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الضائعة الحقيقة  ملف األسبوع
هل تقف مخابرات إسرائيل 

وراء اختطاف بنبركة ؟
إدريس لشكر يقطع مع

االنشــــقــــاقات  تاريخ   28 6

والســياســــة  الريــاضـــة  بــيـــن  الــجمـــع  مخـــاطــر 

المدرب في حالة شرود  
عزيز  الحكومة  رئيس  لبس 
وجاء  المدرب،  جبة  أخنوش 
تبرير  ليحاول  البرلمان  إلى 
الهزيمة المذلة للمنتخب الوطني في كأس 
إفريقيا، وقد كان بإمكانه عدم الخوض في 
هذا األمر  اعتبارا  لضرورة »فصل الرياضي 
نفسه  على  جر  ولكنه  السياسي«،  عن 
انتقادات كثيرة، قد يكون الدافع  وراءها، 
محاولة  مكشوفة  لرمي  حبل النجاة  لزميله 
في الحزب، رئيس الجامعة  الملكية لكرة 
القدم فوزي لقجع، الذي صرفت في عهده 
جعل  ما  وهو  تذكر،  نتيجة  دون   الماليير 
مرة،  وألول  عالنية  يطالبون  المواطنين 
مناصب،  عدة  في  »تغوله«  بعد   برحيله، 
المالعب  في  وتنتهي  الحكومة  من  تبدأ 

الرياضية العابرة للقارات..
والمدرب  »المدرب«،  هو  إذن،  أخنوش 
فماذا  الفشل..  نتيجة  يتحمل  الحقيقي 
لفشل  مقدمة  الرياضي  الفشل  كان  لو 
فاز  فلو  نافعة،  ضارة  ورب  كبير؟  سياسي 
مواتية  فرصة  هناك  كانت  لما  المنتخب 
رئيسها  ألن  الحكومة،  هفوات  لمناقشة 

ربط نجاحها بنجاح المنتخب)..(.

تفاصيل  أخرى  داخل  العدد

 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

يوم  مساء  املواطنني،  من  العديد  شاهد 
اجلمعة 28 يناير 2022، موكب وزير الشباب 
مير  بنسعيد،  املهدي  والتواصل،  والثقافة 
من إشارة املرور احلمراء دون أن يتوقف بها 
إلى جانب العديد من املواطنني الذين كانوا 
الوزير  موكب  إن  بل  األخضر،  الضوء  ينتظرون 
السرعة  بسبب  املواطنني  بعض  يصدم  أن  كــاد 
التي كان يسير بها، وبهذا يكون سيادة الوزير قد 
أعطى منوذجا واضحا عن خرق القانون الذي كان 

من املفروض أن يطبقه على نفسه. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

مع الحدث تحت األضواء
المسؤول المغربي الذي 

وصف صحراوة بـ»المقملين« 
ممثل سابق للسلطة المحلية يدعو
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كـواليـس  األخبــار

العدد: 1593 من 4 إلى 10 فبراير 2022

بقلــم               الطيب العلوي

طالع نازل..
مباشرة بعد صدور قرار السلطات املغربية 
الرحالت  أمام  للبالد  الجوي  املجال  فتح  إعادة 
عاد  الــجــاري،  فبراير   7 من  اعتبارا  الدولية 
على  مؤشرا  املغاربة،  نفوس  إلى  األمل  بريق 
عالقني  ظّلوا  الذين  خصوصا  أفضل)...(،  أيام 
املاضي،  نونبر  شهر  نهاية  منذ  الخارج  في 
مني  الذي  السياحي،  القطاع  في  العاملني  أو 
املاضيني  العامني  مــدار  على  كبيرة  بخسائر 
خسارة  عن  النظر  وبغض  الجائحة،  بسبب 

املليار درهم بسبب اإلغالق األخير وحده..
لم  الجديد  األمل  روح  الحظ،  ولسوء  أنه  إال 
تعّمر طويال في النفوس، ذلك أنه بعد أيام قليلة 
الكروي  الشارع  تجرع  الحدود،  فتح  قرار  من 
املنتخب  بإقصاء  أخـــرى)...(،  خيبة  املغربي 
ما  لألمم،  إفريقيا  كأس  نهائيات  من  الوطني 
استمرار  أسباب  عن  أخرى  مرة  يتساءل  جعله 
خلو خزانة الفريق املغربي من األلقاب.. كابوس 
رئيس  لقجع،  فوزي  من  يجعل  لم  آخر  رياضي 
ووحيد  القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
بارزة  أسماء  إال  املنتخب،  خاليلوزيتش، مدرب 
أخرى لتحمل مسؤولية الفشل في سياق غضب 
احتجاجات ضد جامعة  وموجة  واسع،  شعبي 
»لقجع«، تعالت فيها األصوات مطالبة بضرورة 
االفتحاص املالي للجامعة، وصلت بعضها حتى 
األعلى  املجلس  رئيسة  العدوي،  زينب  مكتب 
التي  الضخمة  امليزانية  على  عطفا  للحسابات، 

تم صرفها من املال العام)...(.
املنتخب  هزائم  على  والقلق  الحزن  كان  إذا 
الوطني عادة ما يدوم بضعة أيام، بني شكاوي 
للضربات  املصطحبة  التعليقات  عبر  هلل  عباد 
اإلعالمية ُتجاه نفس املسؤولني عن الفشل)...(، 
أكثر  اختلطت  قد  األوراق  أن  يبدو  املرة،  فهذه 
بالكرة،  السياسة  اختلطت  كما  الــعــادة،  من 
بالسبات  املعروفني  السياسيني  حتى  وجعلت 
لم  أمور  صمتهم..  عن  يخرجون  الطويل)...(، 
تترك لعزيز أخنوش خيارًا آخر غير ارتداء بدلة 
املدرب، والتحدث بلغة »الكوايرية« خالل جلسة 
للنداء  الــنــواب،  بمجلس  الشهرية  املساءلة 
نعسنا  »البارح  قائال:  األطلس،  أسود  بمؤازرة 
مقلقني، ولكن فقنا الصباح بخير، ومكاين باس، 
راه لبارح مانعسوش اللعابة، باتو كايبكيو...«، 
الحكومة  رئيس  على  جّر  التدخل  هذا  أن  إال 
انتقادات من نوع آخر)...(، تقر جّلها بأنه إذا 
إلى  يدعو  واحدة  لليلة  العبا   22 نوم  عدم  كان 
القلق، فماذا عن األرق اليومي والسهر والُسهاد 
يعانون  الذين  مغربي،  مليون   22 لـ  املستمر 
االستثمارات  سجلت  بينما  األسعار،  غالء  من 
املغربية في الخارج أعلى رقم لها ببلوغها 17.9 
مليار درهم برسم سنة 2021، أي في وقت نحن 
في أمس الحاجة فيه إلى »تدوير الحركة« داخل 
البالد وليس خارجها)...(، لكن حديثا كهذا قد 

يدخلنا في دوامة أخرى..
لألخبار  السريع  والتناوب  األحــداث،  تراكم 
أن  إال  يمكنه  ما  واملُغِضبة)...(،  السارة  بني 
ويعرقل  اللفظ  ويــربــك  الــنــفــوس،  ــز«  ــخــرِم »ُي
التعبير، تماما كما حصل للنائب البرملاني عبد 
الشعبية،  الحركة  حزب  عن  العيدودي،  النبي 
قبة  تحت  الحكومة  رئيس  مؤخرا  ساءل  الذي 
شافيا  كافيا  جــوابــا  »نــريــد  بجملة:  البرملان 
حقا  يقا  والرقة،  الدقة  في  جوابا  نريد  ماتعا، 

خقا، ال جوابا هقا شقا عقا«.

العنصر يعلن عن 
لـ»السنبلة«  مغادرته 

ويرشح أوزين 
لخــــالفته وأمزازي 

الرباط. األسبوع 

األمني  العنصر،  امحند  أعلن 
الشعبية،  الحركة  لحزب  العام 
عن عزمه مغادرة األمانة العامة 
خطابه  ــقــاء  وإل لـ»السنبلة«، 
أمام مناضلي  السياسي األخير 
ــاضــالت الـــحـــزب، والـــذي  ومــن
 60 مــن  ألكثر  تقييما  سيكون 

سنة من تاريخ الحزب.
ــالل  ــر، خـ ــصـ ــنـ ــعـ وأكـــــــد الـ
»نقطة  برنامج  في  استضافته 
إلى السطر«، أنه يعتزم مغادرة 
األمانة العامة للحركة الشعبية، 
في  36 سنة  قرابة  بعدما قضى 

تدبير شؤون الحزب.
ــوص األســــمــــاء  وبــــخــــصــ
رأس  على  لخالفته  املــرشــحــة 
األمانة العامة للحركة الشعبية، 
سعيد  مــن  كــال  العنصر  رشــح 
منوها  أوزيــن،  ومحمد  أمــزازي 
على  وقــدرتــهــمــا  بــمــســارهــمــا 
في  للحزب  جديدة  دفعة  إعطاء 

تموقعه السياسي.
أن  العنصر،  واعتبر 

العام  األمني  اختيار 
يـــعـــود لــلــمــؤتــمــر، 
لــلــمــرشــح  ــد  بـ وال 
وحــدة  يحترم  أن 
ــكــون  الـــحـــزب وي
تنظيمي  تــدرج  له 

داخله.

بن كيران يجمع مجلسه الوطني لتجاوز الخالفات

الرباط. األسبوع

والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  يعقد 
الوطني  للمجلس  العادية  ــدورة  ال
الــجــاري  فــبــرايــر  و20   19 يــومــي 

بمركب موالي رشيد ببوزنيقة.
وأفاد موقع الحزب، أن »اللجان 

الوطني  للمجلس  الدائمة 
ســتــعــقــد اجــتــمــاعــات 

ــن بــعــد  ــ ــم عـ ــظـ ــنـ تـ
مختلف  ملــنــاقــشــة 
ــاط الـــتـــي  ــ ــق ــ ــن ــ ال

ستعرض على هذه الدورة«.
للعدالة  الــوطــنــي  املــجــلــس  عــقــد  ــي  ــأت وي
والتنمية، في ظروف صعبة يمر منها الحزب، 
بعد  الــقــيــادات  بــني  الخالفات  ظــل  فــي 
األمانة  رأس  على  كــيــران  بــن  ــودة  ع
ــاح«، وســتــكــون  ــصــب ـــ»امل الــعــامــة ل
مناسبة  الوطني  املجلس  محطة 
سيحاول فيها بن كيران، توضيح 
األسباب التي جعلته يقرر خوض 
مع  وهادئة  لينة  معارضة 
يقودها  التي  الحكومة 
الوطني  التجمع  حــزب 

لألحرار.

أضعــف حصيلــة في تــاريخ مجلــس الــنواب
البــــرلمان خــــريف 

الرباط. األسبوع
  

املرحلة  النواب  مجلس  أنهى 
التشريعية  السنة  مــن  ــى  األولـ
جلسة  خـــالل   ،2022/2021
ــي تــقــيــد بــالــتــدابــيــر  عـــقـــدت فـ
الوزير  وبحضور  االحــتــرازيــة، 
البرملان  مــع  بالعالقات  املكلف 
الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 

مصطفى بايتاس.
اإلبراهيمي،  مصطفى  واعتبر 
لحزب  النيابية  املجموعة  عضو 
هــذه  أن  والــتــنــمــيــة،  ــة  ــدال ــع ال
هي  الخريفية  البرملانية  الــدورة 
النواب  مجلس  دورات  أضعف 
للمؤسسة  ــة  املــردودي حيث  مــن 
التشريعية عبر التاريخ تشريعيا 
املجال  في  أنــه  بحيث  ورقابيا، 
املجلس  يصوت  لــم  التشريعي 
تشريعيا  نــصــا   17 ــى  عــل إال 
ــة. ــي دول اتــفــاقــيــة   14  ضمنهم 
وقال اإلبراهيمي ملوقع حزبه، أن 
الهيمنة والتحكم  هناك نوعا من 
مجلسي  عــمــل  يــطــبــع  أصــبــح 
مجلس  وبالخصوص  البرملان، 
النواب، إلى جانب غياب مناقشة 

املهمة  املواضيع  مــن  مجموعة 
باللجن بطلب من النواب، وغياب 
الحكومة  تأتي  ال  الــوزراء، حيث 

إال إذا ارتبط األمر بمصلحتها.
بدوره، اعتبر رشيد الحموني، 
رئيس فريق التقدم واالشتراكية، 
هو  األساسي  الحكومة  دور  أن 
األمــر  وهــو  ــقــوانــني،  ال تشريع 
الخريفية،  الدورة  عن  غاب  الذي 
بقناة  تلفزي  لقاء  في  ــاف  وأض
»املــعــارضــة  أن   ،»1 ــدي  ــيـ »مـ
على  الــحــكــومــة  تــحــاســب  ال 
مائة  خالل  املحصلة  اإلنجازات 
وإنما  الحكومي،  العمل  من  يوم 
على القرارات السياسية وأهمها 

التشريع«.

الــنــواب  مجلس  أن  وأوضـــح 
قانون  مشروع   12 على  صــادق 
 9 بينها  من  ــدورة،  ال هذه  خالل 
اتفاقيات  تهم  قوانني  مشاريع 
دولية، ما يبرز أن هذه الحصيلة 
املجهود  مع  مقارنة  جدا  هزيلة 
الجبار الذي بذله فريقه الذي قدم 
9 مقترحات قوانني ذات راهنية.

حصيلة  الــحــمــومــي  وانــتــقــد 
»ال  قائال:  التشريعية  الحكومة 
العدد  أو  الكم  الحديث عن  يمكن 
التشريعية  ــدورة  ــ ال ــت  دامـ مــا 
كاملة في عمر الحكومة لم تعرف 
تمرير أي قانون غير ذلك املتعلق 
يصنف  والذي  العليا  باملناصب 
معتبرا  ســيــاســيــا«،  ال  تقنيا 

مشاريع  سحب  »انتقائية  أن 
استمرارية  تراعي  ال  القوانني، 

الدولة واملؤسسات«.
الرحيم  عبد  دعــا  جهته،  مــن 
شهيد، رئيس الفريق االشتراكي، 
مكتب مجلس النواب، إلى برمجة 
ومناقشة مقترحات القوانني كما 
مطالبا  الدستور،  عليها  ينص 
يلزم  الذي   ،82 الفصل  باحترام 
مجلسي البرملان ببرمجة مناقشة 
القوانني  ومقترحات  مشاريع 
الفصل  ينص  كما  باألسبقية، 
واحد  يوم  تخصيص  على  ذاتــه 
لدراسة  الشهر،  في  ــل  األق على 
بينها  من  القوانني،  مقترحات 

تلك املقدمة من قبل املعارضة.
من جانبه، دافع النائب البرملاني 
الفريق  عــن  الــفــرفــار،  العياشي 
والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 
عن الحصيلة التشريعية للحكومة 
ــن مــســألــة ســحــب الــقــوانــني،  وعـ
لها  واألغلبية  »الحكومة  أن  قائال 
عن  البحث  وهــي  مغايرة،  ــة  رؤي
ال  والــجــودة  والتجويد،  الــجــودة 
أي نص  أن  بالسرعة، حيث  تكون 
فيه  تــراعــى  أن  ينبغي  تشريعي 
مع  املالءمة  على  والقدرة  الجودة 

الواقع«.

الـــــحل ؟ أيـــن 

وزيرة التعمير تشتكي من مساطر التعمير

الرباط. األسبوع

وزيرة  املنصوري،  الزهراء  فاطمة  كشفت 
واإلسكان،  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد 
إكراهات،  يعاني من عدة  التعمير  »قطاع  أن 
التصديق  أن  حيث  املعقدة،  املساطر  بسبب 
على وثيقة واحدة يتطلب 33 متدخال ليعطي 
يلزم  املــصــادقــة،  وبعد  فيها،  نظره  وجهة 

الحصول على 113 توقيعا«.

في  النظر  بــإعــادة  املــنــصــوري  وطالبت 
أكثر  بشكل  الوثائق  ومنح  املنظومة،  هذه 
مشيرة  االستثمار،  تحفيز  أجل  من  مرونة، 
يتطلب  الوثائق  هذه  إنتاج  »معدل  أن  إلى 
عمرها  الوثيقة  أن  حني  في  ســنــوات،  ست 
العمراني  فالتخطيط  لذلك  فقط،  سنوات   10
الوقت  »في  أنه  قائلة  الواقع«،  مع  يتالءم  ال 
واالستثمارات،  االقتصاد  فيه  يتطور  الذي 

تبقى الوثائق جامدة«.
األخــرى  الحقيقية  اإلشــكــاالت  بني  و»مــن 
بالنسبة لوثائق التعمير، عدم تنفيذ واقتناء 
إلى  يــؤدي  وهــذا  املحدد،  األجــل  في  املرافق 
واملصالح  التعمير  قطاع  بني  االلتقائية  عدم 
البقع  مــن  العديد  تبقى  لذلك  الخارجية، 
األرضية ملدة عشر سنوات بدون بناء«، تقول 
الترابي  »القطاع  أن تضيف:  قبل  الوزيرة 
الوثائق  لكن  يتطور بطريقة مهمة جدا، 
يولد  ما  وهــذا  سنوات،  ست  تتطلب 
ال  تخطيطا  وينتج  الضغط،  بعض 

العنصريليق ألي شيء«.
المنصوري

بن كيران
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع
  

النزاعات  فــي  قانوني  مستشار  دعــا 
أشرف  ــة،  واإلداريـ والعقارية  القضائية 
التخلص  إلى  سابق،  قائد  وهو  السامي، 
مجالس  ــذا  وك واألقــالــيــم،  العماالت  مــن 
أجل  مــن  املنتخبة،  واألقــالــيــم  العماالت 
من  والتخلص  املغربية،  اإلدارة  إنعاش 
الــذي  والــبــطء  واإلداري  املــالــي  التدبير 

تسببه عند إنجاز املشاريع التنموية. 
املــجــاالت  تطوير  فــي  املختص  وقـــال 
ــه أحـــدث مــشــروعــا خاصا  الــتــرابــيــة، أن
واألقاليم  العماالت  لحذف  اعتماده  يمكن 
ومجالسها املنتخبة بسالسة وبدون أدنى 
على  االشتغال  بــدأ  ــه  وأن جانبية،  ــار  أث
باعتباره   ،2019 غشت   27 منذ  املشروع 
الرؤية  على  يعتمد  استشرافيا  مشروعا 
تقرير  تقديم  بعد  جـــاءت  الــتــي  امللكية 
للجهوية  امللكية  االســتــشــاريــة  اللجنة 
محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  املتقدمة 
العام  املــشــروع  أن  ــح  وأوضـ ــســادس،  ال
إلى  مقسم  منهما  كل  شطرين،  إلى  مجزأ 
أربع  على  ويمتد  مراحل،  وأربعة  ثالثة 
سنوات ممول ذاتيا من خالل املخصصات 
للعماالت  حاليا  ترصد  التي  الضريبية 
تعويض  خــالل  من  املنتخبة  واملجالس 
املنتخبة  واملــجــالــس  الــعــمــاالت  أســمــاء 
اإلداري  النظام  واســم  الجهات  بأسماء 
اعتماده  سيتم  ــذي  ال املتطور،  الترابي 
للحواضر الكبرى والتي ستكون منصهرة 
أن  مبرزا  الجهات،  ومقرات  إدارات  داخل 
للعماالت  توجه  التي  املالية  املخصصات 
واملـــجـــالـــس اإلقــلــيــمــيــة 
املـــنـــتـــخـــبـــة ســيــتــم 
إلدارات  تحويلها 
ــات، كــمــا  ــ ــه ــ ــج ــ ال
ــوارد  ــ ســتــلــحــق امل
العاملة،  البشرية 
سواء بالعماالت أو 
املــجــالــس 

اإلدارات  ــى  إل ــر،  ــذك ال سالفة  املنتخبة 
الــشــؤون  أقــســام  باستثناء  الــجــهــويــة، 
الداخلية ودواوين السادة العمال الحاليني 
بالوكاالت  ســواء  إلحاقهم  سيتم  الذين 
الجهوية الجديدة التي ستعوض الوكاالت 
أو  الحالية،  املشاريع  لتنفيذ  الجهوية 
والتي  املشروع،  لتتبع  املركزية  بالوكالة 
يحظى  أن  بعد  اململكة  بعاصمة  ستحدث 
املشروع العام باملوافقة امللكية السامية. 

الوكالة  أن  السابق،  القائد  وأوضــح 
تقنية  آليات  بواسطة  ستشتغل  املركزية 
الجهوية  الوكاالت  على  وستشرف  عالية، 
رؤساء  مع  عمليا  ستتابع  كما  الجديدة، 
العامة  واملديريات  والجماعات  الجهات 
الحالية  املعيقات  كل  الداخلية  لـــوزارة 
أو  إقامة  دون  تحول  التي  واملستقبلية 
األساسية  التحتية  البنيات  استكمال 
إقامتها  يجب  التي  وتلك  الضرورية،  أو 
الترابية  ــجــاالت  امل تــطــويــر  أو  لتنمية 
تتعب  ــي  ــت وال )الــجــمــاعــات-الــجــهــات( 
وتؤرق نفسية املواطنني يوميا وتدفع بهم 
والوكاالت  املركزية  فالوكالة  التذمر،  إلى 
الجهوية ستكون مرتبطة عمليا ومباشرة 
واملؤسسات  الالممركزة  اإلدارات  بجميع 
بواسطة  الدولة  ومكاتب  عمومية  الشبه 
بكل  ستقام  التي  العالية  التقنية  اآلليات 
مشروع للبنية التحتية فور املوافقة عليه 
وستشرف عليها األطر الهندسية والتقنية 
للوكاالت الجهوية بعد تكوينهم ملدة شهر 

في هذا الصدد.
إن  الباحث:  قــال  املــشــروع،  نــواة  وعــن 
العملية  نــواتــه  يستمد  الــعــام  املــشــروع 
بنظام  استباقي  مشروع  من  والتنفيذية 
شقيقة  أوروبــيــة  لدولة  المــركــزي  إداري 
األبيض  البحر  حــوض  على  املطلة  مــن 
إيطاليا، حيث  دولة  إلى  املتوسط، مشيرا 
من  نسخة  املشروع  على  املشرف  ترجم 
لذلك  الرسمية  بالجريدة  الصادر  القانون 
النظام الالمركزي إلى اللغة الفرنسية في 

مرحلة إعداد املشروع خالل سنة 2019.
وبخصوص أهداف املشروع، فإنه يهدف 
املالية  املخصصات  وحكامة  عقلنة  إلــى 
العماالت  لفائدة  املستخلصة  والضريبية 
الــذكــر،  الــســالــفــة  املنتخبة  واملــجــالــس 
والجماعات  الجهات  لفائدة  وتحويلها 
التي  ــدراهــم  ال ماليير  توفير  خــالل  مــن 
األقاليم  ومجالس  للعماالت  حاليا  ترصد 
منذ إحداثها والتي أوضح تقرير املجلس 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي، الصادر 
بتاريخ   104 رقم  العادية  دورته  بمناسبة 
2019/11/28 والصادر بالجريدة الرسمية 
في  وسلبي  ضخم  قصور  عــن  للمملكة، 
تحقيق  وعــدم  املالية،  املــوارد  تلك  تدبير 

الترابية  ــاالت  ــج امل ســاكــنــة  ــظــارات  ــت ان
واألقاليم،  الجهات-العماالت  الحالية: 
املؤسسة  مــن  لجنة  قيام  بعد  وإدراجـــه 
أرض  على  ميدانية  بدراسة  الدستورية 
مضيفا  شهرين،  من  ألكثر  امتدت  الواقع 
ل  أن املشروع هو إصالح عملي وتقني ُمفعَّ
الذكر  السالف  الالمركزي  بالنظام  سابقا 
واإلدارية بخصوص  املالية  األداء  ملساطر 
ــن بــالــصــرف املــخــول  ــري اخــتــصــاص اآلم
ــادة  وإع والــجــهــات،  الجماعات  لــرؤســاء 
للمحاسبة  املغربي  النظام  مرسوم  هيكلة 
 Décret de la comptabilité العمومية
publique للجماعات والجهات، واملطابق 
واملؤسسات  باإلدارات  حاليا  به  للمعمول 
العمومية املغربية من خالل اعتماد آليات 
عنها  تقنية جهوية سيفصح  مالية  إدارية 
الشطر  من  الثانية  املرحلة  عــرض  خــالل 
األول من املشروع العام على أنظار جاللة 

امللك.
باإلضافة إلى تأهيل عملي وتقني للموارد 
واملجالس  بالعماالت  العاملة  البشرية 
إحداث  خالل  من  الذكر،  السالفة  املنتخبة 
خالل  عنها  )يفصح  جــديــدة  تكوين  آلية 
بتطوير  ستتكفل  العام(  املشروع  عــرض 
خبراتهم  توجيه  وإعــادة  العملية  قدراتهم 
وكفاءتهم في دورات تكوينية سريعة مدتها 
طرف  من  تأطيرهم  ويتم  فقط،  واحد  شهر 

مختصني في تطوير املجاالت الترابية.
نظام  إحداث  إلى  املشروع يسعى  أن  كما 
والحواضر  للمدن  المركزي  ترابي  إداري 
املشروع  عرض  عنه خالل  الكبرى سيفصح 
نظام  وإلغاء  امللك  جاللة  أنظار  على  العام 
املدينة املعمول به حاليا بها، وذلك بالتحويل 
مدة  فقط  سيستغرق  الذي  النظام  ذلك  إلى 
اعتماده كقانون، للعاصمة اإلدارية )الرباط( 
والعلمية  )الدارالبيضاء(  واالقتصادية 
وجوهرة  )مــراكــش(  والسياحية  )فـــاس( 
)وجدة(  الشرق  وعاصمة  )طنجة(  البوغاز 
وحاضرة  تافياللت  الراشيدية  وحــاضــرة 
ــرة ســوس  ــاضـ ــوب )الـــعـــيـــون( وحـ ــجــن ال
والحسيمة »منارة املتوسط« والناظور شرق 
وتطوير   ،)NADOR MED( املتوسط 
املحتضنة  واملناطق  للمدن  مجالي  ترابي 
أنه  كما  االستراتيجية،  امللكية  للمشاريع 
آلياتي-مؤسساتي  تطوير  إلــى  يسعى 
خنيفرة،  مالل  بني  لجهة  وترابي-مجالي 
درعة  الشرق، وجنوب جهة  وجنوب جهة 
مستقبال  وتحويلها  لتأهليها  تافياللت، 
لحواضر مسايرة لركب الحواضر الحالية 
وحوض  األطلسي  الساحل  على  املطلة 
خالل  كذلك  عنه  الفصح  سيتم  املتوسط، 
جاللة  أنظار  على  العام  املشروع  عرض 

امللك.

فوز  على  ساخر  تعليق  أكثر 
الثالثة  ــواليــة  ــال ب لشكر  ــس  ــ إدري
دون  االشتراكي  االتحاد  رأس  على 
منافسة تذكر، هو تشبيهه بـ»الجرعة 
الثالثة« بالتزامن مع النقاش الدائر 

حول الجرعة الثالثة)..(.

قال وحيد خاليلوزيتش في أول 
املذلة  الهزيمة  بعد  إعالمي  خــروج 
هناك  »كــانــت  الــوطــنــي:  للمنتخب 
الكثير من االستفزازات والتهديدات 
لم  مصر..  مباراة  في  والعدوانية 
والجميع  هذا..  رأيت  أن  لي  يسبق 
التحكيم  كان  لو  األمر،  هذا  اكتشف 
مصر..  من  العبني   10 لطرد  جيدا 
لو  للحكم،  ــذف  وقـ ســب  كـــان  لــقــد 
كانت املباراة في كأس العالم، لطرد 

الجميع في مصر«.

عن  طبي  خبير  أجــاب  وأخــيــرا 
الشكوك املتداولة على نطاق واسع، 
في  والــبــاحــث  الطبيب  ــال  ق حيث 
»إن  الصحية:  والسياسات  النظم 
للرجل  الجنسية  والقدرة  الخصوبة 
كورونا  بفيروس  باإلصابة  تتأثران 
أنه  مضيفا  باللقاح«،  تتأثران  وال 
التلقيح  فــإن  الــرجــل،  عكس  »على 
ــا ال  ــورون ــة بــفــيــروس ك أو اإلصــاب
يؤثران على خصوبة املرأة وال على 
رواد  يطمئن  فهل  هــرمــونــاتــهــا«.. 
بعد  االجتماعي  التواصل  مواقع 

هذا الشرح ؟

مجلس  رئيس  بيريز،  عمير  قرر 
لصناعة  »إســرائــيــل  شــركــة  إدارة 
الطيران«، تولي مسؤولية التسويق 
واستغربت  ــرب،  ــغ امل فــي  بنفسه 
خطوة  إسرائيلية  إعالمية  مصادر 
التسويق  مدير  وأن  خاصة  بيريز، 
بالشركة هو من يتكلف بهذه املهمة 

خالل السنوات املاضية.
ــع عــقــدا مع  وكــان املــغــرب قــد وق
الطيران«  لصناعة  »إسرائيل  شركة 
مليون   22 لـــ  تصل  مالية  بقيمة 

دوالر.

التربية  وزيـــر  اجــتــمــاع  ــال  خ
الوطنية، شكيب بنموسى، مع أرباب 
الخصوصي، رفض  التعليم  مدارس 
ممثلو القطاع تحديد أسعار خدمات 
القطاع لفائدة األسر املغربية، ليطرح 
السؤال عمن يحكم، هل الوزارة، أم 

أرباب املدارس الخاصة ؟

اليميني  زمـــور،  ــك  إريـ تعهد 
املتطرف املرشح النتخابات الرئاسة 
مختلف  ــة  ــمــحــارب ب ــة،  ــرنــســي ــف ال
في  وحظرها  اإلسالمية  الحركات 
فرنسا، على غرار اإلخوان املسلمني 
كما  املعتدلة،  الدينية  والجماعات 
سبق أن صرح بأنه سيمنع املسلمني 
محمد،  باسم  أبنائهم  تسمية  من 
التي  لألسماء  وأنه سيضع شروطا 

تطلق على أطفال املسلمني.
االنتخابي  برنامجه  زمور  ونشر 
الذي يركز فيه فقط على مظاهر الدين 
جميع  ارتــداء  حظر  مثل  اإلسالمي، 
التي تحمل رموزا إسالمية  األلبسة 
منها الحجاب، في الساحات العامة، 

ومنع املآذن واملساجد.

تحت
األضواء

ســابق  ممثــل 
المحلية  للسلطة 

يدعو إلى حذف 
العــمـــاالت 
واألقـــــاليم 

الجهـــوية بمنـــظور آخـــر

السامي
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كـواليـس  األخبــار

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.

صور تنشر   ألول  مرة

وضعية نادرة.. الحسن الثاني وسط ورش بناء
ضريح محمد الخامس أثناء بنائه، ويظهر معه

مهندس الضريح، اآلسيوي فوتوان.

بوريطة يعطي 
للبرلمانيين دروسا 
في الدبلوماسية

الرباط. األسبوع
  

والــتــعــاون  الــخــارجــيــة  وزارة  وقــعــت 
الــنــواب  مجلسي  مــع  ــاون  ــع ت اتــفــاقــيــة 
بالتكوين في مجال  تتعلق  واملستشارين، 

الدبلوماسية البرملانية.
وقعها  التي  االتفاقية،  هــذه  وتــهــدف 
النواب  مجلس  رئيس  مع  بوريطة  ناصر 
مجلس  ورئيس  العلمي،  الطالبي  رشيد 
وضع  إلــى  ميارة،  النعمة  املستشارين، 
في  الطرفني  بني  للتعاون  قانوني  إطــار 
دورات  إقامة  خــال  من  التكوين،  مجال 
اآلنــيــة،  االحــتــيــاجــات  لتلبية  تــدريــبــيــة 
ــمــرات وأيـــام  والــتــنــظــيــم املــشــتــرك ملــؤت
أكاديمية وندوات وموائد مستديرة وأيام 
تحديدها  يتم  موضوعات  حول  دراسية 

باتفاق مشترك، وغيرها من املجاالت.
نقص  من  البرملانيني  معظم  ويعاني 

وفي  في التواصل،  كبير 
الدبلوماسي  املــجــال 
خـــال مــشــاركــاتــهــم 
فــــــي مــــؤتــــمــــرات 
ــة  ــ ــاري ــ دولــــيــــة وق
قضية  عــن  لــلــدفــاع 
الترابية،  ــوحــدة  ال

يجعل  ــذي  ــ ال ــيء  ــش ال
الدبلوماسية البرملانية 

محدودة وضعيفة.

ورش ضريح محمد الخامس

زعيمة اليسار تطلق النار في كل االتجاهات
منيب تهاجم الحكومة وتنتقد مجلسي الحسابات والمنافسة 

الرباط. األسبوع
  

ردة  يعرف  »املــغــرب  أن  منيب،  نبيلة  قالت 
التعليمية  واملــنــظــومــة  وحــقــوقــيــة،  سياسية 
الفساد  وأن  تخريبها،  تم  والرياضية  والثقافية 
يزدادون  يتعاقبون،  الذين  والسياسيون  يتفشى 

غنى عوض أن يدافعوا عن املصلحة العامة«.
»املؤسسات  أن  الــيــســار،  زعيمة  واعــتــبــرت 
الدستورية، من قبيل املجلس األعلى للحسابات 
املنصوص  بأدوارها  تقوم  ال  املنافسة،  ومجلس 
عليها في الدستور، علما أنه ال الدستور يحترم 
وال املؤسسات التشريعية وال القضائية تحترم«.
بقناتها  »بــودكــاســت«  فــي  منيب  وأضــافــت 
أن  »اليوتيوب«،  االجتماعي  التواصل  بموقع 
»حكومة أخنوش بدأت عملها بتجاوز الدستور، 
برنامجها  تقدم  أن  تنصيبها،  عند  واملفروض 
أمام البرملان أوال وتحظى بثقته، وما حصل، أن 
حقائب وزارية تغيرت قبل القيام بهذه الخطوة، 

امللك  أمام  الحكومة مسؤولة  هذه  أن  يعني  مما 
فقط«، ذلك أن »الحكومة تجاوزت النظام الداخلي 
التلقيح،  جـــواز  ــرض  ف بعد  ــواب،  ــن ال ملجلس 
ومنعها من ولوج قبة البرملان«، علما أنها كانت 
لتقديم وثيقة طبية سلبية تثبت  دائما  مستعدة 
نبيلة  تعبير  وفق  بالفيروس،  مصابة  غير  أنها 
حريات  ضرب  يمكن  »ال  أنه  أكدت  التي  منيب، 

على  الحفاظ  ذريعة  املواطنني وحقوقهم تحت 
الصحة العامة«.

بأن  مطالبة  »الحكومة  أن  وأوضــحــت 
خال  اتخذتها  التي  التدابير  بتقييم  تقوم 
الجائحة، خاصة وأن اقتصاد الباد تدهور 
النفسية  واملــواطــنــات  املواطنني  وصحة 
والجسدية تضررت«، مشيرة إلى أن العديد 
سياستها  راجعت  الديمقراطية  الدول  من 

بخصوص التعامل مع الجائحة، لذلك، 
بمراجعة  مطالبة  الحكومة  فإن 

املغاربة،  وطمأنة  سياستها 
وفــتــح االقـــتـــصـــاد وإنــقــاذ 

مجموعة من القطاعات.

في فرض  الحكومة  منيب شروع  انتقدت  كما 
»الجرعة  قائلة:  املواطنني،  على  الثالثة  الجرعة 
األولى والثانية ثبت أنها ال تحمي من الفيروس، 
برسائل  يتوصلون  املواطنون  زال  ال  ذلك  ومع 
ال  األخرى  هي  أنها  علما  الثالثة،  الجرعة  ألخذ 

تحمي من املتحور الجديد«.
وفي موضوع آخر، قالت نبيلة، 
تعط  لم  أخنوش  »حكومة  أن 
خال مائة يوم من تنصيبها، 
أي توجه حقيقي فيما يخص 
الدولة االجتماعية«، مشيرة 
املــغــاربــة  »ثــلــثــي  أن  إلـــى 
ذلك  ومع  الفقر،  يعيشون 
فإن الحكومة منذ بدايتها 
ــار وثــمــن  ــت األســـعـ ــع رف
متسائلة:  املــحــروقــات«، 
ــن هــــو األمــــن  ــ ــ أي
واملائي  الغذائي 

للمغاربة ؟
منيب

يطة بور

الدستورية تنتصر  المحكمة 
لنجلـــة شـــباط 

الرباط. األسبوع

يقضي  قــرارا  الدستورية  املحكمة  أصــدرت 
بها  تقدمت  التي  الطعن  عريضة  قبول  بعدم 
املرشحة فطومة توفيق، للطعن في انتخاب ريم 
برملانيتني  كعضوتني  قصيور  وسميرة  شباط 
االنتخابية  الـــدائـــرة  عــن  ــواب  ــن ال بمجلس 

الجهوية لجهة فاس مكناس.
قرارها  في  الدستورية  املحكمة  وأوضحت 
على  اطلعت  أنها  الرسمية،  بالجريدة  املنشور 
املترشحة  بها  تقدمت  التي  املسجلة  العريضة 
الثانية  الفقرة  أحكام  أن  توفيق، حيث  فطومة 
للمحكمة  التنظيمي  القانون  من   38 املادة  من 
الدستورية، تنص على أن »تقضي بعدم قبول 
العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، 

إذا كانت غير مقبولة«.
العريضة  أن  الدستورية  املحكمة  وأوضحت 
من  خلت  توفيق  فطومة  بها  تقدمت  الــتــي 
التصريح  معه  يتعني  ــذي  ال ــر  األم عنوانها، 
بعدم قبولها، ولذلك قضت بعدم قبول عريضة 
الطعن، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا 

إلى رئيس مجلس النواب.

الرباط. األسبوع

تقدمت العديد من األحزاب السياسية بتهنئة إلى 
إدريس لشكر، بعد انتخابه لوالية ثالثة كاتبا أوال 
العدالة  باستثناء حزب  االشتراكي،  االتحاد  لحزب 
فلم  كيران،  بن  اإلله  عبد  زعيمه  بقيادة  والتنمية 

يهنئ لشكر على بقائه على رأس حزب »الوردة«.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السبب هو الخاف 
قضية  منذ  لشكر  مــع  كــيــران  بــن  يجمع  الـــذي 
عنها  يتحدث  الزال  والتي  السياسي  »البلوكاج« 

إذ  املناضلني،  ومع  الحزب  داخــل  لقاءاته  خال 
هاجم مؤخرا لشكر خال لقاء حزبي، مما أثر على 
عاقة التنسيق بني الفريق االشتراكي واملجموعة 

النيابية داخل البرملان.
ولم يبادر بن كيران لتقديم تهنئة إلى لشكر مثل 
األصالة  لألحرار،  الوطني  التجمع  أحزاب  زعماء 
واالشتراكية،  التقدم  االســتــقــال،  واملــعــاصــرة، 
كان  الدستوري، حيث  الشعبية، واالتحاد  الحركة 
معارض  تيار  ظهور  بعد  بسقوطه  النفس  يمني 

يرفض الوالية الثالثة للكاتب األول.
لاتحاد  األول  الكاتب  أطلق  آخر،  سياق  وفي 
االشتراكي، نداء للمصالحة لجمع شمل االتحاديني 

واملناضات واملناضلني لطي الخاف، بعدما ظفر 
بوالية ثالثة خال املؤتمر الحادي عشر للحزب.

