان،  املعارضة داخل مجلسي 
ألجل معرفة مهامها ودورها داخل 
املؤسسة التشريعية، في ظل عدم 
مقترحاتها  مع  الحكومة  تجاوب 
األخذ  وعــدم  وغيرها،  القانونية 
املعروضة،  املشاريع  ضمن  بها 
مــمــا دفـــع بــبــعــض الـــفـــرق إلــى 
املطالبة بتعديالت وقوانني تعطي 

للمعارضة حقوقا مقننة.
في هذا السياق، أوضح املحلل 
أن  العالم،  الرحيم  السياسي عبد 
حقوق املعارضة جزء منظم داخل 
بمهامها،  تقوم  حتى  الدستور 
التنظيمي  القانون  ضمن  وكذلك 
واملستشارين،  النواب  ملجلسي 
املعارضة  لفرق  األفضل  أن  مبرزا 
القانون  داخل  تعديال  تقترح  أن 
قانون  اقتراح  عوض  التنظيمي 
التنظيمي  القانون  لكون  جديد، 
أقوى ويعد مجاال خصبا وناجحا 

للقيام بدورها كما يجب.
ال  املعارضة  دور  أن  وأضـــاف 
قانونية  نــصــوص  إلــى  يحتاج 
أن  إلـــى  مــشــيــرا  عــمــلــهــا،  تنظم 
أحزاب  بها  قامت  التي  املعارضة 
كانت  سابقة،  فترة  خالل  الكتلة 

ــود هــذا  ــدون وجـ ــة، حــتــى بـ ــوي ق
املوجود  الدستوري  التنصيص 
ضعيفة،  اليوم  تظل  لكنها  اليوم، 

رغم ما لديها من نصوص.
ألحـــزاب  ينبغي  ال  أنـــه  ــد  وأكـ
الحقوق  هذه  تجعل  أن  املعارضة 
أو  عجزها  عليها  تعلق  شماعة 
تستطيع  املعارضة  ألن  ضعفها، 
داخــل  أو  الــشــارع  فــي  تكون  أن 
البرملان من خالل األسئلة الكتابية 
واألسئلة اآلنية، وعملها يجب أن 
متعددة  مستويات  على  يــكــون 
الحضور  أو  اللجان،  سواء داخل 
وتنشيط  العمومي،  ــالم  اإلع في 

اإلعالم الحزبي وإعادة بريقه.
لحزب  »كيف  العالم:  وتساءل 
جــريــدة،  لــديــه  ليست  ــارض  ــع م
قبل  موسميا  تطبع  جــريــدة  أو 
مــوقــع  ــه  ــدي ل أو  االنــتــخــابــات، 
في  مــرة  إال  يتجدد  ال  إلكتروني 
الشهر أو في الشهرين بمضامني 
ـــ»هــذا  ف حـــزبـــي؟«..  نــفــس  ذات 
الحزبية  ــفــرق  ال على  يجب  مــا 
بشكل  إليه  تنتبه  أن  والبرملانية 
التجربة  في  شاهدنا  وقد  كبير، 
بالفريج  البرملاني  مع  السابقة 
صوتهما  كان  الشناوي،  وزميله 

أكثر  العام  الــرأي  لدى  مسموعا 
و90   80 لديها  فــرق  صــوت  مــن 
مصلحة  من  أن  واعتبر  مقعدا«، 
لديها  تــكــون  أن  ــي  ف الــحــكــومــة 
عبر  منسجمة  تشريعية  سلطة 
مجلسي  في  األغلبية  على  التوفر 
ــه ال  ــواب واملــســتــشــاريــن، ألن ــن ال
في  أغلبية  لديها  تكون  أن  يعقل 
عليها  تتوفر  وال  ــى  األول الغرفة 
الذي  األمــر  الثانية،  الغرفة  في 
مشيرا  »بــلــوكــاج«،  فــي  يضعها 
في  املستشارين  مجلس  أن  إلــى 
يقوم  أصبح  السابقة  الــواليــات 
ظل  حيث  للتشريع،  املعطل  بدور 
البرملانية  القناة  يحتفظ بمشروع 
من سنة 2016، إلى جانب تجميد 
 ،2015 سنة  منذ  التعاضد  مدونة 
رغم موافقة مجلس النواب عليها.
بدوره، أوضح املحلل السياسي 
دستور  أن  السعيد،  أمني  محمد 
من  نوعا  يضمن  أن  حاول   2011
والبرملان  الحكومة  بني  التوازن 
من جهة، وبني األغلبية واملعارضة 
 ،2011 فبعد  لذلك  ثانية،  من جهة 
يكن  لم  الدستور  تنزيل  أن  لوحظ 
في مستوى تطلعات املشرع، إذ أن 
أنظمة مجلسي البرملان والقوانني 

بالعمل  الصلة  ذات  التنظيمية 
وروح  فلسفلة  همشت  الحكومي، 
2011 الهادفة إلى تحقيق  دستور 
تسعى  والتي  الــتــوازن  من  نــوع 
اعتبارية  وضعية  ضــمــان  إلــى 

للمعارضة.
سنوات  عشر  بعد  أنه  وأضاف 
خريطة  وبعد   ،2011 دستور  من 
في  النظر  ينبغي إعادة   ،2021
أولها  الــضــوابــط،  مــن  مجموعة 
إعادة النظر في مقتضيات النظام 
وعدم  املعارضة  لحماية  الداخلي، 
التعامل معها بمنطق عددي، وبناء 
التعامل  اليوم  األرقام، يجب  على 
وينبغي  كمكون  املــعــارضــة  مــع 
الداخلية  األنــظــمــة  على  أيــضــا 
القانون  وكذلك  البرملان  ملجلسي 
الــحــكــومــي،  للعمل  التنظيمي 
كجزء  املعارضة  مع  يتعامل  أن 
»النقطة  وقــال:  العام،  الــرأي  من 
تفعل  ال  الحكومة  أن  ــرى،  األخــ
في  خاصة  الدستور،  مقتضيات 
لذلك  بالتشريع،  املتعلق  الجانب 
من  باملائة   98 الــيــوم أن  نالحظ 
الحصيلة التشريعية كلها مبادرة 
حكومية، بمعنى أن هناك تهميشا 
وعدم تعامل مع مقترحات قوانني 

ألن  املعارضة،  بها  تقدمت  التي 
دستور 2011 والقانون التنظيمي 
الحكومة  ألزم  الحكومي،  للعمل 
شهريا  اجتماعا  تخصص  بــأن 
ــادرات  ــب امل مــن  املــوقــف  لتحديد 
تــتــقــدم بها  ــي  ــت ال الــتــشــريــعــيــة 
نلمسه  ال  مــا  وهـــذا  املــعــارضــة، 
إقرار  منذ  املمارسة  مستوى  على 

دستور 2011«.
الــحــكــومــة مــلــزمــة  أن  ــد  ــ وأكـ
القانون  مقترح  مــع  بالتجاوب 
الحركي،  الــفــريــق  طــرحــه  الـــذي 
والذي يهدف إلى ضمان الحقوق 
الدستورية للمعارضة، ألن الفصل 
10 من الدستور يعطي العديد من 
املعارضة،  دور  لتقوية  املسالك 
تنظيمي  قانون  مقترح  بينها  من 
بــاملــعــارضــة أو  أو نــظــام خــاص 
السيما  للمعارضة،  قانون  مقترح 
حقوق  تصون  تجارب  هناك  وأن 
املـــعـــارضـــة، خــاصــة الــتــجــربــة 
والتي  األملانية  أو  البريطانية 
تعرف وجود أنظمة خاصة تحمي 
األدنــى  وتضمن الحد  املعارضة 
االعتبار  بعني  األخـــذ  دون  لها 

تمثيليتها العددية املوجودة 
في غرفتي البرملان.