وقال لشكر في رسالته لاتحاديني، أن »من بني 
األمور التي يجب أن يطويها الحزب ويجعلها من 
فازت، وجهة  ما  اتحادية  أن جهة  اعتبار  املاضي، 
أخرى انهزمت، فمثل هذا االنتشاء املرضي ليس من 
قيم االتحاد االشتراكي وتراثه ومبادئه«، وأضاف: 
تكون  والعبر حتى  الدروس  نستخلص  أن  »علينا 
على  التراكم  ويكون  التطوير،  قرينة  االستمرارية 
ثمة  فليس  املستمرين..  واالنفتاح  التجديد  قاعدة 
منهزم ومنتصر بني االتحاديني، بل منتصر واحد 

هو االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية«.

العدوي تطلق حملة التصريح بالممتلكات.. فهل يلتزم بها الموظفون والمنتخبون الكبار ؟
الرباط. األسبوع

للحسابات،  األعلى  املجلس  شرع 
في عملية تجديد التصريح اإلجباري 
باملمتلكات، الواجب كل ثاث سنوات 
واملؤسسات  الدولة  ملوظفي  بالنسبة 
العمومية والجماعات الترابية، بداية 

من شهر فبراير الجاري.
هذه  أن  باغ للمجلس،  وأوضـــح 
الفقرة  ملقتضيات  طبقا  تأتي  العملية 
الثانية من املادة الخامسة من القانون 
التصريح  بــإحــداث  املتعلق   54.06
منتخبي  لبعض  باملمتلكات  اإلجباري 

املهنية،  والــغــرف  املحلية  املجالس 
األعــوان  أو  املوظفني  فئات  وبعض 

العموميني، بممتلكاتهم.
رهن  وضــع  أنــه  املجلس  وأضـــاف 

معلوماتيا  تطبيقا  امللزمني،  إشــارة 
لهم  يــخــول  اإللــكــتــرونــيــة،  ببوابته 
حــجــز مــوعــد لـــدى املــجــلــس األعــلــى 
الجهوية  املــجــالــس  أو  للحسابات 
لــلــحــســابــات حــســب االخــتــصــاص، 
الكيفيات  حسب  تصريحاتهم  إليداع 
والشروط القانونية املفصلة بالبوابة 

املذكورة. 
بالتصريح،  املعنيني  املجلس  ودعا 
في  املعني  املسؤول  لدى  التأكد،  إلى 
ــغــرض، مــن إدراج  لــهــذا ال ــم  ــه إدارت
التي  امللزمني  قائمة  ضمن  أسمائهم 
حصرتها السلطات الحكومية املعنية.
باملمتلكات،  التصريح  ويتضمن 
ــهــام  جــمــيــع األنــشــطــة املــهــنــيــة وامل

املعني  يمارسها  التي  االنتخابية 
يملكها  الــتــي  واملــمــتــلــكــات  ــر،  ــاألم ب
أسهما  أو  أصوال  أو  وعقارية  مادية 
ما  أو  البورصة،  في  أو  شركات  في 
يديرونه  أو  القاصرون  أوالده  يملكه 
التي  املداخيل  وأيضا  مشاريع،  من 
استلمها بأي صفة من الصفات، خال 

السنة التي تم انتخابه فيها.
وأشار املجلس إلى أن هذه العملية 
الثانية  الفقرة  ملقتضيات  طبقا  تأتي 
من املادة الخامسة من القانون 54.06 
اإلجباري  التصريح  بإحداث  املتعلق 
املجالس  منتخبي  لبعض  باملمتلكات 
املحلية، والغرف املهنية وبعض فئات 

املوظفني واألعوان العموميني.

لمـــاذا لـم يهـــنئ بن كيـــران إدريس لشـــكر ؟

العدوي
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كـواليـس  األخبــار

المعارض الجزائري عمار سعيداني 
يغادر المغرب إلى لندن 

الرباط. األسبوع

العام  األمني  أن  إعالمية،  مصادر  أفادت 
الوطني  التحرير  جبهة  لحزب  األســبــق 
الجزائرية، عمار سعيداني، غادر املغرب في 
للعيش  لندن  البريطانية  العاصمة  اتجاه 

فيها.
سعيداني  أن  املــصــادر،  ذات  وأوضحت 
من  مطاردته  من  خوفا  املغرب  مغادرة  قرر 
بعدما  خاصة  الجزائر،  استخبارات  قبل 
تداولت عدة مواقع تفاصيل حياته باملغرب، 
مما دفعه للبحث عن بلد آخر لالستقرار فيه 

رفقة عائلته.

أن  كشفت  قــد  جزائرية  صحف  وكــانــت 
اللجوء  طلب  سعيداني  عمار  السياسي 

بعد  باملغرب،  السياسي 
اتهامه من قبل النظام 

بالتورط  الجزائري 
في »قضايا فساد«.
وســــــــــبــــــــــق 
أن  ــي  ــدان ــي ــع ــس ل
خرجات  في  انتقد 
ــم  ــة، دعـ ــ ــي ــ ــالم ــ إع
ــالده  ــ ســـلـــطـــات بـ
البوليساريو  لجبهة 
ــة،  ــ ــي ــ ــال ــ ــص ــ ــف ــ االن

مغربية  مــؤكــدا 
الصحراء.

ما بعد إطالق مشروع الحماية االجتماعية

مؤسسة رسمية تدعو إلى إصالح مستعجل لقطاع التقاعد بالمغرب
الرباط. األسبوع

  

ــا املــجــلــس االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي  دعـ
اإلصــالح  تفعيل  استعجالية  ــى  إل والبيئي، 

الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد باملغرب.
رضى  أحمد  يترأسه  الذي  املجلس،  واعتبر 
للتقاعد،  وطنية  منظومة  إرســاء  أن  الشامي، 
على  ــادرة  وقـ ومستدامة  وناجعة  تضامنية 
االستجابة النتظارات األجيال الحالية والقادمة 
حقوقهم،  وضمان  واملتقاعدين  النشيطني  من 
مسلسل  تفعيل  تسريع  على  العمل  يقتضي 
تعزيز توازنات أنظمة التقاعد املوجودة وإرساء 
وخدماتها،  تمويلها،  مصادر  بني  االنتقائية 
واإلطار القانوني والتنظيمي املتعلق بها ونمط 

حكامتها.
وأكد أن الهدف االستراتيجي من هذا التوجه، 
يكمن في العمل وفقا للتوجيهات امللكية املتعلقة 
بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على 
االنتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبني، 
أفق  فــي  وذلـــك  عمومي،  وقــطــب  خــاص  قطب 
في  يساهم  للتقاعد  موحد  وطني  نظام  إحداث 
الوقت ذاته في تأمني دخل لألشخاص املسنني، 
وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات 
االقتصادي  النمو  إيجابي ومستدام على  تأثير 

والتنمية البشرية.
واالجتماعي  االقــتــصــادي  املجلس  وسجل 
ورش  يكون   ،2022 سنة  بحلول  أنه  والبيئي، 
دخل  قد  االجتماعية  الحماية  منظومة  إصالح 
التفعيل  فــي  األسبقية  بإعطاء  الثاني  عامه 
للعمليات املتعلقة بتعميم االستفادة من التأمني 
الشرائح  كافة  لتشمل  ــرض  امل عــن  اإلجــبــاري 

 22( اآلن  لحد  عليه  تتوفر  ال  التي  االجتماعية 
توسيع  يوجد  أنــه  ــح  وأوض مــواطــن(،  مليون 
صلب  في  التقاعد  أنظمة  في  االنخراط  قاعدة 
القانون-اإلطار  يتضمنه  الذي  املتكامل  العرض 
االجتماعية،  بالحماية  املتعلق   09-21 رقــم 
والذي أدرج كذلك الحماية من املخاطر املرتبطة 
بالشيخوخة من خالل العمل على إدماج حوالي 
الذين  النشيطة  الساكنة  من  شخص  ماليني   5
معاش،  أي  على  يتوفرون  وال  عمال  يمارسون 

وذلك في أفق سنة 2025.
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  ويقترح 
التمهيدية  التدابير  من  عدد  اتخاذ  والبيئي، 
إلنجاح  ــة  ضــروري تظل  الــتــي  والتحضيرية 

التقاعد  ألنظمة  املرتقب  الشمولي  اإلصــالح 
منذ  تنفيذها  في  الشروع  يمكن  التي  باملغرب، 
سواء  املجلس،  اقترحها  أن  سبق  والتي  اآلن، 
املقياسي  اإلصــالح  حول  رأيه  تقديم  بمناسبة 
الذي  تقريره  معرض  في  أو  املدنية،  للمعاشات 
عموما،  باململكة  االجتماعية  الحماية  تناول 
التقاعد  قطاع  بإصالح  املتعلق  الشق  فيها  بما 
بالتوازن  تتسم  عادلة  منظومة  إرساء  أجل  من 
والديمومة والقدرة على الصمود أمام التقلبات 
املكتسبات،  وترصد  واالجتماعية،  االقتصادية 

وتحافظ على حقوق ومصالح األجيال القادمة.
جدول  بتحديد  التعجيل  إلى  املجلس  ودعــا 
لتنفيذ  ــراف  األطـ لجميع  ومــلــزم  دقيق  زمني 

ملنظومة  الشمولي  لإلصالح  الكبرى  املراحل 
االقتصاديني  الشركاء  مع  بالتشاور  التقاعد، 
املعنيني،  الــفــاعــلــني  ــي  ــاق وب واالجــتــمــاعــيــني 
الــدراســات  واستكمال  تحيني  فــي  واإلســـراع 
باستدامة  الصلة  ذات  املقياسية  واإلصالحات 
تجميع  عملية  تيسير  أجل  من  التقاعد،  أنظمة 
)الصندوق  عمومي  قطب  قطبني:  في  املنظومة 
رواتب  ملنح  الجماعي  والنظام  للتقاعد  املغربي 
الوطني  )الصندوق  خــاص  وقطب  التقاعد(، 
املغربي  املهني  للضمان االجتماعي والصندوق 
النصوص  اســتــصــدار  جانب  ــى  إل للتقاعد(، 
اللتقائية  الضرورية  والتنظيمية  القانونية 

أنظمة االحتياط االجتماعي للتقاعد.
موحد  وطني  نظام  بإحداث  املجلس  وأوصى 
للتقاعد يقوم على ثالث دعامات تتمثل في دعامة 
إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة 
اختيارية،  ثالثة  ودعامة  املساهمة،  مبدأ  على 
الخاص  التأمني  نطاق  في  الرسملة  على  تقوم 
الفردي أو الجماعي، داعيا أيضا إلى إحداث حد 
أدنى للدخل في سن الشيخوخة ال يقل عن عتبة 
من  يستفيدوا  لن  الذين  األشخاص  لفائدة  الفقر 
ملنظومة  الشمولي  اإلصالح  إطار  في  معاش  أي 

التقاعد والحماية االجتماعية عموما.
لهذه  نشره  من  الهدف  فإن  املجلس،  وحسب 
املذكرة اليقظة، هو تجديد تأكيده على توصياته 
تضامنية  للتقاعد  وطنية  منظومة  إرساء  بهدف 
االستجابة  على  ــادرة  وقـ ومستدامة  وناجعة 
النتظارات األجيال الحالية، كما ترمي هذه اليقظة 
لتبادل التفكير حول املوضوعات الحاسمة، التي 
تم اختيارها مسبقا من قبل املجلس االقتصادي 
على  تقديم  بهدف  وذلك  والبيئي،  واالجتماعي 
إضافية  توضيحات  أعماله،  خــالصــات  ضــوء 

للنقاشات املجتمعية الحالية.

الشامي

إحالة أول اتفاقية مع إسرائيل على البرلمان 

الرباط. األسبوع

بمشروع  للبرملان  الحكومة  تقدمت 
مع  املوقعة  باالتفاقية  يتعلق  قانون 
من  الدولية،  الخدمات  حول  إسرائيل 

أجل املصادقة عليه.
بني  »تطبيع«  اتفاقية  أول  وتــعــد 
الحكومة  تــقــوم  ــل  ــي وإســرائ ــغــرب  امل
بمجلسيه،  الــبــرملــان  على  بإحالتها 
والتي بعد املصادقة عليها في مجلسي 
النواب واملستشارين، سيتم نشرها في 
الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ. 

عن  الــنــواب  مجلس  موقع  وكشف 
نص االتفاقية وقال: »إن مكتب املجلس 
طرف  من  املاضي،  اإلثنني  يوم  توصل 

للموافقة  قانون  بمشروع  الحكومة، 
الجوية  الخدمات  بشأن  االتفاق  على 
بالرباط  املوقع  وإسرائيل،  املغرب  بني 

في 11 غشت 2021«.
»اتخاذ  على  االتفاقية  هذه  وتنص 
ــمــة لــلــحــد مــن كل  اإلجــــــراءات املــالئ
العادلة  غير  واملنافسة  التمييز  أشكال 
ــواردة في  ــ ــي مــمــارســة الــحــقــوق الـ ف
املعلومات  بـ»تبادل  وتسمح  االتفاق«، 
متعاقد،  طرف  كل  طيران  سلطات  بني 
على  املنجزة  النقل  بحركة  واملتعلقة 
الخدمات املعتمدة من طرف مؤسساتها 
تتعلق  »بــنــودا  تشمل  كما  الجوية«، 
باإلعفاء املتبادل من الرسوم الجمركية 
التي  والضرائب  التفتيش  ومصاريف 
على  املقدمة  الخدمات  بتكلفة  تتعلق  ال 

منت الطائرة«.

أخنوش يغضب المجتمع المدني في أكادير

الرباط. األسبوع

أثــــار عــزيــز أخـــنـــوش، رئــيــس 
أكــاديــر،  مدينة  وعــمــدة  الحكومة 
في  الجمعوية  الفعاليات  غضب 
املنح  صرف  رفضه  بسبب  املدينة، 
املالية املخصصة للجمعيات املدنية، 
من  عليها  املــصــادقــة  تمت  والــتــي 
في  السابق  الجماعي  املجلس  قبل 

محضر دورة فبراير 2021.
التي  الجمعيات  تنسيقية  وقررت 
 111( جمعية،   300 حــوالــي  تضم 
بيئية  و24  ثقافية  و149  اجتماعية 

النزول  رياضية(،  و83  صحية  و19 
قرار  على  لالحتجاج  الشارع،  إلى 
صرف  بــرفــض  الجماعي  املجلس 
املنتخبون  وعد  التي  املالية،  املنح 
عقب  بصرفها  جماعي  تحالف  في 

تشكيل املكتب.
غضبها  ــن  ع فــعــالــيــات  ــرت  ــب وع
مـــن تــمــلــص املــجــلــس الــجــمــاعــي، 
صرف  مــن  أخــنــوش  يترأسه  ــذي  ال
لدعم  املخصصة  املالية  املستحقات 
من  والتهرب  الجمعيات،  أنشطة 
املقرر املصادق عليه من قبل املجلس 
الئحة  يتضمن  ــذي  ــ وال الــســابــق، 
هذه  عليها  ستوزع  التي  الجمعيات 

أخنوشاملنح.

سعيداني

إعادة طرح موضوع تقنين
بالبــــرلمان الهـــندي  القـــــنب   

الرباط. األسبوع

القنب  تقنني  من جديد طرح موضوع 
الهندي بالبرملان، بعدما تقدم فريق حزب 
»برنامج  بمقترح  واالشتراكية  التقدم 
الصناعة  إلقــالع  العاملة  اليد  تكوين 
التحويلية ذات العالقة بالقنب الهندي«.
إلى  بسؤال  التقدمي  الفريق  وتقدم 
واملقاولة  االقــتــصــادي  اإلدمـــاج  وزيـــر 
يونس  والكفاءات،  والتشغيل  الصغرى 
تنفيذ  فــي  ــشــروع  ال بــعــد  ــســكــوري،  ال
القانون رقم 13.21 املتعلق باالستعماالت 
املشروعة للقنب الهندي عقب نشره في 
الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006، 
أن  املوساوي،  نهى  النائبة  قالت  حيث 
بخصوص  جديدة  مقاربة  نهج  »املغرب 

الهندي،  للقنب  املشروعة  االستعماالت 
ملمارسة  وطــنــيــة  ــة  ــال وك ــداث  إحــ عــبــر 
األنــشــطــة الــتــي حــددهــا الــقــانــون في 
ــذور وإنــتــاج نبتة  زراعـــة واســتــيــراد ب
القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب 
يد  وجــود  يستوجب  ما  وهــو  الهندي، 

عاملة مؤهلة«.
البرملانية  النائبة  نفس  وطــالــبــت 
اإلجراءات  بتوضيح  السكوري،  الوزير 
والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها، 
مهاراتها  وصقل  العاملة  اليد  لتكوين 
محوره  مهم  تنموي  مــشــروع  إلنــجــاح 
القنب الهندي، حتى يعود بالنفع أساسا 
تاريخيا  املعروفة  املنطقة  أبناء  على 
على  عامة  وبصفة  النبتة،  هذه  بزراعة 
املناطق املجاورة والتابعة لجهة تطوان 

طنجة الحسيمة.
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ملف  األسبوع

 من الطبيعي أن يكون تصريح الكاتب 
الطريقة،  بهذه  الجديد ألي حزب  األول 
إلى وحدة الصف  وهو دعوة منافسيه 
الغير  لكن  جديدة،  ملرحلة  والتأسيس 
بعدما  جــاء  انتخابه  أن  هو  طبيعي، 
تمت املصادقة خالل الجلسة االفتتاحية 
التنظيمي  املقرر  على مشروع  للمؤتمر 
املتعلق بتعديل بعض مقتضيات النظام 
األساسي، بشأن كيفيات انعقاد املؤتمر 
وانتخاب الكاتب األول للحزب، وأعضاء 
الجهوية  والكتابات  الوطني،  املجلس 
البنود  سيما  وال  السياسي،  واملكتب 
في  ثالثة  لوالية  بالترشح  تسمح  التي 

مختلف هياكل الحزب. 
وبعد املصادقة على املقرر التنظيمي، 
سارت الطريق سالكة أمام لشكر للظفر 
أبرز  استبعاد  تم  أن  بعد  ثالثة،  بوالية 
منافسيه وحصر املنافسة على منصب 
األول  الكاتب  للحزب بني  األول  الكاتب 
املقيم  الحزب  وعضو  واليته،  املنتهية 

في إسبانيا، طارق سالم.
مرة  ما  غير  صرح  أن  للشكر  وسبق 
جديد  مــن  بالترشح  معني  غير  بأنه 

لقيادة حزب االتحاد االشتراكي، خاصة 
وأن قوانني الحزب ال تسمح بأكثر من 
برنامج  في  وأعلن  عاد  لكنه  واليتني، 

إذاعي، أن ))املؤتمر سيد نفسه((.
على  لشكر  ــصــار  أن يــشــدد  وفــيــمــا 
الحزب  رأس  على  انتخابه  ــادة  إع أن 
ستمكن من مواصلة إعادة قوة الحزب 
واالنتخابية،  والسياسية  التنظيمية 
عــاش حــزب االتــحــاد االشــتــراكــي منذ 
أسابيع، على وقع خالفات حادة وصل 
صداها إلى ردهات املحاكم، على خلفية 
الحزب(  )برملان  الوطني  املجلس  إقرار 
اعتبرت  الحزب،  قانون  على  تعديالت 
على مقاس لشكر، وأنها تطوع القانون 
بعدما  وأنـــصـــاره،  لشكر  ــوى  ه على 
التنظيمية،  الحزب  مفاصل  في  تحكم 
الحزب،  قيم  مــع  تتعارض  أنها  كما 
هذه  فهل  االتحاديني..  منافسيه  حسب 
الداخلية للحزب أمر طبيعي  الخالفات 
لخطوات  يمهد  األمــر  أن  أم  وصحي، 
الــحــزب  أعــضــاء  يتخذها  ــد  ق ــرى  أخـ

الغاضبون؟ وما هي هذه الخطوات؟
أن قراءة تاريخ حزب االتحاد  ال شك 

مؤتمراته  وخــصــوصــا  ــي،  ــراك االشــت
الوطنية السابقة، تمكن من إعطاء فكرة 
التي  الداخلية  الخالفات  نتيجة  عن 
تدعي  تــيــارات  بظهور  تنتهي  كانت 
وتعلن  بانشقاقات  تقوم  ثم  اإلصــالح 
نشهد  فهل  جديدة..  أحزاب  ميالد  عن 
عنه  ينشق  الحزب  داخــل  تيار  بــروز 
كما  جديد  حــزب  تأسيس  عن  ويعلن 
كان يحدث في املاضي، أم أننا سنشهد 
لنسق  تمهد  جــديــدة  سيناريوهات 

سياسي جديد داخل الحزب؟

نشأة االتحاد االشتراكي 
كانت نتيجة االنشقاق عن حزب 

االستقالل سنة 1959

ــراكــي هو  ــحــزب االشــت كـــان قـــدر ال
أن  أحــد  على  يخفى  فــال  االنــشــقــاق، 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
من  مجموعة  انــشــقــاق  نتيجة  نشأ 

الشباب التقدميني عن حزب االستقالل 
سنة 1959، عندما كان اإلعداد على قدم 
وساق من أجل املؤتمر الوطني لحزب 
اإلعــالن  أن  الغريب  ومــن  االستقالل، 
يناير،  الحزب كان في شهر  عن ميالد 
نفس  وهــو  منه،   25 يــوم  وبالضبط 
الحزب  مؤتمر  فيه  نظم  الــذي  الشهر 

الحادي عشر.
ــذي كــان  ــ ــت بـــدايـــة الـــحـــزب ال ــان ك
للقوات  الوطني  االتحاد  حزب  يسمى 
تأسيسه  تزامن  فقد  مبشرة،  الشعبية 
وحدة  حكومة  في  رموزه  مشاركة  مع 
وطنية ترأسها أحد زعمائه، وهي التي 
غير  إبراهيم،  عبد هلل  بحكومة  تعرف 
لم يدم طويال، نتيجة  العسل  أن شهر 
الصراع الذي نشب بني بعض عناصر 
األمير  ــذاك  آن العهد  ولــي  مع  الحزب 
الجناح  اتهم  ــذي  ال الحسن،  ــوالي  م
الجديد  الــحــزب  ــل  داخـ الــراديــكــالــي 
مما  ضــده،  مــؤامــرة  تدبير  بمحاولة 
أدى إلى اعتقال كل من الفقيه البصري 
واستفحلت  اليوسفي،  الرحمان  وعبد 

والقصر،  الحزب  بني  الخالفات 

لالتحاد  األول  الكاتب  بمنصب  لشكر  ــس  إدري فــاز 
االشتراكي للقوات الشعبية، خالل أشغال المؤتمر 
بوزنيقة  بمدينة  عقد  ــذي  ال للحزب  عشر  الــحــادي 
إعالن  بعد  له  كلمة  وفي  الماضي،  األسبوع  نهاية 
انتخابه  ))إعــادة  أن  لشكر  اعتبر  التوالي،  على  ثالثة  بوالية  فوزه 
واالنعتاق  للتحرير  تؤسس  مسيرة  في  جديدة  انطالقة  تدشن 

وكافة  الــزعــامــة،  ســبــاق  فــي  منافسيه  داعــيــا  االجــتــمــاعــي((، 
))االستباقية  سماها  ما  وإلى  الماضي،  نسيان  إلى  االتحاديين، 
وجعل  والتطوير،  التحديث  معركة  مقدمة  في  الحزب  لجعل 
لكسب  المقبلة  المراحل  تحديات  مع  التعاطي  في  سباقا  الحزب 
الرهانات التنموية بالتوجه إلى المستقبل ونسيان المنافسة على 

المسؤوليات((.

سعد الحمريأعد الملف: 

إدريس لشكر يقطع مع تاريخ االنشقاقات 
»الــــوردة«.. حـــزب الـــزعيم الـــواحد

إدريس لشكر لحظة فوزه بالكتابة األولى من جديد
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إلى  بنبركة  املهدي  اضطر  الذي  األمر 
وقد   ،1960 يناير  في  املغرب  مغادرة 
كان هذا الوضع سببا في املواجهة بني 
األمر  إبراهيم،  عبد هلل  امللك وحكومة 
الذي دفع محمد الخامس إلى حل هذه 
وأنشأ   ،1960 ماي   23 يوم  الحكومة 

حكومة ترأسها بنفسه.

أول انشقاق لالتحاد االشتراكي 
كان بعد التخلي

 عن االختـــيار الثــوري

انتهت مغامرة الحزب داخل الحكومة، 
وكان ذلك إيذانا ببداية مرحلة طويلة في 
وأهم  أكبر  وأصبح  السياسي،  مساره 
مرحلة  طيلة  املغرب  في  معارض  حزب 
حكم امللك الراحل الحسن الثاني، واتهم 
مؤامرات  عدة  تدبير  بمحاولة  الحزب 
ضد النظام امللكي في عدة مناسبات، ثم 
دخل ابتداء من سنة 1965، بعد اغتيال 
جمود  مرحلة  بنبركة،  املهدي  زعيمه 
بسبب حالة االستثناء التي أعلن عنها 
وجمدت  الثاني،  الحسن  الراحل  امللك 
من  العديد  أن  حتى  الــحــزب،  هياكل 
بمنظمة  التحقوا  داخــلــه  املناضلني 
»23 مارس« التي أسست سنة 1970، 
وهي التي دعت إلى الثورة ضد النظام 

امللكي.
وضع  حــول  اليازغي  محمد  يقول 
هذه  ))في  املرحلة:  تلك  خالل  الحزب 
كان   ،1969 إلى   1967 الفترة من سنة 
العمل  على  منصبا  الــحــزب  اهتمام 
لم  الــوحــدوي  العمل  لكن  الــوحــدوي، 
ينجح ألن حسابات الجهاز النقابي لم 
إلعداد  أو  الحزب  أوضاع  ترتيب  تكن 
اللجنة  للمؤتمر، وفي اجتماع  حقيقي 
اإلدارية في شتنبر 1969، تقرر بالفعل 
لكن  الثالث،  الوطني  املؤتمر  تحضير 
تجميد  بسبب  سيتوقف  التحضير 
القيادة  فــي  النقابي  للجهاز  مجدد 
بعد حملة  الحزبي، خصوصا  والعمل 

والتي   ،1969 سنة  أواخــر  االعتقاالت 
الذين  الحزب  مناضلي  من  عددا  طالت 
البصري  الفقيه  مــع  بعالقة  اتهموا 

وتشكيل خاليا ملنظمة سرية((.
 ،1972 سنة  مــجــددا  العمل  عــاد  ثــم 
أصدرت  السنة،  نفس  من  يوليوز  وفي 
اإلداريــة  اللجنة  أعضاء  من  مجموعة 
ــي لــلــقــوات  ــن ــوط ــاد ال ــحـ ــزب االتـ ــح ب
اسم  الحــقــا  حمل   - بيانا  الشعبية، 
تشكيل  عن  فيه  أعلنت   - يوليوز  بيان 
عرفت  التي  للحزب، وهي  مؤقتة  قيادة 
من  كال  ألن  الــربــاط«،  »مجموعة  باسم 
اليازغي  ومحمد  بوعبيد  الرحيم  عبد 
مدينة  فــي  يسكنون  بنجلون  وعــمــر 
وأعضاء  الصديق  بن  بينما  الــربــاط، 
القيادة القاطنني بالدار البيضاء بحكم 
انتمائهم املهني، حملوا اسم »مجموعة 

الدار البيضاء«.
ــرر عبد هلل  ــذه الــوثــيــقــة، ق وبــعــد ه
إبراهيم طرد مجموعة الرباط من حزب 
الشعبية،  للقوات  الوطني  االتــحــاد 
وطــلــب مــن عــالل الــفــاســي، فــي غشت 
أن  غير  الوطنية،  الكتلة  تجميد   ،1972
املؤتمر الوطني تأخر بسبب ما عرفته 
خصوصا  وطنية،  أحــداث  من  البالد 
امللك  ضــد  الثانية  االنــقــالب  محاولة 
الوضعية  أصبحت  إذ  في شهر غشت، 

السياسية العامة بالبالد معقدة.
 ،1975 سنة  إلــى  الــحــزب  وانــتــظــر 
شهر  في  االستثنائي  املؤتمر  عقد  وتم 
لالتحاد  غريبة  قصة  في  أيضا،  يناير 
ذلك  وكان  الشهر،  هذا  مع  االشتراكي 
نصفني،  إلــى  الحزب  بانقسام  إيذانا 
حيث أعلن الحزب عن تسميته بتسمية 
جديدة وهي االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، بينما احتفظ عبد هلل إبراهيم 
ومجموعته باسم حزب االتحاد الوطني 
أول  هو  هــذا  وكــان  الشعبية،  للقوات 
من  ــان  ك كما  الــحــزب،  داخـــل  انقسام 
الحزب  تخلي  الوطني،  املؤتمر  نتائج 
عن االختيار الثوري وتعويضه باختيار 

جديد هو االختيار الديمقراطي.

تيار  »رفاق الشهداء« انشق بعد 
استدعاء أعضاء الحزب الشرطة 

للقبض على قيادييه
 

مع  املتصالح  الجديد  االختيار  رغم 
نظام الحكم، إال أن أزمة حزبية داخلية 
تعارض  بفعل  الــحــزب  داخــل  ظهرت 
االنتخابات  في  املشاركة  من  املواقف 

 1976 لسنتي  والبلدية  التشريعية 
الحزب  أعضاء  انقسم  بعدما  و1977، 
االنتخابات  في  للمشاركة  مؤيد  بني 
واملجالس  البرملان  في  الحزب  ووجود 
أن  آخــر  طــرف  اعتبر  بينما  املحلية، 
خارج  املعارضة  في  هو  الحزب  موقع 
مؤسسات الدولة، أي البرملان واملجالس 

البلدية.
مذكراته  ضمن  اليازغي  محمد  يقول 
مع  كانت  االتــحــاد  في  ))األغلبية  أن 
الديمقراطية  أن  منطلق  من  املشاركة 
في  ستبنى  بــاملــغــرب،  ستبنى  الــتــي 
وليس  للمغرب  املوضوعية  الظروف 
الــشــروط  ــســرا..  أو ســوي بــالــســويــد 
ليست  الديمقراطي  للبناء  املطروحة 
الواقع  لكنها  طموحاتنا،  مستوى  في 
أن  يجب  ــذي  وال األرض،  على  القائم 
نواجهه  وأن  االعــتــبــار  بعني  نــأخــذه 
وأن  لتغييره،  والتعبئة  بالنضال 
في  يتم  أن  يمكن  الديمقراطي  النضال 
ديمقراطية وحتى بشروط  ظروف غير 

معاكسة للديمقراطية((.
حزب  داخــل  تيار  أول  ظهر  وهكذا، 
ــتـــراكـــي، وهـــو الـــذي  ــاد االشـ ــحـ االتـ
بزعامة  الشهداء«  »رفــاق  تيار  يسمى 
وقف  ــذي  ال عمرو،  بن  الرحمان  عبد 
وهذا  الحكم،  مع  الحزب  تطبيع  ضد 

االختالف، وموقف املعارضني املتشدد، 
اللجنة  اتخاذ  إلى  سيؤدي  الــذي  هو 
 ،1983 مايو  شهر  في  للحزب  املركزية 
قرارا بفصل 10 أعضاء من مسؤولياتهم 

داخل الحزب.
تضاربت الروايات حول الطريقة التي 
الشهداء«،  »رفاق  أعضاء  طرد  بها  تم 
الحزب  قيادة  التيار  قــادة  اتهم  حيث 
الشرطة  اســتــدعــت  الــتــي  هــي  بأنها 
الشهداء«،  »رفاق  تيار  أعضاء  العتقال 
االتهام  هــذا  على  ــرد  ي الــيــازغــي  لكن 
ترديده،  تم  ما  عكس  ))على  بالقول: 
فإن قيادات الحزب لم تستدع الشرطة 
ملواجهة املجتمعني بباب املقر الوطني 
الحبيب  األمامية.  والساحة  للحزب 
الرحمان  عبد  اتهمه  الذي  الشرقاوي 
بن عمرو، لم يستعن بالسلطة نهائيا.. 
جيشوا  الــرفــاق  هــؤالء  أن  حصل  مــا 
أنصارهم وجاءوا بهم أمام مقر الحزب 
اللجنة  تعقد  أال  ــوا  وحــاول ــدال،  ــأك ب
عن  والساهرون  اجتماعها،  املركزية 
تنظيم اجتماع اللجنة املركزية، منعوا 
أي إنسان ليس عضوا باللجنة املركزية 
أن يدخل املقر، هذا التجمهر هو الذي 
غير  تجمع  ألنه  لفضه،  السلطة  جاءت 
التجمعات..  قانون  حسب  به  مصرح 

بالعكس نحن تأسفنا لكون إخوان 

كانت بداية حزب االتحاد االشتراكي الذي كان يسمى حزب االتحاد الوطني للقوات 
الشعبية، مبشرة، فقد تزامن تأسيسه مع مشاركة رموزه في حكومة وحدة وطنية 

ترأسها أحد زعمائه، وهي التي تعرف بحكومة عبد هللا إبراهيم، غير أن شهر العسل لم 
يدم طويال، نتيجة الصراع الذي نشب بين بعض عناصر الحزب مع ولي العهد آنذاك 

األمير موالي الحسن، الذي اتهم الجناح الراديكالي داخل الحزب الجديد بمحاولة 
تدبير مؤامرة ضده، مما أدى إلى اعتقال كل من الفقيه البصري وعبد الرحمان 
اليوسفي، واستفحلت الخالفات بين الحزب والقصر، األمر الذي اضطر المهدي 

بنبركة إلى مغادرة المغرب في يناير 1960، وقد كان هذا الوضع سببا في المواجهة 
بين الملك وحكومة عبد هللا إبراهيم، األمر الذي دفع محمد الخامس إلى حل هذه 

الحكومة يوم 23 ماي 1960، وأنشأ حكومة ترأسها بنفسه.

االتحاد االشتراكي أيام زمان
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بعدما  للسجن  وتعرضوا  اعتقلوا  لنا 
في  يد  له  تكن  لم  الحزب  عليهم..  حكم 
هذا االعتقال، فاملسؤولية على من حاول 
هيئاته  جمع  من  االتحاد  منع  بالعنف 
واملشاركة  الحضور  عوض  التقريرية 

في االجتماع وقبول قرار األغلبية((.
أن  إلى  العمل  في  التيار  هذا  استمر 
حزب  وهــو   ،1989 سنة  حزبا  أســس 
االشــتــراكــي،  الــديــمــقــراطــي  الطليعة 
وهكذا أصبح هذا التيار أول تيار يظهر 
انشقاقه  عن  يعلن  الحزب  داخــل  من 

وتأسيس حزب خاص به.

انشقاقات بداية األلفية الثالثة.. 
مغادرة وعودة لحضن الحزب األم

 
تاريخ  في  شاذة  الحالة  هذه  تكن  لم 
العصر  فبعد  ــي،  ــراك االشــت ــاد  ــح االت
الذهبي الذي عاشه الحزب خالل مرحلة 
سنة  من  ابتداء  الديمقراطي  االنتقال 
1990 إلى سنة 2002، سواء تعلق األمر 
داخل املعارضة أو على رأس الحكومة، 
بدأت الصراعات تظهر داخل الحزب من 
جديد، فقد دخل سنة 2001 في مخاض، 
الوطني  مؤتمره  عقد  اإلطار،  هذا  وفي 
مكوناته،  بني  تباعد  ظل  في  السادس 
»الــوفــاء  تكتل  الــحــزب  داخـــل  وظــهــر 
االتحادية«  والشبيبة  للديمقراطية 
بزعامة النقابي الشهير نوبير األموي، 
وهذا التكتل أعلن عن مقاطعته للمؤتمر 
في  بـ»تزوير  وصفه  ما  على  احتجاجا 
هذا  على  وأطــلــق  املــؤتــمــر«،  عضوية 
التكتل اسم »املقاطعون«، والذي انسحب 
قبل افتتاح املؤتمر بساعتني، احتجاجا 
املكلفة  التنظيمية  اللجنة  تركيبة  على 
)نوم،  للمؤتمرين  املادية  بالترتيبات 

أكل، خروج ودخول القاعة... إلخ(.
وهكذا، أسس هذا التكتل حزب »املؤتمر 
بزعامة   2001 سنة  االتحادي«  الوطني 
محمد نوبير األموي، وفي السنة نفسها، 
الحزب  سفينة  الساسي  محمد  غــادر 
للديمقراطية«  الوفاء  »جمعية  ليؤسس 
»االشتراكي  حــزب  مــع  اندمجت  التي 
املوحد« سنة 2002، ولم تمر سوى أربع 
التحق  حتى  الحدث،  هــذا  عن  سنوات 
عبد الكريم بنعتيق وعبد املجيد بوزوبع 
الحزب  األول  فأسس  املغادرين،  بركب 
العمالي، والثاني الحزب االشتراكي، إال 
حضن  إلى  العودة  فضال  األخيرين  أن 

العائلة االتحادية بعد ذلك.

انشقاقات ما بعد الربيع العربي: 
تيار الديمقراطية واالنفتاح تجربة 

أحبطت بعد قرار وزارة الداخلية

الحزب،  داخل  الصراعات  تتوقف  لم 
وخصوصا بعد ما عرف بالربيع العربي، 
أول  كاتبا  لشكر  إدريــس  انتخاب  بعد 
حاول  املرة  وهذه   ،2012 سنة  للحزب 
الحزب  داخــل  من  تيار  له  يتصدى  أن 
أحمد  هو  الحزب  أقطاب  أحــد  أنشأه 
اسم  عليه  أطلق  الــذي  الــزايــدي، وهــو 
تيار »الديمقراطية واالنفتاح« ، وقد برز 
هذا التيار إلى الوجود سنة 2014 وعقد 
أول اجتماع له في شهر أكتوبر 2014، 

خالله  من  أكد  إثره  على  بيانا  وأصدر 
جاء  جديد،  تيار  تأسيس  ))قـــرار  أن 
املتكررة،  األعطاب  من  مجموعة  نتيجة 
عن  الحالية  القيادة  انحراف  ونتيجة 
الخط السياسي الذي رسمته مؤتمرات 
ذلك  أن  موضحني  الوطنية((،  الحزب 
لدى  الحزب  تشويه صورة  إلى  ))أدى 
وتهجني  هويته،  ومسخ  العام،  الــرأي 

تركيبته البشرية((.
ــع، حــســب الــغــاضــبــني  ــوضـ هـــذا الـ
ــوردة«  ــ »ال لــحــزب  األول  الــكــاتــب  مــن 
على  يفرض  ))أصبح  البيان(  )نفس 
وباستعجال،  واملناضلني،  املناضالت 
الظرف  هــذا  في  مسؤولياتهم  تحمل 
))ضـــرورة  على  مشددين  الــدقــيــق((، 
إلعادة  جــريء،  سياسي  موقف  اتخاذ 
واستعادة  السياسي،  للعمل  االعتبار 
الدور الحقيقي الذي كان من املفروض 
الوقوف  في  ممثال  الحزب،  يلعبه  أن 
تبني  عبر  الشعبية  القوات  جانب  إلى 

قضاياها وتطلعاتها املشروعة((. 
استعراض  فبعد  البالغ،  نفس  ووفق 
إلى  الدعوة  االجتماع  قرر  الخالصات، 
جمع عام وطني موسع وعاجل ملختلف 
مكونات الحزب، ومنفتح على الطاقات 

آفاق  تدارس  البالد من أجل  الحية في 
وأشــاد  املمكنة،  والــبــدائــل  املستقبل 
بمبادرة  السياق،  هذا  في  املشاركون 
الفريق  نــواب  عقده  الــذي  االجــتــمــاع 
االشتراكي مع أعضاء الفريق الفيدرالي 
بمجلس  ــة  ــراطــي ــمــق ــدي وال ــوحــدة  ــل ل
االتفاق  فيه  تم  والــذي  املستشارين، 
عمل  استراتيجية  وضع  ضــرورة  على 
مشتركة، معبرين عن رغبتهم في بلورة 
الفريقني  بني  اإليجابي  التنسيق  هذا 
في خطة عمل تنهض باألداء التشريعي 
هذا  أن  غير  للبرملان،  الرقابي  والــدور 
املشروع تعرض ملشكل كبير بفعل وفاة 
انطالق  مــن  فقط  شهر  بعد  مؤسسه 
واد  في  سيارته  غــرق  بفعل  املــبــادرة، 

الشراط بمنطقة بوزنيقة. 
ورغم ذلك، استمر هذا التيار وانفصل 
ــحــاد  بــصــفــة نــهــائــيــة عـــن حـــزب االت
االشتراكي سنة 2015، وفي سنة 2016، 
وطنيا  منسقا  اليازغي  علي  انتخب 
لحزب »البديل الديمقراطي« الذي انبثق 
عن تيار »الديمقراطية واالنفتاح«، غير 
»تيار  قيادات  غياب  شهد  املؤتمر  أن 
لهذا  يكتب  لــم  وبالتالي،  ــدي«،  ــزاي ال
أن  ذلــك  حــزب،  إلــى  يتحول  أن  التيار 
تأسيس  قــرار  أبطلت  الداخلية  وزارة 

الحزب، وبذلك انتهت هذه املغامرة.