معارضة تحت الحصار الحكومي 
أيــــن دور البــــرلمان ؟
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خلل في نظام 
المجلسين

 
الفريق  قــدم  ــار،  ــ اإلط هــذا  فــي 
مقترح  النواب،  بمجلس  الحركي 
املعارضة  »حقوق  بعنوان  قانون 
توضيح  إلــى  يهدف  البرملانية«، 
للمعارضة  الدستورية  الحقوق 
كيفية  وتـــحـــديـــد  الــبــرملــانــيــة، 
الدستورية  لحقوقها  ممارستها 
في مجلسي النواب واملستشارين، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــعــزيــز مــكــانــة 
ــارضــة الــبــرملــانــيــة وضــمــان  ــع امل
العمل  فــي  للمساهمة  حقوقها 

البرملاني بكيفية فعالة.
ــق حـــزب الــحــركــة  ــري ــرز ف ــ وأبـ
ضمن  النواب،  بمجلس  الشعبية 
»الــهــدف  أن  املــقــتــرحــة،  مــذكــرتــه 
ــادرة هــو سد  ــب مــن خــال هــذه امل
الفراغ التشريعي الخاص بتحديد 
البرملانية،  املــعــارضــة  مــمــارســة 
للحقوق التي خصها بها الدستور 
بــاملــهــام  ــام  ــي ــق ال مــن  بتمكينها 
األكمل«،  الوجه  على  بها  املنوطة 
الداخليني  النظامني  أن  واعتبر 
واملستشارين،  الــنــواب  ملجلسي 
املعارضة،  لحقوق  تنظيمهما  عند 
للنظام  السادس  الباب  في  سواء 
يستوعبا  لم  للمجلسني،  الداخلي 
رغم  الــدســتــوري،  اإلصـــاح  عمق 
لسنة  الدستورية  الوثيقة  كــون 
على  مقتضياتها  في  شددت   2011
حماية حقوق املعارضة البرملانية، 
من خال عدم وضع اآلليات الكفيلة 
املعارضة  حقوق  وحماية  بضمان 
مرتكزاته  أهم  كإحدى  البرملانية 
مكون  البرملانية  املعارضة  وكون 
الــبــرملــان  مجلسي  ــي  ف أســاســي 
التشريع  وظيفتي  فــي  ــشــارك  ي
ــة وتــقــيــيــم الــســيــاســات  ــب ــراق وامل

العمومية.
ــي، أن  ــركـ ــحـ وأكـــــد الـــفـــريـــق الـ
ملجلسي  الــداخــلــيــني  »الــنــظــامــني 
النواب واملستشارين، لم يواكبا روح 
الدستوري  املشرع  وإرادة  الدستور 
في  مهمة  مكانة  لها  خصص  الــذي 
الدستورية، عبر  الوثيقة  هندسة 
للمعارضة  الفعلية  املشاركة  ضمان 
هذين  تعامل  أن  حيث  البرملانية، 
ال  البرملانية  املعارضة  مع  النظامني 
الضيق«،  العددي  املنطق  يتجاوز 
ــتــم الــتــعــامــل مع  ــه »ي ــاف أنـ وأضــ
املعارضة البرملانية بلغة األرقام عن 
طريق اعتماد قاعدة التمثيل النسبي 
في توزيع املهام داخل الهياكل، وفي 
لألسئلة  الــزمــنــي  الــغــاف  تــوزيــع 
الفتا  للحكومة«،  املوجهة  الشفهية 
إلى أنه ينظر إليها بوصفها »مكونا 
سياسيا داخل املؤسسة الدستورية، 
البرملان  مجلسي  في  عاديا  ومكونا 
يـــشـــارك فـــي وظــيــفــتــي الــتــشــريــع 
أساسيا  مكونا  ولــيــس  واملــراقــبــة 

ومؤسسة قانونية دستورية«.
النيابي،  الــفــريــق  نفس  وقـــال 
ممارسة  ضمان  إلــى  »يسعى  أنــه 
على  تقوم  برملانية سليمة  سياسة 
التشريع  ممارسة  فــي  الفعالية 
التشريعية  والــجــودة  والنجاعة 
للقوانني ومراقبة العمل الحكومي 
العمومية،  السياسات  وتقييم 
التعددية  البرملانية  املمارسة  وأن 
على  تقوم  استراتيجي  خيار  هي 
للديمقراطية،  األساسية  املبادئ 
ارتقى  اململكة  دستور  وأن  خاصة 
مؤسسة  مستوى  إلى  باملعارضة 

النظامني  أن  وباعتبار  دستورية، 
عند  البرملان  ملجلسي  الداخليني 
املــعــارضــة  لــحــقــوق  تنظيمهما 
ــيــات  ــم يــضــعــا اآلل الــبــرملــانــيــة، ل
هــذه  وحــمــايــة  بــضــمــان  الكفيلة 
املعارضة  مكانة  الحقوق وتكريس 
»ضرورة  على  وشدد  البرملانية«، 
املــؤســســاتــي  ــوازن  ــتـ الـ تحقيق 
كما  الــفــرص  وتكافؤ  ــســاواة  وامل
الدستورية  الوثيقة  روح  في  ورد 
ترصيد  على  الــحــرص  خــال  مــن 
وتكريس دور املعارضة البرملانية، 
باعتبار أنها تشكل دعامة أساسية 
لحماية النظام السياسي، مضيفا أن 
للمعارضة  يضمن  اململكة  دستور 
تخولها  ديمقراطية  مكانة  البرملانية 
بالنهوض  كفيلة  سياسية  حقوقا 
بها،  املنوطة  الدستورية  باملهام 
ــح صــاحــيــة  ــن ــا يــقــتــضــي م ــم م
مجموعة  أو  فــريــق  لــكــل  ــة  ــي ذات
من  انــطــاقــا  موقعه  تحديد  فــي 
السياسي،  االخــتــيــار  مرجعية 
النقاش  إغناء  في  املساهمة  قصد 
وتمثيل  الــتــعــددي  الــســيــاســي 

وتأطير املواطنات واملواطنني«.
 