انتخاب لشكر لوالية ثالثة 
يطرح مسألة تجديد النخب 

التي تعيشها باقي األحزاب 
السياسية األخرى

أي  ذلــك  بعد  لشكر  ــس  إدري يلق  لم 
الحزب  مؤتمر  خــالل  تذكر  معارضة 
تكن  ولم  وحيدا،  ترشح  فقد  العاشر، 

اللهم  هناك أي مشاكل داخل الحزب.. 
10 أعضاء من املكتب السياسي طالبوا 
لشكر بتأجيل املؤتمر، لكنهم لم يقدموا 
فيما  إلدريــــس،  مــنــافــس  مــرشــح  أي 
أن  إذ  صاغية،  آذانــا  يجد  لم  مطلبهم 
املؤتمر انتهى بفوز لشكر بوالية ثانية.
الوطني  املــؤتــمــر  ــن  م أيـــام  وقــبــل 
الحادي عشر، عدل الحزب من قوانينه 
التنظيمية، ليفتح املجال إلدريس لشكر 
االشتراكي  االتــحــاد  ــرأس  ت أجــل  مــن 
لكن  الــعــادة،  غير  على  ثالثة،  لوالية 
الغريب في األمر، أن النقاش الداخلي 
داخل  تيار  ظهور  إلى  يؤد  لم  للحزب 
فقد  الــتــوجــه،  لهذا  مــعــارض  الــحــزب 
اقتصر األمر على بعض االعتراضات، 
ثالثة  بوالية  لشكر  فاز  النهاية،  وفي 

ليصبح زعيم االتحاديني.
نفسه:  يطرح  الــذي  السؤال  ليبقى 
االشتراكي  االتحاد  بقيمة  حزب  ملاذا 
رأســه  على  الشخص  بنفس  يحتفظ 
لثالث واليات متتالية، هل يتعلق األمر 
باستبداد لشكر بالحزب، أم أن الحزب 
نخب  إنــتــاج  على  قـــادر  غير  أصــبــح 
ونفس  روح  بعث  إمكانها  في  جديدة 

مغاير في الحزب؟
االتحاد  حــزب  يعانيه  ما  أن  يبدو 
عامة تصيب معظم  االشتراكي ظاهرة 
األحزاب السياسية باملغرب، فقبله قام 
حزب العدالة والتنمية بإعادة ترشيح 
من  عاما  أمينا  كــيــران  بــن  ــه  اإلل عبد 
جديد خلفا لسعد الدين العثماني، في 
أنه ال يوجد بديل  إلى  إشارة واضحة 
تعاني  األحـــزاب  باقي  أن  كما  غيره، 
من مشكل من يخلف أمناءها العامني، 
إضافة  الشعبية،  الحركة  حزب  فهناك 
إلى حزب االتحاد الدستوري، والقائمة 

طويلة...
إن هذا النسق هو املنتظر بصفة عامة 
السياسية  األحزاب  باقي  يخص  فيما 

على األقل على املدى القريب.

عقد االتحاد االشتراكي 
مؤتمره الوطني السادس 

في ظل تباعد بين مكوناته، 
وظهر داخل الحزب تكتل 

»الوفاء للديمقراطية 
والشبيبة االتحادية«  بزعامة 

النقابي الشهير نوبير األموي، 
وهذا التكتل أعلن عن 

مقاطعته للمؤتمر احتجاجا 
على ما وصفه بـ»تزوير 
في عضوية المؤتمر«، 

وأطلق على هذا التكتل 
اسم »المقاطعون«، الذي 

انسحب قبل افتتاح المؤتمر 
بساعتين احتجاجا على 

تركيبة اللجنة التنظيمية 
المكلفة بالترتيبات المادية 
للمؤتمرين.. وهكذا، أسس 
هذا التكتل حزب »المؤتمر 

الوطني االتحادي« سنة 
2001 بزعامة محمد نوبير 

األموي، وفي السنة نفسها، 
غادر محمد الساسي سفينة 

الحزب ليؤسس »جمعية 
الوفاء للديمقراطية« التي 

اندمجت مع حزب »االشتراكي 
الموحد« سنة 2002..

محمد الساسي زعيم »جمعية الوفاء للديمقراطية« 
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كواليس  صحراوية  

رئيس محكمة االستئناف 
بالعيون يقدم مالمح 

بالصحراء  القضائية  الدينامية 

العيون. األسبوع

  
االستئناف  ملحكمة  األول  الــرئــيــس  جــدد   
الجلسة  خــال  تــزارت،  بن  إبراهيم  بالعيون، 
الجديدة  القضائية  السنة  الفتتاح  الرسمية 
واملحاكم  بالعيون  االستئناف  بمحكمة   ،2022
على  التأكيد  )جــدد(  لها،  التابعة  االبتدائية 
االلتزام لفائدة سيادة القانون وضمان الشفافية 
مع  تماشيا  القضائية،  الدائرة  بهذه  والنزاهة 
مقتضيات الدستور الكفيلة بترسيخ دولة الحق 

والقانون وحماية املصالح العليا للباد.
االستئناف  ملحكمة  األول  الرئيس  ــرز  وأب
البنيات  تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  تزارت،  بن 
التحتية القضائية في الدائرة القضائية للعيون، 
املحكمة  بتدشني  الخصوص  على  مستشهدا 
إلعادة  الجارية  واألشغال  بالداخلة،  االبتدائية 
بناء املحكمة االبتدائية بالعيون، وتدشني املركز 
املركز  افتتاح  إلى  باإلضافة  بطرفاية،  القضائي 
وتعزيز  كندوز  بئر  في  املقيم  للقاضي  املؤقت 
اإلداريـــة  املحكمة  ببناء  القضائية  املنظومة 
والتجارية بالعيون، وطلب من الجميع االنخراط 
باملناطق  القضاء  لبناء  املسطر  البرنامج  في 
الجنوبية وإعطاء صورة إيجابية واسترداد ثقة 
املواطنني والدولة في قضاء مستقل نزيه كفاءة 

ونجاعة وعدال.
هذه  مكونات  الــتــزام  على  تــزارت  بــن  ــد  وأك
التوجيهات  تنفيذ  بمواصلة  القضائية  الدائرة 
األمــن  ضــمــان  ــى  إل الــرامــيــة  السامية  امللكية 
القضائي للمجتمع، عبر تسريع وتيرة البت في 
من  والرفع  القديمة  امللفات  وتصفية  القضايا، 

عدد القضايا املحكومة.
القضائية  الدائرة  إنجازات  استعرض  كما 
التدابير  وكــذا   ،2021 سنة  بــرســم  بالعيون 
من  مزيد  أجل  من  املستقبل  في  اتخاذها  املزمع 
خيارا  باعتبارها  القضائية،  النجاعة  تحسني 
إلى  باإلضافة  دستوريا،  وحقا  استراتيجيا 
منح دفعة قوية للورش الكبير لرقمنة الخدمات 

القضائية.
العام  الوكيل  شفقي،  علي  كشف  جهته،  مــن 
باألرقام  بالعيون،  االستئناف  محكمة  لدى  للملك 
حصيلة عمل وأنشطة النيابة العامة بهذه املحكمة 
 ،2021 لها خال سنة  التابعة  االبتدائية  واملحاكم 
مجال  في  تحقيقها  تم  التي  باإلنجازات  منوها 

تكريس قضاء القرب وتطوير النجاعة القضائية.
املسجلة  الشكايات  عدد  أن  شفقي  وأوضــح 
بلغ  بالعيون،  االستئناف  محكمة  مستوى  على 
727 شكاية، تمت معالجة 598 منها، أي بنسبة 

82 في املائة.

توقعــات بعقــد مجلــس وزاري في الــداخلة 
عبد اهلل جداد. الداخلة

  

ال حديث في الداخلة إال عن مامح احتمال 
امللك  جالة  سيترأسه  للوزراء  مجلس  عقد 
كان  كما  الداخلة،  بمدينة  السادس،  محمد 
امللك  جالة  عني  حني  بالعيون  عليه  الحال 
الخارجية،  للشؤون  وزيــرا  بوريطة  ناصر 
امللكية  للخطوط  عاما  مديرا  عــدو  وحميد 
ميناء  لبناء  كذلك  الداخلة  املغربية، وتستعد 
جنوب  فــي  نوعه  مــن  األول  هــو  متوسطي 
التنمية  مسار  ستعزز  ذكية  ومدينة  املغرب 
أرض  على  تحقيقه  في  الدولة  نجحت  الذي 

الواقع.
2022، يكون عقد البرنامج  وبدخول سنة 
زيارته  خــال  امللك  جالة  يــدي  بني  املوقع 
وادي  الداخلة  وجهتي  الدولة  بني  للداخلة 
ما  للفترة  بالنسبة  نون  واد  وكلميم  الذهب 
وهو  أجله،  استوفى  قد  و2021،   2016 بني 

ما يقوي فرضية قرب زيارة ملكية جديدة إلى 
ألوراش  جديدة  دفعة  إلعطاء  الداخلة  مدينة 
كبرى وللوقوف على نتائج النموذج التنموي 
الجديد لألقاليم الجنوبية الذي يتمحور حول 
أربعة محاور رئيسية تشمل: إحداث دينامية 
أقطاب  على  تقوم  والتشغيل  للتنمية  جديدة 

شاملة،  تنمية  وتحقيق  تنافسية،  جهوية 
حكامة  وتــكــريــس  الثقافي  البعد  وتثمني 
مستدامة  تنمية  تأمني  وأيــضــا  مسؤولة، 
باألقاليم  والدولي  الوطني  الربط  وتحسني 
له  رصــد  برنامج  وهــو  للمملكة،  الجنوبية 

غاف مالي يقدر بـ 77 مليار درهم.

فعاليات سياسية تتفاعل مع زيارة 
دي ميســتورا بنــدوة حــول الصــحراء

أكادير. األسبوع  
  

حول  الوطنية  ــنــدوة  ال فــي  املــشــاركــون  ــد  أك
الجذور  املغربية  الصحراء  »قضية  مــوضــوع: 
خيار  على  السياسية«،  والتداعيات  التاريخية 
طرف  من  املفتعل  النزاع  إلنهاء  الذاتي  الحكم 

الجزائر التي ال تريد حا لهذه القضية.
املركز  رئيس  قيلش،  أحمد  الدكتور  وأبـــرز 
اإلنسان،  وحقوق  القانونية  للمصاحبة  الوطني 
املغربية  الهيئة  مع  بتعاون  الندوة  »تنظيم  أن 
الذاتي  الحكم  لدعم  الصحراوي  امللكي  للشباب 
ملمثل  األولى  والزيارة  متزامنا  يأتي  بالصحراء، 
األمني العام لألمم املتحدة للمنطقة، وهي مساهمة 
من املجتمع املدني في النقاش الجدي واملسؤول 
حول التداعيات السياسية للنزاع حول الصحراء 
على مستوى الوطن العربي والعالم«، حيث عرفت 
املنصرم،  يناير   22 السبت  يوم  املنظمة  الندوة 
مشاركة مصطفى عماي، الباحث في الدبلوماسية 
زار  أن  سبق  الــذي  السياسي  واملحلل  املوازية 
الدور  على  دائما  يشدد  والذي  تندوف،  مخيمات 
للجزائر في تغذية الصراعات، وتوقفت  املحوري 

شاكر  وزكرياء  التوازني  حكيم  من  كل  تدخات 
واإلعامي عبد الهادي مزراري وأبو بكر أونغير، 
الوطنية  القضية  تاريخ  من  متعددة  جوانب  عند 
واملجتمع  املــوازيــة  الدبلوماسية  من  كل  ودور 
التفاوضي  واملــســار  عنها،  الترافع  في  املدني 
لقضية الصحراء املغربية وأفق القضية الوطنية 
الدبلوماسية  البعثات  عــشــرات  افــتــتــاح  بعد 
اإلفريقية والعربية مقرات لها بالعيون والداخلة.

العيون. األسبوع
  

األول  الرئيس  النباوي،  عبد  محمد 
ــس املــنــتــدب  ــي ــرئ ملــحــكــمــة الــنــقــض وال
القضائية،  للسلطة  األعــلــى  للمجلس 
سبق أن تولى مهام وكيل امللك باملحكمة 
األقاليم  لديه  تحتل  بالعيون،  االبتدائية 
الصدارة  مكانة  املغربية  الصحراوية 

كبير  بترحاب  يحظى  ولذلك  والحنني، 
وقد  القبائل،  وأعــيــان  شيوخ  ــدن  ل مــن 
العيون  إلى  قادته  التي  زيارته  في  عبر 
ــة وبئر  ــداخــل وال وطــرفــايــة وبــوجــدور 
وزير  رفقة  بإشرافه  سعادته  عن  كندوز، 
السبت  يوم  وهبي،  اللطيف  عبد  العدل، 
االبتدائية  املحكمة  تدشني  على  املاضي، 
إقليم  لــعــمــالــة  الــتــابــعــة  ــدوز  ــن ك بــبــئــر 
عبر  إفريقيا  نحو  املغرب  بوابة  أوسرد، 
للملك  العام  بالوكيل  مرفوقا  موريتانيا، 
لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 

أوســرد  إقليم  وعامل  الــداكــي،  الحسن 
واملسؤولني  الجوهري،  الرحمان  عبد 
والرئيس  الــعــام  والــوكــيــل  القضائيني 

األول ملحكمة االستئناف بالعيون.
العدل،  ــوزارة  ل اإلقليمي  املدير  وأكــد 
املــنــشــأة  هـــذه  أن  ــان،  ــم ــث ع حــيــســون 
 6000 مــســاحــة  عــلــى  تمتد  ــجــديــدة  ال
للجلسات،  مربع وتضم قاعتني  متر 
لاعتقال،  فــضــاءات  الــواجــهــة،  مكاتب 
والقضاة  القضائيني  للمسؤولني  مكاتب 
واملوظفني، فضاءات لألرشيف، وفضاءات 

ثم  مقصف(،  الــصــاة،  )قاعة  مشتركة 
مكتبة وقاعة للتكوين واالجتماعات.

التدشني  هــذا  أن  العدل،  وزيــر  وقــال 
ــذي  ــدور ال ــ ــار تــعــزيــز ال ــدرج فــي إطـ ــن ي
مجال  ــي  ف ــدل  ــع ال وزارة  ــه  ب تضطلع 
القضائية  إعادة هيكلة وبناء املؤسسات 
املحكمة  هذه  تشييد  أن  حيث  باململكة، 
على  الحكومة  حــرص  يعكس  الجديدة 
الجنوبية  األقاليم  ساكنة  حــق  تعزيز 
للمملكة املغربية في الولوج إلى خدمات 

القضاء.

تحركات أمنية لتطويق 
الجرائم في جهتي 
والـــــداخلة العيــــون 

 العيون. األسبوع 
  

الــجــريــمــة على  ــة  ــحــارب م أصــبــحــت 
مستوى والية أمن العيون، التي تتضمن 
والعيون  كلميم  الثاث،  الصحراء  جهات 
أمن  لوالي  الشاغل  الشغل  والــداخــلــة، 
ــب، مــن أجــل  ــذه الــعــيــون حــســن أبـــو ال
ما  وهــو  وأسبابها،  الجريمة  من  الحد 
يتطلب حنكة وخبرة ميدانية جعلت أمن 
العيون يعرف انتشارا جديدا في موارده 
متكاملتني،  منطقتني  بإحداث  البشرية 
حيث ساهم ذلك إلى حد كبير في تجفيف 
الفينة  بني  تعرف  التي  الــســوداء  البئر 

واألخرى عمليات سرقة واعتداءات.
الحضرية  الفرقة  عناصر  تمكنت  وقد 
األمنية  باملنطقة  القضائية  للشرطة 
ــرة  ــدائ الــثــانــيــة، مــدعــومــة بــعــنــاصــر ال
العيون،  أمن  بوالية  للشرطة  السادسة 
يوم اإلثنني املاضي، من إيقاف شخصني 
العديدة،  القضائية  السوابق  ذوي  من 
تلبس  حالة  في  سنة،  و33   23 عمرهما 
تتعلق  قضية  فــي  تورطهما  الشــتــبــاه 
البني  العلني  السكر  املوصوفة،  بالسرقة 

مع حيازة مخدر الشيرا.
في  فيهما  املشتبه  إيقاف  جــرى  وقــد 
ــز، بــنــاء عــلــى شــكــايــة تقدم  وقـــت وجــي
لسرقة  تعرضا  كونهما  ضحيتان  بها 
بالساح  التهديد  تحت  ممتلكاتهما 
الرئيسي  الشارع  مستوى  على  األبيض 
املوقوفني  طــرف  مــن  ــودة،  ــع ال لتجزئة 

وشخصني آخرين.
باشرتها  التي  والتحريات  األبــحــاث 
عــنــاصــر الــشــرطــة أفــضــت إلـــى إيــقــاف 
وقت  مضي  بعد  فيهم  املشتبه  من  اثنني 
بني،  علني  سكر  حالة  في  وهما  وجيز 
هي  التي  املسروقات  بعض  وبحوزتهما 
عبارة عن حلي ومبلغ مالي، كما تم حجز 
سكينني  عــن  عــبــارة  أبيضني  ســاحــني 
أحدهما من الحجم الكبير، باإلضافة إلى 

كمية من مخدر الشيرا.
وضع  تم  أنــه  األمــنــي،  املصدر  ويضيف 
أحد املوقوفني تحت الحراسة النظرية، فيما 
نظرا  الطبية  للحراسة  الثاني  إخضاع  تم 
البحث  إشارة  رهن  وذلك  الصحية،  لحالته 
الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى 
األبحاث  زالت  ال  فيما  االستئناف،  محكمة 
باقي  إيقاف  قصد  متواصلة  والتحريات 

املشتبه فيهم.

دي ميستورا

ترحــاب كبير بزيــارة عبد النبــاوي لألقاليم الــجنوبية

 السمارة. األسبوع

اإلداري  املجلس  انتخاب  على  كاملة  سنة  تمر 
اإلدارات  ملوظفي  العامة  للتعاضدية  املسير  واملكتب 
إبراهيم  الــصــحــراوي  القطب  بقيادة  العمومية، 
العثماني، الذي أكد في حفل افتتاح الدورة التكوينية 
الجهوية، على اإلنجاز التاريخي الذي تحقق في ما 
يتعلق بمعالجة ملفات املرض، حيث تمت وألول مرة 
في تاريخ املؤسسة، معالجة 1.521.292 ملف مرض 

خال سنة واحدة، أي سنة 2021.
النتائج  هــذه  »تحقيق  أن  العثماني  ــاف  وأضـ
التعاضدية  سجل  في  موشومة  ستبقى  الباهرة، 
العامة، سواء على مستوى تنمية وتأهيل الرأسمال 
اإلداريـــة  الوضعيات  تسوية  خــال  مــن  الــبــشــري، 
على  أو  املستخدمني،  لجميع  والقانونية  واملالية 
والصحية  واالجتماعية  اإلداريــة  الخدمات  مستوى 
املركزية  االجتماعية  الــوحــدات  بمختلف  املــســداة 

والجهوية«.
وكشف إبراهيم العثماني، رئيس املجلس اإلداري 
للتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية، الدور 

املنتخب  املندوب  به  يقوم  الذي  املحوري واألساسي 
تطوير  أجل  من  تكوينه  وأهمية  وإقليميا،  جهويا 
هذا  أن  إفــران،  بمدينة  وأوضــح  التعاضدي،  العمل 
التكوين شكل محورا مركزيا في دائرة املحاور الكبرى 
املخطط  إعداد  في  عليها  استندنا  التي  األساسية، 
املصادق   ،2025  -  2021 الخماسي  االستراتيجي 
عليه من طرف األجهزة التقريرية للتعاضدية العامة، 
الذي  للقطاع  تمثيليتهم  مأمورية  تسهيل  أجل  ومن 
ينتمون إليه، فضا عن فتح آفاق واعدة نحو التفكير 
لتطلعات  تستجيب  خاقة،  اجتماعية  مشاريع  في 
املنخرطني، وتتماشى والقوانني الجاري بها العمل.

رئيس التعاضدية العامة يكشف حصيلة سنة من التدبير
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ربــورتاج

بعـــــد االتفـــاق المـــرحلي 

هل ينجح بنموسى في تسوية الملفات
وفتــح بــاب الحــوار االجتمــاعي ؟

األكثر  والنقابات  الوطنية  التربية  وزارة  بين  المرحلي  االتفاق  شكل 
تمثيلية في قطاع التعليم، نقطة إيجابية، حسب بعض ممثلي 
في  للمضي  مهمة  محطة  االتفاق  أن  اعتبروا  الذين  النقابات، 
الحوار القطاعي قصد حل العديد من القضايا والملفات العالقة 

في قطاع التعليم.
خالل  الحكومة  رئيس  حضور  فإن  النقابات،  ممثلي  تعبير  ووفــق 
توقيع مراسيم هذا االتفاق بين النقابات الخمس ووزير التربية الوطنية 
شكيب بنموسى، يعد ضمانة أساسية لتنفيذ المضامين والمحاور التي 
االقتصاد  وزارة  تهرب  لتفادي  وذلك  المرحلي،  االتفاق  محضر  تضمنها 
بالموظفين  الخاصة  واإلداريــة  المالية  اإلجــراءات  تنفيذ  من  والمالية 

والموظفات في القطاع.

والنقابات  الوطنية  التربية  وزارة  بين  الموقع  االتفاق  هذا  من  بالرغم 
األكثر تمثيلية، إال أن مسألة الحوار االجتماعي تعتبر ذات أهمية بالغة 
بالنسبة لجميع القطاعات، خاصة بعد حضور رئيس الحكومة، الذي أشار 
أن  دون  النقابات،  مع  االجتماعي  الحوار  باب  فتح  موعد  اقتراب  إلى 

يقدم موعدا محددا أو تفاصيل واضحة.
الحوار  محطة  تنتظر  والمهنية  والعمالية  النقابية  الهيئات  من  فالكثير 
ومناقشة  األساسية،  الوطنية  القضايا  من  العديد  لمعالجة  االجتماعي، 
يطرح  مما  الموازية،  والهيئات  والنقابات  اإلضراب  وقانوني  األجور  سلم 
ظل  في  االجتماعي،  الحوار  إلحياء  الحكومة  مسؤولية  حول  التساؤل 

حديثها عن مشروع الدولة االجتماعية؟
إعداد. خالد الغازي

املوقع  االتفاق  محضر  تضمن 
الوطنية  الــتــربــيــة  وزارة  ــن  ب
الخمس  التعليمية  والنقابات 
األكثر تمثيلية، العديد من املحاور 
األساسية، بداية بمأسسة الحوار 
منهجية  اعتماد  عبر  القطاعي 
والــتــشــاور،  للتفاوض  جــديــدة 
ــوار  ــح تــرتــكــز عــلــى مـــبـــادئ ال
ــتــزام  واالل املشترك  ــصــات  واإلن
احــتــرام  يضمن  بــمــا  ــادل  ــب ــت امل
ويسمح  اللتزاماتهما  الطرفن 
التي  القضايا  كافة  في  بالتداول 

تشغل نساء ورجال التعليم.
 8 على  االتفاق  محضر  وركــز 
ترقية  منها:  أســاســيــة،  ملفات 
سواء  التربوية،  ــة  اإلداري األطــر 
في  أو   10 السلم  فــي  القابعة 
الدرجة األولى في السلم 11، ترقية 
وتسوية وضعية املستشارين في 
التربوي،  والتخطيط  التوجيه 
التعليم  أساتذة  وضعية  تسوية 
ــدادي، إحــداث  ــ االبــتــدائــي واإلع
ــاحـــث ضمن  بـ أســـتـــاذ  إطـــــار 
ــروع الـــنـــظـــام األســـاســـي  ــشـ مـ
أستاذ  وتمتيع  الوزارة،  ملوظفي 

املهني  ــار  ــس امل بــنــفــس  ــاحــث  ب
املساعد،  العالي  التعليم  ألستاذ 
ضــرورة  على  االتــفــاق  أكــد  كما 
التدريس  أطر  وضعية  معالجة 
وإدماج  العليا،  الشواهد  حاملي 
والتقنين  اإلداريــن  املساعدين 
األساسي  النظام  مشروع  ضمن 
وملف  الــوزارة،  ملوظفي  الجديد 
غير  ــن  ــدي ــاق ــع ــت امل ــذة  ــ ــات ــ األس
األســاســي  للنظام  الخاضعن 

ملوظفي الوزارة.

مــــلفا   26
عالقا في التعليم

الغني  عبد  يقول  السياق،  هذا  في 
للنقابة  الــعــام  الكاتب  ــراقــي،  ال
ــيــة لــلــتــعــلــيــم، الــتــابــعــة  ــوطــن ال
لــلــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة 

القطاعي مع  »الحوار  للشغل، أن 
النقاش  بداية  في  طرح  ــوزارة  ال
 26 املتراكمة وهي  امللفات  جميع 
بعدد  الوزير  فوجئ  حيث  ملفا، 
امللفات الكثيرة واملتراكمة بسبب 
تــوقــف الـــحـــوار ملـــدة طــويــلــة«، 
»وضــعــت  نــقــابــتــه  أن  مــضــيــفــا 
في  الوصية  الــوزارة  طاولة  على 
كبيرين:  ملفن  املاضي،  أكتوبر 
الحالي  بالوضع  يتعلق  األول 
للتعليم العمومي باملغرب، والذي 

للتعليم،  شامال  إصالحا  يتطلب 
ثم ملف ثاني يتضمن جدول لعدد 

من القضايا تصل لـ 26 ملفا«.
النقابات  أن  الــراقــي  وأوضــح 
جميع  وضع  على  حريصة  كانت 
ــوزارة  ــ ــة ال ــاول املــلــفــات عــلــى ط
عليها  التوقيع  تم  التي  الوصية، 
وزيــر  مــع  يناير   18 محضر  فــي 
وبحضور  الــوطــنــيــة،  الــتــربــيــة 
اعتبر  ــذي  وال الحكومة،  رئيس 
ــا وضــمــانــة  ــي ــجــاب حـــضـــوره إي
تنفيذ  ــي  ف لــلــنــقــابــات  وطــمــأنــة 
لتفادي  االتــفــاق،  هــذا  مضامن 
قبل  مــن  العراقيل  أو  املــشــاكــل 
عقبة  تقف  التي  املالية،  وزارة 

أمام تسوية عدة ملفات نقابية.
تم  التي  امللفات  أن  إلى  وأشار 
باألطر  تتعلق  بشأنها،  التداول 
الشواهد  وحــامــلــي  الــتــربــويــة، 
تم  حيث  الترقية،  من  املحرومن 
هذه  حــل  على ضـــرورة  االتــفــاق 
النظام  إطار  في  العالقة  امللفات 
وأطر  ملوظفي  الجديد  األساسي 
قضية  إلــى  بــاإلضــافــة  التعليم، 

التربية،  الدكاترة في قطاع 

الـراقـــي:

الحوار القطاعي مع الوزارة طرح في بداية النقاش جميع 
الملفات المتراكمة وهي 26 ملفا، حيث فوجئ الوزير بعدد 

الملفات الكثيرة والمتراكمة بسبب توقف الحوار لمدة طويلة«، 
مضيفا أن نقابته »وضعت على طاولة الوزارة الوصية في أكتوبر 

الماضي، ملفين كبيرين: األول يتعلق بالوضع الحالي للتعليم 
العمومي بالمغرب، والذي يتطلب إصالحا شامال للتعليم، ثم 

ملف ثاني يتضمن جدول لعدد من القضايا تصل لـ 26 ملفا.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11 العدد: 1593 من 4 إلى 10 فبراير 2022

ربــورتاج

ومــلــف اإلداريــــــن والــتــقــنــيــن 
املساعدين الذين كان يطلق عليهم 
ــذة  »األعــــوان« ســابــقــا، واألســات
مع  التعاقد،  عليهم  فرض  الذين 
ضـــرورة االســتــمــرار فــي حــل 18 

ملفا في إطار الحوار القطاعي.
الرزاق  عبد  أوضح  جانبه،  من 
الوطني  العام  الكاتب  اإلدريسي، 
للتعليم  الــوطــنــيــة  لــلــجــامــعــة 
هذا  أن  الديمقراطي(،  )التوجه 
االتفاق املرحلي يأتي بعد مرحلة 
والتي  ــزازي،  أم السابق  الوزير 
لم يكن فيها أي حوار مع نقابته 
نقابته  ألن  ونصف،  سنتن  ملدة 
نساء  وقضايا  بملفات  متمسكة 
التعليم  وملفات  التعليم،  ورجال 
العمومي، وتريد أن تلعب دورها 
كما يجب ال أن تكون نقابة صورية 
االتفاق  أن  مضيفا  فقط،  وشكلية 
املرحلي تطرق لست ملفات، أربعة 
تعديلية،  بمراسيم  ستعالج  منها 
النظام  إطــار  فــي  اثنن  وملفن 
مع  الحوار  »إن  وقال:  األساسي، 
مع  جاء  الوطنية  التربية  وزارة 
فيها  تراكمت  ظرفية  في  األســف 
حــوارات  بسبب  كثيرة،  ملفات 
وعقيمة،  منتجة  وغير  مغشوشة 
كثيرة،  مشاكل  تراكم  إلــى  أدت 
لدى  القنوط  مــن  نوعا  وخلقت 
كما خلقت  التعليم،  نساء ورجال 
وزير  مع  لكن  للمنظومة،  متاعب 
كانت  الحالي،  الوطنية  التربية 
معالجة  حاولت  للحوار  جلسات 
كانت  بحيث  معالجته،  يمكن  ما 
نقاش  فيها  وكان  عالقة  ملفات   8
هذه  أمزازي،  السابق  الوزير  مع 
امللفات كبيرة وال زالت في طريق 

املعالجة«.

النظام  غموض 
األساسي الجديد

أن  اإلدريــســي،  ــرزاق  ال أكد عبد 
املتعلق بموظفي  النظام األساسي 
املطروح  الوطنية  التربية  وزارة 
على طاولة الحوار، يجب أن يحقق 
املكاسب  ويحفظ  جديدة  مكاسب 
لنساء  األولوية  ويعطي  السابقة، 
التربوية،  واألطر  التعليم  ورجال 
ووضعية  قيمة  لديهم  تكون  حتى 
األجــور  فــي  ــادة  ــزي وال اعتبارية، 
لتحفيز  تعويضات  نظام  ووضــع 
ــان كــرامــتــهــم،  ــمـ املــهــنــيــن وضـ
البنيات  في  الزيادة  إلى  باإلضافة 
ــبــرامــج  ــق وال ــرافـ الــتــحــتــيــة واملـ

البيداغوجية واملناهج.
الوطني  العام  الكاتب  واعتبر 
أن  للتعليم،  الوطنية  للجامعة 
التربية  وزارة  مع  املوقع  االتفاق 
وليس  متواضع  اتفاق  الوطنية، 
الحكومة  لــكــن  كــبــيــرا،  اتــفــاقــا 
من  أكــبــر  وحجما  قيمة  أعطته 
الذي يستحق، السيما وأن هناك 
وهناك  عليها،  االتفاق  تم  أمــورا 
بما  بشأنها  متفق  غير  ــورا  أمـ
غرار  على  الست،  امللفات  فيها 

مكانه  يراوح  الذي  املبرزين  ملف 
أساتذة  وملف   ،2011 سنة  منذ 
وامللحقن  واإلعــدادي  االبتدائي 
اإلدارة  ومــلــحــقــي  ــتــربــويــن،  ال
ــن مــن الــتــرقــيــة ومــن  ــحــروم امل
والذين ظلوا في نفس   ،11 السلم 
وملف  سنة،   20 منذ  الوضعية 
»الزنزانة عشرة«، وملف األساتذة 
والذي  التعاقد  عليهم  املفروض 
في  كبيرة  أهمية  ذا  ملفا  يعتبر 
املنظومة التعليمية، بحكم عددهم 
أستاذ  ألف   119 والبالغ  الكبير 
وأستاذة ويلعبون دورا كبيرا في 
القرى  في  ويتواجدون  املنظومة، 
واملناطق النائية وضواحي املدن.
األســاتــذة  لقضية  وبالنسبة 
اإلدريــســي،  أوضــح  املتعاقدين، 
عن  عبرت  الوصية  ــوزارة  الـ أن 
إطار  في  إلدماجهم  استعدادها 
ملوظفي  املوحد  األساسي  النظام 
والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة 

يضمن  أن  يجب  والــذي  ــي،  األول
املكاسب  على  ويحافظ  تحفيزات 
الوظيفة  إطار  السابقة ويظل في 
ضرورة  على  مشددا  العمومية، 
بإرادة  املتراكمة  امللفات  تسوية 
ســيــاســيــة ومــالــيــة وإداريــــــة، 
بالتعليم  ــهــوض  ــن ال وبـــهـــدف 
املجاني لجميع أبناء الشعب من 
العالي. التعليم  إلــى   االبتدائي 

اإلضـــــــراب 
االجتماعي  والحوار 

االجــتــمــاعــي  الـــحـــوار  يعتبر 
ــدى الــنــقــابــات  مــســألــة مــهــمــة لـ
املركزية وجميع الهيئات املوازية 
لها، ألنه يشكل منطلقا للدفاع عن 
قضايا الشغيلة واملوظفن واألطر 
التعليمية، لكن منذ سنوات تعطل 
جعل  مما  االجتماعي،  الــحــوار 
املسؤولية  يحمل  الــعــام  الـــرأي 
ثم  األولـــى  بــالــدرجــة  للنقابات 
الهيئات  تعتبر  بينما  الحكومة، 
هي  الحوار  مسألة  أن  النقابية 

مسؤولية الحكومة والباطرونا.
ــول عــبــد الــغــنــي الــراقــي،  ــق ي
الوطنية  للنقابة  العام  الكاتب 
االجتماعي  الحوار  أن  للتعليم، 
النقابية  املركزيات  بن  سيكون 
والحكومة، حسب تصريح رئيس 
الحكومة، لكن لحد اآلن، ال توجد 
هذا  حول  معلومات  أو  معطيات 
املوضوع، بسبب غياب التواصل 
استهداف  منتقدا  ــوضــوح،  وال
ــداء  ــت واالع النقابية  الــحــريــات 
بعض  في  النقابات  مقرات  على 
املناطق، مثل ما حصل في زاكورة 

بعد التهجم على مقر نقابته.
وأكد أن الحوار االجتماعي يجب 
املطروحة،  القوانن  يناقش  أن 
والنقابات  اإلضــراب،  قانون  مثل 
ــشــارة  الســت تــخــضــع  أن  ــجــب  ي
قبل  واملركزيات  النقابية  الهيئات 
يتم  حتى  البرملان،  على  عرضها 
بشأنها،  متوافق  صيغة  إيجاد 
الشغل  مدونة  مع  حصل  ما  مثل 
إطــار  فــي  مناقشتها  تمت  التي 

عرضها  قبل  االجتماعي  الحوار 
عــلــى الــبــرملــان، لــهــذا، فــقــانــون 
اإلضراب وقانون النقابات ال يمكن 
الهيئات  تمريرهما دون استشارة 

النقابية وإال سندخل في صراع.
الـــرزاق  عبد  أوضـــح  ــدوره،  ــ ب
اإلدريــســي، أنــه لــحــدود اآلن، ال 
تــوجــد مــعــلــومــات حـــول بــدايــة 
يجمع  الذي  االجتماعي  الحوار 
ــن الـــبـــاطـــرونـــا والــحــكــومــة  بـ
واملركزيات النقابية، إال أن رئيس 
الحكومة قدم إشارة في املوضوع، 
معتبرا أن املرحلة الحالية تعرف 
في  القوى  مــوازيــن  في  اختالال 
والحكومة  الــبــاطــرونــا  صــالــح 
واملسؤولن على مستوى الدولة، 
األمر الذي ليس في صالح الطبقة 
واملوظفن  والكادحن  العاملة 
النقابات  في  املمثلة  والشغيلة 

املركزية والقطاعية.
ســالح  اإلضــــــراب  أن  وأكــــد 
جانب  إلــى  عليه  الحفاظ  يجب 
يكون  أن  يجب  وال  الــنــقــابــات، 
العاملة  الطبقة  تكبيل  بمفهوم 
ــام، بل  ــ ــة بــشــكــل عـ ــل ــشــغــي وال
عليه  يحافظ  أن  يجب  بالعكس 
والباطرونا  للمسؤولن  كمنبه 
القطاعن  فــي  العمل،  وأربـــاب 
أن  إلى  مشيرا  والعام،  الخاص 
تحسن  فــي  تساهم  الــنــقــابــات 
واملنتجات  املنتجن  ــاع  أوضــ
التي  والدول  بالدنا،  خيرات  في 
اهتماما  أعطت  التي  تقدمت هي 
وشجعت  العاملة،  للطبقة  كبيرا 
أملانيا،  مثل  الــنــقــابــي،  العمل 
اإلنتاجية  رفــع  في  يساهم  ألنــه 
أوضــاع  تحسن  فــي  ويــســاهــم 

الشغيلة وخيرات البالد.
مسألة  اإلدريـــســـي  ــد  ــق ــت وان

أجــور  تطال  التي  االقتطاعات 
تصل  والتي  واألجــراء  املوظفن 
األجرة  لربع  األحيان  بعض  في 
من  إليه  ينظر  حيث  الشهرية، 
على  والحكومة  الباطرونا  قبل 
يخلق  لكنه  صــائــب،  قـــرار  ــه  أن
املتضررين  نفوس  في  جروحا 
ويكون لها أثر على البالد، مؤكدا 
أن اإلضراب حق مستمر رغم أن 
سلبي،  بشكل  تضر  االقتطاعات 

بالطالب  تــؤمــن  الــنــاس  أن  إال 
وامللفات والنضال من أجلها.

فـــــــــض  ر
المرحلي  لالتفاق 

الكاتب  دحــمــان،  ــه  اإلل عبد  اعتبر 
ملوظفي  الــوطــنــيــة  للجامعة  ــعــام  ال
املوقع  املرحلي  االتفاق  أن  التعليم، 
بــن الــــوزارة الــوصــيــة والــنــقــابــات 
18 يــنــايــر املــاضــي،  الــخــمــس، يـــوم 
التي  املرحلية  ملفهوم  يستجيب  ال 
ملسار  متينا  أساسيا  وضعا  تقتضي 
مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي 
حالة االحتقان املتنامية داخل القطاع، 
في  انتقائية  متهافتة  مقاربة  هو  بل 
نساء  مطالب  منظومة  مع  التعاطي 
خارج  هش  وتوافق  التعليم،  ورجال 
يتفاعل  مــا  مــع  الحقيقي  التعاطي 
توترات  من  التعليمية  الساحة  داخل 
وديناميات نضالية رافضة ملا يشهده 
إشكاالت  من  والتكوين  التربية  قطاع 
وأعطاب بنوية معقدة، والتي ساهمت 
املقاربة األحادية مع شركاء املنظومة 
وترسيخها  استفحالها  في  التربوية 
مما  والــتــكــويــن،  التربية  واقـــع  فــي 
ما  املشتركة  الثقة  أســس  سيقوض 
العاملن  وجل  التربوية  السلطة  بن 

والفاعلن في القطاع.
الوطنية  الــجــامــعــة  حملت  وقـــد 
والــوزارة  الحكومة  التعليم  ملوظفي 
ــة الــغــلــيــان  ــي ــؤول ــس ــة، م ــيـ الـــوصـ
الساحة  في  يتنامى  الذي  واالحتقان 
التعليمية رفضا ملضمون هذا االتفاق 
منطق  اســتــمــرار  على  واحتجاجا 
املطلبية  للملفات  املفضوح  التجاهل 
ونــضــاالتــهــا  التعليمية  لـــأســـرة 

مآسي  تكرار  من  محذرة  البطولية، 
الــنــظــام األســاســي لسنة  ــرات  ــغ وث
الليل، مؤكدة على  2003، نظام آخر 
ضرورة إخراج نظام أساسي ملوظفي 
الوطنية  التربية  وزارة  وموظفات 
على أساس أن يكون منصفا ومحفزا 
حد  لوضع  الفئات  لجميع  ودامجا 

بالقطاع. للفئوية 
وشددت نفس النقابة على ضرورة 
للفئات  املطلبية  امللفات  معالجة 
املتضررة، وخاصة ملف املقصين من 
خارج السلم، أساتذة »الزنزانة 10«، 
األساتذة  العليا،  الشهادات  حاملو 
أطر  التعاقد،  عليهم  فــرض  الــذيــن 
خارج  املكلفون  والتخطيط،  التوجيه 
الدكاترة، املبرزون،  إطارهم األصلي، 
املتصرفون  التربوية،  اإلدارة  أطــر 
الوطنية،  التربية  التربويون، دكاترة 
التقنيون،  املهندسون،  املتصرفون، 
ــاء، املــســاعــدون  ــب واملـــحـــررون، األط

التقنيون، اإلداريون، واملفتشون.

دحمــــان:
االتفاق المرحلي ال يستجيب لمفهوم المرحلية التي تقتضي وضعا أساسيا متينا 

لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة االحتقان المتنامية داخل القطاع، بل 
هو مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، 

وتوافق هش خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية 
من توترات وديناميات نضالية رافضة لما يشهده قطاع التربية والتكوين

يـــسي: اإلدر
النظام األساسي 

المتعلق بموظفي وزارة 
المطروح  الوطنية  التربية 

على طاولة الحوار، يجب 
أن يحقق مكاسب جديدة 

المكاسب  ويحفظ 
ويعطي  السابقة، 

األولوية لنساء ورجال 
التربوية،  التعليم واألطر 

حتى تكون لديهم 
اعتبارية،  قيمة ووضعية 

والزيادة في األجور 
ووضع نظام تعويضات 

وضمان  المهنيين  لتحفيز 
باإلضافة  كرامتهم، 

إلى الزيادة في البنيات 
والمرافق  التحتية 

البيداغوجية  والبرامج 
والمناهج

يعتبر الحوار االجتماعي مسألة مهمة لدى النقابات المركزية 
وجميع الهيئات الموازية لها، ألنه يشكل منطلقا للدفاع عن قضايا 
الشغيلة والموظفين واألطر التعليمية، لكن منذ سنوات تعطل 

الحوار االجتماعي، مما جعل الرأي العام يحمل المسؤولية للنقابات 
بالدرجة األولى ثم الحكومة، بينما تعتبر الهيئات النقابية أن مسألة 

الحوار هي مسؤولية الحكومة والباطرونا.



العدد: 1593 من 4 إلى 10 فبراير 122022

الرباط  ياحسرة

شهادات من

الرواد
بحوار  سبيال،  محمد  الراحل  الرائد  أدلى 
اخترنا   ،2020 فبراير  شهر  في  وطنية  ملجلة 
غادر  ملــاذا  ســؤال:  ))ففي  الفقرة:  هذه  منها 
الجابري العمل السياسي؟ أجاب: كنت في تلك 
الفترة على اتصال وثيق به، ويمكن أن أصف 
ذلك بأنها غشاوة وأزيلت.. إن تجربة االتحاد 
إليها  تــدخــل  الصوفية،  بالتجربة  شبيهة 
بشغف وأحالم ووعود تاريخية وإيديولوجية، 
دخل  فعندما  ذلــك،  بعد  منها  تستفيق  لكنك 
بدأت  السلطة،  مع  مصالحة  في  االتحاديون 
للمصالح  وتطلعهم  ــراد  األف مكنونات  تتبني 
النضال  أن  تبني  كما  االنتهازية،  والنزاعات 
بشرية  حركة  فقط  وإنما  مالئكية،  حركة  ليس 
فقد  اعتقادي،  وفي  والسلبي،  اإليجابي  فيها 
بـ»الجانب  الجابري ما يمكن تسميته  اكتشف 
في  يناضل  من  كل  وأن  للنضال«،  املسرحي 

السياسة ليس له سند فكري متني(( انتهى.
رحم هلل رائد الحداثة املفكر محمد سبيال. 

الرباط  االشتراكي يف  يستعد االجتــاه 
بــعــد جتـــديـــد هــيــاكــلــه، إلعـــــادة بـــنـــاء أمــجــاد 
واملقاطعات  اجلماعة  يف  للمعارضة  قيادته 
التي سيطر على تسييرها ملدة 30 سنة بوأته 
رئاسة احلكومة يف منتصف هذه املدة، ومبا 
أنه يطمح إلى هذه الرئاسة من جديد، فال 
بد له، حسب التقليد السياسي املعروف، من 
العاصمة، فهي مفتاح  رئاسة جماعة  انتزاع 
استقطاب  على  وسيعمل  احلــكــومــة،  رئــاســة 

أعضاء غاضبني على األغلبية.

ــقــافــة  ــث ــاســة وال ــســي فــي عــاصــمــة ال
ــط الــســكــان  ــرب ــط ي ــ »يـــا حـــســـرة«، ال راب
مجهولة  تبقى  التي  املنتخبة  مبجالسهم 
أعضائها  بني  محصورة  وأشغالها  عندهم 
وصــانــعــيــهــا، يف حــني ال تــصــل أخــبــارهــا 
أما  فيها،  احلــق  أصــحــاب  الناخبني  إلــى 
وجــاره  ــوالن  اجلـ بساحة  الكبير  املجلس 
غيبوبة  يف  معا  فهما  »الــنــائــم«،  املجلس 
يفرض  مما  رباطي،  أي  عنهما  يسمع  وال 
املقاطعات  مــقــرات  يف  أنشطتهما  تعليق 
احلاكمة  واألحـــزاب  اإلداريـــة  وامللحقات 

إلثبات وجودها.   

الـــرعـــب  تــثــيــر  فيال أصـــبـــحـــت خـــربـــة 
يف زنــقــة قــصــر الـــســـوق مبــقــاطــعــة حــســان، 
كانت فيما مضى محكمة شرعية لقضايا 
اليهود، ومنذ عقود تخلت عن مهامها دون 
ــى مــكــان  مــتــابــعــة صــيــانــتــهــا ممـــا حــولــهــا إلـ
التدخل  املقاطعة  مجلس  على  »موحش«. 
ــؤون الـــيـــهـــود  ــ ــشـ ــ لــــــدى الـــــنـــــادي الـــــراعـــــي لـ
القتراح  مليلية،  بشارع  ومقره  الرباطيني 
حتــويــلــه إلــــى مــتــحــف لـــلـــذاكـــرة الــيــهــوديــة 
الرباطية كما فعلت مدينة الدار البيضاء.  

بتناسي  نــذكــر  ونــحــن  ســنــوات   5 منذ 
تــكــرمي رجـــال جـــاهـــدوا وثـــابـــروا وخــدمــوا 
فرج  إبــراهــيــم  املــرحــوم  ومــنــهــم:  العاصمة 
ــاط،  ــرب رئــيــس املــجــلــس الــبــلــدي وعــامــل ال
الفلوس رئيس  الكرمي  املقاوم عبد  واملرحوم 
املجلس البلدي، واملرحوم صاحب تنفيذ نقل 
الــوالــي حسن  ــة،  ــ األوداي ونفق  الــطــرامــواي 
بإطالق  جماعتنا  تنصفهم  فهل  العمراني.. 

أسمائهم على شوارع أو أزقة ؟ 

لم تظهر بدعة املنح للجمعيات ودعم الشراكات 
وقد  املاضي،  القرن  تسعينات  أواســط  في  إال 
الجماعية  للمجالس  مسيرة  أحــزاب  استغلت 
السكتة  تالمس  كانت  التي  السياسية  األوضاع 
لتأسيس  بثقلها  فنزلت  الوقت،  ذلك  في  القلبية 
الليل جمعوية،  وفي  النهار حزبية  في  جمعيات 
املتشارك  للشريك  ذهبا  تبيض  وتفريخ شراكات 
شريطة  وبالوثائق  الوثائق  في  الجماعة  مع 

تأشيرة الطابع الحزبي.
واستنادا إلى القانون الجماعي في مادته رقم 
ال   ،8 وعددها  اإلجبارية  للنفقات  املحددة   ،181
التي نزلت على جيوب  للمنح أو الشراكات  ذكر 
الرباطيني كالصاعقة، واستمرت منذ 25 سنة إلى 
اليوم حتى أغرقت امليزانيات باملاليير »املهدورة« 
في ما ال يوجد في النفقات اإلجبارية بتاتا، حتى 
من  جمعيات  خلق  فــي  املنتخبني  بعض  تفنن 
وكانت  جماعي«  ملجأ  مساكني  »أصدقاء  نوع 
»أصدقاء  ألنهم  إال  لشيء  ال  منحتهم جد دسمة، 
مساكني«، ولن تصدقوا مبلغها الذي كان قارا في 
الدائم في  البارز  200 مليون، ورئيسها العضو 
»املخمخة«،  هذه  في  لوحده  يكن  ولم  مجلسني، 
بدون  املمنوحة  العطاءات  من  سلسلة  كانت  بل 
»اعطيني  فــي  املنخرطني  لـــ»الــزمــالء«  حساب 
مجلسك  فــي  منحتي  على  و»صـــوت  نعطيك« 
توسعت  بل  في مجلسي«..  منحتك  على  نصوت 
إدارات  جمعيات  حتى  لتشمل  »الهدايا«  هذه 
الشراكات،  أما  أعظم...  يزال  وال  كان  خفي  وما 

ودائما  وبـ»العاللي«،  مالية«  لـ»مساعدات  فإنها 
هذه  عن  نبحث  وعندما  الرباطيني،  أمــوال  من 
في  متساوية  تــكــون  أن  يجب  الــتــي  الــشــراكــة 
بأن  نفاجأ  الطرفني،  بني  والواجبات  الحقوق 
مقابل، حتى  دون  للشركاء  مانحة  املجالس  هذه 
حيث  الريع،  هــذا  من  »ماليرية«  طبقة  تكونت 
اشتهر بعض األعضاء بتأسيس أكثر من جمعية 
مختلف  على  واملساعدات  املنح  طلبات  يوزعون 
املجالس الرباطية الثمانية ومنها أيضا مجالس 
سنة  كل  تقدم  كانت  التي  املاليير  إنها  مهنية.. 
على  جمعيات  لباس  يلبسون  أشــخــاص  ــى  إل

األوراق فقط لتعرية امليزانيات.
لذلك، بات من الضروري واملنصف فتح ملفات 
هذه الجمعيات والشراكات منذ 25 سنة مضت، 
لتقييم الخسارة املالية و»السيبة« في هدر أموال 
دافعي الضرائب، وكذا لتحديد املستفيدين منها، 
ووضعهم  نفوذهم  استغلوا  بأنهم  ثبت  وإذا 
تلك  »لــهــف«  أجــل  مــن  الحزبي  أو  االنتخابي 
مديرية  طريق  عــن  يطالبون  فإنهم  ــوال،  ــ األم

الضرائب، بإعادتها إلى صناديق املجالس.
هذا هو التغيير الحقيقي املطلوب تفعيله من 
مجالس العاصمة، حتى تجعل حدا للهدر املالي 
باسم الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية، 
في  املتسولني  عــدد  فيه  نجد  ــذي  ال الوقت  في 
مهمشة  والثقافة  مهملون  واملــرضــى  ارتــفــاع 
الذين  الدخالء  والرياضة تحتضر.. والسبب هم 

يجب محاسبتهم.

متى تتم محاسبة جمعيات ومؤسسات 
استفادت من أموال الرباطيين ؟

أسـرار
العاصمة

ضرورة فرض »المردودية مقابل أي تعويض للمنتخبـين«

الــتــوقــيــع  مت   ،1986 شــتــنــبــر   25 بتاريـخ 
القاهرة  العاصمتني  بــني  املشتركة  األخــوة  على 
من  كــانــت  وإن  بينهما،  تــآخــي  بوثيقة  والــربــاط، 
ورق فإنها مبثابة املصادقة على استمرار ومتتني 

العالقات بني املواطنني املصريني واملغاربة..
الـــقـــاهـــرة قطعة  الـــتـــاريـــخ، وضــعــت  ويف ذلـــك 
أرضــيــة رهــن إشـــارة عــواصــم الــعــالــم اإلســالمــي، 
ــاء عـــلـــى قـــــــرار مـــنـــظـــمـــة الــــعــــواصــــم واملــــــدن  ــنــ بــ
الــقــادمــة  آثـــارهـــا لــأجــيــال  اإلســالمــيــة، لتخلد 
ولــلــتــاريــخ عــلــى ســمــاحــة وكــــرم الــديــن احلنيف 
ــي مـــلـــيـــار مــســلــم عـــلـــى احملــبــة  ــوالــ ــع حلــ ــامــ اجلــ
والــصــفــاء، فــكــانــت الــربــاط أول عــاصــمــة تكلف 
فـــريـــقـــا مــــن مــهــنــدســيــهــا وتــقــنــيــيــهــا وصــنــاعــهــا 
بناء  تنفيذ  يف  والشروع  املكان،  بعني  لاللتحاق 
توجها  األندلسي  املغربي  الــطــراز  على  حديقة 
املــنــظــمــون بــاملــرتــبــة األولـــــى مـــن بـــني احلـــدائـــق 
املـــشـــارك بـــهـــا، ولــــم يــتــأخــر رد فــعــل املــصــريــني، 
فــنــظــمــوا ألول مـــرة يف دولـــة عــربــيــة وإســالمــيــة، 
بأروقة مسرح محمد  الفرعونية  معرضا لآلثار 
عيد  واختاروا  أشهر،   3 وملدة  بالرباط  اخلامس 
الــشــبــاب سنة 1987 والـــذي كــان يــصــادف يــوم 9 

يوليوز، النطالق فعاليات ذلك املعرض.
دون على صفحات عالقات  الــذي  التاريخ  إنــه 
ــالـــربـــاط، تــبــنــي مــلــف عــضــويــة املـــدن  الـــقـــاهـــرة بـ
رئيس  القاهرة  محافظ  طــرف  مــن  الصحراوية 
ــلـــن انــخــراطــهــا الـــكـــامـــل يف  ــر آنــــــذاك، وأعـ املـــؤمتـ
منظمة الــعــواصــم واملـــدن اإلســالمــيــة، ونــحــن إذ 
املـــواقـــف النبيلة  بــهــذه  نــذكــر أجــيــالــنــا احلــالــيــة 
حلظة  أي  يف  يتنكر  لــم  الـــذي  املــصــري  للشعب 
فإننا  واملــغــاربــة،  املصريني  بــني  الصادقة  لــأخــوة 
املصري  للسفير  األخــيــر  التصريح  ونــقــدر  نعتز 
العاصمة  مــن  أجمع  العالم  ذكــر  الــذي  بــاملــغــرب، 
الــــربــــاط، بــــأن بــــالده مـــع وحــــدة أراضـــــي املــمــلــكــة 

املغربية. 
فاسمعي يا جماعة العاصمة، وبادري إلى تفقد 
حديقتنا هناك يف أرض الكنانة، وقومي بصيانتها 
وإصــالحــهــا وإضــافــة أجــنــحــة جــديــدة لــهــا، لتكون 

مبثابة شرايني جيلنا احلاضر.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

مشاهير  الرباط

قلــــوب
الرباطيين 
يف القاهرة

صورة أليقونة الفن املسرحي، الفنانة 
املقتــدرة صفية الزياني أطال اهلل عمرها.

وكجــل أهرام اإلبداع الفني امللتزم 
والهــادف، ويف غياب التعاضد من وزارة 

الثقافــة ونقابات وجمعيات الفنانين 
الحتضــان بناة الثقافة الفنية.. تذوب هذه 

الشــمعة التي أضاءت عقودا من حياتها 
لخدمــة الفن، وقد تم إهمالها حتى 

أصبحت تعيش وضعية صعبة بســبب 
الحرمان واملعاناة مع املرض.

إذا  إال  املنتخبني  مــردوديــة  تتحسن  لــن 
العاصمة،  في  شؤونهم  خاص  قانون  ضبط 
)املــرة  مرتني  زكتهم  التي  ــزاب  األحـ وحمل 
األولى للترشيح في االنتخابات واملرة الثانية 
للحصول على منصب مسؤول بـ»تعويضات«( 
مسؤولية وتبعات عملهم، لكن، مع األسف، قفز 
املشرع على كل ما يمس األحزاب أو »يغضب« 
تكون  لن  واحــدة  عملة  وكالهما  املنتخبني، 
من  القانون  حماها  إذا  إال  مصداقية  ذات 
»التزوير والتدليس والهدر املالي في مناصب 
ليس  بمقابل،  للنيابة  أخرى  للترضية وتفريخ 
أموال  »املنوب« عنه، ولكن من  من تعويضات 

الرباطيني.
تــوزع  أن  اململكة،  عاصمة  فــي  يعقل،  فــال 
ــزاب تــتــبــادل  ــ مــنــاصــب عــلــى مــرشــحــي أحـ
التصويت فيما بينها دون إلزامهم باملردودية 
التعويضات  وأصبحت  بل  التعويض،  مقابل 
نوابه  إلى  الرئيس  من  كاألجور،  حجمها  في 
ونوابهم،  اللجان  ورؤســاء  ونائبه  والكاتب 
مسؤولون  املجلس  أعضاء  نصف  وبالتالي، 
بـ»أجور«.. فهل من مردودية؟ هل من دراسات؟ 
فعلي  حضور  من  هل  بل  اقتراحات؟  من  هل 
في  أصــداء  من  وهــل  الرباطية؟  الساحة  في 
املحافل اإلدارية على قرارات جماعية؟ هل من 
بروز ملواقف لجنة العالقات الدولية ومذكرات 
نائب  وكــل  اإلقليمية،  املنتديات  في  قسمها 
تقني،  أو  إداري  قسم  رأس  على  حسرة«  »يا 

املسؤولة،  املمارسة  من  أشهر   4 بعد  يفلح  لم 
حتى في إسماع اسم قسمه للرباطيني؟ لتبقى 
األقسام بنواب بأجور وتعويضات وامتيازات 
تصارع سكرة املوت البطيء، فال حياة تنبعث 
دافعي  بــأمــوال  يتمتعون  دامــوا  ومــا  منها، 
بالحساب  نطالب  أن  حقنا  فمن  الضرائب، 
زكتهم  التي  األحزاب  وباملردودية وبمسؤولية 
لم  وامتيازات  أجــور،  مقابل  سلطات  لتولي 

يبرهنوا على استحقاقهم لها.

تخول  التي  املناصب  عدد  أحصينا  وإذا 
تعويضات  بتغطية  »أجـــورا«  للمنتخبني 
ومنافع إضافية، فإن كثرة مجالس العاصمة 
املنافع،  تلك  من  املستفيدة  الجيوش  توضح 
وباملقابل، نكاد ال نعثر على البديل امللموس 
انتقادات  لعل  منتخبينا..  بعض  طرف  من 
تــزحــزحــهــم ويــعــمــلــون على  ــاطــيــني  ــرب ال
الخدمات  مقابل  »التعويضات  على  البرهنة 

املستحقة«.
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أسبوعيات كريم إدبهي

ذهبت للحمام أربع مرات بعدما علمت مبواجهة املغرب
كوبر، مدرب منتخب الكونغو

بعد اإلقصاء إن شاء اهلل، سير للبحر باش تعوم على خاطرك...

املنتخب املغربي قوي بدون زياش
الالعب الدولي المصري السابق، »ميدو«

كون كان زياش »شكل ثاني«.

منتخب إفريقي سيتوج باملونديال
الناخب الوطني خاليلوزيتش

ديال آش من عام؟

جدل كبير بكأس إفريقيا بسبب البروتوكول الصحي
مواقع

هاذ البطولة غادي تدخل ملوسوعة »غينيس« بسبب مشاكلها.

منتخب جزر القمر يسخر من اللجنة املنظمة
وكاالت

ها اللي قلنا...

»الكان« سيؤثر على املنتخب الوطني يف تصفيات املونديال
المدرب المساعد، مصطفى حجي

أنت بعد غير اسكت، وكولها باردة...

رئيس الفيفا إنفانتينو، يخشى انقالب األفارقة
وكاالت

عاد نيت باش يجمع راسو شوية...

ع مني؟ ِبْتَشجَّ
األخبار

وأنت تعاود خرايفك ملني؟

االحتاد اجلزائري يعلن عن تأجيل دورة شمال إفريقيا
مواقع

من بعدها غادي يؤجل دورة البحر األبيض املتوسط...

على هامش إقصاء المنتخب المغربي ضد الفراعنة

مصرالمغرب 12

قطار األسود يتوقف في محطة الربع
لم نكن ننتظر أن يظهر املنتخب الوطني بذلك 
وهو  املصري،  املنتخب  ضد  الشاحب  الوجه 
مباراة  بعد  الربع  دور  إلى  بتأهيله  املنتشي 

بطولية بكل املقاييس ضد منتخب املالوي.
وهو  منتخبنا  على  نتعرف  لم  أننا  حقيقة، 
وزاد  يواجه منتخبا مصريا مذعورا، وحذرا، 
الفريق  سجله  الذي  املبكر  الهدف  تخوفه  من 
السابعة بواسطة ضربة  الدقيقة  الوطني منذ 

جزاء نفذها ببراعة سفيان بوفال.
يضاعف  أن  ننتظر  كنا  الــذي  الوقت  ففي 
أمام  وهجماته  ضغطه  من  الوطني  املنتخب 
للوراء  تراجع  ما  سرعان  املصريني،  حيرة 
الخصم  أمام  الفارغة  املساحات  وترك  مبكرا، 

بدون أي رد فعل إيجابي لـ»األسود«.

ترى ما هو دور المدرب؟

لم نر بصمة وال خطة املدرب الذي أقحم 
الحدادي،  كمنير  املنافسة،  تنقصهم  العبني 
اإلعــراب،  من  موقعه  نجهل  زلنا  ما  الــذي 
3 العبني  عــلــى  اعــتــمــاده  إلـــى  بــاإلضــافــة 

يجيدون الدفاع وفي غياب أي عنصر مهاري 
يجيد التمريرات الحاسمة للمهاجمني.

وكعادته،  ــر،  أص خاليلوزيتش 
دمائنا  مــن ضــغــط  ــرفــع  ال عــلــى 
ملباراة  قراءته  وبسوء  بتعنته 

كانت في املتناول.
األولى  الجولة  انتهت 
املنتخب  لــصــالــح 
ــذي  الــوطــنــي، ال
ــى الــشــيء  ــان ع
ــر  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
وانــتــظــرنــا 
فــعــل  ردة 
املــــــــــدرب 
البوسني، 
لـــــكـــــن ال 
ملن  حـــيـــاة 
تــــــنــــــادي، 
لـــــــنـــــــؤدي 

ضريبة هذا االرتباك والفوضى، حيث تمكن 
تسجيل  من  صالح،  محمد  لفربول،  مهاجم 
التعادل، وإعادة األمور إلى نصابها،  هدف 
ويحتكم  بالتعادل  القانوني  الوقت  لينتهي 
التي  اإلضافية،  األشــواط  إلــى  املنتخبان 
الوطني،  للمنتخب  الهجمات  بعض  عرفت 
املصريني،  عكس  على  خجولة  كانت  لكنها 
الذين اقتنعوا بأنهم قادرين على تجاوزنا، 
وكان لهم ذلك، بعد أن تالعب النجم محمد 
باحترام  واجــهــوه  العبني  بثالثة  صــالح 
تريزيغي،  لزميله  الــكــرة  وأعــطــى  كبير، 
ارتباك  أمام  بونو  شباك  في  وضعها  الذي 
الدفاع املغربي، لتنتهي هذه املباراة بتأهيل 
بنيران  الوطني  املنتخب  وإقصاء  الفراعنة 
املــدرب  غباء  جليا  ظهر  أن  بعد  صديقة، 
وتعنته  التكتيكي،  وضعفه  خاليلوزيتش، 

املبالغ فيه الذي أدينا ثمنه غاليا.
وللحديث بقية.

اإلفـــريقي المـــونديال  وحـــي  مـــن 

والــــكزار التـــازي 
 ينقبان عن مواهب المستقبل

الــقــدم  بــكــرة  املهتمني  أغــلــب  أن  ربــمــا 
أي  يعرفون  ال  الحالي،  الجيل  من  الوطنية 
كان  الذي  الفاسي،  الثنائي  هذا  عن  شيء 
املغاربة  املدافعني  أكبر  في  الرعب  يخلق 

واألفارقة.
السريع  األيمن  الجناح  الــتــازي،  هلل  عبد 
والــداهــيــة   ،»le petit taxi« بـــ  امللقب 

والقناص رضوان الكزار الجناح األيسر.
املغرب  فريق  مع  نموذجية  مسيرة  بعد 
الفاسي، واملنتخب املغربي، توجت بالعديد 
والقارية  والعربية  الوطنية  األلقاب  من 
الثنائي  هذا  اعتزل   ،)1976 إفريقيا  )كأس 
في صمت، ولم نعد نسمع عنهما أي شيء، 
إال أنه في لقائي األخير معهما، زفا لي خبر 
مشروعهما الجديد، والذي يتمثل في خلق 

منها  الهدف  القدم،  لكرة  خاصة  مدرسة 
البحث والتنقيب عن املواهب، وما أكثرهم 

في العاصمة العلمية وضواحيها.
االهــتــمــام،  ســـوى  ينقصها  ال  مــواهــب 

واألخذ بيد هذه الفئة املهمشة.
رفيق  رفقة  الثنائي  لهذا  ــع  رائ مــشــروع 
الفاسي،  للمغرب  السابق  الهداف  دربهما، 

حميد خراك.

بابا يا بابا!! 
»عمدة« الجديدة

األصيل  الــدكــالــي  ــذا  ه
عن  االبــتــعــاد  يمكنه  ال 
الذين  وأهلها  مدينته 
ويعتبرونه  يــحــبــونــه، 
بطال كبيرا، منح ملنطقته 

بعد  والشرف  العز 
هــدف  تسجيله 
الـــفـــوز بــكــأس 
لألمم  إفريقيا 

سنة 1976.
بـــابـــا، وجــد 

إلى  العودة  في  طويل،  غياب  وبعد  ضالته 
أحضان فريقه األم، الدفاع الحسني الجديدي، 
حيث يشرف وبكل جدية وتفاني، على مدرسة 
الفريق، وكله أمل في التنقيب عن نجوم الغد 
في منطقة دكالة الغنية باملواهب والخيرات.

ملــوك:  المهــدي 
الرجل الصامت والقنوع

الذي  الحي  في  التقيناه 
منطقة  وهــو  فــيــه،  تــرعــرع 

عني السبع.
ــه كــالعــب  ــ ــم بـــــرز اســ

متمرس ومدافع صعب 
ــع فــريــق  املــــــراس مـ

البيضاوي،  االتحاد 
ثنائيا  شكل  حيث 
قــويــا مــع فــرحــات، 
بابا  بجانب  ــان  وك

ــط  ــاع األوس ــدف فــي ال
خالل بطولة إفريقيا.

املهدي ملوك رجل هادئ الطبع، ال يتكلم إال 
نادرا، ويشتغل في صمت.

النجمة  نادي  مع  رائعة  فترة  حاليا  يعيش 
يمارس في قسم  الذي  السبع،  لعني  الرياضي 
اإلنسان  هــذا  يشرف  حيث  املمتاز،  الــهــواة 
أكثر  من  تتكون  التي  مدرسته  على  الخلوق 
على  يتوفر  ــادي  ــن ال ــذا  ه ــل...  طــف  300 مــن 
جميع الفئات العمرية التي تستفيد من حنكة 

وأخالق وتجربة املهدي ملوك. 
أنديتنا  عــن  املــســؤولــون  اهتم  لــو  فحبذا 
بالالعبني القدامى، خاصة الذين تألقوا منهم، 
املستقبل  جيل  لتكوين  الفرصة  وأعطوهم 

ليكون خير خلف لخير سلف.

1976 بــين االبتــعاد والتكــوين أبطــال 

عبدهللا التازي )األسمر (بجانب الداهية رضوان الكزار

المهدي ملوك

بابا »العمدة« 

خاليلوزيتش »دارها بيديه«

محمد صالح يواسي 
أشرف حكيمي

الوطني  المنتخب  فيه  أقصي  الذي  الوقت  في 
يحنون  المغاربة  مـــازال  مصر،  ضــد  الــربــع  دور  مــن 
 ،1976 إفريقيا  وألبطال  الجميل،  للزمن 
باللقب  الحبشة  ملحمة  من  العائدين 
هؤالء  واليتيم،  الوحيد  اإلفريقي 
مدنهم،  في  بعضهم  زرنــا  الالعبون 
أحوالهم،  عن  كثب  عن  ووقفنا 
التواضع  سوى  منهم  نر  ولم 

والقناعة وعزة النفس.
المايسترو  زرنا  فاس،  في 
ابتعد  ــذي  ــ ال ــراوي،  ــ ــزه ــ ال
عكس  على  ومشاكلها،  القدم  كرة  عن  كلي  بشكل 
االستمرار،  على  ألحا  اللذين  والــكــزار،  التازي  زميليه 
كذلك  البراعم،  خدمة  في  الكبيرة  تجربتهما  ووضــع 
أعطانا  الــذي  الوحيد  الهدف  لمسجل  بالنسبة  الشأن 
اللقب، أحمد مكروح )بابا( الذي يشتغل بمدرسة الدفاع 
الحسني الجديدي، أو المهدي ملوك الذي يشرف على 
النجمة  فريق  مدرسة  في  طفال   350 من  أكثر  تأطير 

الرياضي بمنطقة عين السبع، وهو سعيد بعمله.
كرة  أول  صاحب  فراس  المحمدية،  مدينة  ثنائي  أما 
فإنهما  )اعسيلة(،  أمشراط  حسن  دربه  ورفيق  ذهبية، 
مباريات  بمشاهدة  يكتفيان 
ــى الــشــاشــة  ــل الــمــنــتــخــب ع
عن  مبتعدين  الــصــغــيــرة، 
الــذي  العالم  هــذا 
أي  يعطهم  لــم 

شيء...

الثنائي الخطير فراس واعسيلة

 المايسترو الزهراوي
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وخبير  ــي  ــوطــن ال ــار  ــ اإلطـ يـــرى 
االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، 
من  اإلقصاء  أن  الشليح،  ــرزاق  ال عبد 
كأس إفريقيا ال يمكن اعتباره حدثا أو 
ما  بقدر  فاشلة،  كروية  ملنظومة  نتيجة 
والتخبط  العبث  حــاالت  من  حالة  هو 
منذ  الوطنية  القدم  كرة  تعيشها  التي 
الكروي  »اإلنــجــاز  أن  مضيفا  عــقــود، 

جو  فــي  ويتحقق  يتأتى  أن  يمكن  ال 
والتخبط،  والعشوائية  املحسوبية 
باملال  تتطور  ال  العاملية  الــقــدم  ــرة  ك
ودخول رجال األعمال والشركات، ولكن 
بسياسة رياضية يبتعد فيها املتطفلون 
بيد  القرار  ويتركون  املجال،  هذا  عن 
استراتيجية  لوضع  االختصاص  ذوي 
أبناء  قاعدة  من  تبتدئ  املــدى،  بعيدة 

جو  في  باملنتخبات  وتنتهي  الشعب، 
والتخطيط  والعقالنية  املسؤولية  من 

العلمي الجاد«.
املركبات  بناء  إن  الشليح:  وأضاف 
ال  الفاخرة،  واملالعب  والتجهيزات 
يكفي لتطوير اللعبة إذا لم تصاحبه 
أبناء  بتكوين  تهتم  للتكوين  سياسة 
وتهييئهم  الكرة  ومــدارس  األحياء، 

على  ذلـــك  ــي  ف معتمدين  لــأنــديــة، 
املعروف  واإلبـــداع  الخلق  مقومات 
ثم  ــهــاري،  وامل املغربي  الطفل  لــدى 
في  املتخصصة  التقنية  األطــر  إن 
آرائها  في  تتفق  ال  النخبة،  تكوين 
مع رؤساء األندية وأعضاء الجامعة، 

ال  آلخرين  الفرصة  إعطاء  ويتم 
يستحقونها.

كأس  نهائيات  مــن  الوطني  المنتخب  إقــصــاء  شكل 
القدم  لكرة  جديدة  نكسة  بالكاميرون،  لألمم  إفريقيا 
خالل  والغابون  مصر  دورتي  من  اإلقصاء  بعد  الوطنية، 
عهد الجامعة الحالية سواء مع المدرب السابق الفرنسي 
جعل  الذي  الشيء  خاليلوزيتش،  وحيد  البوسني  مع  أو  رونار،  هيرفي 
الجماهير المغربية تعبر عن غضبها وسخطها من استمرار الفشل والحظ 

السيء الذي يرافق المنتخبات الوطنية خالل الكؤوس اإلفريقية.
المصري،  المنتخب  أمام  نهائي  الربع  دور  من  الوطني  المنتخب  خروج 
دفع الجماهير المغربية لتحميل المسؤولية للمدرب وحيد خاليلوزيتش 
ومساعده مصطفى حجي، ثم رئيس الجامعة فوزي لقجع، خاصة بعدما 
نهائي  النصف  دور  إلى  والوصول  مشرفة  جد  بمشاركة  ووعدوا  تعهدوا 

خالل هذه الدورة، كما وضع هذا اإلقصاء الجامعة أمام مسؤولية كبيرة 
بسبب عجزها عن تحقيق نتائج مرضية على صعيد المنتخبات الوطنية، 

بالرغم من الموارد المالية والظروف التي تم توفيرها للفريق الوطني.
الوطنية  القدم  كرة  مشكل  أن  النقاد،  من  والعديد  محللون  اعتبر  فقد 
الوطني  بالمنتخب  فقط  وليس  ككل،  الكروية  بالمنظومة  مرتبط 
األول، ألن نجاح المنتخبات رهين بتطور الكرة المحلية واالهتمام بها، 
وبمجال تكوين الفئات الصغرى وتطوير األندية، عوض البحث عن نتائج 
تعاني  التي  واألعطاب  االختالالت  لتغطية  األول  بالمنتخب  خارجية 
منها المنظومة الكروية المحلية منذ عدة سنوات.. فما هي أسباب تعثر 
الكرة المغربية على الصعيد القاري ؟ وما هي مسؤولية الجامعة خالل 

مدة 8 سنوات ؟ 
إعداد : خالد الغازي

خبراء يحذرون من فساد كرة القدم المغربية والظرفية تفرض:

لقـــجع فـــوزي  رحــيل 
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وقال نفس املحلل الرياضي أيضا أن 
كرة القدم في املغرب ينخرها الفساد 
واملرتزقة واملتطفلون على هذه اللعبة، 
الزبونية واملحسوبية و»وباك  وكذلك 
صاحبي«، ودق في نعشها آخر مسمار 
من مطرقة السياسيني ورجال األعمال 
بسبب تدخالتهم في هذا القطاع الذي 
ال يفقهون تسييره وال تدبيره، معتبرا 
وأمثالهم،  وخاليلوزيتش  رونار  أن  
فارغة  ذاتية  سيرا  يملكون  والذين 
رؤى  على  يتوفرون  ال  النتائج،  من 
إلنجازات  شيئا  يضيفون  وال  علمية 
ال  علماء  أشــبــاه  ألنهم  املنتخبات، 
يحسنون حتى النطق والكالم بلغتهم 
األم، وال يتوفرون على نسق وأسلوب 
ما  يساوي  واملنطقي  العلمي  للتفكير 

يأخذونه من أجور.
كرة  لتطوير  أنه  الشليح  وأوضــح 
القدم الوطنية، يجب فتح أوراش داخل 
إمكانيات  ووضــع  الوطنية،  األندية 
مــالــيــة وتــجــهــيــزات مــتــعــددة تحت 
تصرف األندية، مثل فريق الفتح الذي 
أصبح يضرب به املثل في اإلمكانيات 

أن  بد  ال  بحيث  والتجهيزات،  املالية 
يصل هذا الدعم املالي لفرق أخرى في 
وفكيك  ورزازات  مثل  بعيدة  مناطق 
املغربي  الالعب  ألن  وصفرو،  وتــازة 
ممكن أن يأتي من هذه القرى النائية، 
مبرزا أن مشكل اإلدارة التقنية راجع 
وبعض  ــة  ــدي واألن الجامعة  لتدخل 
السماسرة في اختيار املدربني وباقي 
األطر حسب املحسوبية، وإبعاد ذوي 
االختصاص، وأكد أن تطوير كرة القدم 
لتنمية  وكالة  خلق  يتطلب  الوطنية 
امللك،  يرأسها  البالد،  في  الرياضة 
من  ورجال  مغربية  أطر  تعيني  ويتم 
حكماء عرفوا بالنزاهة للعمل في هذا 
للمراقبة  أداة  ستكون  حيث  اإلطــار، 
والتسيير والتنظير، وإعطاء الفرصة 
للجميع حتى يدلي برأيه، وإبعاد كل 
من يظن نفسه أنه الوحيد القادر على 
التقنية  األطر  بقية  وإقصاء  التفكير 

املتخصصة في هذا املجال.
الرياضي  املحلل  اعتبر  جانبه،  من 
أن  مــومــن،  حسن  الوطني  ــار  واإلطـ
ــخــرج عن  ــي لــم ي ــوطــن املــنــتــخــب ال

املألوف.. فقد سبق له أن أقصي أمام 
نهائي كأس  ثمن  البينني في  منتخب 
وقبل   ،2019 مصر  بـــدورة  إفريقيا 
 2017 الغابون  دورة  في  انهزم  ذلك 
ما  أن  معتبرا  مصر،  منتخب  ــام  أم
املباريات  الوطني في  للفريق  يحصل 
حله  يجب  لغز  بمثابة  هو  املصيرية 
املباريات  وأن  خاصة  ومناقشته، 
اإلفريقية تربح بمجموعة من األشياء 
فوق  بلورتها  نستطيع  ال  دائما  التي 

أرضية امليدان.
لديه  املصري  املنتخب  أن  وأوضح 
اإلفريقية  الكؤوس  في  كبيرة  تجربة 
هذه  مع  التعامل  في  حرفية  ولديه 
املباريات بجزئياتها ومعرفة األجواء 
اإلفريقية، من خالل ردود فعل الطاقم 
على  للتأثير  االحتياط  بدكة  التقني 
في  وحيل  تجربة  لديهم  كما  الحكم، 
املباريات،  من  النوعية  هــذه  تدبير 
لذلك تمكنوا من تحقيق أربعة كؤوس 
في ظرف عشرين سنة، مشيرا  قارية 
في  سقط  الوطني  املنتخب  أن  إلــى 
للمباراة  وتدبيرهم  التكتيكي  الفخ 

وتأثروا  التركيز  العبونا  فقد  بعدما 
باحتجاجات وضغوطات دكة احتياط 

املنتخب املصري والعبيه.