دفاع االتحاد 
عن المعارضة

 
ــة الــســيــاســيــة  ــ ــورق ــ ــت ال ــل حــم
السياسي  املكتب  اقترحها  التي 
والتي  االشتراكي،  االتحاد  لحزب 
ــال املــؤتــمــر  ســيــتــم تــقــديــمــهــا خـ
للحزب،  عشر  ــحــادي  ال الــوطــنــي 
نهاية  خـــال  تــنــظــيــمــه  املــنــتــظــر 
من  الــجــاري، الــعــديــد  يناير  شهر 
ــرحــات الــتــي  ــت ــق الــتــســاؤالت وامل
والتي  مناقشتها،  الحزب  يعتزم 

في  ــحــزب  ال بــمــســاهــمــات  تتعلق 
الجديد،  التنموي  النموذج  مشروع 
التي  املعارضة  ثم  املرحلة،  وتقييم 
في  االشتراكي  االتحاد  سيمارسها 

السنوات املقبلة.
وتتضمن الورقة السياسية للحزب 
ــروض على  ــف ــك، الــتــحــديــات امل ــذل ك
الحزب وضع حلول وأجوبة لها، من 
أبرزها »أي وضع لاتحاد االشتراكي 
واملشهد  السياسية  املنظومة  فــي 
وأي  سياسية  رهانات  أي  الحزبي؟ 
رهانات  أي  لبادنا،  أصلح  تناوب 
التنموي  النموذج  أمــام  اقتصادية 
سيمارسها  معارضة  أي  ثم  الجديد؟ 

االتحاد االشتراكي؟
التي  السياسية  الورقة  في  وجاء 
اقترحها املكتب السياسي لـ»الوردة«، 
خال  بوعبيد  الرحيم  عبد  حزب  أن 
معارضته للحكومة، واملتمثلة أساسا 
في معارضة الحكومة األولى ملا بعد 
دستور 2011، فقد كان تركيزه ُمنصبا 
حكومة  مكتسبات  عن  الدفاع  على 
ــراض  ــت الــتــنــاوب الــتــوافــقــي، واالع
إلى  الباد  ترجع  قد  مبادرة  أي  على 

الوراء.
ــد مـــن األمـــور  ــدي ــع ــح ال ــ وأوضـ
بها  تتميز  أن  التي يجب  والحقوق 
يتعني  والتي  البرملانية،  املعارضة 
االشتراكي  الفريق  فيها  ينخرط  أن 
في  املعارضة  نفسها  هي  بالبرملان 
أي  الديمقراطية،  األنظمة  مختلف 
الوظائف  من  بعدد  تقوم  التي  تلك 
الدستورية  حقوقها  من  املستمدة 
واملتمثلة  السياسية،  ومرجعيتها 
سلطة  ــارضــة  ــع امل تــمــثــل  أن  فــي 
األغلبية  منع  على  مضادة، تحرص 
التي تمسك بزمام السلطة من نهج 
والحريات  الحقوق  تنتهك  سياسة 
ــن طــريــق اآللـــيـــات املــتــاحــة في  ع

املؤسسة البرملانية.
ــه  ــت وطـــالـــب الـــحـــزب فـــي ورق

ــاد بـــدائـــل  ــإيـــجـ الـــســـيـــاســـيـــة، بـ
تنهجها  التي  العمومية  للسياسات 
التعددية  مبدأ  يعزز  بما  الحكومة، 
للمواطنات  يتيح  والذي  السياسية 
ــرامــج  ــب ــار ال ــي ــت واملـــواطـــنـــني اخ
واملشاريع املعروضة عليه، والدفاع 
واملطالب  ناخبيها  مصالح  عــن 
واملواطنني،  للمواطنات  املشروعة 
النصوص  تجويد  في  واملساهمة 
الــتــشــريــعــيــة، وفـــي مــراقــبــة عمل 
واملساهمة  اإلدارة  وأداء  الحكومة 
فـــي الـــرفـــع مـــن جــــودة الــنــقــاش 
املشروعية  عن  والدفاع  البرملاني 
في  املساهمة  ثم  الشفافية،  وتعزيز 
الدبلوماسية البرملانية والدفاع عن 

املصالح العليا للوطن.
أن  االشتراكي،  االتحاد  واعتبر 
جــوهــر املــعــارضــة االتــحــاديــة في 
يعمل  أن  ينبغي  الحالي،  الوقت 
على مناهضة التوجهات الليبرالية 
تقوية  يتطلب  ما  وهو  املتوحشة، 
محاور عمل عديدة تستهدف تأطير 
االرتباط  تقوية  وبالتالي،  املجتمع، 
وجمعيات  النقابية،  بمنظمتنا 
غير  واملنظمات  املــدنــي  املجتمع 
التي  تــلــك  وخــاصــة  الــحــكــومــيــة، 
)حقوق  ُمتميزة  مواقف  فيها  لنا 
في  نجتهد  وأن  النساء(،  اإلنسان، 

خلق تحالفات جديدة.
وقال االتحاد، أن »التحالف داخل 
يراعي  أن  ينبغي  البرملان  مجلسي 
يمكنها  ال  بأكملها  املعارضة  كون 
دستورية  ممارسة صاحيات  حتى 
عادية نتيجة كونها تتوفر فقط على 
أقل من ثلث األعضاء، وأن اختاف 
واملجموعات  الفرق  بني  املرجعيات 
أي  يعوق  قد  باملجلسني،  النيابية 
تحالف فعال، ومن جهة أخرى، فإن 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  تميز 
الشعبية ينبغي أن يجد موقعه في 

امليدانية«.  التحالفات 

 

بن كيران يرفض 
المعارضـــة

والتنمية  العدالة  حزب  أن  يبدو 
ــة مـــع صــعــود بن  ــبــوصــل ــد ال ــق ف
ــادة الـــحـــزب، وال  ــي ــران إلـــى ق ــي ك
خال  سيتبعه  الذي  املسار  يعرف 
خاصة  واملقبلة،  الراهنة  املرحلة 
أسباب  بتقييم  انشغاله  ظــل  فــي 
الهزيمة في االنتخابات التشريعية 
الذي  الشيء  السابقة،  والجماعية 
خطابه  تغيير  إلى  كيران  بن  دفع 
لني  خطاب  إلى  واملتشنج،  القوي 

تجاه األغلبية الحكومية.
ــام  وقـــــد طـــالـــب األمــــــني الـــعـ
ـــ»الــبــيــجــيــدي«، إخـــوانـــه خــال  ل
الجهويني  الــكــتــاب  مــع  اجــتــمــاع 
التسرع  بعدم  للحزب،  واإلقليميني 
ألن  املعارضة،  في  االصطفاف  في 
غير  تصريحاته،  حسب  األمـــور 
واضحة، خاصة وأن الحزب تحطم 

وال يمكنه النهوض بسرعة.
وانـــتـــقـــد بـــن كـــيـــران حــمــاس 
معركة  دخول  في  الراغبني  إخوانه 
املـــعـــارضـــة، قـــائـــا: »طــلــبــت من 
باملعارضة،  يتسرعوا  أال  اإلخــوان 
ال،  سكتوا  ليهم  تنقول  ماشي  أنا 
ــارض آش غــادي  تــتــقــولــوا لــيــا عـ
بعدا؟  نقول  غادي  واش  نعارض؟ 
نــعــارض..  مــا  ليا  مبان  باقي  أنــا 
على  نهضر  بغيتوني  إيلى  اللهم 
جاب  »اللي  وأضـــاف:  التقاشر«، 
املعارضة  هــو  ماشي  البيجيدي 
عن  ــدفــاع  ال وإنــمــا  والبوليميك، 
الدستورية  وامللكية  الدين  احترام 
واخا  تدافعوا  أن  يجب  وغيرها، 

تمشيو للحبس«.

حاول دستور 2011 حاول أن يضمن نوعا من التوازن بين الحكومة والبرلمان من جهة، وبين 
األغلبية والمعارضة من جهة ثانية، لذلك فبعد 2011، لوحظ أن تنزيل الدستور لم يكن في 

مستوى تطلعات المشرع، إذ أن أنظمة مجلسي البرلمان والقوانين التنظيمية ذات الصلة 
بالعمل الحكومي، همشت فلسفلة وروح دستور 2011 الهادفة إلى تحقيق نوع من 

التوازن والتي تسعى إلى ضمان وضعية اعتبارية للمعارضة
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إصدار إيطالي يبرز تفرد النموذج 
المغربي في محاربة التطرف

حتــــــــــــــت هــــــــــذا 
الــــعــــنــــوان، صـــدر 
لـــأســـتـــاذ صــالــح 
أيـــــــــــت خـــــــزانـــــــة، 
كــــــــتــــــــاب يـــــوثـــــق 
ألهـــــم احملـــطـــات 
التي  النضالية 
اإلدارة  خاضتها 
ــة مــن  ــويــ ــربــ ــتــ الــ
أجــــــــــل انــــــتــــــزاع 
حـــــــــقـــــــــوقـــــــــهـــــــــا 
املــــــــــشــــــــــروعــــــــــة، 
ــا  ــهــ ــــى رأســ ــلـ ــ وعـ
على  احلصول 
إطــــــــار يــحــســم 

وضــــــــعــــــــهــــــــا  يف 
القانوني واإلداري املبهم.

وقد شمل هذا التوثيق الفترة الفاصلة بني 
سنة 2012 و2021، وهي الفترة التي كان الكاتب 
شـــاهـــدا عــلــيــهــا ومـــشـــاركـــا فــيــهــا، وقــــد نــضــحــت 
احلـــاجـــة إلــــى هــــذا الـــتـــوثـــيـــق، حــســب الــكــاتــب، 
الذي قال: »حتى يعرف الناس أن هذه املؤسسة 
قصة  منا  واحــد  كــل  لها  يحمل  الــتــي  التربوية 
حتت  يعملون  ورجــال  نساء  يقودها  حياته،  يف 
الطلب، بدون حقوق واضحة وال مهام مدققة، 
وال قــدرة على اتخاذ قــرار، أو االستقالل بعمل 
أو إجناز، وفوق كل هذا، تعد الفئة الوحيدة يف 
قطاع التربية والتكوين التي يخضع مستقبلها 
التربوي  الــقــرار  وصــنــاع  املسؤولني  ملــزاج  املهني 

بالقطاع..«.

الباحث المغربي القاللي يتوج بجائزة قطر العالمية
لحــوار الحضـــارات »محطات من ربيع 

اإلدارة التربوية 
بالمغرب 2021-2012«

صدر مؤخرا للخبير في الحوار 
بني األديان، ماركو باراتو، مؤلف 
بــعــنــوان »تــحــدي اإلســــام في 
األوروبــيــة  القيود  بــني  إيطاليا 
ومخاطر التطرف«، يسلط الضوء 
مجال  في  املغربي  النموذج  على 
ومحاربة  التسامح،  التعايش، 
التطرف، حيث قال مؤلف الكتاب، 
اململكة  »إن  صحفي:  تصريح  في 
األبعاد  متعددة  سياسة  اعتمدت 
ومــنــدمــجــة ملــكــافــحــة الــتــطــرف، 
وذلك  الوقاية،  ركائز  على  تقوم 
الديني  الحقل  هيكلة  خــال  من 

واألمني«.
بني  الحوار  في  الخبير  وأكــد 
أنه  الدولية،  والعاقات  األديــان 
املرجعية  على  الحفاظ  أجل  ومن 
على  القائمة  املغربية  الدينية 
والتسامح  واالنفتاح،  االعتدال، 
التطرف  ــن  م اململكة  وحــمــايــة 
كلل،  با  املغرب  يبذل  العنيف، 

الــســادس،  محمد  املــلــك  بــقــيــادة 
جهودا متواصلة من أجل تحصني 

املجال الديني ضد أي انحراف.
يقع  الــذي  اإلصــدار،  ويتألف 
كتب  ــذي  والـ صفحة،   151 فــي 
اإليطالي  الدفاع  وزيــر  مقدمته 
السابق، ماريو ماورو، من تسعة 
اإلســام  تــاريــخ  تسطر  فصول 
مختلف  تقديم  مع  إيطاليا،  في 
ــاره الــقــانــونــي،  ــ بــنــيــاتــه، وإطـ
ومكافحة شبه الجزيرة للتطرف.
ويولي الكتاب اهتماما خاصا 
للنموذج املغربي في هذا املجال 
أساسيني،  محورين  خــال  من 
مع  ــحــوار  وال »التعايش  هما 
التوحيدية،  الديانات  مختلف 
ملحاربة  املغربية  والــســيــاســة 
إعادة  ورش  إبراز  مع  التطرف، 
هيكلة الحقل الديني ودور معهد 
األئمة  لتكوين  السادس  محمد 

املرشدين واملرشدات.

تحتضن مدينة الحسيمة، شهر ماي 
حول  الثالث  الدولي  املؤتمر  املقبل، 
التكنولوجي  والتقدم  الرقمي  العصر 

من أجل التنمية املستدامة.
املالك  عبد  لجامعة  ــاغ  ب ــاد  وأفـ
والتقنيات  العلوم  كلية  أن  السعدي، 
كلية  مع  بالتعاون  تنظم  بالحسيمة، 
النسخة  بطنجة،  والتقنيات  العلوم 
حول  ــي  ــدول ال املــؤتــمــر  مــن  الثالثة 
التكنولوجي  والتقدم  الرقمي  العصر 

ــة  ــدام ــســت ــة امل ــي ــم ــن ــت مـــن أجــــل ال
و28   27 يومي  وذلك   ،)DATA’22(
ماي 2022، حيث تهدف استراتيجية 
العمل  إلـــى  ــة  ــدام املــســت الــتــنــمــيــة 
عــلــى تــطــويــر الــجــانــب االقــتــصــادي 
من  مجموعة  وتلبية  متوازن  بشكل 
ذلك  في  بما  االجتماعية،  املتطلبات 
التعليم  بقطاعات  املتعلق  الجانب 
االجتماعية،  والــحــمــايــة  والــصــحــة 
مكافحة  مــع  العمل،  فــرص  وتوفير 

تغير املناخ وحماية البيئة.
على  النسخة  هــذه  ســتــركــز  كــمــا 
متعددة،  اقتصادية  سوسيو  محاور 
التقدم  مــن  مختلفة  جــوانــب  وعلى 
التكنولوجي من أجل تحقيق التنمية 
مغاربة  خبراء  وسيقوم  املستدامة، 
وأجانب باختيار األبحاث والدراسات 
املقدمة إلى املؤتمر، وسيتم نشر هذه 
الوثائق في مجات مشهورة مفهرسة 

بواسطة مكتبة رقمية.