معضلة التكوين باألندية
املغربية  املــلــكــيــة  الــجــامــعــة  قــامــت 
التقنية  اإلدارة  مــع  مــشــروع  بــإطــالق 
الوطنية، إلنجاز عدة مراكز تكوين لدى 
األندية والعصب الجهوية، بغية تكوين 
هذا  أن  تبني  لكن  للمستقبل،  العبني 

املشروع عرف العديد من املشاكل 

الـتي صـرفت الجـامعة 
500 ملــيار ولــم تــربح شـــيئا  

الشـــليح:
كرة القدم في المغرب 

الفساد والمرتزقة  ينخرها 
والمتطفلون على هذه 
الزبونية  اللعبة، وكذلك 
والمحسوبية و »وباك 

صاحبي«، ودق في 
نعشها آخر مسمار من 

السياسيين  مطرقة 
ورجال األعمال بسبب 

تدخالتهم في هذا 
القطاع الذي ال 

يفقهون تسييره وال 
تدبيره، معتبرا أن  رونار 

وأمثالهم،  وخاليلوزيتش 
والذين يملكون سيرا 

ذاتية فارغة من النتائج، 
وال يتوفرون على رؤى 

علمية وال يضيفون شيئا 
المنتخبات،  إلنجازات 

ألنهم أشباه علماء ال 
النطق  يحسنون حتى 
والكالم بلغتهم األم، 

وال يتوفرون على نسق 
العلمي  للتفكير  وأسلوب 

والمنطقي يساوي ما 
يأخذونه من أجور

قامت الجامعة الملكية المغربية بإطالق مشروع مع اإلدارة التقنية الوطنية، إلنجاز عدة مراكز تكوين 
لدى األندية والعصب الجهوية، بغية تكوين العبين للمستقبل، لكن تبين أن هذا المشروع عرف العديد 

من المشاكل والعقبات، بسبب المشاكل التقنية، وقلة األطر المتخصصة في تأطير الفئات العمرية.
بالرغم من اإلمكانيات التي رصدت لإلدارة التقنية في عهد ناصر الرغيت، واألطر التي اشتغلت 

معه، إال أن مشروع مراكز التكوين لم يصل لألهداف المسطرة رغم مرور أربع سنوات عليه، الشيء 
الذي دفع الجامعة إلقالته والتعاقد مع الويلزي روبيرت أوشن، الذي بدوره لم يقدم أي شيء.

محتجون يرفعون شعار إرحل في وجه لقجع وفي اإلطار بعض مصاريف الجامعة عبر سنوات 
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والعقبات، بسبب املشاكل التقنية، وقلة 
الفئات  تأطير  في  املتخصصة  األطــر 

العمرية.
رصدت  التي  اإلمكانيات  من  بالرغم 
الرغيت،  ناصر  عهد  في  التقنية  لإلدارة 
واألطر التي اشتغلت معه، إال أن مشروع 
مراكز التكوين لم يصل لألهداف املسطرة 
الشيء  عليه،  سنوات  أربــع  مــرور  رغم 
مع  والتعاقد  إلقالته  الجامعة  دفع  الذي 
لم  الذي بدوره  الويلزي روبيرت أوشن، 

يقدم أي شيء.
الرياضي  املحلل  أكد  السياق،  هذا  في 
داخــل  التكوين  مــراكــز  أن  مــومــن،  حسن 
األندية الوطنية محدودة وقليلة جدا، حيث 
أن ثالثة أندية فقط في البطولة االحترافية 
للتكوين،  مــراكــز  على  تتوفر  الــتــي  هــي 
الرباطي،  والفتح  امللكي،  الجيش  وهــي 
ونهضة بركان، بينما لم تعد أندية املغرب 
البيضاويني  والرجاء  والــوداد  التطواني 
في  الالعبني،  لتكوين  مراكز  على  تتوفر 
مضيفا  جديد،  من  فتحها  إعــادة  انتظار 
في  التكوين  عــن  الــحــديــث  يمكن  ال  ــه  أن
تهتم  ال  الكبيرة  والفرق  الصغرى  الفئات 
به، وال تستثمر ما يكفي من املوارد املالية 

والبشرية لكي تنتج العبني جاهزين.
جزء  يعد  التكوين  أن  مومن  واعتبر 
الوطنية واملنتخب  القدم  كرة  من مشكل 
الكبير  االستثمار  إلى  ويحتاج  الوطني، 
واألطر  البشرية  املوارد  توفير  عبر  فيه، 
االهــتــمــام  ألجــل  املتخصصة  ــة  ــالزم ال
إلى  مشيرا  الصغرة،  والفئات  بالقاعدة 
أن هناك إشكالية أخرى تكمن في غياب 
الرواتب  ومسألة  واملؤطرين،  املكونني 
العمل  على  تحفزهم  ال  التي  الهزيلة 
مع  للعمل  وتدفعهم  التكوين،  مراكز  في 
أجورا  تقدم  ال  األندية  ألن  العصب  فرق 

مشجعة للعمل معها.

لغز إخفاق المنتخب 
من  الكثير  لدى  املطروح  السؤال  يظل 
املغاربة: ملاذا يفشل املنتخب الوطني في 
الوصول إلى أدوار متقدمة في الكؤوس 
منتخبات  أمام  يتعثر  وملاذا  اإلفريقية؟ 
يكون  لكي  ينقصه  الــذي  ومــا  عــاديــة؟ 
مثل املنتخب املصري أو الكاميروني أو 
السنغالي، خاصة وأن جميع اإلمكانيات 

متوفرة له؟
أن مــســؤولــيــة  مــومــن،  ــرى حــســن  يـ
الجامعة امللكية تكمن في اختيار املدرب، 
لكن  العقد،  معه  وقعت  مــن  هــي  ألنها 
الوطني  للفريق  توفرها  التي  الظروف 
احترافية،  بطريقة  وتدبر  مثالية  تظل 
معتبرا أن املشكل ليس فقط في املجموعة 
أو في املدرب، بل يجب فتح نقاش حول 
وملــاذا  الثاني؟  ــدور  ال من  نقصى  ملــاذا 
يتعثر   1976 منذ سنة  الوطني  املنتخب 
النظر عن  في املباريات املصيرية بغض 
توعية الالعبني أو املدربني الذين تعاقبوا 
عليه، موجها رسالة إلى جميع التقنيني 
نقاش  لفتح  والصحفيني  واملسؤولني 
ينهار  ملــاذا  تساؤل  عن  لإلجابة  وطني 
الفريق الوطني بعدما يظهر بشكل جيد 
في دور املجموعات، قصد معرفة مكامن 

الخلل وتشريح العطب والداء؟
يتعرض  الوطني  املنتخب  أن  وأوضح 
بينما  عليه،  يؤثر  الذي  الضغط  لعامل 
يقدم  الضغط  عليه،  يــكــون  ال  عندما 
مستوى جيدا، مثل ما حصل مع منتخب 

إلى نيجيريا من أجل  الذي سافر   1980
الوصول  من  تمكن  حيث  فقط،  املشاركة 
املركز  واحــتــل  النهائي  النصف  ــدور  ل
منحت  الذي   2004 منتخب  ثم  الثالث، 
بــادو  للمدرب  لحظة  آخــر  فــي  قيادته 
الزاكي، ولم تكن عليه ضغوطات كبيرة، 
والوصول  املفاجأة  خلق  من  تمكن  لكنه 
البلد  تونس  أمام  النهائية  املباراة  إلى 

املنظم.
بدوره، أكد بوشعيب بندرويش، عضو 
تعاني  الذي  املشكل  أن  سابق،  جامعي 
تلعب  أنها  هو  الوطنية،  املنتخبات  منه 
تعتمد  قوية  إفريقية  منتخبات  ــام  أم
العبوها  ويمتاز  والسرعة،  القوة  على 
أجــواء  ويتحملون  البدنية  باللياقة 
نستعني  بينما  ــة،  ــرطــوب وال ــرارة  ــح ال
الثالث  املستوى  من  محترفني  بالعبني 
على الصعيد األوروبي ونلعب بهم أمام 
منتخب  أن  مــبــرزا  ــة،  ــارق األف الالعبني 
فرنسا لم يحقق كأس العالم منذ عشرين 
الالعبني  تكوين  إلــى  اتجه  لذلك  سنة، 
الفرنسية،  التكوين  مراكز  في  األفارقة 
العالم  وبفضلهم تمكن من تحقيق كأس 
2018، لهذا ال يمكن للمنتخب الوطني أن 
بتكوين  إال  اإلفريقية  املنتخبات  يواجه 
العبني محليني في مناطق مثل ورزازات 

وزاكورة وإكدز وطاطا.

الجامعة إخفاقات 
 

منذ تولي فوزي لقجع رئاسة الجامعة 
امللكية املغربية لكرة القدم، ملدة 8 سنوات، 
أي  تحقيق  من  الجامعة  هذه  تتمكن  لم 
نتائج أو إنجازات قارية، سواء بالنسبة 
أو  التكوين  صعيد  على  أو  للمنتخبات 
باإلضافة  التقنية،  لـــإلدارة  بالنسبة 
واضحة  واستراتيجية  رؤية  غياب  إلى 
الجامعة  يجعل  الــذي  األمــر  ومستمرة، 
يحصل  الــذي  الفشل  عن  املسؤولة  هي 
القاري،  الصعيد  على  الوطنية  للكرة 
إمكانيات بشرية  بصفتها وصية وتملك 

ومالية ضخمة جدا.
املغربية  امللكية  الــجــامــعــة  صــرفــت 
 ،2021 إلى   2014 سنة  منذ  القدم  لكرة 
تجهيز  في  سنتيم،  مليار   500 من  أكثر 

وبناء  الرياضية،  واملــنــشــآت  املــالعــب 
ــز الــتــكــويــن، ومــصــاريــف  ــراك بــعــض م
املنتخبات الوطنية، وإعادة هيكلة املركز 
الوطني لكرة القدم باملعمورة، باإلضافة 
واملدربني  التقنية  األطر  مصاريف  إلى 
الجامعة  كما حصلت  وغيرهم.  والحكام 
على دعم من بعض القطاعات الحكومية 
ومن »الصندوق الوطني لدعم الرياضة«، 
ومؤسسة »املغربية لأللعاب والرياضة«، 
أن  إال  الطائلة،  األمــوال  هــذه  رغــم  لكن 
التي أبرمتها الجامعة  التعاقدات  جميع 
كانت فاشلة، سواء مع األطر التقنية أو 

مسؤولي اإلدارة التقنية أو املدربني.
الجامعة،  منها  تعاني  التي  فاملعضلة 
اإلدارة  هي  املختصني،  من  العديد  حسب 
مشروعا  تقدم  لم  التي  الوطنية،  التقنية 
نــاجــحــا مــســتــمــرا، بــعــدمــا تــولــى ناصر 
الخمس  خــالل  عليها  اإلشـــراف  الرغــيــت 
منصبه،  من  إعفاءه  وتم  األولــى،  سنوات 
50 مدربا كانوا يشتغلون  وطرد أزيد من 
الجهوية  والــعــصــب  األنـــديـــة  ــي  ف مــعــه 
الويلزي  بعده  جاء  ثم  التكوين،  ومراكز 
الــذي دخــل في صراعات  روبــرت أوشــن، 
املــغــاربــة، وجــاء بعدة أطر  املــدربــني  مــع 
مدربني جدد  مع  وتعاقد  مغمورة،  أجنبية 
لكن  العمرية،  الفئات  بقي  من  للمنتخبات 
ــدوره،  ب عنه  االستغناء  تــم  األخــيــر،  فــي 
يتعلق  فيما  سواء  مشروعه،  فشل  بسبب 
بتكوين املنتخبات، أو تكوين األطر، لتقرر 
الجامعة بعده تعيني اإلطار الوطني فتحي 
على  لإلشراف  مؤقت  تقني  كمدير  جمال 
عمل  ومواكبة  الوطنية  املنتخبات  متابعة 

املدربني الحاليني.
ومن بني األمور التي تبرز االختالل الذي 
مسألة  هي  امللكية،  الجامعة  منه  تعاني 
األجــانــب،  املــدربــني  مــع  املبرمة  العقود 
حيث أن طريقة فسخ العقود تكلف خزينة 
إلى  االستناد  عند  طائلة  أمواال  الجامعة 
الجامعة  يقيد  الـــذي  الــجــزائــي  الــشــرط 
ويضعها أمام إشكالية كبيرة لفك االرتباط، 
الفرنسي  ــدرب  ــ امل مــع  حــصــل  مــا  ــذا  وهـ
الويلزي  التقني  واملدير  ــار،  رون هيرفي 
روبيرت أوشن، والفرنسي باتريس بوميل 
والبرتغالي  سيموندي،  بيرنارد  ومواطنه 
تم  الذين  الفتيان،  مــدرب  أروســو  جــواو 
على  حصولهم  مقابل  معهم  االرتباط  فك 

تعويضات مالية مهمة.

الملكية  الجامعة  صرفت 
المغربية لكرة القدم منذ 

سنة 2014 إلى 2021، أكثر 
من 500 مليار سنتيم، في 
المالعب والمنشآت  تجهيز 

الرياضية، وبناء بعض 
التكوين، ومصاريف  مراكز 

الوطنية، وإعادة  المنتخبات 
هيكلة المركز الوطني لكرة 
باإلضافة  بالمعمورة،  القدم 

إلى مصاريف األطر التقنية 
والمدربين والحكام وغيرهم. 

كما حصلت الجامعة على 
دعم من بعض القطاعات 

الحكومية ومن »الصندوق 
الوطني لدعم الرياضة«، 

»المغربية  ومؤسسة 
لأللعاب والرياضة«، لكن 

رغم هذه األموال الطائلة، 
إال أن جميع التعاقدات 

التي أبرمتها الجامعة كانت 
فاشلة، سواء مع األطر 

التقنية أو مسؤولي اإلدارة 
التقنية أو المدربين.
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للنقـــاش

التحوالت الديموغرافية 
والمخاوف من مغربة 

سبتة ومليلية 

املحتلتان  ومليلية  سبتة  شهدت 
العديد  العقود األخيرة، حسب  خالل 
تحوالت  اإلســبــانــيــة،  التقارير  مــن 
تزايد  في  تمثلت  نوعية  ديموغرافية 

عدد السكان من أصل مغربي.
اإلسباني  امللكي  املعهد  فبحسب 
ــو«، عـــرف عــدد  ــان ــك ــدراســات »إل ــل ل
السكان من أصل مغربي في الثغرين 
العقود  خالل  مهمة  زيادة  املحتلني، 
األخيرة، حيث انتقلت نسبة املغاربة 
18 في املائة من  في مدينة سبتة من 
 35 إلى   1986 سنة  السكان  مجموع 
في املائة، وفي مليلية انتقلت النسبة 
من 32 في املائة خالل 1986 إلى 45 
قدمها  إحصائيات  حسب  املائة،  في 
أن  توقع  والــذي   ،2014 سنة  املعهد 
أن  إلــى  هــذه  النمو  وتــيــرة  تستمر 
في  املغاربة  السكان  عــدد  يتجاوز 

الثغرين مستقبال عدد اإلسبان.
من  العديد  يطرح  التزايد  وهــذا 
أهمها،  اإلســـبـــان،  لـــدى  املــخــاوف 
واملغربة  األسلمة  من  املزيد  إضفاء 
الثغرين،  داخل  الحياة  مظاهر  على 

مغربيتان  مــديــنــتــان  أنــهــمــا  ــم  رغـ
التوجه  مع  يتعاكس  ما  وهو  أصال، 
أسبنة  إلــى  يسعى  الــذي  اإلسباني 
وجودها  لتعزيز  املدينتني  ــة  وأورب
من  مــخــاوف  يطرح  أنــه  كما  بهما، 
والديني  السياسي  النفوذ  تــزايــد 
لــلــمــغــرب فـــي املــديــنــتــني وتــعــزيــز 
فضال  هــذا  باسترجاعهما،  مطالبه 
السياسية  ــار  األث من  املــخــاوف  عن 
التي  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة 
يمكن أن تخلفها هذه الظاهرة داخل 
الخريطة  على  كالتأثير  الثغرين، 
املحلية  االنتخابات  وعلى  السياسية 
بما ال يخدم مصالح إسبانيا، خاصة 
تصويت  تــزايــد  تسجيل  يتم  وأنــه 
اإلسالمية  ــزاب  األحـ على  املــغــاربــة 
باإلضافة  املحلية،  االنتخابات  في 
خاصة  املغاربة،  عدد  تزايد  أن  إلى 
املناطق  ومغاربة  منهم  املهاجرين 
الناظور  إقليمي  سكان  من  املجاورة 
على  كبيرا  ضغطا  يشكل  وتطوان، 
الخدمات العمومية بالثغرين، والتي 
الخدمات  مع  باملقارنة  األضعف  تعد 
شبه  داخــل  اإلسبانية  األقاليم  في 
يزيد من  اإليبيرية، وهو ما  الجزيرة 
ويؤثر  اإلسبانية،  الحكومة  انتقاد 
االجتماعي  والسلم  التعايش  على 
ــث يــتــزايــد  ــن، حــي ــري ــغ ــث داخــــل ال
العداء  نبرة  وتتصاعد  االستقطاب 
لــأجــانــب، خــاصــة مــن قــبــل سكان 

املدينتني من أصل إسباني.
ومليلية  سبتة  تعرف  باختصار، 
تتمثل  نوعية  ديموغرافية  تحوالت 
فــي تــزايــد عــدد الــســكــان مــن أصل 
داخل  التزايد  هذا  ويفسر  مغربي، 
العوامل،  مــن  بمجموعة  إسبانيا 
عوامل  قسمني:  إلى  تقسيمها  يمكن 
نسبة  ــفــاع  ــارت ب مــرتــبــطــة  داخــلــيــة 
الـــزواج بــني املــغــاربــة وتــزايــد عدد 
املواليد فيما بينهم وسياسة التجمع 
تتمثل  خارجية  وعــوامــل  العائلي، 
مغاربة  عدد  تزايد  وفي  الهجرة،  في 

بالثغرين  املقيمني  املجاورة  املناطق 
خالل  من  يبدو  ما  وعلى  املحتلني، 
الــذي  الجديد  ــحــدودي  ال الــنــمــوذج 
خالل  اإلسبانية  الحكومة  طرحته 
تسعى  فإنها  املاضي،  دجنبر  شهر 
ــواء الــعــوامــل الــخــارجــيــة من  الحــت
خالل الحد من تدفقات املغاربة نحو 
املدينتني، سواء بشكل نظامي أو غير 

نظامي، عبر مجموعة من التدابير.

النموذج الحدودي 
الجديد ومحاولة الحد 
من تدفقات المغاربة 

نحو الثغرين 

الجديد  الحدودي  النموذج  اقترح 
بني  املشتركة  اللجنة  قدمته  ــذي  ال
الحكومة  أنشأتها  والتي  الــوزارات، 
إعادة  لعملية  للتحضير  اإلسبانية 
)بــاب  ومليلية  سبتة  معابر  فتح 
مجموعة  ــار(،  انـــصـ ــنــي  وب ســبــتــة 
على  التي  الــحــدوديــة  التدابير  مــن 
ومن  فيها،  البت  اإلسبانية  الحكومة 
خالل قراءة هذه التدابير، يتبني أنها 
نطاق  وتضييق  تشديد  على  تعمل 
الدخول إلى املدينتني واإلقامة فيهما، 
سواء بالنسبة للمهاجرين أو مغاربة 
املــنــاطــق املـــجـــاورة لــهــمــا، والــذيــن 
يتمتعون بنظام دخول حر للمدينتني.
تسعى  ــيــر  ــتــداب ال مــن  فــالــعــديــد 
ــول  ــن دخـ ــني مـ ــت ــن ــدي لــتــحــصــني امل
املهاجرين غير الشرعيني، عبر تشديد 
للثغرين  الحدودية  املنافذ  مراقبة 
اإلصــالح  أعــمــال  كإنهاء  املحتلني، 
بهما،  املحيطة  السياجات  وتحسني 
عليها  تراهن  التي  اإلصالحات  وهي 
الغير  الــهــجــرة  مــن  للحد  إسبانيا 

هذه  بموجب  تــم  حيث  الــشــرعــيــة، 
السياجات  قدرة  تعزيز  اإلصالحات، 
ــن عــمــلــيــة اقــتــحــام  ــى الـــحـــد مـ ــل ع
للثغرين  الشرعيني  غير  املهاجرين 
جديدة  سياجات  تركيب  خــالل  مــن 
وكذلك  ارتفاعا،  وأكثر  امتدادا  أطول 
الذي  الذكية  الحدود  مشروع  إنهاء 
يقوم على تزويد معبري »باب سبتة« 
بتكنولوجيا  بمليلية  انصار«  و»بني 
حديثة تمكن من التعرف على الوجوه 
من  كل  على  عام،  وبشكل  والهويات، 
يدخل ويخرج عبر هذه املعابر، وهي 
اإلصالحات التي  من شأنها أن تجعل 
في  ولكن  أمانا،  أكثر  املرور  عمليات 
كانت  مما  مرونة  أقــل  الوقت  نفس 
كما صرحت  املعابر  إغالق  قبل  عليه 
من  حيث  اإلسبانية،  الحكومة  بذلك 
الذكية  الــحــدود  تساهم  أن  املنتظر 
تسلل  عمليات  مراقبة  في  بــدورهــا 
املهاجرين غير الشرعيني من املعابر، 
القصر غير  وخاصة األطفال املغاربة 
املصحوبني والذين يتسللون للثغرين 
باالختباء  أو  التهريب  عربات  داخل 
لنقل  املخصصة  الشاحنات  أسفل 
الذين  املهاجرين  وكــذا  البضائع، 
وانتحال  مــزورة  وثائق  يستعملون 
هذا  املدينتني،  إلى  للولوج  الهويات 
فضال عن مراقبة عملية دخول سكان 
الناظور  أقاليم  من  املجاورة  املناطق 
إسبانيا  تسعى  ــي  ــت وال وتــطــوان 
العاملني  في  مستقبال  حصرها  إلى 
عقود  على  يتوفرون  الذين  املغاربة 
وزيــر  ــك  ذل عــن  عبر  كما  فقط،  عمل 
الداخلية اإلسباني في تصريح سابق 
»كادينا سير«، شهر غشت  إلذاعة  له 
املاضي، فضال عن تصريحات مندوبة 

الحكومة اإلسبانية في سبتة. 
الحد  إلى  تسعى  إسبانيا  أن  كما 
الجماعي  الـــدخـــول  عــمــلــيــات  مــن 
خالل  من  املدينتني،  إلى  للمهاجرين 
أمنية  طــوارئ  خطة  وضــع  اقــتــراح 
التي  تلك  قبيل  من  حوادث  ملواجهة 

عندما  املاضي،  ماي  في شهر  وقعت 
سبتة  إلى  املغاربة  من  اآلالف  دخل 

بشكل غير منتظم.
على  الخناق  تضييق  جانب  إلــى 
كما  للثغرين  النظامي  غير  الدخول 
الحكومة  تتجه  ســبــق،  مما  يظهر 
نطاق  تضييق  إلى  أيضا  اإلسبانية 
ــول الــنــظــامــي واإلقـــامـــة في  ــدخـ الـ
املناطق  ملغاربة  بالنسبة  الثغرين 
والذين  ومليلية،  لسبتة  املــجــاورة 
لهم  يسمح  خــاص  بنظام  يتمتعون 
بالدخول إلى املدينتني بدون تأشيرة، 
الصدد،  هذا  في  اللجنة  قدمت  حيث 
من  بالحد  يتعلق  ما  منها  مقترحات 
اإلقامة  مــن  الجهات  هــذه  استفادة 
الدعوة  من خالل  وذلك  املدينتني،  في 
ملراجعة سجالت اإلقامة في الثغرين، 
الخاصة  اللوائح  في  تغيير  وإحداث 
باإلقامة، ملواجهة حاالت التزوير التي 
الحكم  سلطات  وجودها  على  أكــدت 
واقــتــراح  بــل  الثغرين،  فــي  ــذاتــي  ال
إلغاء النظام الخاص الذي تخضع له 
بالدخول  لهم  يسمح  والذي  املدينتان 
تأشيرة،  ــدون  ب ومليلية  سبتة  إلــى 
إسبانيا  تحاول  التي  العملية  وهي 
وذلك  تدريجي،  بشكل  لها  التمهيد 
ــشــروط الــجــديــدة التي  مــن خــالل ال
اقترحتها إلعادة فتح معابر املدينتني، 
على  االقتصار  يتم  أن  في  واملتمثلة 
على  يتوفرون  الذين  املغاربة  دخول 

عقد عمل فقط دون غيرهم.
إلى  إسبانيا  تتجه  باختصار، 
إلى  الدخول  مراقبة  عملية  تشديد 
املغرب  من  املحتلتني  ومليلية  سبتة 
التي  العملية  وهي  فيهما،  واإلقامة 
احتواء  ورائها  من  الهدف  يكون  قد 
التحوالت الديموغرافية التي تعرفها 
في  الزيادة  في  واملتمثلة  املدينتان، 
وذلك  مغربي،  أصل  من  السكان  عدد 
ــادة  ــزي مــن خــالل الــحــد مــن هــذه ال
نحو  املغاربة  تدفقات  من  الحد  عبر 

الثغرين.

بعد تنامي الخوف من
وملـــيلية سبــتة  مغربــة 

خلفيات تبني إسبانيا 
لنموذج حدودي جديد 

الـثـغور المحتلة في 

أطلقت الحكومة اإلسبانية في تقرير لها، ُنشرت 
مضامينه في جريدة »إلباييس« اإلسبانية 

شهر يونيو الماضي تحت عنوان: »خطة عاجلة 
لتجنب االختناق االقتصادي لسبتة ومليلية«، 

مجموعة من التحذيرات تخص الثغرين المحتلين، 
ومن بين هذه التحذيرات، تلك التي تتعلق 

بالتحول الديموغرافي الذي تعرفه المدينتان 
بسبب تدفقات الهجرة وتزايد عدد السكان 

من أصل مغربي مقيمين بالثغرين بطرق غير 
نظامية، حيث حذر التقرير من أن هذا التحول 

الديموغرافي والزيادة في عدد السكان من أصل 
مغربي، تصاحبه زيادة في النفوذ السياسي 

للمغرب. والديني 
 وبعد أشهر قليلة من إطالق هذه التحذيرات، 

أعلنت الحكومة اإلسبانية خالل شهر دجنبر 
الماضي، عن ما يطلق عليه »النموذج الحدودي 
الجديد لسبتة ومليلية« المحتلتان من طرفها، 

وهو نموذج يقوم على مجموعة من التدابير 
تتعلق باإلدارة البحثة للحدود والتغييرات التي 

ينبغي تنفيذها عند المعابر الحدودية بعد عملية 
إعادة فتحها، وهي تدابير تصب في مجملها نحو 
تقييد وتشديد عملية مراقبة الدخول من المغرب 

إلى الثغرين المحتلين واإلقامة فيهما، سواء 
المناطق  بالنسبة لمغاربة  أو  بالنسبة للمهاجرين 

المجاورة للمدينتين، والذين يتمتعون بحق 
الدخول الحر للثغرين، وهو ما يطرح التساؤل 

حول ما إذا كانت إسبانيا تسعى من وراء هذه 
التدابير إلى احتواء التحوالت الديموغرافية التي 
تعرفها سبتة ومليلية من خالل الحد من تدفقات 

المغاربة إليها ؟

حســين إيمــان 

في باحثــــة 
الدولــية العالقــات   

: بقـــلم
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إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

بقرار  مغلقة  احلـــدود  أن  »رغم 
ــار فـــيـــروس  ــتــــشــ حـــكـــومـــي بـــســـبـــب انــ
»كورونا« املتحور، إال أن عملية تهريب 
هذا  مستمرة«..  زالــت  ال  املمنوعات 
ما أكدته التدخالت األمنية األسبوع 
املاضي، حيث مت ضبط كمية ليست 
ضواحي  املهربة  اخلمور  من  بقليلة 
الدرك  عناصر  طرف  من  العرائش، 
ــادر، أن  املــلــكــي، وتـــقـــول بــعــض املــــصــ
كانت لشخص  املهربة  اخلــمــور  هــذه 
باملنطقة،  لــتــرويــج اخلــمــور  مــعــروف 
 700 حــوالــي  بحوزته  ضبطت  حيث 
قــنــيــنــة داخــــــل ســــيــــارتــــه، ومت وضـــع 
من  النظرية  احلــراســة  حتــت  املتهم 
أجـــل تــعــمــيــق الــبــحــث حتـــت إشـــراف 

النيابة العامة املختصة.

ــتــفــويــضــات من  عـــدم مــنــح ال
ــيــس اجلــمــاعــة الــتــرابــيــة  ــرف رئ طـ
ثقته  عدم  على  يدل  لنوابه،  املضيق 
فيهم، رغم أن الساكنة وضعت ثقتها 
صناديق  عبر  املنتخبني  هــؤالء  يف 
االقتراع، لكن حنكة الرئيس وخوفه 
من الوقوع يف زالت التفويضات التي 
قد يستغني من ورائها البعض، دفع 
تفاديا  إيــاهــا  منحهم  عــدم  إلــى  بــه 
الرأي  بينما  بعد..  للمحاسبة يف ما 
من  إقصاء  اعتبر هذا  احمللي  العام 
طرف الرئيس لنوابه من أجل القيام 
القانون  حسب  بهم  املنوطة  باملهام 

الذي يخول لهم ذلك.
تفرد  قــد  اجلماعة  رئــيــس  وكـــان 
يبرر  أن  دون  لنفسه  املهام  بجميع 
ذلك عبر بيان توضيحي للرأي العام 

باملنطقة.

الطريقة  من  املواطنني  من  العديد  يشتكي 
لتطوان،  الترابية  الجماعة  بها  تعمل  التي 
التي  والفوضى  العشوائية  في  واملتجسدة 
وامليزانية  املالية  الــشــؤون  قسم  بها  يتميز 
مصلحة الوعاء الضريبي وتنمية املوارد املالية، 
حيث يتم إصدار إعالن بالرسم للمواطنني الذين 
يستفيدون من األمالك الجماعية العامة مؤقتا، 
لكن هذه الرسوم التي هي عبارة عن نسخة غير 
أصلية وغير مرقمة أو مؤرخة، تطالب املواطنني 
بتأدية هذه الرسوم داخل أجل ال يتعدى أربعة 
بتاريخ  صدرت  املذكورة  الوثيقة  أن  رغم  أيام 
باألمر  املعنيون  بها  وتوصل   ،2021/11/19
حوالي  مرور  بعد  أي   ،2022/01/20 بتاريخ 
اعتبره  مما  صــدورهــا،  تــاريــخ  على  شهرين 

العديد من املواطنني محاولة منها لخنقهم بعد 
وجيز،  ظرف  في  الرسوم  هذه  بتأدية  إلزامهم 
خصوصا وأن املدينة تعيش الجمود في املجال 
الوبائية  الحالة  تداعيات  نتيجة  االقتصادي 
وقانون الطوارئ الصحية، والتي كانت السبب 
املقاولة الصغرى وتراجع  الرئيسي في إفالس 
العديد من  إنتاجها وفصل  الكبرى في  املقاولة 

العمال عن عملهم.
ورغم ذلك، فإن الجماعة الترابية مصرة على 
األمالك  من  والرسوم  الضرائب  جمع  موضوع 
من  العديد  أن  علما  وغيرها،  للجماعة  التابعة 
في  توجد  األسواق،  رأسها  وعلى  األمالك  هذه 
وضعية كارثية بسبب اإلهمال وعدم الصيانة، 
كمعدات  القانونية  الشروط  فيها  تتوفر  وال 

ــارة  إطــفــاء الــحــرائــق ومــخــارج اإلغــاثــة واإلنـ
مدة  منذ  للصيانة  تخضع  لم  التي  العمومية 
برك  إلى  تتحول  التي  املياه  ومجاري  طويلة، 
أن  كما  األمطار،  تساقط  عند  خصوصا  مائية، 
رؤوس  على  بالتساقط  بــدأت  الدكاكني  بعض 
وتفقد  لزيارة  الجماعة  تحرك  دون  مستغليها 

هذه األمالك التي تطالب بالضرائب عنها.
أجل  من  املعنية  الجهات  تدخل  انتظار  وفي 
مراقبة هذه األسواق واألمالك التابعة للجماعة 
فإن  صيانتها،  على  والعمل  لتطوان  الترابية 
الجماعة  رئيس  يناشدون  منها  املتضررين 
حجم  على  والوقوف  بزيارتها  القيام  أجل  من 
املعاناة التي يعانون منها بسبب غياب أبسط 

الشروط املعمول بها في مثل هذه األسواق.

املواطنني  مــن  الــعــديــد  يعد  لــم 
بقسم  يسمعون  الــشــمــال  بجهة 
دوره  غياب  بسبب  الصحة،  حفظ 
التابع  الترابية  الجماعة  داخــل 
املنوطة  الخدمات  لها، واملتمثل في 
املتعلقة  ــة  اإلداريـ واإلجـــراءات  به 
املــفــروض  مــن  حــيــث  بتخصصه، 
الكالب  ملحاربة  بالشوارع  تواجده 
والقطط الضالة، وباألسواق ملراقبة 
واملــواد  واألســمــاك  اللحوم  جــودة 
ــه والــخــضــر،  ــواك ــف الــغــذائــيــة وال
ومنح  األمــــوات  جــثــث  ومــعــايــنــة 
الخدمات  من  وغيرها  الدفن،  إذن 
اليومية  الحياة  تهم  التي  اإلداريــة 

للمواطنني.
الجماعات  بعض  وتعيش  هــذا، 
والعشوائية،  الفوضى  وقــع  على 
رغم  األقــســام  هــذه  غــيــاب  نتيجة 
ــن أجــل  ــروري م ــ أن وجــودهــا ض

الظواهر  ومحاربة  األسواق  ضبط 
غير  والــزيــادة  الغش  من  السلبية 
ومحاربة  األثــمــان  فــي  املــشــروعــة 
الصالحية،  منتهية  الغذائية  املواد 
ال  وأخــرى  السرية  الذبائح  وكــذا 
الصحية،  الــشــروط  فيها  تتوفر 
وغــيــرهــا مــن املــهــام الــتــي تخص 
موته  وبــعــد  حياته  فــي  ــواطــن  امل
املتعلقة  ــق  ــائ ــوث ال )اســتــخــراج 

بالدفن(.
الجماعات تخصص  من  فالعديد 
ميزانيتها  من  كبيرة  مالية  مبالغ 
الضرورية،  غير  املصالح  لبعض 
أهمية  أي  تولي  ال  أنها  حني  في 
ــدور  ال ــم  رغ الصحة  حفظ  لقسم 
عاجزا  يجعله  مما  به،  يقوم  الذي 
للظواهر  والتصدي  محاربة  عن 
هناك  باملقابل،  املذكورة،  السلبية 
من  بالعديد  األقــســام  هــذه  بعض 

الــجــمــاعــات، ورغـــم تــوفــرهــا على 
إال  البشرية،  واملــوارد  اإلمكانيات 
تهتم  وال  الساحة  عن  غائبة  أنها 
بصحة املواطنني، مما جعل معظم 

مزرية،  وضعية  تعيش  األســـواق 
مما يهدد صحة املواطنني، زد على 
ذلك انتشار الحيوانات الضالة في 

جميع األحياء والشوارع.

أقسام حفظ الصحة بجهة الشمال.. مكاتب بدون خدمات

مكناس
مشـــبوهة تحـــمالت  دفــاتر  صيــاغة 

تفتيت ملك جماعة مكناس العام أمام المواطنين

يقة عشوائية إلزام المواطنين بتأدية الرسوم الجماعية   بطر

محسن األكرمين

   
فرناس،  بن  لعباس  شبيه  يولد  زمن  كل  في 
فرناس،  بن  عباس  مثل  ينبغ  قد  مكان  كل  في 
البطولة وينتظر تصفيقات من  يحن للعب دور 
الحقيقة،  لكن  املفتوح..  العرض  صالة  حضر 
في  يسجله  التاريخ  بات  فرناس  بن  عباس  أن 
عدة  له  أن  رغم  املميتة  اإلخفاق  تجربة  خانة 

مخترعات تستحق التوثيق.
هو التاريخ الذي ال يكرر نفسه باالستنساخ، 
اإلخفاقات  صناعة  إلعـــادة  نــمــاذج  يبعث  بــل 
»املعلم  رئــاســة  حكم  فــي  املــدويــة  والسقطات 
السلطات  تمرر  لم  مكناس،  لجماعة  الكبير« 
املحلية صفقة »مجموعة سيتي كلوب« املتمثلة 
بوعماير،  بباب  األوملبي  املسبح  استغالل  في 
ــداث مــنــشــآت ريــاضــيــة  ــ ــيــر وإحـ ــذا »تــدب ــ وك
)من  النقاط  كل  الرياض«..  بمنتزه  وترفيهية 
25 إلى 27( سقطت رغم التصويت باألغلبية؟! 
املحلية  السلطات  من  بمراسلة  االستدراك  وتم 
امللك  يحمي  الذي  التحمالت  دفتر  غياب  توثق 
العام من التفويت، ويفسر الخلط بني الشراكة 
ويأمر  اإلسناد،  في  الشفافية  وغياب  والكراء، 

باإلعادة البطيئة.
العام  امللك  أن  إلــى  نشير  كنا  السبق،  من 
بفوضوية،  يــوزع  وقد  وزع،  مكناس،  لجماعة 
من  ــل  ك تــمــوقــع  وبـــات  للتثمني،  ثــمــن  وبـــال 
يسيل  الرياض«  و»منتزه  األوملبي«  »املسبح 

ومن  املدينة  داخل  من  الفرص  مقتنصي  لعاب 
رئاسة  ننبه  كنا  دائما،  السبق  ومن  خارجها.. 
ما  غير  الكبير(  )املعلم  مكناس  مجلس جماعة 
بنقطة  استثنائية  دورة  تخصيص  إلى  مــرة، 
وموثقيها  املدينة  عــدول  كل  وإحضار  فريدة، 
لجماعة  التريكة«  »زمــام  وتوثيق  إشهاد  على 
الفوضوي،  االستهالك  من  وحمايته  مكناس، 
ومن االنقراض)..(، ولم ال حتى رد االعتبار له 

كقيمة مادية.
جماعة  رئيس  يسلكه  املنحى  نفس  اليوم، 
قانونية،  صيغ  عن  البحث  خالل  من  مكناس، 
لذلك،  العام،  امللك  يفتت  تحمالت  دفتر  وبناء 
يجب أن يعلم الجميع أننا لسنا ضد االستثمار 
امللك  تفويت  ضد  وال  البيئي،  وال  الرياضي 

وعــادلــة،  وشفافة  قانونية  بطرق  العمومي 
وترفيهية  رياضية  منشآت  تفويت  ضد  ولكننا 
الخصوصية«  »سياج  عليها  يقيم  ملن  وبيئية 
ويعلق عليها أثمنة األداء )منتزه باب بوعماير 
منافذ  عن  يبحث  من  كل  ضد  نحن  نموذجا(.. 
الريع )حالل(.. ضد دفتر تحمالت مصادق عليه 
)الدراسة واملوافقة( بهندسة سبقية تتالءم مع 
)عمرو(  احتياجات  وتتنافى مع  )زيد(  مطامع 
بأبخس  العام  امللك  تفويت  ضد  نحن  باملدينة، 

األثمان، أو بـ»بالش للترفيه«.
»كلية  استقطاب  على  نقدر  لــم  بمكناس، 
الرياض«،  بمنتزه  الصيدلة  أو  األسنان  طب 
لتوزيع  األعني  صوب  »الزويتنة«  اليوم  وباتت 
»الوزيعة« غير العادلة تجاه املدينة والساكنة.