من  القالي،  الكريم  عبد  املغربي  الباحث  فاز 
جامعة سيدي محمد بن عبد هلل بفاس، باملركز 
الثاني في الدورة الثالثة من جائزة قطر العاملية 

لحوار الحضارات.
التي  الدورة  هذه  في  القالي  تتويج  وجاء 
الدعوة  وسائل  »دور  عــنــوان:  تحت  نظمت 
والحد  التعايش  قيم  ترسيخ  فــي  ــام  واإلعـ
وسائل  »دور  بحثه  عن  الكراهية«،  خطاب  من 
الكراهية  مــن  والــحــد  الــوقــايــة  فــي  اإلعـــام 
التأسيس  أفق  في  الحضاري  التعاون  وبناء 

لحضارات متعاونة«.
تنظمها  الــجــائــزة،  ــذه  هـ أن  ــى  إلـ ــشــار  ي
بــوزارة  الحضارات  لتحالف  القطرية  اللجنة 
منظمة  بكرسي  ممثلة  قطر،  الخارجية وجامعة 
والدراسات  الشريعة  كلية  في  »اإليسيسكو« 

اإلسامية.
العاملية  قطر  جــائــزة  ــإن  ف وللتذكير، 

الثالثة  دورتــهــا  في  الحضارات  لحوار 
تنفيذ  إطــار  فــي  جــاءت   ،)2021  -  2020(
لتحالف  قــطــر  خــطــة  فـــي  املــعــلــنــة  األهـــــداف 

الحضارات )2018 - 2022(، والتي أكدت على 
توفير جوائز تقديرية لألعمال البحثية املتميزة، 
املجال. هــذا  فــي  الرصينة  األبــحــاث   وتمويل 

رواق »living 4 art« بالدار البيضاء يعرض »الفجر« 
التشكيلية  الفنانة  تستعد 
الحطاب،  خديجة  املــبــدعــة، 
إلطاق معرضها الفردي األول 
في  »الــفــجــر«  عــنــوان:  تحت 
رواق »living 4 art« بالدار 
البيضاء، وتستعرض الفنانة 
من  رحلة  تجسد  فنية  أعماال 
اإللهام  ومــســارات  التأمات 

مجموعة  فــي  تلخيصها  تــم 
حيث  الرائعة،  اللوحات  من 
إلى   8 مــن  املــعــرض  يستمر 

غاية 31 يناير 2022.
الحطاب،  خديجة  وتعتبر 
فــنــانــة عــصــامــيــة، حــيــث أن 
لتكوينها  املثالية  املــدرســة 
ــظــل هـــي الــحــيــاة  ــي ت ــن ــف ال

ينطويان  ما  بكل  والطبيعة 
لذلك،  وحب،  جمال  من  عليه 
فهي  تشبهها،  لوحاتها  فإن 
ومــســارح  طفولتها  مــاعــب 
ولــن  وشــبــابــهــا،  مراهقتها 
ألنها  ــدا،  أبـ عنها  تستغني 
أمها  جزء منها، وهي بمثابة 

الحنون.

العصر الرقمي والتقدم التكنولوجي 
في مؤتمر دولي بالحسيمة



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

الصديقي،  الطيب  األستاذ  للراحل  املأثورة  األقوال  من 
اليوم  الفنون  مأساة  »إن  ذاكرتي:  في  مطبوعة  بقيت  والتي 
الفنانني  إبداعات  املال أصبحوا يتدخلون في  هي أن أصحاب 
ويقلصون من حريتهم، بفرض أذواقهم الجافة على الذوق الفني 
السليم، فيفرضون على املهندس الفنان رسم هندسة معينة، أو 
لحنا  املوسيقي  وعلى  معينة،  لوحة  ولون  طبيعة  الرسام  على 
املال، غالبا ما يرضخ لرغباتهم،  إلى  الفنان  ما، ونظرا لحاجة 
وترتدي فستانا وتجد  ثقافية،  أزمة  فيه  منزال وتالحظ  فتدخل 
فيه أزمة ألوان وتناسق، لذلك الحظ في صور ولوحات الفنانني 
الكبار تناسق األلوان، والطبيعة وحدها هي التي حافظت على 
ترى  فقد  ــرأة..  امل جسم  ذلــك،  على  دليل  وأكبر  التناسق،  هذا 
بل  مفاتنهن،  فقط  تظهر  ال  بطريقة  مصممة  الجميالت  فساتني 
ألن  من همسه،  يخفض  أن  منه  فطلبت  ثقافية«،  أزمة  تخلق  ال 
زوجته الجميلة كانت تجلس غير بعيد عنا، حيث كانت مصابة 
تخف،  ال  وقال:  مسرحية  في  وكأنه  فقهقه  رجلها،  في  بوعكة 
قالليشه،  تحمل  وعليها  بوغانم  علي  سيدي  اختارت  فزوجتي 
والتفت إليها يفسر لها ملتمسي بخفض صوته رحمه هلل وهي 

تبتسم منا نحن االثنني.
لذلك كانت الصورة التي اختارها مجدي كامل، ال تشكل أزمة 

ثقافية ال في اللون وال في جمال صاحبتها.
هو  شرائه،  قبل  الكتاب  إلى  يهديني  الذي  الثالث  والشيء 
يزل  لم  وامــرأة  رجل  كل  »إلى  كامل:  كتب مجدي  فقد  إهــداؤه، 
نشر  أن  علما  تعجب،  بعالمتي  هكذا  بالحب!!«  ينبض  قلبه 
الكتاب تم منذ ربع قرن، ومع ذلك، كان يعلم بأن العالم يشكو 
من أزمة حب آنذاك، تماما كما كان يشكي الفنان الصديقي من 
هو  الكتاب،  إلى  يهديني  الذي  الرابع  الشيء  أما  ثقافة،  أزمة 
وهي  أجزائه،  بعض  من  الناشر  اختاره  فيما  ملخصه  تصفح 
وسيلة فعالة ملعرفة موضوعه، فقد تضمن امللخص فقرة يقول 
فيها عن الكتاب: »هذا الكتاب عبارة عن قصص حب وغرام من 
التاريخ القديم والحديث، تحولت إلى معارك عاطفية انتصرت 
فيها الرغبة على الحب، والشهرة على العاطفة، واملصلحة على 
من  بالتخلص  العاشقني  أحد  فيها  قام  بجرائم  الود،وانتهت 

اآلخر، أو تحطيمه أو تدميره«.
بعد  نشر  ما  كتابه  في  يتناول  لم  الكاتب  أن  من  وبالرغم 
ذلك  فإن  القصص،  أبحاث وكتابات حول نفس  1994 من  سنة 
النقص في املعلومات جعله يمر مرور الكرام على بعض منها، 
إما ظهرت فيما بعد،وسهلت  التي  بالتفاصيل،  لم يشملها  ألنه 
تحليلها  في  الغوص  مخافة  أوربما  عليها،  االطالع  األنترنيت 
لصعوبة تلخيص وجهة النظر الفنية والتوثيق ألحداث معينة 

يلزم وقت كبير لتحليلها.
ومن أهم أحداث الكتاب، مروره مرور الكرام على قصة حب 
كاتب آخر مشهور يكبر سنا مارلني مونرو، والذي أحبته أكثر 
من كل أزواجها وأصدقائها، وهي لم تحب فيه الثراءالذي كان 
األخوان  وال  الوسيم،  الفنان  سيناترا  فرانك  به صديقها  ينعم 
كينيدي، الرئيس ووزير العدل، اللذان تناوبا على حبها وذاقت 
معهما عذاب السلطة واملال والجاه، عندما اعتبراها سلعة مهربة 
يهربانها أمام املجتمع األمريكي معهما أينما حال وارتحال، في 
لباس وشعر مستعار، وبواسطة سيارات املخابرات ليخلوا بها 
في سرية  انتخاباتهما،  العامة وحمالت  أشغالهما  انتهاء  بعد 
تبقى  ما  ليقضيا  »الباباراتزي«،  كينيدي وصحافة  عن جاكلني 
من الوقت معها متناسيني وضعهما السياسي، وثقة الناخبني، 
ولم يستطيعا بأموالهما وسلطتهما وجبروتهما، مقاومة امرأة 

ال حول لها وال قوة إال جمالها.

كيف تساهم 
المذكرات في إحياء 

القصص القديمة..

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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تعرضت املمثلة املغربية فاطمة وشاي، 
لالستفزاز من طرف أحد املخرجني الذي 
الشيء  »شيخة«،  دور  بتجسيد  طالبها 
الذي استغربته وشاي التي أوضحت أن 
املخرج طلب منها الرقص في الدور الذي 
عرضه عليها، إال أنها رفضت القيام بذلك، 
جمهورها  مع  شاركته  فيديو  في  قائلة 
أن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
»الشيخات« ال يمتهن الرقص، وأن هناك 

فرقا بينهن وبني الراقصات.
كل  تكن  أنها  وشــاي،  وأكدت  فاطمة 
الذي  الفن  بحكم  لـ«الشيخات«  االحترام 
شيخات  عندنا  »كانوا  مضيفة:  يقدمنه، 
والشيخات  العيطة  ــن  ف ــي  ف رائــــدات 

مكيشطحوش«.
التواصل  مــواقــع  نشطاء  ــوه  ن ــد  وق
بها  ردت  الــتــي  بالطريقة  االجتماعي 
ــفــزاز  ــى اســت وشــــاي عــل
املخرج، معتبرين أنه لم 
ينجح في استفزازها.

أن  ــى  ــ ــ إل ــار  ــ ــش ــ ي
فـــاطـــمـــة وشــــــاي، 
تــحــظــى بــشــعــبــيــة 
املغاربة،  عند  كبيرة 
األدوار  بـــفـــضـــل 
في  جسدتها  التي 
عـــدة إنــتــاجــات 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 

وتلفزيونية.

الممثلــة  المغــربية 
فاطمة وشاي: »مخرج 
استفزني ولــــن أقـبل 
بالرقص في أعــمالي«

ساخـــنة مذكرات  »غيمس« ينتقد احتفال المغاربة 
بـ»رأس السنة«

مع بداية عرضه في دور السينما املغربية، 
واســعــا  جـــدال  ــداء«،  ــفـ الـ »يـــوم  فيلم  أثـــار 
ملا  الجزائريني،  وانتقادات، خاصة من طرف 
يقدم  أنه  رغم  رسائل سياسية،  من  يتضمنه 
يقول  اإلثارة و«األكشن«، حيث  قالب من  في 
»الفيلم  أن  حجي،  هشام  املغربي  املخرج 
يحمل رسائل سياسية قوية تتعلق بمغربية 
يقوم  التي  الجبارة  وباملجهودات  الصحراء، 
القضائية  لألبحاث  املــركــزي  املكتب  بها 
واستتباب  اإلرهــاب  محاربة  في   )BCIJ(
أنه  ويضيف  الــبــلــد«،  فــي  والسلم  ــان  األمـ
أن  على  ــارة،  اإلثـ مشاهد  خــالل  من  حــرص 

هذا  خــالل  من  ورائــعــا  قويا  »مغربا  يظهر 
السينمائي«. العمل 

التي  الحملة  على  رد  قــد  حجي  ــان  وك
ــول: »إن  ــق ــال ــون ب ــري ــزائ ــده ج شــنــهــا ضـ
ضد  ضغينة  تحمل  الجزائرية  الحكومة 
السخافة  ومــن  طــويــل،  زمــن  منذ  املــغــرب 
إعالنه  من  انطالقا  فني  عمل  على  الحكم 
لعرفوا  الفيلم  شــاهــدوا  لــو  الترويجي، 
التي  والشخصيات  قط،  أهاجمهم  لم  أنني 
هم  الفيلم  فــي  اإلرهــابــيــني  دور  جــســدت 
باألساس فرنسيون من أصول عربية قدموا 

إلى الجزائر فقط واستقروا فيها«.

قاعات السينما المغربية تعرض »يوم الفداء«.. 
الـذي أثـار انتقـادات الجزائــريين

»ميتر  الفرنسي  الكونغولي  الفنان  أثــار 
غــيــمــس«، جــدال واســعــا فــي صــفــوف رواد 
مواقع التواصل االجتماعي ومتابعيه، الذين 
معتبرا  الجديدة،  السنة  بمناسبة  هنئوه 
حيث  املسلمني،  يخص  ال  االحتفال  هذا  أن 
على  تقاسمه  منشور  في  »غيمس«،  طالب 
بالتوقف  جمهوره،  بـ»اإلنستغرام«،  حسابه 
التهاني،  وعــبــارات  فيديوهات  إرســال  عن 

بالسنة  نحتفل  ال  نحن  اإلخوة،  قائال: »أيها 
الجديدة وليس من قناعتنا تخليدها.. توقفوا 

عن االحتفال بها«.
هذا، ونوه العديد من متابعي »ميتر غيمس« 
أن  البعض  اعتبر  إذ  به،  قام  الذي  بالتصرف 
موقفه من احتفاالت رأس السنة صائب، بينما 
غضب البعض اآلخر، بدعوى أن تصريحه هذا 