وهــذه األســاســيــات واألولــويــات هــي التي 
جماعة  مجلس  وتصورات  تخطيط  عن  تغيب 
ملشاكل  املستعجلة  القراءة  تغيب  كما  مكناس، 
مكناس الكبرى وحصرها )شنو باغي..... باغي 
مجلس  من  اآلتية  الـــدورات  هي  ــم.....(..  ــات خ
)كوبي  بصيغة  واملستنسخة  مكناس  جماعة 
التي  التنمية  هي  واملوافقة،  الدراسة  كولي( 
مكناس،  جماعة  عمل  استراتيجية  عن  تغيب 
والبحث عن اتفاقية )شراكة( مع جامعة املولى 
إسماعيل ألجل إعداد »دراسة حول برنامج عمل 
املدينة  وكــأن   »2027/2022 مكناس  جماعة 
أين  تجد  وال  واملداخيل،  املــوارد  تخمة  تعيش 

تصرف فائض االعتماد املالي !؟    
ــة األكــاديــمــيــة  ــدراسـ ــرة الـ ــك لــن نــنــقــص مــن ف
شأن  من  نقلل  لن  التنموية،  مكناس  الحتياجات 
األساتذة الفضالء في التشخيص واقتراح البدائل، 
ال  وأولــويــات  بسيطة،  احتياجات  ملكناس  ولكن 
تلوي الدراسة والتشخيص عن حصرها، فلمكناس 
الواقعية،  الكرامة  تحقيق  في  تتمثل  أولــويــات 
ظرفية  ملكناس  البسيطة،  املــطــالــب  وإنــســانــيــة 
عمل  برنامج  عن  نبحث  ونحن  التنموي  النكوص 
مكناس  تريده  ما  فكل  عليا،  بمواصفات  جماعة 
اجتماعية  وبتطلعات  الطيبة،  الساكنة  عند  نجده 
والذي  باملدينة  املدني  املجتمع  عند  نجده  مريحة، 
بعد سنة، نجده عند سياسيي  تهميشه سنة  يزيد 
على  االنتخابية  الصناديق  وافقت  الذين  مكناس 
تكليفهم بشأن املدينة، فهل حقا انتخبنا قاصرين ال 
يقدرون على التفكير في أفق تطوير أداء العاصمة 

اإلسماعيلية للمملكة ؟

باحجي
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كواليس  جهوية

تــتاجر  النــافذ والغــرامة لشــبكة  الحـــبس 
في القروض والشيكات 

 سطات 

انطلقت أشغال تشييد حديقة »سفاري« 
ــر،  ــاديــ ــة شـــــرق أكــ ــ ــدراركــ ــ ــود بـــجـــمـــاعـــة الــ ــأســ لــ
نوعها على  األولــى من  هــذه احلديقة  وتعتبر 
املستويني الوطني والقاري، وحسب إعالن مت 
ألكــاديــر،  املــؤديــة  الطريق  مــن  بالقرب  تثبيته 
فــقــد مت الـــشـــروع رســمــيــا يف بــنــائــهــا بــالــقــرب 
مــن حــديــقــة الــتــمــاســيــح، وذلـــك بــهــدف تنويع 
العرض السياحي بأكادير واجلماعات املجاورة 
ــذا املــــشــــروع املـــمـــتـــد عــلــى  ــ لـــهـــا، إذ ســـيـــكـــون هـ
طبيعي  منتزه  عن  عبارة  هكتارا،   25 مساحة 
وبــعــض القطط  مخصص الحــتــضــان األســـود 
البرية املفترسة كالفهود، وسيضم 3 أنواع من 

األسود، األبيض واإلفريقي والبربري.

البحري  والــصــيــد  الــفــاحــة  ــر  قــام وزي
محمد  والــغــابــات،  واملــيــاه  الــقــرويــة  والتنمية 
من  لعدد  ميدانية  بــزيــارة  مــؤخــرا،  صديقي، 
اطلع  تــارودانــت،  بإقليم  الترابية  اجلماعات 
خالها على سير تقدم مشاريع تخص التنمية 
أشــرف  حيث  باملنطقة،  والــقــرويــة  الفاحية 
الوزير والوفد املرافق له، على تدشني مشروع 
وزيـــارة  احلـــوامـــض،  لتعبئة  محطة  تــوســيــع 
تتبع  وكــذا  احلــمــراء،  اللحوم  جتميع  مشروع 
والقروية  الفاحية  للتنمية  مشاريع  وإطــاق 
قام  كما  لإلقليم،  تابعة  جــمــاعــات  عــدة  يف 
اجلهوي  للمكتب  التابع  اجلديد  للفرع  بزيارة 
لاستثمار الفاحي لسوس ماسة بتارودانت.

ناقوس  أكــاديــر  مبدينة  السلطات  دقت 
وارتفاع  »كورونا«  انتشار فيروس  اخلطر بشأن 
املدير  أكد  به، حيث  املرتبطة  الوفيات  حــاالت 
اجلـــهـــوي لــلــصــحــة بــســوس مـــاســـة، أن »هــنــاك 
تــزايــدا مــضــطــردا حلـــاالت اإلصــابــة بــالــوبــاء«، 
15 حالة وفاة على  مشيرا إلى أنه مت تسجيل 
مــســتــوى عــمــالــة أكـــاديـــر إداوتـــنـــان خـــالل هــذه 
13 حالة لم تتلق أو لم تستكمل  املوجة، منها 

كل جرعات اللقاح املطلوبة.

واملصادقة  الدراسة  نقطة  تمت برمجة 
الضالة«  الكاب  لرعاية  »ملجأ  إحــداث  على 
للمجلس  الــعــاديــة  ــدورة  ــال ب ــر،  ــادي أك مبدينة 
اجلماعي ملدينة أكادير، املنعقدة يومه اجلمعة 
4 فبراير، ومن املقرر أن يتم تشييد هذا امللجأ 
5 هكتارات، حيث  على مساحة تقدر بحوالي 
بجماعة  املنتشرة  الــضــالــة  الــكــاب  ســيــأوي 

أكادير واجلماعات املجاورة لها.
وكان احلسني أبو درار، نائب رئيس املجلس 
باملكتب  املــكــلــف  أكـــاديـــر  ملــديــنــة  اجلــمــاعــي 
أن  صحفي،  تصريح  يف  كشف  قد  الصحي، 
ملجأ  لبناء  يستعد  ألكادير  اجلماعي  املجلس 
واجلماعات  بأكادير  الضالة  الكاب  لرعاية 
ــاورة، وذلـــك مبــوجــب اتــفــاقــيــة شــراكــة  ــجـ املـ
أجل  من  والغابات  املياه  مديرية  مع  سيوقعها 

اقتناء العقار.

السبت  مساء يوم  أكــاديــر،  عرفت مدينة 
املاضي، إطالق الشطر األول من الربط باملاء 
التحلية  انطالقا من محطة  للشرب  الصالح 
بإقليم  »الدويرة«  البحرية  باملنطقة  املتواجدة 
اشتوكة أيت باها، حيث ستزود هذه احملطة يف 
أدرار،  شطرها األول، الصهريج املتواجد بحي 
وسيوفر مياها صاحلة للشرب لساكنة املدينة، 
عــلــى أن يــتــم إطـــــالق أشـــطـــر أخـــــرى يف قـــادم 
األســابــيــع، وعـــن أهــمــيــة الــربــط تــقــول مــصــادر 
مــحــلــيــة، أن »اجلـــمـــيـــع يــعــلــم بــــأن الــوضــعــيــة 
املــائــيــة بــجــهــة ســــوس مـــاســـة تـــعـــرف خــصــاصــا 
باجلهة  السدود  ملء  نسبة  وأن  كبيرا، خاصة 
%، ومـــا زاد مــن حـــدة املــشــكــل،   14 تــتــعــدى  ال 
باجلهة،  مناطق  يف  املطرية  التساقطات  قلة 
وانـــعـــدامـــهـــا يف مــنــاطــق أخـــــرى، كــمــا أن ربــط 
املدينة باحملطة، سيحل إشكالية املاء الصالح 
يف  وسيساهم  باملدينة،  نهائية  بصفة  للشرب 

تقوية العرض املائي«.

داء
أص

ســـوسية

سيدي سليمان

الساكنة تحتج على الرئيس المنتخب
 األسبوع

 

  
»زهانة«  حي  سكان  من  العشرات  خرج 
بعمالة  الــغــربــيــة«  بـــ»الــضــفــة  املــعــروف 
أمام  احتجاجية  وقفة  في  سليمان،  سيدي 
ياسني  يترأسه  الذي  البلدي  املجلس  مقر 

الراضي.
االحتجاجية  الوقفة  وشهدت 

املواطنني  من  العديد  مشاركة 
وجمعوية،  حقوقية  وهيئات 
وسائل  ممثلي  إلى  باإلضافة 

اإلعالم باملدينة، وذلك ملطالبة 
للمجلس  املسير  املكتب 

مشكلة  بحل  البلدي 
الصحي  ــصــرف  ال

في هذا الحي.
ــر  ــ ــك ــ ــن ــ ــت واســ
املحتجون تماطل 
املـــنـــتـــخـــبـــني 
ــة  ــويـ ــي تـــسـ ــ ــ ف
هــــذه الــقــضــيــة 

خالل  السابقة  االنتخابية  الــوعــود  رغــم 
خاللها  قدم  والتي  الجماعية،  االنتخابات 
املشكلة،  ــذه  ه بحل  وعـــودا  املــســؤولــون 
وإخراج مشروع هيكلة حي »زهانة« وإقامة 

قنوات الصرف الصحي خالل هذه السنة.
ورفع املشاركون في هذه الوقفة شعارات 
ــاء والــتــهــمــيــش  ــصـ ــدد بــســيــاســة اإلقـ ــن ت
لم  الــذي  البلدي،  املجلس  يمارسها  التي 
حملته  خالل  أطلقها  التي  بوعوده  يلتزم 
البنية  توفير  بينها  ومــن  االنتخابية، 

التحتية وهيكلة األحياء الشعبية.
وساندت فعاليات حقوقية، مطالب 
الشعبية  واألحــيــاء  الحي  ساكنة 
والالمباالة  اإلقصاء  تعيش  التي 
واملسؤولني  املنتخبني  قبل  من 
املحلي،  ــشــأن  ال تــدبــيــر  ــن  ع
الجهات  مــراســلــة  ــرروا  ــ وق
الوصية حتى تتدخل لرفع 
تعاني  ــذي  ــ ال الـــضـــرر 
األحــيــاء  بعض  منه 

السكنية.

اهتراء سوق
 أربعـــاء تيـــسة

 
الحسن العبد

   
عمالة  الــخــيــول،  أم  تيسة،  بمدينة  وأنـــت 
تاونات، تتحسر كثيرا، ال محالة، على ما آل إليه 
الوضع املزري للسوق األسبوعي، أربعاء تيسة، 
األول  الحسن  الراحل  امللك  به  يحل  كان  والذي 
اململكة  أن  العلم  مع  بتيسة(،  )املحلة  ليستريح 
ازدهارا فالحيا وتجاريا نوعيا  املغربية شهدت 
املميزين  األربعاء  بأسواق  سابقة  سنوات  لعدة 
الفقيه  »أربعاء  وهي:  أال  الطاهرة،  التربة  بهذه 
مراكش«،  »أربعاء  وجدة«،  »أربعاء  صالح«،  بن 
الحياينة  قبائل  ألن  فــاس،   - تيسة«  و»أربعاء 
قبل  فاس  ملدينة  وتاريخيا  إداريــا  تابعة  كانت 
إحداث عمالة تاونات، فحبذا لو تتم زيارة ملكنا 
محمد السادس والتي ينتظرها الحياينة بفارغ 
الــواد،  بــرأس  عبو  أوالد  سد  لتدشني  الصبر، 
الطريق  وخاصة  فسد،  ما  إصــالح  يتم  وهكذا 
وأوطــا  ريــاب،  أوالد   - الكعدة  بني  املتواجدة 
املهتري  السوق  بقرب  الـــواد،  رأس  بوعبان- 

املخزي، مدخل تيسة.

تاونات

نور الدين هراوي

   
التلبسية  الجنحية  الغرفة  مؤخرا  بّتت 
الذي  امللف  في  لسطات  االبتدائية  باملحكمة 
بـ»قروض املتيريس« املتابع فيها  بات يعرف 
وغرامات  بمدد  عليهم  وحكمت  أشخاص،   3
ونصف  سنتني  بني  تتراوح  متفاوتة،  مالية 
قدرها  مالية  جزائية  وغرامة  نافذا  حبسا 
الرئيسي،  للمتهم  بالنسبة  درهــم   35000
والثالث  الثاني  املتهمني  بسجن  قضت  فيما 
مالية  وغــرامــة  نــافــذا  حبسا  ونــصــف  سنة 
بعدما  منهما،  واحــد  لكل  درهــم   500 قدرها 
في  متورطون  أنهم  القضائية  للهيأة  تبني 
ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في استعمال 
فيها خارج  والتالعب  مالية  شيكات وقروض 
الضوابط القانونية لفائدة أشخاص يوجدون 
شيكات  حجز  مع  حرجة،  مالية  وضعية  في 
كضمانات على القروض املؤداة لهم من طرف 
الشبكة  ضحايا  أن  حيث  عليهم،  املنصوب 
مكلفة  بــأربــاح  ديونهم  يرجعون  مــا  غالبا 
وابتزازية  احتيالية  وبطرق  جدا،  ومرتفعة 
املنتمي  الشبكة  طرف  من  الشيكات  بتزوير 

أفرادها جميعهم لسطات.
قــررت  »األســـبـــوع«، فقد  وحــســب مــصــدر 

بعد  الثالثة  املتهمني  إدانة  القضائية  الهيأة 
ملف  إثــارة  على  بناء  التحقيقات،  من  شهر 
بعد  الضحايا،  طرف  من  الصغرى  القروض 
طرف  مــن  املنجزة  املحاضر  على  اطالعها 
الضابطة القضائية بسطات، وبعد استماعها 
لدفاع  والشكلية  املوضوعية  الدفوعات  لكل 
لعملية  تعرضوا  الذين  واألشخاص  املتهمني 

النصب ووضعوا شكايات في املوضوع، وكذا 
بإنزال  طالبت  التي  العامة،  النيابة  مرافعة 
نظرا  الثالثة،  املتهمني  على  العقوبات  أقصى 
وإساءتهم  إليهم  املنسوب  الجرم  لخطورة 
ألشخاص في وضعية اجتماعية صعبة بفوائد 
مالية خيالية وبتزوير شيكات على بياض على 

سبيل الضمان، يضيف نفس املصدر.

الناظور

انسحابات بالجملة من نقابة االتحاد المغربي للشغل 
األسبوع

 

  
النقابي  املكتب  أعضاء  من  مجموعة  قدم 
األجــرة  ســيــارات  ومهنيي  سائقي  لقطاع 
اإلقليمي  لالتحاد  املنتمي  الناظور،  بمدينة 
استقالة  للشغل،  املغربي  االتحاد  لنقابات 
جماعية إلى الكاتب اإلقليمي للنقابة ولباشا 

املدينة.
الفرع  من  االستقاالت  عــدد  تزايد  ورغــم 
املكتب  أن  إال  النقابات،  التــحــاد  النقابي 
التي  االنسحابات،  بهذه  مهتم  غير  املحلي 
الــقــرارات  بينها  من  أســبــاب،  لعدة  جــاءت 

الكتابة املحلية املتعلقة  االنفرادية ملسؤولي 
فيها  ترى  قطاعات  عدة  جعلت  أمور،  بعدة 

تدخالت وقرارات تمس بقطاعات أخرى.
السبب  فــإن  نــقــابــيــة،  وحــســب مــصــادر 
الــرئــيــســي فــي مــوجــة االســتــقــاالت هــاتــه، 
دون  القطاعات  بالتدخل في شؤون  مرتبطة 
استشارة القيادات املعنية لكل قطاع، مثل ما 
حصل مع الجامعة الوطنية للتعليم وكاتبها 
إلى  بالغات  إصدار  إلى  اضطر  الذي  العام 
بتغيير  فيها  يخبرهم  اإلدارات،  مختلف 
خاتم الجامعة الوطنية للتعليم، التي يشغل 
فيها مهام الكاتب العام بعد أن تم استعمال 
قبل جهات  مــن  املــهــم  الــقــطــاع  ــك  ذل خــاتــم 
وهم  التعليم  قطاع  باسم  والتحدث  أخرى، 

املنضوي  التعليم  قطاع  لقيادة  ينتمون  ال 
تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة 

لنقابة االتحاد املغربي للشغل.
بمدينة  الــنــقــابــيــة  الــفــعــالــيــات  وتــتــهــم 
سيء  بتدبير  املحلية،  القيادة  الــنــاظــور، 
اآلخرين  آراء  احترام  وعدم  النقابي،  للعمل 
بشكل  قطاعات  عــدة  شــؤون  في  والتدخل 
وال  النقابية  القطاعات  باستقاللية  يمس 

يحترم شؤون واختصاصات اآلخرين.
النقابية  الفعاليات  انسحاب  ويشكل 
املــغــربــي للشغل  ــحــاد  االت لــقــواعــد  ضــربــة 
بمدينة الناظور، وقد يؤدي إلى ضعف العمل 
النقابي ويفسح املجال لتحكم الباطرونا في 

األجراء والطبقة العاملة.

الراضي



العدد: 1593 من 4 إلى 10 فبراير 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

باملركز  الخدمات  انطالق  إعطاء  مؤخرا،  تم 
االســتــشــفــائــي اإلقــلــيــمــي بـــالـــدريـــوش، وفــي 
والحماية  الصحة  ــر  وزي اعتبر  الــصــدد،  هــذا 
االجتماعية أن تدشني هذه البنية الصحية التي 
تم تشييدها بشراكة بني وزارة الصحة ومجلس 
للدريوش،  اإلقليمي  واملجلس  الــشــرق  جهة 
بالجهة  الصحي  العرض  تعزيز  إطار  في  تأتي 
الشرقية، والسيما بإقليم الدريوش، وكذا تأهيل 
املنظومة الصحية ملواكبة األوراش الكبرى التي 
انخرطت فيها بالدنا خاصة في مجال التغطية 

الصحية الشاملة والحماية االجتماعية. 
وأوضح أيت الطالب، أن هذا املستشفى الذي 
مربع،  متر   17850 مساحة  على  تشييده  تم 
درهــم،  مليون   238 قدرها  إجمالية  بميزانية 

وبطاقة استيعابية قدرها 150 سريرا، سيساهم 
في تخفيف العبء املادي والصحي عن املرضى 
عناء  من  املواطنني  سيعفي  كما  اإلقليم،  بهذا 
للعالج  طلبا  أخــرى  مستشفيات  إلــى  التنقل 
على  الضغط  تخفيف  عن  فضال  واالستشفاء، 
باقي مستشفيات الجهة، األمر الذي سينعكس، 
ال محالة، على جودة الخدمات الطبية والعالجية 

املقدمة. 
أطـــرا طبية  ــوزارة رصـــدت  ــ ال أن  وأضـــاف، 
على  للسهر  مؤهلة  وتقنية  وإدارية  وتمريضية 
تقديم الخدمات الصحية بهذا املركز، حيث يضم 
طب  في  أخصائيا  طبيبا  و15  عامون  أطباء   7
الجهاز  والشرايني،  القلب  واملفاصل،  العظام 
الهضمي، النساء والتوليد، التخدير واإلنعاش، 

األطفال،  طب  العيون،  طب  العامة،  الجراحة 
واألشعة  الجلد  طب  والحنجرة،  األذن  األنــف 
و92  صيدلي،  جانب  إلى  الطبية،  والتحاليل 

ممرضا وتقنيا للصحة، و17 إداريا وتقنيا.
االستشفائية  البنية  هــذه  أن  إلــى  يــشــار 
وإدارية،  طبية  ومصالح  أقسام  عدة  من  تتكون 
واإلدارة،  لالستقبال  مصلحة  يــضــم  حــيــث 
الخارجية  االستشفاء  ووحــدات  واملستعجالت 
النهار،  ومستشفى  الوظيفية  واالستكشافات 
باإلضافة إلى وحدة للتوليد واإلنعاش والتعقيم 
والفحص باألشعة، إلى جانب املركب الجراحي 
واملختبر ومصلحة تصفية الدم ومركز الترويض 
للطب،  للجراحة وقسم  الطبي، وصيدلية وقسم 
باإلضافة إلى قسم لألم والطفل ومرافق أخرى.

بوجدة،  العرفان  حي  سكان  ثــار 
ــس مجلس  ــي رئ فـــي وجـــه  غــضــبــا 
تنفيذ  مؤخرا  رفضه  بعد  الجماعة، 
املحكمة  عــن  صـــادر  قضائي  حكم 
اإلدارية يقضي بتوقيف رخصة بناء 

مصحة خاصة داخل حيهم. 
ويرجع سبب تأخر رئيس مجلس 
جماعة وجدة في تنفيذ هذا الحكم، 
املوضوع  في دعوى  البت  إلى حني 
الرائجة أمام املحكمة، وهو ما أثار 
أكدت  التي  الحي،  ساكنة  حفيظة 
مستشارا  أن  سابقا،  شكايتها  في 
استغل  السابق،  باملجلس  جماعيا 
األخيرة،  االنتخابية  الحملة  ظروف 
مصحة  بــنــاء  رخــصــة  بمنح  وقــام 

بهذا الحي. 
ــحــي املــذكــور  وســبــق لــســكــان ال

على  بــتــعــرضــات  ــدمــوا  ــق ت أن 
من  كل  إلــى  الترخيص،  منح 
ووالي  وجدة،  جماعة  رئيس 
عمالة  عــامــل  الــشــرق  جهة 

ــر  ــاد، ومــدي ــجـ وجــــدة أنـ
الحضرية  الوكالة 

مؤكدين  بوجدة، 
أنــــــه مــخــالــف 
املنطقة  لطبيعة 
املــــــوجــــــودة 
لكونها  بــهــا، 
ــخــصــصــة  م
فيالت  لبناء 

سكنية حسب ما هو ثابت في تصميم 
وعليه،  التحمالت،  ودفتر  التجزئة، 
فإن قرار الترخيص يعتبر خرقا 
حسب  الــتــجــزئــة  لتصميم 
مقتضيات  في  وارد  هو  ما 
قانون  من  و58   43 املادتني 

التعمير. 
مـــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
جماعة  أوضـــحـــت 
جميع  أن  ــدة،  وجـ
يجب  التجزئات 
ــر  ــوف ــت ت أن 
قطع  عــلــى 
مخصصة 

من   18 للمادة  تطبيقا  للتجهيزات 
القانون املتعلق بالتجزئات العقارية، 
نسبة  في  الجماعة  حددتها  والتي 
املساحة  من  املائة  في   7 عن  تقل  ال 
القانون  وأن  للتجزئة،  اإلجمالية 
أخــرى  تجهيزات  إضــافــة  يمنع  ال 
بضوابط  املــســاس  دون  للتجزئة 
املشروع  صاحب  أن  مبرزة  البناء، 
احترم الضوابط والتصفيف املثبت. 
املــتــضــرريــن  أن  ــذكــر،  ــال ب جــديــر 
العامة،  النيابة  مــن  كــال  ــوا  راســل
الترابية،  لإلدارة  العامة  واملفتشية 
لفتح  للحسابات،  األعلى  واملجلس 

تحقيق في هذا املوضوع.

تحول األنفاق بجرادة 
إلى ممــرات للهجـرة 

الشــــرعية غـير 
الــطــاقــي والتنمية  قــالــت وزيـــرة االنــتــقــال 
ــة، يف جـــــــواب عــــن ســـــــؤال كــتــابــي  ــتــــدامــ املــــســ
ــو، عـــن املــجــمــوعــة  ــوانــ لــلــبــرملــانــي عــبــد اهلل بــ
الــنــيــابــيــة لـــلـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، أن »مــنــجــم 
ــرادة، يــوجــد داخــل  ــ ســيــدي بــوبــكــر بــإقــلــيــم جـ
املمنوحة لفائدة شركة   5 رخصة امتياز رقم 
عن  رسميا  توقفت  والتي  للمعادن،  »زليجة« 
السبعينات  نــهــايــة  يف  املــنــجــمــي  االســتــغــال 
نتيجة نفاذ االحتياطات الباطنية من املواد 

املعدنية.
موقع  أن  احلكومية،  املــســؤولــة  واعــتــبــرت 
ســيــدي بــوبــكــر بــجــرادة أصــبــح ممـــرا مواتيا 
للهجرة غــيــر الــشــرعــيــة مــن وإلـــى اجلــزائــر، 
الذي  الشيء  املنجمية،  األنفاق  عبر  وذلــك 
ــام،  ــعـ ــرا عـــلـــى األمـــــن الـ ــبـــح يــشــكــل خـــطـ أصـ
وزارتــهــا عملت عــلــى تنفيذ  أن  إلــى  مــشــيــرة 
التنموي  الــبــرنــامــج  يف  املــدرجــة  التزاماتها 
الذي مت إعداده يف سياق التفاعل اإليجابي 
العمومية  والسلطات  للقطاعات احلكومية 

بشأن املطالب التي رفعها سكان جرادة.
6 رخص استثنائية  وقد منحت الوزارة 
ــزنــــك  ــدن الـــــرصـــــاص والــ ــعــ ــغــــال مــ ــتــ الســ
بـــســـيـــدي بـــوبـــكـــر وتـــويـــســـيـــت، قـــصـــد دمـــج 
العمال العشوائيني الذين كانوا يشتغلون 
يف منجم سيدي بوبكر يف إطار تعاونيات 
مــهــيــكــلــة، ورخـــصـــة الســتــغــال الـــرصـــاص 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  باملنطقة  والزنك 
لتعاونيات الفحم احلجري بجرادة، حيث 
مكنت هذه العملية من استفادة العاملني 
ــــن االنــــــخــــــراط يف  ــذه الـــتـــعـــاونـــيـــات مـ ــهــ بــ
الضمان االجتماعي والتأمني عن حوادث 

الشغل، والذين بلغ عددهم 230 عاما.

إطالق خدمات المركز االستشفائي اإلقليمي بالدريوش 

مراكش

كواليس  جهوية

الدار البيضاء

مجلــس جماعــة وجدة فــوق القــانون 

الجـــفاف والســــياحة  بيـــن 

أوقـات عصيـبة تمر منـها عاصـمة البهـجة
األسبوع

 

  
الصناعية  بــاملــنــطــقــة  ــة  شــرك ــامــت  ق
 86 بطرد  البيضاء،  بالدار  السبع  عني 
االجتماعية  ظروفهم  مراعاة  دون  عامال 

واملعيشية.
ونـــظـــم الــعــمــال املــــطــــرودون وقــفــة 
احتجاجية رافعني شعارات تندد بتماطل 
مستحقاتهم  صــرف  فــي  الشركة  إدارة 
 4 من  أزيــد  منذ  بذمتها  العالقة  املالية 
أيضا على طردهم من  أشهر، واحتجاجا 
صندوق  في  بهم  التصريح  وعدم  العمل 
في  اشتغالهم  رغم  االجتماعي  الضمان 

املصنع ألزيد من 30 سنة.
املشكل  تسوية  الشركة  إدارة  ورفضت 
للعمال وتمكينهم من  أو تقديم مقترحات 
لديهم  وأن  خاصة  املالية،  مستحقاتهم 
مما  شهرية،  وواجــبــات  وأطــفــاال  ــرا  أس
أهلهم  رفقة  والضياع  للتشرد  يعرضهم 

وأبنائهم.
ومــواصــلــة  التصعيد  الــعــمــال  ــرر  وقـ
االحتجاج، وذلك للضغط على إدارة الشركة 
وأوضــاعــهــم  أمــورهــم  تسوية  ــل  أج مــن 
التي  التعويضات  وصــرف  االجتماعية 

الزالت عالقة لديها منذ عدة أشهر.
وينتظر العمال تدخل السلطات الوصية 
إنصافهم،  أجــل  مــن  الشغل  ومندوبية 
أجل  من  الشركة  إدارة  مع  حــوار  وفتح 
تأزيم  زاد تأخرها من  التي  صرف األجور 

وضعيتهم االجتماعية واملادية.

طـرد 86 عـامال بـعد 
قضائـهم 30 سـنة

الخـدمة مـن 
عزيز الفاطمي

 

  
ال يخفى على أهل مراكش وزوارها ما تمر منه 
عصيبة  أوقــات  من   الحمراء وأحوازها  املدينة 
وما  الحيوية  القطاعات  أهم  على  بظاللها  أرخت 
الغذائي،  األمن  توفير  في  قصوى  أهمية  من  لها 
وفرص الشغل كالفالحة والسياحة بكل مكوناتها، 
الجاف  املوسم  لهذا  املناخية  الظروف  كما ساهت 
منطقة  تكون  وبــذلــك  الــعــام،  الــوضــع  تــأزيــم  فــي 
انعكس  وقد  املتضررة،  املناطق  أكبر  من  الحوز 
وحقينة  املائية  الفرشة  على  سلبا  األمطار  شح 
السدود التي تعرف تراجعا مهوال في نسبة امللء، 
مراكش  طني  األزمـــة وزاد  تعميق  في  ساهم  مما 
بلة، مما فرض على الجهات املعنية وضع مخطط 

استعجالي لتصحيح تداعيات األزمة.
وفي هذا الصدد، أصدر نبيل قسي لحو، والي 
قرارا  مراكش،  عمالة  عامل  أسفي  مراكش  جهة 
الظهير  على  بناء   ،2022.01.26 بتاريخ  عامليا 
 25 بتاريخ  الــصــادر   1-75-168 ــم  رق الشريف 
1977، واملتعلق  فبراير   25 لـ  املوافق   1397 صفر 
بالظهير  تعديله  تم  كما  العمال،  باختصاصات 
 26 بتاريخ   1-93-283 رقم  قانون  بمثابة  املعبر 
ربيع األول 1414 املوافق لـ 06 أكتوبر 1993، حيث 
 )1 وهي:  بنود  سبعة  على  العاملي  القرار  ارتكز 
 )3 املقنن.  االستهالك   )2 املاء.  لترشيد  إجــراءات 
النجاعة املائية داخل اإلدارات واملباني العمومية. 
5( تقنني  4( االستعماالت الصناعية والسياحية. 
استعمال املياه الجوفية. 6( يعهد إلى لجنة عمالة 
دقيق  بتتبع  املحلية  والسلطات  للماء  مراكش 
مفعول  يبدأ سريان   )7 القرار.  بنود هذا  الحترام 

هذا القرار العاملي ابتداء من تاريخ توقيعه.
أما على مستوى الوضع السياحي، الذي يعتبر 
اقتصادها  ومحرك  للمدينة  الرئيسي  النشاط 
ــن املــؤســســات الــفــنــدقــيــة واملــطــاعــم  انــطــالقــا م
فقد  السياحيني،  والنقل  واإلرشـــاد  ــازارات  ــب وال
أقدمت جل مكونات هذا القطاع على تنظيم مسيرة 
بشارع  مرورا  املدينة  شوارع  أهم  حاشدة جابت 
محمد الخامس في اتجاه مقر والية جهة مراكش 
ورسائل  قوية  شــعــارات  خاللها  رفعت  أســفــي، 
الحدود  بفتح  للمطالبة  املعنية  للجهات  مباشرة 
الوطنية من أجل تحريك عجلة القطاع السياحي، 
األسر  من  للعديد  رزق  مصدر  بمثابة  هو  الــذي 
ما  أقل  التي تمر من ظروف اجتماعية   املراكشية 
األزمة  وعمق  مأساوية،  أصبحت  أنها  عنها  يقال 

يمكن  وال  السياحي،  القطاع  مكونات  إال  تدركه  ال 
الجانب  عن  الكالم  دون  السياحة  عن  الحديث 
أمنية  تنظيم حمالت  تشهد  التي  باملدينة،  األمني 
النقط  على  التركيز  مع  املناطق  بمختلف  مكثفة 
أمن  السوداء، كما نسجل تجاوب مسؤولي والية 
مع  جدية،  بكل  املواطنني  شكايات  مع  مراكش 
للمدينة  الجغرافية  الرقعة  اتساع  أن  إلى  اإلشارة 
تستدعي  وأزقتها،  ألحيائها  والطبيعة املعمارية 
لتغطي  الــجــديــدة   الرقمية  التقنيات  توظيف 
األمنية  لألجهزة  يتسنى  حتى  املدينة  أركان  جل 
القضاء  وبالتالي،  قيام  أحسن  بواجباتها  القيام 
أنواعها خدمة  بشتى  اإلجــرامــيــة  األفــعــال  على 
للمواطنني والسياح األجانب وحفاظا على سمعة 

العاصمة السياحية للمملكة. 

عزاوي
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فضيحة.. الجـواز مقـابل الدقـيق

كواليس  جهوية

أســفي

الوطنية للشرطة  الفرقة 
القضائية تحقق مع 

العــمـــدة 
األسبوع

  

  
أفــــادت مــصــادر مــطــلــعــة، أن مــصــالــح الــفــرقــة 
مبدينة  ستحل  القضائية،  للشرطة  الوطنية 
أســـفـــي مـــن أجــــل الــتــحــقــيــق يف قــضــيــة اقــتــاع 
أشــجــار بــســيــدي بـــوزيـــد، واالســتــمــاع إلـــى بعض 
املجلس  رئيس  رأسهم  على  احملليني  املسؤولني 
الــبــلــدي، والــرئــيــس املــكــلــف بــاملــســتــودع الــبــلــدي 

ومصلحة اجلماعة املرتبطة بالقضية.
وحــســب نــفــس املـــصـــادر، فـــإن فــتــح حتقيق يف 
بــنــاء على شكاية  يــأتــي  اقــتــاع األشــجــار  قضية 
تــقــدم بــهــا فـــرع اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــدفــاع عن 
ــة الــنــيــابــة  حـــقـــوق اإلنـــســـان بــاملــغــرب إلــــى رئـــاسـ
الــعــامــة بــالــربــاط والــوكــيــل الــعــام لـــدى محكمة 
االستئناف بأسفي، بعد قيام جهات ما باجتثاث 
مــجــمــوعــة مـــن أشـــجـــار الــكــالــيــبــتــوس بــالــطــريــق 

املؤدية حلي سيدي بوزيد.
احلقوقية  للجمعية  احملــلــي  الــفــرع  قــام  وقــد 
بــزيــارة إلــى الــطــريــق الــتــي تــوجــد داخـــل املــجــال 
احلضري، والحظ بقايا اقتاع مجموعة كبيرة 
ــارخ عــلــى الــبــيــئــة،  مـــن األشـــجـــار، يف اعـــتـــداء صــ
وأن  السيما  اجلــمــاعــات،  لــقــوانــني  مخالفة  ويف 
لبيئة  يشكل حماية  األشــجــار  الصنف من  هــذا 

املدينة من التلوث وحتافظ التوازن الطبيعي.
الــــتــــواصــــل  نــــشــــطــــاء يف مــــــواقــــــع  وانـــــتـــــقـــــد 
ــار قــــرب مــنــطــقــة  ــجــ االجـــتـــمـــاعـــي، اقـــتـــاع األشــ
ــوزيــــد، مــحــمــلــني مـــســـؤولـــي اجلــمــاعــة  ســـيـــدي بــ

احلـــضـــريـــة مـــســـؤولـــيـــة مــا 
يــــحــــصــــل فـــــــــوق تـــــــراب 
ــنــــة ومــحــيــطــهــا،  املــــديــ
الهدف  عن  متسائلني 
مـــــن اقـــــتـــــاع عــــشــــرات 
لتشييد  هل  األشــجــار، 
مـــشـــاريـــع جــــديــــدة أم 

جتزئات سكنية ؟

الراشيدية

األسبوع
  

  
واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  تعرف 
لجامعة  والتابعة  ملول،  بأيت  واالجتماعية 
ابـــن زهـــر، صــراعــات وخـــافـــات، وتــبــادل 
ومسؤول  واألســاتــذة  األطــر  بني  االتهامات 

بالكلية.

وعلى إثر ذلك، طالب املكتب املحلي للنقابة 
في  تحقيق  بفتح  العالي،  للتعليم  الوطنية 
االقتصاد  شعبة  أســاتــذة  بها  تقدم  شكاية 
اختاالت  بوجود  تتعلق  العميد،  نائب  ضد 
املقدمة  الشكاية  هذه  على  ووقع  وتجاوزات، 
أستاذا،   21 الجامعة،  ورئاسة  العميد  إلى 
مشاكل  عدة  في  تتخبط  »الكلية  أن  معتبرين 
واختاالت تدبيرية، إلى جانب شبهات تتعلق 

بتزوير النقط«.
بباغ  الكلية  إدارة  خرجت  جانبها،  من 

تكذب فيه االتهامات التي تطال نائب العميد 
أنها  معتبرة  البيداغوجية،  بالشؤون  املكلف 
وباطلة،  الصحة  من  لها  أساس  ال  اتهامات 

وتهدف إلى تغليط الرأي العام.
بدورهم، خرج رؤساء كل الشعب )القانون، 
ببيان  واالقـــتـــصـــاد(،  الـــخـــاص،  ــانــون  ــق ال
بخصوص  نشره  تم  »مــا  أن  فيه  يعتبرون 
مجرد  التربوية،  واألطــر  الكلية  عميد  نائب 
وتنشر  املؤسسة  سمعة  تستهدف  أكاذيب 

إشاعات مغرضة«.