جاء منافيا للفن الذي يقدمه.
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لقد تركزت اهتمامات الصحافة 
األطراف  وكل  والحكومات،  والعدالة 
عند  بنبركة،  املهدي  بقضية  املهتمة 
وثيقة أساسية، عثرت عليها الشرطة 
»فــيــكــون«،  ــابـــي  اإلرهـ حقيبة  ــي  ف
ويتعلق  املريب،  الغريب  موته  بعد 
موجهة  أســئــلــة  بمجموعة  األمـــر 
من  الكثير  أثــارت  بنبركة،  للمهدي 
الصحافة  تولت  فقد  التفسيرات.. 
األسئلة  وتــأويــل  شــرح  الفرنسية 
على أنها موجهة من أوفقير للمهدي 
ساعة  عليه  وضعت  وأنها  بنبركة، 
تحت  عليها  أجــاب  وأنــه  تعذيبه، 
بعد  األسئلة  هذه  وأثارت  الضغوط، 
تفسيرات،  سلسلة  عليها،  العثور 
الشارع  في  أو  املحكمة  أمام  سواء 
العمومي. والعثور على هذه األسئلة 
قوة  من  يزيد  »فيكون«  حقيبة  في 
املهدي  آخر من شاهد  بأن  االحتمال 
وأنه  »فيكون«،  اإلرهابي  هو  بنبركة 
قتل نتيجة شيء ما حصل خالل آخر 
لقاء تم بينه وبني السياسي املغربي، 
تحليل  بعد  األسئلة،  هــذه  أن  كما 
اسم  تبلور  وخلفياتها،  جزئياتها 
أو أسماء أصحابها، وبالتالي، فهي 
بنبركة،  الختطاف  املنظمني  تفضح 
أجلها  من  التي  النوايا  عن  وتكشف 

تم اختطافه.
نفس األسئلة بعد كشفها عن نفس 
هو  ــر،  آخ جانبا  تكشف  األجــوبــة، 
بمستقبل  األسئلة  أصحاب  اهتمام 
بنبركة  املهدي  بمستقبل  ال  املغرب 
يلي،  وفيما  السياسي،  بحزبه  وال 
هو  كما  األسئلة  لتلك  الكامل  النص 
ملف  فــي  تاريخية  كوثيقة  مـــدرج 

املحكمة:
ــة الــســيــاســيــة املــوجــهــة  ــل األســئ
في  عليها  واملعثور  بنبركة،  للمهدي 
حقيبة املتهم الهارب »جورج فيكون« 
ــواجــدة فــي مــلــفــات الــعــدالــة،  ــت وامل
املهدي  قضية  ملف  فــي  مختومة 

بنبركة:
املغربية  احلكومة  حتمل  لم   -((
البيضاء،  ــدار  ال ــداث  أح مسؤولية 
األجنبية،  لأليادي   ،1965 مارس  يف 
ــداث وذلــك  ــ ــار تــلــك األحـ ــ فــمــن أث
صحيح،  هذا  وهل  الشعبي؟  الغضب 
للقوات  الــوطــنــي  االحتـــاد  إنــه  أم 

األحداث  لهذه  مهد  الذي  الشعبية 
ودفع لقيادتها الطلبة واألساتذة؟

املــغــربــي  ــاد  ــ االحتـ أن  ــرف  ــع ت  -
إضرابات  سلسلة  عن  أعلن  للشغل 
فهل  البيضاء،  الــدار  أحــداث  خالل 
أم  املتظاهرين،  إلسناد  بذلك  قام 
ملجرد إنقاذ ماء وجهه أمام التحرك 
بن  ــوب  ــجـ احملـ إن  اجلـــمـــاهـــيـــري. 
يبدو  ما  حسب  يحظى  ال  الصديق، 
للقوات  الوطني  ــاد  االحت بتقدير 
الشعبية وأحزاب املعارضة األخرى؟

- صحيح أن املدن املغربية األخرى 
لم حتذ حذو مدينة الدار البيضاء، 
ذلك  فهل  مظاهرات،  عن  تعلن  ولم 
اندالع  لكن  الشديد.  القمع  نتيجة 
نزاع على احلدود املغربية اجلزائرية 
يف تلك الفترة، كان من شأنه تشتيت 
وتعجيز  الثاني،  احلسن  امللك  قوات 
كان  الــذي  الشيء  الــرادعــة،  قواته 
وبالتالي،  النظام،  تهديد  شأنه  من 
املسلحة  الــقــوات  بإمكان  كــان  فقد 
املتواجدة باجلزائر أن تتسلل داخل 
املغرب وتسند املظاهرات، فما رأيكم 
يف دور الرئيس بنبلة يف هذا املجال؟
ــة احلــالــيــة  ــي ــع ــوض ال ــي  ــا هـ مـ  -
املــوجــوديــن  ــة  ــارب ــغ امل للمسلحني 
باجلزائر، وهل تعتقدون أن الرئيس 
هذه  تبني  كسلفه،  سيقبل  بومدين 

العناصر؟
وحدها  اجلــزائــر  تتحمل  هــل   -
املسلحة،  العناصر  هــذه  مصاريف 

وكيف هو تأطيرها، وكيف تتدرب؟
هذه  بــقــاء  بومدين  ــض  رف إذا   -
ستذهب؟  فأين  باجلزائر،  العناصر 
وما  ستقبلها؟  التي  الدولة  هي  ومن 

هي أسباب هذا القبول؟
العربية  اجلمهورية  بأن  يقال   -
الكايف،  الدعم  لكم  تقدم  املتحدة 

فهل هذا صحيح؟
تعتمدونها  التي  الطرق  هي  ما   -
ملعرفة ما يجري داخل املغرب بصرف 

النظر عن الصحف واإلذاعات؟
عن  األيــام  هذه  احلديث  يكثر   -
امللكي وبني  القصر  وجود تقارب بني 
الشعبية،  للقوات  الوطني  االحتاد 
تأسيس  عـــن  حــتــى  ــون  ــدث ــح ــت وي
يكون  العاجل،  القريب  يف  حكومة 
ما  فيها.  مسهما  الوطني  االحتــاد 
ــوع؟ وهل  ــوض ــذا امل هــو رأيــكــم يف ه
هناك اتفاق بينكم وأعضاء االحتاد 
بينكم  وهــل  النظام،  ضد  الوطني 

اتصال؟
املغربي  االحتــاد  موقف  هو  ما   -
االحتـــاد  ــن  م بــالــتــحــديــد  للشغل 
وهل  الشعبية،  لــلــقــوات  الــوطــنــي 
بن  احملجوب  معكم  يتفق  أن  ميكن 

الصديق على اإلطاحة بالنظام؟
- تعرفون أن املظاهرات والشغب ال 
خصوصا  بالنظام،  لإلطاحة  تكفي 

احلركة  مــع  ناقصة(  )كلمة  ــه  وأن
الشعبية وحزب االستقالل؟

بصرف  بــاملــغــرب،  نظمتم  هــل   -
للقوات  الوطني  االحتاد  عن  النظر 
مسلحة  سرية  هياكل  الشعبية، 
هذه  يراقب  ومن  النظام،  إلضعاف 

الهياكل ومن ميولها؟
كانت  وإذا  األوامر؟  يعطيها  من   -
مــوجــودة، فــلــمــاذا لــم تــشــارك يف 
ما  بــدعــم  حتظى  ــي  وه ــداث  ــ األح
وعسكرية  سياسية  شخصيات  من 

باملغرب؟
- هل سبق لكم أن نظمتم مؤامرة 
ومتى؟  الثاني  احلــســن  املــلــك  ضــد 
وهل أنتم تعقدون حاليا النية على 

القيام بعمل من هذا النوع؟
التي  املــســاعــدات  شكل  هــو  مــا   -
ــا  أوروبـ دول  ــن  م عليها  حتــصــلــون 
الشرقية ومن بعض الدول العربية؟