اتهامات متبادلة بين أساتذة ونائب عميد الكلية أيت ملول

األسبوع
 

  
في  متفرقة  بمناطق  القياد  بعض  فرض 
املواطنني  على  وزاكــورة،  الراشيدية  إقليم 
»جواز التلقيح« مقابل االستفادة من الدقيق 
املدعم، مما خلف سخطا كبيرا في صفوف 

الساكنة والفعاليات املدنية والحقوقية.
بإقليم  بوذنيب  منطقة  نساء  وخرجت 
مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  في  الراشيدية، 
الباشوية، للمطالبة بالحصول على الدقيق 
املدعم دون شرط جواز التلقيح، مستنكرات 
لقمة  من  الفقراء  يحرم  الذي  الباشا  قرار 

الخبز.
»تصرف  أن  باملنطقة،  اعتبر نشطاء  وقد 
بمناطق  املــحــلــيــة  الــســلــطــات  مــســؤولــي 
بالراشيدية،  وبوذنيب  بزاكورة،  تمكروت 
ظلم في حق الطبقة الفقيرة داخل املجتمع، 
مقابل  التلقيح  على  إجــبــارهــا  أجــل  مــن 

االستفادة من الدقيق املدعم«.
»املواطنني  أن  حقوقية  فعاليات  وقالت 
ــورة وتــنــغــيــر وإقــلــيــم  ــ ــ فـــي مــنــطــقــة زاك
في  والشطط  الحكرة  يعيشون  الراشيدية، 
لابتزاز  ويتعرضون  السلطة،  استعمال 

الذي  املدعم  الدقيق  على  الحصول  مقابل 
اعتادوا على الحصول عليه خال السنوات 
»حرمان املواطنني من  املاضية«، وأضافت: 
الدقيق املدعم في مناطق تعرف الفقر املدقع، 
والبرد القارس، وضع العديد من األسر في 
على  حصولها  عدم  بسبب  مزرية  وضعية 
املؤونة من السلطات، التي ربطت االستفادة 

بضرورة التوفر على جواز التلقيح«.
زاكـــورة  أبــنــاء منطقة  أحــد  ــد خــرج  وق

يشتكي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
بسبب  املواطنون،  له  يتعرض  الذي  الظلم 
االنتهاكات التي يقوم بها ممثلو السلطات 
الثالثة  الجرعة  يفرضون  والذين  املحلية، 
مشيرا  واملسنني،  املرضى  على  اللقاح  من 
إلى أن شقيقه حرم من الحصول على جواز 
الجرعة  يرفض  املريض  والده  لكون  السفر 
بعد  صحية  بعاهة  إصابته  بعد  الثالثة، 

التلقيح الثاني.

ظاهرة البناء العشوائي تكتسح 
جماعــة مــوالي عبــد اهلل

الجديدة

 
األسبوع

   
العشوائي  البناء  وتيرة  ارتفعت 
بشكل كبير في دواوير جماعة موالي 
عبد هلل، التابعة لقيادة أوالد بوعزيز 
الفوضى   عمت  حيث  الجديدة،  إقليم 
العديد من الدواوير مثل أوالد ساعد، 
الغضبان،  دوار  البحارة،  املنادلة، 

وطرق الحي الصناعي.
سكنية  محات  وتشييد  بناء  وتم 
غياب  فــي  الرئيسية  الطريق  قــرب 
املحلية،  السلطات  قبل  من  املراقبة 
ــطــرف عــمــا يحصل  ال الــتــي تــغــض 
داخل الجماعة الترابية من استفحال 
جميع  على  العشوائي  للبناء  كبير 
االتجاهات واملستويات، بشكل يطرح 
عــدة تــســاؤالت حــول أســبــاب غياب 

الدور الرقابي؟
ظهور  مــؤخــرا  املنطقة  وشــهــدت 
العشوائية  املــســاكــن  ــن  م الــعــديــد 
قام  مــن  هــنــاك  أن  حيث  الــجــديــدة، 
الجماعة،  بــتــراب  طــوابــق  بتشييد 
محات  بتشييد  ــام  قـ ــن  م ومــنــهــم 
تجارية بدون توفرهم على تراخيص 
وأن  خاصة  املسؤولة،  الجهات  من 
هــذه  فــوقــهــا  شــيــدت  الــتــي  املنطقة 
أراضــي  تعتبر  العشوائية  املباني 

فاحية غير صالحة للبناء.
ونددت فعاليات جمعوية وحقوقية 
بالفوضى التي تعرفها جماعة موالي 
للسكان  السماح  خال  من  هلل،  عبد 
املساطر  احترام  دون  مساكن  ببناء 
الداخلية  وزارة  مطالبة  القانونية، 
والتحقيق  للتفتيش  لجان  بإرسال 
في خروقات البناء العشوائي، داعية 
بدوره  تحقيق  فتح  إلى  اإلقليم  عامل 

في ما يجري بهذه املنطقة.

كموش

األسبوع

   
بمدينة  املحلية  السلطات  أقدمت 
سا، على هدم دوار البراهمة ضواحي 
تــراب  فــي  يقع  والـــذي  ســا،  مدينة 
جماعة عامر القروية، حيث شرعت في 
املنطقة  في  الواقعة  »البراريك«  هدم 
وذلــك  »بــراكــة«،   1300 تبلغ  والــتــي 
دور  على  القضاء  برنامج  إطــار  في 
»الكاريان«  سكان  وترحيل  الصفيح 

إلى تجزئات سكنية.
ــإن  ــعــة، ف ــادر مــطــل ــصـ وحـــســـب مـ
الهدم،  سبقت  التي  اإلحصاء  عملية 
قبل  من  وتاعبات«  »اختاالت  عرفت 
بتسجيل  قاموا  الذين  السلطة  أعوان 
لكي  املنطقة  ــن  ع ــاء  ــرب غ أشــخــاص 
اإليــواء،  إعــادة  عملية  من  يستفيدوا 
في  يقطنون  آخرين  إقصاء  تم  بينما 

الدوار منذ سنوات.
وأضافت أن بعض السكان تعرضوا 
يتوفرون  أنهم  رغم  واإلقصاء  للظلم 
ــي الـــــدوار، حــيــث تم  ــازل ف ــن عــلــى م
استبعادهم من اإلحصاء الذي تم خال 
الوباء،  وذروة  الصحي  الحجر  فترة 
والتي لم يستطع خالها بعض سكان 
اإلحصاء  فترة  خال  الحضور  الدوار 

بسبب منع التنقل بني املدن.
وقد قدم عشرات املتضررين مراسلة 
فيها  يشتكون  سا،  عمالة  عامل  إلى 
مشروع  من  االستفادة  من  إقصاءهم 
بعد  »البراهمة«  الصفيح  دور  قاطني 
هدم بيوتهم دون تعويضهم، رغم أنهم 
يقطنون في املنطقة منذ عدة سنوات، 
املحلية  السلطات  أن  إلــى  مشيرين 
من  كبير  عدد  إحصاء  بعملية  تقم  لم 
بسبب  بالدوار  تقطن  التي  العائات 
عدم تواجدهم في مساكنهم خال فترة 
اإلحصاء وفترة »كورونا« سنة 2020.

عامل  املتضررون  املواطنون  وطالب 
من  إنصافهم  قصد  بالتدخل  املدينة، 
بعد  له  تعرضوا  الذي  والظلم  الحيف 
الئحة  من  واستبعادهم  بيوتهم  هــدم 
إعــادة  عملية  من  املستفيدين  إحصاء 
اإليواء، والتدخل لتفادي تشريد أسرهم 
في الشارع بعد حرمانهم من السكن في 
بيوتهم خال هذه الفترة الصعبة التي 
تعرف أزمة اقتصادية خانقة في الباد.

قيام  جمعوية  فعاليات  وانــتــقــدت 
الصفيح  دور  بهدم  املحلية  السلطات 
تعرف  والــتــي  الجائحة،  فترة  خــال 
لكراء  وأطفالهم  لألسر  كبيرة  صعوبة 
منازل لاستقرار، والحفاظ على تمدرس 
التعليمية،  املــؤســســات  فــي  أبنائهم 
التي  املادية  اإلكراهات  إلى  باإلضافة 
ــم وضــعــيــة الــعــائــات  ــأزي تــزيــد مــن ت
إلى  املسؤولة  الجهات  داعية  املشردة، 
استقرار  تضمن  اجتماعية  مقاربة 

األسر قبل محاربة دور الصفيح.

اختالالت في إعادة إيواء ساكنة دور الصفيحســــــال

األسبوع

بمنطقة  زراعية  مستودعات  في  مهول  حريق  مؤخرا،  شب 
تيكوين بأكادير، أدى إلى خسائر مادية كبيرة بالنسبة للشركات.

أربــع  بواسطة  املدنية  الوقاية  عناصر  تدخلت  وقــد 
شاحنات من أجل محاصرة الحريق، وبمشاركة متطوعني 
بشكل  النيران  انتشرت  بعدما  املنطقة،  مــن  وفــاحــني 

النخيل  أشجار  واكتسحت  الــريــاح،  قــوة  بسبب  سريع 
واملستودعات.

الحريق  زحف  إيقاف  في  املدنية  الوقاية  تدخل  وساهم 
إلى  يمتد  أن  ــاد  وكـ ســاعــتــني،  ظــرف  فــي  انتشر  ــذي  الـ

مستودعات صناعية أخرى بمنطقة تيكوين.
يرجح  النيران  اندالع  أسباب  فإن  محلية،  مصادر  وحسب 
أن لها عاقة بموجة الرياح القوية التي تضرب املنطقة، حيث 
املغروسات،  من  كبيرة  مساحات  إتــاف  في  الحريق  تسبب 

وخسائر مادية في املستودعات.

حريق مهول يخلف خسائر مادية في مستودعات صناعية أكادير



ــرات  ــ ــائ ــ ــى مــــن ط ــلـ عـ
في حي  ــرون،  ــســاف ي رفــيــعــة 
أفخم  ــي  ف يــعــســكــرون،  راق 
بأكالت  يستقرون،  الفنادق 
و»شهيوات« مغربية ينعمون، 
ــة رفــيــعــة  ــيـ ألـــبـــســـة ريـــاضـ
يومي  بــمــصــروف  يـــرتـــدون، 
جماهير  قبل  يتمتعون، من 
كل  ومــع  يشجعون،  عريضة 
وال  يقنعون  مــا  ــادرا  نـ ذلـــك، 

يفرحون الشعب املغربي.
يــراجــع  ألن  الــوقــت  ــان  حـ

أوراقهم،  القدم  كرة  بجامعة  املسؤولون 
اإلسراف  يخص  فيما  ترتيباتهم  ويعيدوا 
منتخبات  مصاريف  تعرفه  الذي  والتبذير 
تعرفها  التي  ــة  األزم ظل  في  الــقــدم،  كــرة 
البطالة،  ازديــاد  في  تتمثل  والتي  بالدنا 
بسبب  املعيشة،  وغــالء  األمــطــار،  ــدرة  ون
غالء املحروقات وتضرر مختلف القطاعات 
بسبب  والسياحية  والتجارية،  الصناعية، 

جائحة »كورونا«.
ــت كــذلــك مــن أجـــل إنــصــاف  ــوق جـــاء ال
ألعاب  وخصوصا  ــرى،  األخـ الــريــاضــات 
عديدة  لسنوات  بالدنا  التي شرفت  القوى 
في املحافل والتظاهرات الرياضية القارية 
لها  االعتبار  إعــادة  من  فالبد  والعاملية، 

وللمهتمني بها.
بالده  منتخب  يرى  أن  يكره  منا  أحد  ال 
اإلفريقية  دائما بالكؤوس  متوجا  قويا 
نعيش  أن  لكن  العالم،  كأس  حتى  ال  ولم 
سنة،   45 طيلة  والتذمر  والقلق  النكسة 
الشك  يبعث  فهذا  لقب،  أي  إحــراز  دون 
والريبة في الجهاز بأكمله، اعتبارا للراتب 
والظروف  واملساعدين،  للمدربني  الخيالي 
منها  يستفيد  فيها التي  واملبالغ  الجيدة 
يسمى  ما  فهذا  تظاهرة،  كل  في  الالعبون 
بهدر املال العام في مجتمع تنخره البطالة 

والفقر والغالء.
بالدرجة  االعتماد  هو  اآلن،  نريده  ما 
وتعزيز  املحليني،  الالعبني  على  ــى  األول
املــنــتــخــب وتــطــعــيــمــه بــأجــود الــالعــبــني 
من  كله  املنتخب  تجربة  ألن  املحترفني، 

املحترفني لم تعط أكلها ملرات 
عديدة، حيث سئمت الجماهير 
تصريحات املسؤولني املخيبة 
األعذار  تقبل  تعد  ولم  لآلمال، 
لالعبني  املــضــلــلــة  ــة  ــواهــي ال
ينبغي  ال  واملــدربــني، لــهــذا 
اســتــدعــاء كــل مــن هــب ودب 
في  جرى  كما  املحترفني،  من 
الــدورة،  لهذه  إفريقيا  كــأس 
ألن العبني من الدوري املغربي 
ما  تقديم أحسن  باستطاعتهم 
الذين  املحترفني،  بعض  قدمه 
الوطني  النشيد  ترديد  عن  أغلبهم  عجز 
املــغــربــي بــخــالف الــالعــبــني املــصــريــني، 
أمر  الذي  الثاني  الحسن  امللك  هلل  ورحم 
بتخصيص  القدم  كرة  بجامعة  املسؤولني 
أجل  مــن  واملــســؤولــني  لالعبني  حصص 
تم  عندما  الــوطــنــي  النشيد  تحفيظهم 
تلحينه من قبل ملحن فرنسي آنذاك قصد 
ترديده عند بداية املباراة، وكان ذلك عندما 

تأهل منتخبنا إلى كأس العالم سنة 1970  
باملكسيك.

هذا من حيث الرأسمال البشري الكروي، 
أما من حيث املصاريف واالعتمادات املالية، 
وعادية، وفي  بسيطة  تكون  أن  فينبغي 
املتناول على غرار الدول املشاركة، اعتبارا 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  للظروف 
كل  توفر  أن  فائدة  فما  بالدنا..  منها  تمر 
معاملة  تعامل  ــة، وأن  ــي ــوات امل الــظــروف 

خاصة ومميزة وتقول للجماهير عند بداية 
كل دورة أو عند منتصفها »سمحوا لينا ما 
قدرناش نحققوا آمال املغاربة؟«، ترى ماذا 
ستقولون لنا - ال قدر هلل - عند مواجهتكم 
إقصائيات كأس  في  الديمقراطية  للكونغو 

العالم؟
وما يؤزم ويحزن فعال، هو عندما شاهدت 
باملنتخب  جمعتنا  التي  للمباراة  لقطات 
آنفو«،  »فرانس  الفرنسية  بالقناة  املصري 
»محمد  أن  األخبار  مقدم  فيها  قال  والتي 
صالح لوحده فاز على املغرب«، تمنيت أن 
ألن  التعليق،  هذا  الوطني  الناخب  يسمع 
محمد صالح فعال صال وجال كيفما شاء، 
من  مردودة  لكرة  بهدوء  تسجيله  والدليل 
ياسني بونو، ثم هروبه بكرة ألمتار عديدة 
الذي  لزميله  طبق  من  كهدية  وتقديمها 
أركنها في الشباك وبدد بذلك آمال املغاربة 
الذين  النهاية ونحن  ربع  عقبة  في تخطي 
كنا نمني النفس بالتأهل ولو إلى النصف، 
في الوقت الذي عرف فيه  أشرف حكيمي 

وبوفال مراقبة خشنة لصيقة من الالعبني 
املصريني.

أين املحترفني؟ أين العقلية األوروبية؟
املغربية  عقليتنا  تكفينا  لكم:  نقول  لهذا 
لالعبني  املــجــال  وافــتــحــوا  واإلفــريــقــيــة، 
ويتمرسوا  ذواتــهــم  ليثبتوا  ــقــراء  ــف ال
استقدام  عوض  كسابقيهم،  ويستفيدوا 

»أوالد لفشوش«.
»عاش من عرف قدره«.

بآخر  معلق  جمل  رأس  مع  مشاهدة  تواجهت 
جّزار مختص في »كفتة الجمل« بقبة السوق باملدينة 
باستنكار:  وسألته  عنده  فتوقفت  بمكناس،  العتيقة 
بأن  أعلم  كنت  أنني  رغم  الصبور؟  أيها  أصابك  ما 
على حياته..  أتت  قد  والنحر  الجماعي  الذبح  مجزرة 
تمهلت السير وأنا أعد خطوات املشي القصيرة مع ما 
والتي  السوق،  بقبة  الجمل«  »كفتة  جزاري  من  تبقى 
استبدلت تجارتها التقليدية بمالبس عصرية. تذكرت 
بسيدي  األسبوعي  األربعاء  سوق  أيام  السوق،  قبة 
لـ»السكاكني«،  املجاورة  القديمة  الزرع  ورحبة  سعيد، 
بكل وافد قصدها من أجل  املدينة بحق مزهوة  كانت 

التبضع والبيع.. كانت تبدو موسما مصغرا من حج وفود موسم 
املولد النبوي واحتفاالت الشيخ الكامل.

سلعة  على  ومحافظا  وحيدا  الشاب  الجمل  جزار  بقي  اليوم، 
من  الزمن  يكابد  بقي  )للكي(،  الجمل  وشحمة  الجمل«  »كفتة 
حتما  يؤمن  فهو  مرحبة،  بابتسامة  االجتماعية  التغيرات 
السريعة  بالوجبات  واالكتفاء  الذوقية  األجيال  مطالب  بتغير 
في  الجزار  كان  »السندويتشات«..  من  وغيرها  »بوكاديوس« 
اللحم، يناقش بصوت  )قرطة( تقطيع  فسحة راحة خارج منصة 
عالي نتائج كأس أمم إفريقيا، )وخروج منتخب الجارة الجزائر 
مــرارة  شــدة  من  العليا  الدولة  أصــوات  وسكوت  املنافسة،  من 
»بني  قناة  معلق  على  ضدا  املقابلة  يحلل  الجزار  كان  النكسة!( 
سبورت« وهو يتهكم على ممارسات السحر في املالعب اإلفريقية، 
املسحورة،  الكرة  غباء  »إنه  يقول:  العاملية  النقل  كاميرات  وأمام 

والسحر املضاد، والرقاة الشداد في فن سحر التقاف«. 
املميتة  اللقطات  مع صديقه  يتداول  وهو  الجزار  تركت صوت 
رمال  بأبهة  املبتسم  املسكني  الجمل  رأس  عند  وتوقفت  للمباراة، 
الصحراء.. حينها دارت بمخيلتي مشاهد عملية ذبح الجمل نحرا، 
وسفك دمه بالتلذذ، فتيقنت أن الجمل كان في رعب من أمره حني 
رأى السكاكني، وقفت أستمع آلهاته األخيرة ورأسه يخاطبني: لقد 
لقد  النقي..  العشب  املريح، وعشت عيشة رفاهية  غرر بي باألكل 

صاحبوني لعبا، وجريا، وحمولة خفيفة.. لقد أمنت 
مصاحبتهم وانسجمت مع حياتهم، وحتى الحصير 
التي لم يقدر الحمار على حمله، زادوها على ظهري 

وأنا راض بكل طواعية.
في  يبتسم  السريع  النحر  قبل  الجمل  كان  حقا، 
وجه مالكه، والقاتل يداعبه، ويتحني الفرصة املواتية 
لكي يلقي به أرضا ميتا.. فال شيء يصير مستغربا 
الجمل  ابتسم  رفقته!!  تأمن  ممن  القتل  يصدر  حني 
حني صار مضرجا بالدم، حني »فات الفوت«، ابتسم 
وترك نفسه للموت ونهاية األلم أمام أعني من أمروا 

بنحر حلق حياته على عني غرة.
باملآسي  املختلطة  والفرح  السعادة  معاني  هي 
بمكناس  السوق  بقبة  املعلق  الجمل  برأس  عالقة  الزالت  والدماء 
الجمل  »أنا  يعلن:  ركن  في  مكانه  يبارح  ال  وهو  أسبوعني،  ملدة 
املبتسم للموت«. هو الجمل الذي فصلت أطرافه، واحتفظ برأسه 
داللة على أن اللحم هو لحم الجمل األصيل، فيما الجزار الشاب 

لم يخبر زبائنه بأن الجمل قد استنوق قبل الذبح.
السنتني  في سن  يافعا  كان  أنه  يظهر  )رجليه(  »فراقشو«  من 
كان  بل  الحارقة،  الصحراء  رمــال  رجــاله  تطأ  لم  جمل  )لقي(.. 
مسيدا، وسيده يقدم له العلف الضروري ليستطيل جسمه لحما.. 
لكن كيف أمن الجمل الفرح وهو يحضر للذبح؟ كيف لم يفكر في 

الهرب واستسلم للنحر؟
بسمة رأس الجمل أوقفت طفال قد أفزعه املشهد، حني سأل أمه: 
األم،  ابتسمت  من يضحك؟  ومع  املسكني؟  الجمل  برأس  ما حدث 
وتأكدت  ابتسامة،  يستفيض  الجمل  رأس  أن  رؤية  أيقنت  لكنها 
أن عيون الجمل تتبع كل املارة ومن كل الجهات بابتسامة ورؤية 
»فراقش«  من  الفزع  شدة  من  هرولة  األم  هرولت  حينها،  مائلة، 
فرم  عمليات  فــي  كــان  الــجــزار  لكن  الضاحك،  والـــرأس  الجمل 
شحمة  بال  اللحم  لي  »دير  يوصيه:  وهو  الزبائن  ألحد  »الكفتة« 
وزيد لي شوية ديال بوشويط«.. هي عبارات مشفرة ال يفهمها إال 
الراسخون في أكل شواية »كفتة« الجمل في قبة السوق بمكناس.
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األكرمين محسن 

المــدلل  المنــتخب  »محــاربة«  نحــو 

ســكر: بــدون  فنــجان 

حب ال مثـيل لـه

في مكان ما غير بعيد منا، كان أب 
الحياة،  لقمة  كسب  أجل  من  يغامر 
ويعشق  الخيل  ركــوب  يجيد  وكــان 
ابــنــتــه حــتــى الــنــخــاع وهـــو يــراهــا 
بها،  يقوم  تكبر يوما بعد يوم، وفي كل رحلة مغامرة 
يحمل لها دمية من نوع مختلف.. وأكثر رمزية وبهاء 
املحفوف  بالجنون  يتسم  حبا  كــان  سابقاتها..  من 
باملخاوف، لكنه كان حنونا ومجنونا بها فسماها ريم 
نكاية بريم الصحراء الواسعة العينني السباقة في فهم 
الرجل  كان  العيون..  قراءة  منه  وتجيد  الحياة  معنى 
وتطبعا..  طبعا  يرعاها  حنون..  بقلب  زوجته  يعشق 
في  كبيرة  آماال  قلبها  في  ويزرع  مهامه  عن  يحاكيها 

حجم األرض بما حملت وبروح البحر بما عشقت..
يحمله  جميل  كل شيء  تعشق  كانت  الصغيرة،  ريم 
بحفظ  املجنون  األبــوي  الــدفء  بجنون  إليها  والدها 
رعايتها.. كانت تعشقه أكثر من أمها، ألنه كان يفهم كل 
الثمالة  درجات  حتى  بها  متعلق  بها  فخور  معانيها.. 

بل وأكثر..
صغيرة  ــرة  زه بيته  فــي  تنبت  أن  ــدار  األقـ ــاءت  ش
تعانق  الفجر حني  بندى صبيحات  نكاية  ندى  سماها 
لكن  سباتها،  من  وخروجها  الشمس  تفتق  قبل  الورد 
عودة،  دون  األخيرة  رحلته  رحل  رعايتها،  موعد  قبل 
لطاملا  التي  ريمية،  ساخنة  دمعات  رحلته  في  وكانت 
انتظرت دماها الجديدة.. وقطرة الندى لم تعش جنون 
حب  على  ويعيش  السالم  ويخدم  االحترام  يقدس  أب 
شــيء،  كــل  تغير  وضحاها،  عشية  وبــني  ــان..  ــ األوط
الفراق  هــذا  على  كثيرا  حزنت  التي  األم  فأصبحت 
املفاجئ، تلعب الدورين معا، أم وأب، كي تحمي زهرتي 
حكم  وقد  حكما  فيه  القدر  كان  زواج  وثمرة  عمرها 
في  مهامها  أداء  في  واالستمرار  الحياة  بولوج  عليها 
إطار من التعقل والرصانة، وفي تشبث تام بكل مشاعر 
الراحل  زوجها  ثقافة  على  ثقافتها  راكمت  الفضيلة.. 
مثل  ابنتيها  راعية  البعيدة،  سمائنا  في  هنالك  إلى 
لبؤة تحارب الزمن وهي مازالت في مقتبل الحياة غير 
آبهة بكل مشروع زواج تقدم إليها.. فاألرملة تحرسها 
عيون الرجال، كما أعني النساء املنتظرات وقوعها في 
الخطأ.. حتى يلكن بألسنتهن تحرير الخبر وتحويره 
واحدة  أو  لواحد  تمنح  لم  ريم  أم  لكن  فضيحة..  إلى 
هذا املعطى الداكن الالصق بكل امرأة أرملة كانت أو 
مطلقة، بل اهتدت إلى طرق وطرائق الصواب، ودلوف 
واملتخلى  األيتام  رعاية  في  متطوعة  العمل  ــواب  أب
والحزم  والصرامة  األمية  بمحو  االهتمام  كما  عنهم، 
عمرها  وردتي  بتنشئة  منشغلة  محياها،  على  بارزين 
تنشئة سليمة بتألق تربوي وتعليمي كبير وهي التي 

تحيطهن بكل عناية خاصة.
دفاتر الزمن تسير في اتجاه تخطي املنسي الحاضر 
بينهم دوما رغم رحيله املفاجئ.. معتمدة على رصيدها 
رغم  الوطن  تقاليد  مع  املنسجم  والتربوي  العلمي 
أشكال  ملختلف  وتعرضها  الزجاجة  عنق  في  العيش 
التحرش في مجتمع ذكوري يعيش على مذهب الفريسة 
وكل أشكال البهتان والكذب، رغم كل األزمات واملحن، 
قيمة  ذات  ستكون  والجبل  الصحراء  ريم  بأن  مؤمنة 
كبرى تفيد هذا الوطن كما ندى عمرها التي استهوت 

أمها وحضن أمها كما تهوى األشجار قطرات املطر.
كان لريم جد عظيم وقد احتوى األسرة.. كان جنديا 
متقاعدا تعلم معنى الحياة وخبر كل قضاياها فأكمل 
في  منضبطا  وكــان  الــراحــل..  األب  رسالة  الرسالة.. 
بكل  مؤمنا  وكبيرة  صغيرة  كل  على  ساهرا  التوقيت 
فأنسى  الحياة  معنى  خبر  وقــد  الدقيقة  التفاصيل 
التربية  رجل  محل  ليحل  الصغير  األب  رحيل  الجميع 
والتعاون بشكل سحري على االحتواء، وكان رمز الود 
بشموخ  احتمت  التي  األسرة  لهذه  والحنان  والدفء 

جد متسم بنبل العطاء ورونق الحياة.
ــا..  ــي ثــقــافــة ووع الــرجــال  ــن طينة شــمــوخ  جــد م
فرنكوفونيا.. عربيا أصيال.. تهاب منه تخوم الصحراء 
الحياة  معنى  صناعة  على  ومقتدر  قــادر  والبيداء.. 
املتسامح..  للتدين  االنتماء  وروح  أصيلة،  بطقوس 
وأكثر ارتقاء في الحفاظ على بدلته العسكرية النظيفة، 
الوطن..  هذا  وقيم  حوزة  عن  الدفاع  بدلة  تعتبر  التي 
على  الحفاظ  كلماته  مختلف  وكــانــت  أجــيــاال،  ــى  رّب
يعيش  ومهما  الظروف  تتغير  مهما  والقيم  األصالة 
وكان  والقيم..  للمبدأ  مخلصا  الحياة..  متاهات  املرء 
هو والقسم الوطني واملصحف والثقافة بموسوعاتها 

العالية، مثل التوأم.

حينـما يتحـول الجـمل إلـى »كـفتة«..

عبد الهادي بريويك

الهوداني سعيد 

ال أحد منا يكره أن يرى منتخب بالده قويا متوجا دائما بالكؤوس اإلفريقية 
ولم ال حتى كأس العالم، لكن أن نعيش النكسة والقلق والتذمر طيلة 

45 سنة، دون إحراز أي لقب، فهذا يبعث الشك والريب في الجهاز بأكمله، 
اعتبارا للراتب الخيالي للمدربين والمساعدين، والظروف الجيدة والمبالغ 

فيها التي يستفيد منها الالعبون في كل تظاهرة، فهذا ما يسمى بهدر 
المال العام في مجتمع تنخره البطالة والفقر والغالء.
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يسافرون،  رفيعة  طــائــرات  مــن   
الفنادق  أفخم  في  يعسكرون،  راق  في حي 
مغربية  شــهــيــوات  و بــأكــات  يستقرون، 
يرتدون،  رفيعة  رياضية  ألبسة  ينعمون، 
بمصروف يومي يتمتعون، من قبل جماهير 
ما  نــادرا  ذلــك،  كل  ومع  يشجعون،  عريضة 

يقنعون وال يفرحون الشعب املغربي.
حان الوقت ألن يراجع املسؤولون بجامعة 
ترتيباتهم  ويعيدوا  أوراقــهــم،  القدم  كــرة 
تعرفه  الذي  والتبذير  اإلسراف  يخص  فيما 
ظل  فــي  ــقــدم،  ال ــرة  ك منتخبات  مصاريف 
تتمثل  والتي  بادنا  تعرفها  التي  ــة  األزم
وغاء  األمطار،  ونــدرة  البطالة،  ازديــاد  في 
وتضرر  املحروقات  غــاء  بسبب  املعيشة، 
والتجارية،  الصناعية،  القطاعات  مختلف 

. كورونا والسياحية بسبب جائحة 
ــل إنــصــاف  ــك مــن أجـ ــذل ــاء الــوقــت ك جـ
ــرى، وخــصــوصــا ألــعــاب  ــ ــريــاضــات األخ ال
عديدة  لسنوات  بادنا  شرفت  التي  القوى 
القارية  الرياضية  والتظاهرات  املحافل  في 
لها  االعتبار  إعـــادة  مــن  فابد  والعاملية، 

وللمهتمني بها.
باده  منتخب  يــرى  أن  يكره  منا  أحــد  ال 
اإلفريقية  دائــمــا بــالــكــؤوس  متوجا  قــويــا 
نعيش  أن  لكن  العالم،  كــأس  حتى  ال  ولــم 
النكسة والقلق والتذمر طيلة  سنة، دون 
والريب  الشك  يبعث  فهذا  لقب،  أي  إحــراز 
الخيالي  للراتب  اعتبارا  بأكمله،  في الجهاز 
الجيدة  والــظــروف  واملساعدين،  للمدربني 
الاعبون  منها  يستفيد  فيها التي  واملبالغ 
املال  بهدر  يسمى  ما  فهذا  تظاهرة،  كل  في 
والفقر  البطالة  تنخره  مجتمع  في  العام 

والغاء.
بالدرجة  االعــتــمــاد  هــو  اآلن،  نــريــده  مــا 
وتعزيز  املحليني،  الاعبني  على  األولـــى 

باعتاء  املهووسني  بعض  أن  إلى  ننتبه  لم 
دينية  محتويات  تقديم  عن  والعاجزين  املنابر، 
واظبوا  الذين  املصلني  من  الحضور  مستوى  في 
ويواظبون على تنظيم الجلوس وحسن اإلنصات.. 
فبقدر حرص املصلني على األداء التام لكل طقوس 
ومراسيم اإلنصات للوعظ واإلرشاد داخل مساجد 
اململكة، بما فيها اإلنصات لخطبة الجمعة، وبقدر 
امتثال املصلني لألحاديث النبوية الشريفة، التي 
توصي وتؤكد على ضرورة تجنب اللغو، والتزام 
اإلمــام  به  يجود  ملا  باالهتمام  وعقولهم  آذانهم 
آمال  تخيب  ما  بقدر  دينية،  دروس  من  الخطيب 
وانتظارات مجموعة من املصلني، فيصابون بامللل 
ولغو  الديني،  للهراء  ينصتون  وهــم  واإلحــبــاط 
بعض الخطباء، بتناولهم أمورا ومواضيع تافهة، 

في غياب أي أدلة قرآنية أو سنية. 
الدولة  موظفي  كانوا  سواء  هــؤالء،  يدرك  أال 
أو يتقاضون أجورهم من جمعيات أو محسنني، 
وقنوات  كونهم جسورا  في  تتجلى  أن وظيفتهم 
إليصال املعرفة الدينية، وأنهم ليسوا من صناع 
لهم  يحق  وال  مؤرخيها،  من  وال  املعرفة،  تلك 
ألنهم  الدينية،  املعرفة  في  واإلبـــداع  االجتهاد 
ببساطة يعلمون قبل غيرهم، أن كل بدعة ضالة، 

وكل ضالة في النار؟    
عن  املصلني،  أوســـاط  فــي  الحديث  كثر  فقد 
املــســتــويــات الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة واألخــاقــيــة 

املساجد،  وخطباء  أئمة  من  ملجموعة  الهزيلة 
للتموقع  مطيات  الدينية  مهامهم  يتخذون  الذين 
ومصاحبة  والثقافي،  واالجتماعي  السياسي 
املصالح  ورؤســاء  واملنتخبني  السلطات  ممثلي 
ال  الخاصة،  مآربهم  قضاء  أجل  من  العمومية، 
ترسيخ  ومحاولة  أنانيتهم  فرض  في  يترددون 
وال  وأفكارهم  مخياتهم  نسجتها  وبدع  تعاليم 
يقرها  التي  الدينية،  التعاليم  ضمن  لها  وجود 
القرآن )دستور اإلسام( وما صح من األحاديث 
باختاف  درجة صحتها  تختلف  والتي  النبوية، 

املذاهب اإلسامية.   
خطباء  على  يتوفر  املغرب  كان  وإن  لألسف، 
وأئمة واعني وملمني بمهامهم الدينية، فإن هناك 
فئة من خطباء الجمعة يقدمون نماذج ال تستحق 
وظائف  من  املتقاعدين  بعض  ضمنهم  الــذكــر، 
عمومية ومهن خاصة، قرروا في أواخر أعمارهم 
معرفية  بأرصدة  واإلرشاد،  الوعظ  منابر  اعتاء 

محدودة في الدين واللغة والثقافة والتواصل. 
ووعاظ  مرشدين  مجرد  من  تحولوا  بعضهم 
في  يــتــرددون  ال  وفقهاء،  علماء  إلــى  وخطباء 
املصلني،  وقــمــع  لــلــفــتــاوي،  ألسنتهم  ــاق  إطـ
القرآنية،  واآليات  الدينية  لألحاديث  والتأويات 
التي تجادل وتعارض بشأن معانيها علماء الفقه 
والدين، وظلت مفاهيمها موضوع شد وجذب بني 
اإلسام..  فجر  منذ  الدينية  والتيارات  الفصائل 
أن يعلل خطيب جمعة معرفة دينية  فكيف يعقل 
بأحاديث نبوية غير دقيقة، أو ال وجود لها ضمن 
املالكي،  املذهب  لدى  املعتمدة  النبوية  األحاديث 
بأبيات شعرية، وحكم  أن يستدل  يعقل  كيف  بل 
وأمثال شخصيات ال تفقه في اإلسام شيئا، بل 

لم تكن تعرف معنى كلمة إسام؟      
الخطيب  يقول  أن  وذاك..  هــذا  من  األفظع  بل 
)ص(..  »قال هلل تعالى.. وقال الرسول  للمصلني: 
فقيها،  شخصه  الخطيب  يفرض  ــول«..  أقـ ــا  وأن
ويجيز لنفسه إطاق الفتاوي، فتجده يخوض في 
موضوع ديني تضاربت آراء الفقهاء وعلماء الدين 
حول صحته من عدمها، ليفاجئ املصلني ويأمرهم 
فان..  وروى  فان  »روى  الشخصي  رأيه  باتباع 
لتقول  أنت  من  وكــذا«..  كذا  يجب  إنه  أقول  وأنا 
وتفتي؟ فاإلسام قرآن وسنة صحيحة وكفى..       

لقد حان الوقت لتنقية وتطهير بعض املساجد 
من خطباء صاة الجمعة، الذين يعتلون منابرها 
أسبوعيا بدون أدنى مستويات دينية وأخاقية، 
من أجل ممارسة شطط وسلطة ال أسس وال ركائز 

لها داخل الدين والشريعة اإلسامية.
خطباء منحوا ألنفسهم رخص االجتهاد خارج 
البدع  ترسيخ  على  واظبوا  الدينية،  النصوص 
تواجدهم  فرض  أجل  من  الشخصية،  والفتاوى 
ومكانتهم وهيبتهم في صفوف املصلني مستغلني 
تحريم اإلسام، مجرد اللغو أثناء عرض خطيب 
باإلنصات  املصلني  واكتفاء  لخطبته،  الجمعة 

والتزام الصمت. 
الخطباء  تناوب  فرض  تم  لو  أود  شخصيا، 
الجماعة  أو  املدينة  نفس  داخــل  املساجد  على 

خطيب  لكل  يمكن  بحيث  الترابية، 
أن يعد خطبة في املستوى ويلقيها 
كل جمعة بمسجد مغاير، حتى تعم 
الناس  من  أكبر عدد  الخطبة  فائدة 
عوض أن يبقى لكل مسجد خطيب، 
يأتون نفس املساجد كل  ومعظمهم 
في  ساعتني  بحصة  جمعة،  صاة 

األسبوع.
املساجد فتحت  منابر  أن  لو  أود 
واملدرسني،  واألطــبــاء  للمهندسني 
والطاقات،  الكفاءات  من  وغيرهم 
تقديم  في  تتنافس  أن  يمكن  التي 
الدينية  املعرفة  بني  تجمع  خطب 

واملطالب الدنيوية، وتزيد من قيمة اللغة العربية، 
التي يراد مسحها من كل املعارف الدنيوية.  