- للقيام بتمرد مسلح، هل خزنتم 
أسلحة باملغرب؟

الــوضــعــيــة احلــالــيــة  - مـــا هـــي 
يظهر  وهل  بومدين؟  مع  لعالقتكم 
لــدعــمــكــم مثل  ــداد  ــع ــت اس عــلــيــه 

بنبلة؟
- هل ميكن لكم يوما أن تتفاهموا 
أية  ويف  الــثــانــي،  احلسن  امللك  مــع 

ظروف؟

من  ضـــبـــاط  ــم  ــدك ــن ــس ي هـــل   -
يوما  يساعدوكم  أن  ميكن  اجليش، 

على حتقيق أهدافكم؟
جــهــاز  يف  عــنــاصــر  لــكــم  ــل  وهـ  -

الشرطة؟
السياسية  مشاريعكم  هــي  مــا   -

للمستقبل؟ بالنسبة 
االحتاد  قادة  أن  تعتقدون  هل   -
على  التأثير  بإمكانهم  الــوطــنــي 
ضد  وتأليبها  املغربية  اجلماهير 

النظام؟
جلؤوا  املغاربة  بعض  أن  نعرف   -
تشكيل  بصدد  وهــم  اجلــزائــر  إلــى 
النظام،  ملــواجــهــة  مسلحة  ــوات  قـ
حلد  العناصر  ــذه  ه عملت  فــمــاذا 

اآلن؟
بن  السابق  الكولونيل  أن  يقال   -
هذه  على  يشرف  الــذي  هو  حمو، 
خوض  على  قادر  هو  فهل  العناصر، 
املعركة، وهال تعتقدون أنه سينقلب 

عليكم وينفرد بالعمل لوحده؟
الذين  ــدول  الـ ــاء  رؤسـ هــم  مــن   -

يسندونكم؟
- ما هي نتائج املؤمترات العربية؟
اإلليزي  اجتماع   ............  -
بومبيدو   ....... اجلــنــرال   .......
ــار......  ــ ــوك ــ ف  ...... ــري  فـ  ......

لومارشان((.

في  املــدرجــة  الوثيقة  كانت  تلك 
والتي  بنبركة،  املهدي  قضية  ملف 
فيها  املــطــروحــة  األســئــلــة  ــارت  ــ أث
والتخمينات  التساؤالت  من  موجة 
الكامن  السر  استكناه  في  املصيرية 
وثيقة  وهي  بنبركة،  اختطاف  وراء 
تستدعي طرح العديد من التساؤالت:
- أوال: إذا كانت هذه األسئلة هي 
والحصول  العملية  من  املقصودة 
من  الهدف  هو  عنها  اإلجــابــة  على 
بينما  املغربي،  السياسي  اختطاف 
املــســؤول  أن  أســلــوبــهــا  مــن  يظهر 
بعد..  فيما  الحياة  فرصة  له  ستتاح 
على  طرحها  املمكن  مــن  يكن  أفلم 
بنبركة من طرف صحفي في  املهدي 

جنيف أو الهافان؟
ــد نــســبــت أجــهــزة  ــق ــا: ول ــي ــان - ث
األسئلة  هــذه  الفرنسية  املخابرات 
إلى منظم العملية حسب قولها، وهو 
كان  وقد  أوفقير  هل  ولكن،  أوفقير، 
املغرب،  في  استعالمات  رجل  أكبر 
والتعذيب  االستنطاق  إمكانيات  له 
تكليف  إلــى  وبحاجة  والتجسس، 
األجانب  اإلرهــابــيــني  مــن  مجموعة 
املهدي  على  األســئــلــة  هــذه  ــقــاء  إلل

بنبركة؟
جانب  ــا  ــن راعــي وإذا  ــا:  ــث ــال ث  -
بعد  املــغــرب  عرفها  التي  ــداث  األحـ
ــر هــذه  ــحــري ــنـــوات مـــن ت ــع سـ ســب
األســئــلــة، ومــحــاولــة أوفــقــيــر سنة 
بني  الــســريــة  واالتـــصـــاالت   ،1972
األمير  بــاريــس،  فــي  املــغــرب  سفير 
موالي علي مع املهدي بنبركة، والتي 
أوفقير،  عن  خفية  تمت  أنها  يظهر 
بواسطة  كـــان  أوفــقــيــر  أن  اتــضــح 
ضباط املخابرات الفرنسية، يريد أن 
واملهدي  القصر  يحاك بني  ما  يعرف 
ولكن  الــتــاســع(،  )الــســؤال  بنبركة 
أوفقير نفسه، صرح ألحد الصحفيني 
ذلك مجيبا على موضوع  أعقاب  في 
إلى  بحاجة  أنا  »هل  بقوله:  األسئلة 
يعرف  ال  التي  األسئلة  هــذه  وضــع 

اإلجابة عنها أي واحد أكثر مني؟«.
في  املذكورة  األسماء  وهذه  رابعا:   -
»بومبيدو«،  الجنرال  األسئلة..  نهاية 
ماذا  »لومارشان«..  »فوكار«،  »فــري«، 
املعنيني  ــاء  ــم أس تــعــنــي  ــل  ه تــعــنــي، 
بينهم  ومن  األسئلة،  هذه  عن  باإلجابة 
للعلمية،  املدبر  املحامي  »لومارشان« 
أسماء  بجانب  اســمــه  وضــع  والـــذي 
املسؤولني الرئيسيني األربعة في النظام 
الفرنسي، أم أن فرنسا وأجهزتها كانت 
ترغب في تنفيذ مخطط باملغرب، تعتبر 
عناصر  عنها  واإلجــابــة  األسئلة  هــذه 
أساسية لتنفيذه.. مادامت هذه األسئلة 
املغاربة  يطرحه  الذي  النوع  من  ليست 

فيما بينهم؟
حملة  ــا  ــن راعــي وإذا  خــامــســا:   -
االعتقاالت التي نظمها أوفقير في أعقاب 
واالستنطاقات   ،1965 مــارس  أحــداث 
يبقى  فهل  املعتقلني،  من  انتزعت  التي 

مبرر لوضع هذه األسئلة؟
قيمتها،  تفقد  وتــســاؤالت  أسئلة 
البحث  في  استمرار  كل  عن  وتغني 
والتفكير أمام العنصر الجديد الذي 
فرنسية،  رسمية  وثيقة  عنه  كشفت 
وأدرجت  مراقبان شرعيان،  أمضاها 

بجانب وثيقة األسئلة في املحكمة.

يتـبــع

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

الأ�سـئلـة املـوجهـة للـمهـدي بنـبـركة29الحلـقــة

العثور على وثيقة األسئلة في حقيبة »فيكون« يزيد من قوة االحتمال بأن آخر 
من شاهد المهدي بنبركة هو اإلرهابي »فيكون«، وأنه قتل نتيجة شيء ما حصل 

خالل آخر لقاء تم بينه وبين السياسي المغربي، كما أن هذه األسئلة، بعد تحليل 
جزئياتها وخلفياتها، تبلور اسم أو أسماء أصحابها، وبالتالي، فهي تفضح المنظمين 

الختطاف بنبركة، وتكشف عن النوايا التي من أجلها تم اختطافه.

جورج فيكون 