أن  املصلني  نحن  لنا  يحق  أال  هــذا..  كل  بعد 
فا  والخطباء  األئمة  من  لغا  »من  حملة  نطلق 
خطبة له« حتى نساهم في تنقية وتطهير منابر 

املساجد؟ 
يــؤرق  مــا  الخطباء  بعض  لغو  ــده  وح ليس 
بعض  كــون  مــن  محبطون  ولكنهم  املــصــلــني، 
اإلنسان  يرتديها  أن  املفروض  الحميدة  الصفات 
في حله وترحاله، ال نسمع بها إال داخل املساجد، 
هلل«،  يرحمكم  واعــتــدلــوا  »اســتــووا  قبيل  مــن 
األئمة  يرددها  حيث  باملساجد،  أساسا  ارتبطت 
إلى  املصلني  دفع  أجل  من  صاة  كل  بداية  مع 
درجة  إلى  واإلنصات  والخشوع  الصفوف  رص 
أن من املصلني من ال ينتظمون إال بعد سماعها، 
إلى  صاة،  كل  إقامة  عند  يسارعون  من  ومنهم 
التحسيس بها بمحيطهم وكأنهم يسمعونها ألول 
بلهفة وشوق  ينتظرونها  آخرون  بات  فيما  مرة، 
يسبق  إعانا  ويعتبرونها  للصاة،  هموا  كلما 
)الكتاب  الصاة  تلك  جماعية..  صاة  كل  إقامة 
املوقوت(، التي ال أحد استفاد من صفحاتها من 
خارج  واالعتدال  االستقامة  ثقافة  ترسيخ  أجل 
والتسيب  واالنحال  االنحراف  حيث  املساجد، 
والتسلط والشطط.. ال أحد استوعب أن الخشوع 
تصاحبه  لــم  مــا  ناقصا  يبقى  املساجد  ــل  داخ
وتازمه سلوكات إيجابية موازية في كل مناحي 
الحياة.. تلك الكلمات ارتبطت أساسا بالعبادات 
املساجد  وحرمات  الديني  بالشأن  إلصاقها  تم 
إلى درجة أنها فقدت معانيها الكبرى، حيث كان 
يحمله  شعارا  تكون  أن  والواجب  املفروض  من 
كل حركاتهم وسكناتهم،  في  واملسلمون  املغاربة 
وأن تتجسد مفاهيمها في كل تصرفاتهم، ال أحد 
يدعو إلى االستقامة واالعتدال عند توظيف أموال 
الشعب، وبرمجتها في مشاريع واهية أو تافهة، 
عند  واالعــتــدال  االستقامة  إلــى  يدعو  أحــد  وال 
فرض منطق الوالءات واعتماد أساليب الزبونية 
وانتقاء  الباد،  ثروات  توزيع  في  واملحسوبية 
املناسب،  للمكان  املناسب)ة(  املــرأة  أو  الرجل 
االستقامة  معاني  ترسيخ  فــي  يفكر  أحــد  ال 
التزاحم عند  واالعتدال ورص الصفوف وتفادي 
األجرة  وسيارات  والقطارات  الحافات  ركــوب 

عند  وال  املــســتــشــفــيــات،  وولــــوج 
إدارية  وثائق  استخراج  في  الرغبة 
إدارة  خــدمــات  مــن  االســتــفــادة  أو 
ترسخت  فلو  خاصة..  أو  عمومية 
ــتـــدال  ــامــة واالعـ ــق مــفــاهــيــم االســت
وقلوب  عقول  في  الصفوف  ورص 
أشواطا  لقطعنا  ببادنا،  املسؤولني 
كل  ولقطعنا  التنمية،  فــي  كبيرة 
القطع مع أساليب الغش والتاعب، 
ــذور  وب مشاتل  زرع  مــن  ولتمكنا 
الثقة والتاحم بني الدولة والشعب 
علمنا  لو  السموح..  الطيب  املغربي 
وقبله  امليت  على  تجوز  الرحمة  أن 
الحصول  إلى  يسعون  الذين  هؤالء  وأن  الحي، 
في  من  يرحموا  أن  عليهم  من هلل،  الرحمة  على 
وانتظام  نظام  في  املساجد  من  لخرجنا  األرض، 
الباد  وتطهير  تنقية  همنا  واستقامة..  واعتدال 
أن  التأكيد  األكــبــر،  وهمنا  العباد،  شمل  ولــم 
ساجدين  باملساجد  نقضيها  التي  الدقائق  تلك 
تبقى  اإللهية،  الــذات  خالها  نناجي  وراكعني، 
الفعلي..  التطبيق  إلى  حاجة  في  نظرية  عبادة 
واعتدال  استقامة  فرض  إلى  إذن  السبيل  فكيف 
االقتناع  وفرض  وأنظمتها،  اإلسامية  الشعوب 
منه  اشتكى  إذا  واحــدا،  جسدا  يمثان  بأنهما 
والحمى؟  بالسهر  الجسد  له سائر  تداعى  عضو 
ونهضة  تنمية  أن  نستوعب  لكي  السبيل  كيف 
وأن  جنب،  إلى  جنبا  تواجدهما  تفرض  الــدول 
وصاحها  الشعوب،  صلب  من  تخرج  األنظمة 
تلك  وقيم  وثقافات  بسلوكات  مرتبط  فسادها  أو 
الشأن  احتكار  لوقف  السبيل  كيف  الشعوب؟ 
ومنظمات  ومجموعات  هيئات  طرف  من  الديني 
ومــحــاوالت  وحقوقية،  واجتماعية  سياسية 
الركوب على قواعده وأسسه لتسخيرها من أجل 
الذين  هؤالء  بأعضائها؟  خاصة  أجندات  خدمة 
الظهور  أجل  من  واملناسبات  الفرص  يتصيدون 
الفتاوي  ورواد  والــعــارفــني  العاملني  بمظاهر 
والتموقع  والــريــادة  الــقــيــادة  الــوحــيــد  همهم 
داخــل  تــراهــم  الشخصية،  مصالحهم  وقــضــاء 
النصائح  يقدمون  ومؤطرين  مرشدين  املساجد 
من  لديهم  ترسخ  مــا  يفرضون  والــشــروحــات، 
ــراف وعـــادات وطــقــوس وعــقــائــد، صحيحة  أعـ
الجلوس  في  جاورهم  من  كل  على  خاطئة،  أو 
العظمة  أمــراض  ينقلون  الذكر..  أو  الصاة  أو 
والتسلط التي أصابتهم في حياتهم اليومية إلى 
بالشعائر  خاصة  األجواء  حيث  املساجد،  داخل 
وفقهائه..  اإلسامي  للفقه  واألسبقية  الدينية 
والفقيه  األمــني  صفات  ينتحلون  الذين  هــؤالء 
و...  واملحسن  والسياسي  والحقوقي  والواعظ 
واملناسبات  األمكنة  بتغيير  جابيبهم  يغيرون 
أقول:  لهؤالء  بهم..  املحيطة  البشرية  والفئات 
رحمكم  واعتدلوا  وتراصوا  واستقيموا  استووا 
أو خارجها، ألن  املساجد  كنتم داخل  هلل، سواء 
الدنيا  برخاء  الفوز  تمام  من  الصفوف  تسوية 

ونعيم اآلخرة.. أفا تتعظون ؟   

فقهاء وخطباء 
خارج المذهب 

المـــالـــكي

مـتى تـتــدخل الـوزارة ؟

متى يتم النظر في لغو 
بعض خطباء وأئمة المساجد 

الذين ال يجدون حرجا في 
للتفاهات  ألسنتهم  إطالق 
والترهات وإصدار الفتاوي 

والبالوي، والتدخل في أمور 
وقضايا دنيوية، بفرض آرائهم 

ورؤاهم الشخصية، أو الغوص 
في عوالم دينية يجهلونها؟ 
هؤالء الذين يتحدثون بلغة 

»الفقيه العالم«، بأدلة وقرائن 
واهية، تؤكد ضعفهم الديني 

وعجزهم عن تقديم دروس 
الوعظ واإلرشاد، وتبرز بجالء 

وجه »األنا« والشطط الديني، 
الذي يغطي كل مالمحهم، 

»زعماء  ويحولهم إلى 
إسالمويين«.  

ألم ننتبه بعد إلى أنه داخل 
الخطباء واألئمة،  مجموعة 

فئة تغرد خارج سرب المذهب 
المالكي، والدين اإلسالمي، 

وأنها تواظب على تقديم 
»إسالمها الخاص« وكأنها 

تمتلك بيدها إمارة المؤمنين، 
تفرض طقوسها الخاصة 

على المصلين في الجلوس 
واإلنصات، وإعداد مواضيع 

للخطب ال تسمن وال تغني
ال دينيا وال فكريا؟

حمراوي بوشعيب 
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مع الــحدث

الشيخ بيد هلل:  يسأل الصحافي أحداد 
العزيز،  كانت عالقتك بمحمد عبد  كيف 
زعيم البوليساريو الراحل؟ وكيف كانت 
شخصيته؟ فيجيب قائال: ))والد محمد 
عبد العزيز كان مقاوما في صفوف جيش 
وصالحا  وديعا  رجــال  كــان  التحرير. 
ضابط  وكــان  الكريم،  للقرآن  وحافظا 
امللكي، وقد تنقل بني  الجيش  صف في 
عدة مدن منها الزاك وتادلة التي استقر 
بها إلى حدود اليوم، وهو رجل محترم 
وأنا  الصحراوية،  األوســاط  جميع  في 
أعرف عبد العزيز معرفة جيدة، كتلميذ 
كان  وقد  خاصة،  طانطان  في  ثم  أوال، 
يتردد على مركب ثقافي كنت أنا محركه 
أعرف  كما  الصيف،  فصل  في  األساس 
أخاه لحبيب الذي يشتغل اليوم محاميا 
تعرض  فقد  األســف،  ومع  العيون،  في 
تزمامارت  في  للسجن  لحبيب  األستاذ 
اقترف  قد  يكن  لم  إذ  وعــدوانــا،  ظلما 
ذنبا يستحق عليه ذلك.. فحتى في أيام 
السبعينيات،  خالل  بالجامعة  الغليان 
كيفما  طالبي  نشاط  أي  في  يشارك  لم 
كان نوعه، حسب معلوماتي الشخصية، 
ويصدق عليه منطوق اآلية الكريمة: »وال 
تزر وازرة وزر أخرى«. كان عبد العزيز 
متسامحا  العنف،  يكره  وديعا  رجــال 
املؤكد  ومن  الكالم،  قليل  صبورا،  جدا، 
أنه لم تكن له أي نية لتدويل املنطقة((.

على  أحــداد  نقله  الــذي  الجواب  هذا 
لسان بيد هلل، يعطي فكرة عن صعوبة 
بل  سابقة،  مراحل  عن  الحكي  موقف 
قبيل:  من  آخر،  سؤال  طرح  إلى  يدعو 
البقاء  في  راغبا  العزيز  عبد  كان  هل 
أحــداد  يتساءل  هكذا  املــغــرب؟  ــل  داخ
))أذكر  ليكون جواب بيد هلل كما يلي: 
معه  مكثت  ملا  أنني  الــصــدد،  هــذا  في 
مكرين«  أم  »بير  سجن  في  أيام  بضعة 
عمر  وعلى  عليه  اقترحت  بموريتانيا، 
يسمى  ما  )قائد  والبندير  الحضرمي 
مؤخرا(،  قتل  الذي  البوليساريو  درك 
لنتابع  اململكة  إلــى  جميعا  نعود  أن 

عميقا  خوفا  أن  غير  هــنــاك،  نضالنا 
انتابهم بسبب العنف الذي كان يسيطر 
مع  الرباط،  في  الطالبية  الساحة  على 
موجة االختطافات في كل مكان، وكانت 
تصلهم أخبار كثيرة تفيد بأن تحريات 
لكشف  ــطــان  طــان فـــي  ــت جـــاريـــة  ــان ك
صعبة  املرحلة  كانت  اختفائهم.  مكان 
يبات  »يمكن  جدا،  كثيرة  واالختطافات 
هكذا  وميصبحش«((..  اإلنسان  فيها 
تحدث بيد هلل عن تلك املرحلة الحارقة.
بني  الــبــوح  يصل  املــرحــلــة،  تلك  عــن 
الصحافي والسياسي إلى كشف حقيقة 
الراوي( تدخالت بعض  )والعهدة على 

ساهمت  التي  املــغــاربــة،  السياسيني 
الحلول  إيجاد  بدل  الوضع  تأزيم  في 
ــم، فــي هــذا الــصــدد  ــالئ ــوقــت امل فــي ال
أن  بــد  ))ال  للمؤلف:  هلل  بيد  يحكي 
بلغت  الباردة  الحرب  أن  أيضا،  نتذكر 
حدوث  إلــى  باإلضافة  أوجــهــا،  وقتئذ 
وكانت  فاشلتني،  انقالبيتني  محاولتني 
طرف  مــن  ــحــرَّك  ُت الطالبية  الــســاحــة 
بالجزائر  ــذاك  آن املــوجــودة  املعارضة 
التالميذ  حطبها  وكان  وفرنسا،  وليبيا 
راح  والكثير منهم  والطلبة مع األسف، 
ضحية هاته الحرب غير املعلنة، وأريد 
أحد  أن  إلى  السياق  هذا  في  أشير  أن 

كتاب بين »مكـــر التـــاريخ 
وهفــوات التدبـير«

الشيخ بيد اهلل يحكي عنه:

المغربي  المسؤول 
الذي وصف صحراويين 

بـ»المقملين« فردوا عليه 
البوليساريو بتأسيس 

في  عــضــوا  يــكــون  أن  بإمكانه  كــان 
منه  جعلت  األقدار  ولكن  البوليساريو، 
لــإدارة  ممثال  بــل  مغربيا،  مــســؤوال 
إلى  ــوه  أخ وصــل  بالمقابل،  الترابية، 
الوهمية«، هذا هو حال  »الجبهة  المسؤولية في  قمة 
بعد  الضوء،  دائرة  إلى  عاد  الذي  هللا،  بيد  الشيخ  محمد 
صدور كتاب »الصحراء الرواية األخرى« لمؤلفه الصحافي 

النشيط محمد أحداد.

الرباط. األسبوع

حدوث  إلى  باإلضافة  أوجها،  وقتئذ  بلغت  الباردة  الحرب  أن  نتذكر  أن  بد  ال  هللا:  بيد  الشيخ 
محاولتين انقالبيتين فاشلتين، وكانت الساحة الطالبية ُتحرَّك من طرف المعارضة الموجودة 
راح  منهم  والكثير  األسف،  مع  والطلبة  التالميذ  حطبها  وكان  وفرنسا،  وليبيا  بالجزائر  آنذاك 
ضحية هاته الحرب غير المعلنة، وأريد أن أشير في هذا السياق إلى أن أحد القادة السياسيين 
الكبار، صرح لنا في لقاء من لقاءاتنا الكثيرة مع األحزاب السياسية: دعونا نجد حال لمشاكلنا 
 Nous n’avons pas besoin de centفي الشمال، ولسنا في حاجة إلى مائة ألف مقمل إضافية
mille pouilleux supplémentaires )يتوقف قليال عن السرد قبل أن يواصل(.. الصراحة أن ذلك 
التصريح الغريب، زرع في نفوس الكثير منا الشك في حقيقة إرادة بعض األوساط السياسية 

فيما يتعلق بالوحدة الترابية لبالدنا.
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القادة السياسيني الكبار، صرح لنا في 
األحزاب  مع  الكثيرة  لقاءاتنا  من  لقاء 
السياسية: »دعونا نجد حال ملشاكلنا في 
الشمال، ولسنا في حاجة إلى مائة ألف 
 Nous n’avons pas مقمل إضافية 
 besoin de cent mille pouilleux
قليال  )يتوقف   supplémentaires
عن السرد قبل أن يواصل(.. الصراحة 
في  زرع  الــغــريــب،  التصريح  ــك  ذل أن 
نفوس الكثير منا الشك في حقيقة إرادة 
يتعلق  فيما  السياسية  األوساط  بعض 

بالوحدة الترابية لبالدنا((.
ــدرج بني  ــ ت ــذي  ــ ال بــيــد هلل،  ــرفــض  ي
واألمني  والوزير  والوالي  العامل  مهام 
الذي  التصريح،  العام، ذكر صاحب هذا 
إلى  مغاربة  شباب  انضمام  في  تسبب 
البوليساريو، لكنه يحكي عن ذلك الزمن، 
الذي تعرضت فيه مجموعة من الوطنيني 
ينقلها  قاسية  ملعاملة  الصحراويني، 

كتاب »الصحراء الرواية األخرى«.
عن  أسألك  أن  أريــد  الكاتب،  ويسأل 
مصير مجموعة »حبوها« التي شاركت 
هلل:  بيد  فيجيب  ــدوف،  ــن ت ــرب  ح فــي 
والتي  الطاحنة،  تندوف  معركة  ))بعد 
البالء  املجموعة  أعــضــاء  فيها  أبلى 
الجيش  صفوف  إلــى  عــادوا  الحسن، 
الشتوية،  األيام  أحد  في  ولكن  امللكي، 
تم إرسالهم إلى بعض املدن في األطلس 
حيث  والحاجب،  إفران  مثل  املتوسط، 
الثلج  تساقط  بفعل  قارسا  البرد  كان 
الذي كان قد كسا تلك املناطق، وقيل لي 
إنه تمت خياطة جيوب سراويلهم حتى 
ال يحموا أيديهم فيها، وذلك عقابا لهم. 
على هذا النحو، عاش أعضاء مجموعة 
كبيرة  محنة  وعائالتهم،  حبوها،  عمي، 
لكرامتهم،  مهني  واستخفاف  وحكرة 
تلك  بمثل  طقسا  يــعــتــادوا  لــم  ألنــهــم 
به،  لهم  عهد  أول  ذلك  كان  بل  البرودة، 
تجريدهم  تم  املحنة،  هاته  جانب  وإلى 
كانوا  التي  العسكرية  الرتب  من  كذلك 
على  تزيد  ملدة  أكتافهم  على  يحملونها 
السنتني، والتي حاربوا بها في تندوف 

دفاعا عن كرامة الوطن((.
))كانت   : الشيخ  يحكي  التفاصيل  في 
بالنسبة  حقيقية  صدمة  الخطوة  تلك 
الجيش  صفوف  من  فر  وأغلبهم  إليهم، 
وبعضهم  الصحراوية،  باألقاليم  ليلتحق 
للبوليساريو،  األولى  النواة  إلى  انضم 
وبعضهم شارك في الكثير من املعارك ضد 
القوات املسلحة امللكية التي انتمى إليها 
بدافع  ذلك  فعلوا  أنهم  وأخشى  سابقا، 
بالبعض  التقيت  أنني  وأتذكر  االنتقام. 
عملية  إبــان  تندوف  مخيمات  في  منهم 
وظيفة  ــؤدون  ي وكانوا  الهوية،  تحديد 
البوليساريو،  مع  الهوية«  تحديد  »شيخ 
ألنني  جدا،  مؤملا  كان  اللقاء  أن  والحال 
عرفتهم جيدا وعشت معهم في الزاك وأنا 
صبي، كما عرفتهم في طانطان، فبعضهم 
كان عضوا في جيش التحرير، ثم انتمى 
بكل  امللكي، وحارب  الجيش  إلى صفوف 
دفاعا  طوعي،  وبشكل  وقناعة،  شجاعة 
عن حوزة الوطن، وانتهى به األمر مرميا 
بني مخالب العدو.. مكر التاريخ وهفوات 
التدبير...((، حسب مقتطفات من الكتاب 

تنشرها »األسبوع« باتفاق مع الكاتب.
من  واحــدا  هلل  بيد  الشيخ  يعد  اليوم، 
كان  لكنه  ــبــالد،  ال فــي  السياسة  أقــطــاب 
الطلبة  يجالس  األوقــــات،  مــن  ــت  وق فــي 
الصحراويني الذين شكلوا فيما بعد النواة 
اللقاءات  ــدأت  ))ب للبوليساريو..  األولــى 
كوكبة  مع  الرباط  في  الطلبة  بني  األولــى 
صغيرة، وكانت علنية، يتم تنظيمها داخل 
الرباط،  في  القاطنني  الصحراويني  دور 
ماء  شبيهن  الدكتور  منزل  في  خصوصا 
رقم  املتحدة  األمم  بشارع  الكائن  العينني، 
9 قرب الحي الجامعي، وفي منزل املرحوم 
سحنون  بزنقة  الكائن  العينني  ماء  محمد 
محمد  ــحــاج  ال ودار  أكــــدال،  ــي  ف  8 رقـــم 
املنصور..  يعقوب  في  الواقعة  العريبي 
يستقبلون  كانوا  املحترمون  السادة  هؤالء 
الطلبة ليل نهار وكيفما كانت الظروف، كما 

اآلباء  فهم  هلل،  أكرمهم  يدعمونهم  كانوا 
واإلخوة، ورحم هلل الذين ماتوا منهم((.

ــة  ــرواي ال ــصــحــراء  »ال كــتــاب  يحبل 
على  التاريخية  باملعطيات  األخـــرى« 
لسان الشيخ بيد هلل، وهو ثمرة حوار 
سنة  »املساء«  جريدة  في  نشر  سابق 
إطالقا  سهال  يكن  ــم  ))ل حيث   ،2017
إقناع بيد هلل بسرد وقائع تاريخية، من 
في  كان  بل  فقط،  يكن مساهما  لم  رجل 
الصحراء  كانت  التي  األحداث  كل  قلب 

املغربية مسرحا لها(( يقول الكاتب. 
في  أحــداد  الكاتب  يحكي  جهته،  من 
األخيرة  الجلسة  ))في  الكتاب:  مقدمة 
البوليساريو  تهديد  مع  تزامنت  التي 
أعقاب  في  السالح  حمل  إلى  بالعودة 
رسالة  هلل  بيد  وجه  الكركرات،  قضية 
البوليساريو،  قــيــادات  إلــى  مفتوحة 

مقاعد  معه  تقاسمت  التي  تلك  خاصة 
األولى  األحــالم  معها  وعــاش  الدراسة 
إني  لــه،  وقلت  الصحراويني،  للطلبة 
إلــيــك ســـؤاال أخــيــرا قبل أن  ســأوجــه 
هل  الــطــويــلــة:  الــحــلــقــات  هــاتــه  نقفل 
في  أخيك  إلــى  رسالة  توجه  أن  تريد 
البوليساريو؟ فتوقف بيد هلل طويال عن 
السرد ورأيت ألول مرة دموعه التي كان 
يغالبها دائما، ولم نستأنف الحوار إال 
بعد أكثر من ربع ساعة، وكان أن اكتفى 
أحب  عميقة:  لكنها  مقتضبة  بعبارة 
اليوم  أكون  قد  كثيرا...  إبراهيم  أخي 
نادما على طرح السؤال بتلك الصيغة، 
أو  فقط  هلل  بيد  يعني  ال  ســؤال  لكنه 
أخاه، بل يعني مئات أو آالف العائالت 
التاريخ ولعنة  التي تمزقت بسبب عقد 
الجغرافيا.. دموع بيد هلل ليست دموعه 
وحده، وإنما هي دموع أجيال بكاملها 
وحرم  عائالته،  زيارة  من  بعضها  حرم 
التعرف على مصائر  اآلخر من  البعض 
أبنائه، وحرمت األغلبية من معرفة أين 
يقول  واألمــهــات((  ــاء  اآلب رفــات  دفنت 
الرواية  »الصحراء  كتاب  في  أحــداد 

األخرى«.
بتقديم  حظي  املذكور  املؤلف  أن  يذكر 
عنه:  وقال  طارق،  املغربي حسن  السفير 
أن  في  الكتاب/الحوار،  قوة هذا  ))تكمن 
بنيته العامة تنهض فوق لقاء استثنائي 
وبني  للسارد  الشخصية  ــذاكــرة  ال بــني 
الوطنية:  للقضية  السياسي  التاريخ 
الخمسينيات  خــالل  عــاش  الــذي  الطفل 
توارثت  عاملة  صحراوية  عائلة  داخــل 
داخلها فضائل االفتخار بشجاعة األجداد 
مواجهة  في  الوطن  حوزة  عن  املدافعني 
في  تلميذا  نفسه  سيجد  املستعمر، 
البيضاء  بالدار  الخامس  محمد  مدرسة 
ال  وهــو  سيكون  حيث  تــنــدوف،  فــي  ثــم 
بداية  فــي  سنة  عشر  االثــنــتــي  يتعدى 
»نعم  الشهير:  الشعار  وراء  الستينيات، 
الستقالل الجزائر، لكن نحن مغاربة فوق 
السبعينيات  ستدركه  مغربية«،  أرض 
الطلبة  جماعة  ضمن  فاعال  بداياتها  في 
ــني فـــي الـــربـــاط، قــبــل أن  ــصــحــراوي ال
الخضراء  املسيرة  عن  اإلعالن  يتصادف 
للدفاع  املتحدة  األمم  مقر  في  مع وجوده 
اللجنة  أمـــام  الــصــحــراء  مغربية  عــن 
الرابعة، ثم سنتني بعد ذلك سيحمل نفس 
امللف كعضو بمجلس النواب منتخب عن 
ومنخرط  للشغل  املغربي  االتحاد  الئحة 
القضية  عن  الدفاع  معركة  في  بالكامل 
الــعــالــم،  دول  مختلف  لـــدى  الــوطــنــيــة 
منظمة  داخل  الصراع  ملجريات  ومواكب 
الوحدة اإلفريقية أربع سنوات على األقل 
تفاعالت  في  أبــابــا..  أديــس  مؤتمر  قبل 
الثمانينيات  بداية  ستشهد  األحـــداث 
فكرة  الثاني  الحسن  له  املغفور  طــرح 
ما  وهو  الجنوبية،  باألقاليم  االستفتاء 
سيجعل السارد في قلب مسلسل تحديد 
ومتاهاته،  تعقيداته  بكامل  الــهــويــة 
الشيخ  محمد  بالدكتور  ــر  األم يتعلق 
بيد هلل، السياسي والطبيب الذي تحمل 
وكرئيس  كنائب  برملانية  مسؤوليات 
كوزير  وحكومية  املستشارين،  ملجلس 
للصحة، وترابية كعامل لصاحب الجاللة 
وحزبية  الجهات،  أكبر  من  بجهة  ووالي 
واملعاصرة،  األصالة  لحزب  عــام  كأمني 
وظل في كل الواجهات رجال مثقفا محبا 
تعليق  من  مقتطف  )املــصــدر:  للجدل(( 
الباحث حسن طارق عن كتاب »الصحراء 

الرواية األخرى«(.

بيد اهلل عن أخيه في البوليساريو: 
أحبــك كــثيرا أخــي إبراهــيم 

مؤلف »الصحراء الرواية األخرى« وفي اإلطار صورة المؤلف محمد أحداد

الشيخ بيد هللا.. الطفل الذي عاش خالل الخمسينيات داخل عائلة صحراوية 
عن  المدافعين  ــداد  األج بشجاعة  االفتخار  فضائل  داخلها  توارثت  عالمة 
مدرسة  في  تلميذا  نفسه  سيجد  المستعمر،  مواجهة  في  الوطن  حوزة 
ال  وهــو  سيكون  حيث  تــنــدوف،  في  ثم  البيضاء  بــالــدار  الخامس  محمد 
الشهير:  الشعار  وراء  الستينيات،  بداية  في  سنة  عشر  االثنتي  يتعدى 
ستدركه  مغربية«،  أرض  فوق  مغاربة  نحن  لكن  الجزائر،  الستقالل  »نعم 
السبعينيات في بداياتها فاعال ضمن جماعة الطلبة الصحراويين في الرباط، 
الخضراء مع وجوده في مقر األمم  المسيرة  أن يتصادف اإلعالن عن  قبل 
بعد  سنتين  ثم  الرابعة،  اللجنة  أمام  الصحراء  مغربية  عن  للدفاع  المتحدة 
ذلك، سيحمل نفس الملف كعضو بمجلس النواب منتخب عن الئحة االتحاد 
المغربي للشغل ومنخرط بالكامل في معركة الدفاع عن القضية الوطنية 
الوحدة  الصراع داخل منظمة  العالم، ومواكب لمجريات  لدى مختلف دول 
تفاعالت  في  أبابا..  أديس  مؤتمر  قبل  األقل  على  سنوات  أربع  اإلفريقية 
األحداث ستشهد بداية الثمانينيات طرح المغفور له الحسن الثاني فكرة 
االستفتاء باألقاليم الجنوبية، وهو ما سيجعل السارد في قلب مسلسل 

تحديد الهوية بكامل تعقيداته ومتاهاته..
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نـوادر أندلـسية فـي الخـزانة السـوسية 

مؤسسة سلطان العويس الثقافية 
اإلماراتية تمنح جائزتها لمنتدى أصيلة

ضــرورة إعــادة كــتـابة 

التــاريخ المغــاربي المــشترك
املــغــربــي محمد  األكــاديــمــي  دعــا 
إلى  املغاربيني  املــؤرخــني  أمــطــاط، 
ألن  املشترك،  التاريخ  كتابة  إعــادة 
تــزال  ال  عــديــدة  تاريخية  »قــضــايــا 
تشوش على صفاء الذاكرة الجماعية 
تزيدها  والــجــزائــر«،  املــغــرب  بــني 
تشويشا«،  اإلعــامــيــة  »الــحــمــات 
حسب قوله أثناء مشاركته في ندوة 
وآفـــاق«،  حصيلة  املــغــرب،  »تــاريــخ 
التي نظمها املعهد امللكي للبحث في 
اململكة  أكاديمية  بمقر  املغرب  تاريخ 

املغربية.
وبعد تطرقه ملجموعة من التأثيرات 
تاريخية  أحداث  قراءة  في  السياسة 
الــجــاريــن،  الــبــلــديــن  ــني  ب مشتركة 
»وجــوب  إلــى  الحاجة  أمطاط  أبــرز 
الباحثني  بــني  دائـــم  تــواصــل  خلق 
واملؤرخني املغاربيني، من أجل إعادة 
بعيدا  مشترك  مغاربي  تاريخ  كتابة 
املجانبة  الُقطرية،  الــتــأويــات  عــن 
املناهج  لتوحيد  والتنسيق  للعلمية، 
يخص  فيما  خــاصــة  التعليمية، 
تجربة  في  »لنا  مضيفا:  التاريخ«، 
نموذج  الفرنسي  ــي  ــان األمل املــقــرر 

يستحق االقتداء«.
»الجزائريون  كتاب  مؤلف  وأكــد 
»الذاكرة  طــال  ما  على  املغرب«  في 
املــشــتــركــة املــغــربــيــة الــجــزائــريــة، 
ــي ضد  ــارب ــغ ــة الــنــضــال امل ــاص وخ
من  العشرين،  القرن  في  االستعمار 
ودون  علمية،  غير  بحثية  تأويات 

اســتــنــاد إلـــى مــصــادر وأرشــيــفــات 
ووثائق، سواء فيما يتعلق باستقال 
تونس أو استقال املغرب«، وقال في 
املتعرضة  القضايا  »مــن  مداخلته: 
املغرب  عــاقــة  مغرضة،  لــتــأويــات 
حيث  القادر«،  عبد  األمير  بمقاومة 
قائدا«،  باعتباره  »مساندته  تتناسى 
ويــســكــت »صـــفـــوة مـــن الــبــاحــثــني 
بيعته  عــن  بــالــجــزائــر  واملــقــاومــني 
للسلطان املغربي«، قبل أن يزيد: »في 
الواقع، املغرب لم يتخل عن األمير، بل 
لفرنسا قد  املقاومة املسلحة  إن زمن 
ولى، ملجاورتها املغرب، وللمعاهدات 
التي وقعها)...(، وبعدما انتهى دور 
األمير كمجاهد عندما لم يستطع منع 
دخول الجزائر)...(«، لكن »القراءات 

بــاملــواقــف  مــتــأثــرة  ظــلــت  البحثية 
للحكم«. السياسية 

أطروحة  أمطاط  محمد  تناول  كما 
أن »املغرب وتونس واستقالهما قد 
الجزائرية«،  التحرير  بحرب  أضــر 
الـــطـــروحـــات  تـــــزال  »ال  لـــيـــقـــول: 
الجزائرية تبخس االستقال باملغرب 
املغربي  الــدعــم  وتبخس  وتــونــس، 
االهتمام  مقابل  الجزائرية  للثورة 
حني  في  الناصر،  عبد  جمال  بمصر 
وفكيك..  والناظور  وجــدة  مــدن  أن 
وأضــاف:  لها«،  خلفية  جبهة  كانت 
الفصل  التاريخي حول هذا  »البحث 
بعد  يتحرر  لم  املشترك،  التاريخ  من 
والصراع  اإليديولوجي  سطوة  من 

السياسي بني البلدين«.

بن  سلطان  مؤسسة  منحت 
بدولة  الثقافية  العويس  علي 
اإلمارات، جائزة اإلنجاز الثقافي 
عشر  السابعة  للدورة  والعلمي 
منتدى  )2020ـ2021(، ملؤسسة 
ثقافي  دور  من  تمثله  ملا  أصيلة، 
وتــنــويــري ســاهــم فــي الــحــراك 
التي  الــجــائــزة  وهــي  الثقافي، 
تمنحها املؤسسة مرة واحدة كل 
 120 نحو  قيمتها  وتبلغ  سنتني 

ألف دوالر.
وأصدر مجلس أمناء مؤسسة 
ــعــويــس  ــي ال ــل ــن ع ــان بـ ــط ــل س
حيثيات  عــن  بيانا  الثقافية، 
الثقافي  اإلنــجــاز  جــائــزة  منح 
ملؤسسة  الــدورة  لهذه  والعلمي 

منتدى أصيلة، أوضحت فيه أنه 
لنيل  املرشحني  ضــوء  وفــي   ..«
العويس  علي  بن  جائزة سلطان 
ــجــاز الــثــقــافــي  ــإن الــثــقــافــيــة ل
السابعة  دورتــهــا  في  والعلمي 
والــتــي  )2020ـ2021(  عــشــر 
 265 فيها  املرشحني  عــدد  بلغ 
اجتماعات  عدة  وبعد  مرشحا، 
على  خالها  من  اطلع  للمجلس 
لنيل  املرشحني  إنــجــازات  كافة 
الجائزة، قرر مجلس األمناء في 
اإلنجاز  جائزة  منح  اجتماعه، 
ملؤسسة  والــعــلــمــي  الــثــقــافــي 
واعترافا  تقديرا  أصيلة،  منتدى 
املؤسسة  لهذه  الريادي  بالدور 

في نشر الثقافة«.

موقـع إلكتـروني جـديد
 للمؤسســـة الوطنـــية  للمتـــاحف 

الجديد:  اإللكتروني  موقعها  للمتاحف  الوطنية  املؤسسة  أطلقت 
»www.fnm.ma«، الذي يسعى ألن يكون تجربة رقمية مبتكرة، من 

أجل انغماس أفضل في عالم املتاحف من طرف الزوار.
وذكرت املؤسسة الوطنية للمتاحف، التي تواصل ترسيخ جذورها 
الضوء  يسلط  مبتكرا  جديدا  إلكترونيا  موقعا  أنشأت  أنها  الرقمية، 
على عشر سنوات من العمل واالنفتاح على املتاحف وتنظيم املعارض 
الوطنية والدولية، وذلك عبر سلسلة من التبويبات، ومن خاله ستكون 
املؤسسة الوطنية للمتاحف قد مزجت بني الفن والنافذة الرقمية، مما 

يجعل تجربة املتحف أقرب إلى الزائر عن طريق العالم االفتراضي. 

في  علوان،  محمد  الباحث  كشف 
لرحيل  التسعمائة  الذكرى  عن  ندوة 
الــقــاضــي األنــدلــســي أبـــي بــكــر ابــن 

نظمها  والــتــي  الــعــربــي، 
»مــــركــــز جـــــاك بــيــرك 
ــحــاث فـــي الــعــلــوم  ــأب ل
واالجتماعية«  اإلنسانية 
»الخزانة  أن  بــالــربــاط، 
الـــســـوســـيـــة كــبــيــرة 
ومتعددة، وال تقل أهمية 
املشهورة  الخزانات  عن 
باملدن العلمية في املغرب 
نماذج  مقدما  وغــيــره«، 
»النوادر  وقف عليها من 
ــة بــخــزانــات  ــســي ــدل األن
يقول  أن  قبل  ســـوس«، 
ــأن »هـــذه الــخــزانــة ما  ب
زالت تحتاج الستكشاف 
وبـــحـــث ورقـــمـــنـــة؛ ألن 
منها مخطوطات ال نظير 

نواحي  في  ســوس،  من  بمناطق  لها 
تـــارودانـــت، وتــيــزنــيــت، وأكـــاديـــر، 
السوسية«،  الحواضر  من  وغيرها 
املخطوطات،  لهذه  صــورا  قدم  حيث 
»نسخة  في  العطار،  ابن  ديــوان  مثل 

ــدا عــلــى ورق  أنــدلــســيــة قــديــمــة جـ
ــة البــن  ــي آخــرهــا رســال شــاطــبــي، ف
الفخار، فيها إصاح الغلط في وثائق 

وهي  أندلسي«،  بخط  العطار،  ابــن 
بخط  رسالة  »قدم  كما  فريدة،  نسخة 
الِكندية،  األبــيــات  شــرح  في  مغربي 
ــن عــلــي املــعــافــري  ــن الــفــضــل ابـ البـ
الفضيلة«. بابن  املعروف   الغرناطي، 

ومن بني نوادر املخطوطات بخزانات 
عن  كتاب  والعامة،  الخاصة  سوس 
والتابعني  واألولياء  األنبياء  مناجاة 
على  مكتوب  والــزهــاد، 
وردي،  شاطبي  ورق 
ــلـــون  ــالـ بـــفـــصـــول بـ
للخليفة  أّلف  األســود، 
ــدي،  ــوح املــرتــضــى امل
املخطوطات  تضم  كما 
جمل  شــــروح  أيــضــا 
األندلسي،  الزجاجي 
املرسي،  هلل  عبد  ألبي 
ــذي كـــان مــن أعــام  الـ
ــقــرن الــثــامــن، وهــو  ال
مـــخـــطـــوط بــالــخــط 
األندلسي، منسوخ عن 
األصل املكتوب بمدينة 
كانت  التي  ــْســت،  َتــِدنِّ

بحاحا.
ــوادر  ــ ــ ــن ــ ــ ومـــــــن ال
املتدخل،  وفق  مؤخرا،  ظهرت  التي 
األشيري، بخط  مخطوط من تصنيف 
املكتوب  األصــل  عن  منسوخ  مغربي 
التي  النوادر  من  وغيرها  بإشبيلية، 

تحتاج للكشف واالهتمام.



سبق لعبد اإلله بن كيران، في عز الصراع، أن تساءل عن »الشوافة« التي قالت بأن عزيز أخنوش سيفوز بالمرتبة األولى في االنتخابات، 

وقد تحقق هذا  التوقع فعال، بتعيين رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار  رئيسا للحكومة، لكن هذا األخير لم يكن يخطر بباله، حتى على 

سبيل قراءة الطالع، أن يكون من جديد أمام عودة بن كيران، التي تزامنت مع صعود موجة المنتقدين للحكومة، وقرارها بفرض جواز  

التلقيح على المغاربة.. وبذلك تزداد التوقعات والتكهنات مع تنامي دور »المعارضين«، سواء تعلق األمر برموز  اليسار  أو برموز  أخرى، 

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

الدليمي في قضية بنبركةالفرق بين دور أوفقير ودور  28
تحت األضواء

عـن أخنـوش؟ لماذا اختار بن كيران »الدفاع« 3
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مصطفى العلوي المؤسس:

سري

وتعد  للدولة..  الرسمية  اللغة  العربية  »تظل 
باعتبارها  للدولة،  رسمية  لغة  أيضا  األمازيغية 
استثناء«،  بدون  املغاربة  جلميع  مشتركا  رصيدا 

جتديد  ملفات  لكن  الــدســتــور،  يقوله  مــا  ــذا  ه
الوطني،  األمــن  مصالح  لــدى  الوطنية  البطاقة 

ــن »عــقــود  ــول عــلــى نــســخ م ــص تــصــطــدم بــاشــتــراط احل
ما  وهو  الفرنسية،  باللغة  كامل  بشكل  مكتوبة  االزدياد« 
يؤدي يف بعض األحيان إلى رفض امللفات وتعطيل مصالح 

البطاقة،  على  احلــصــول  ينتظرون  الــذيــن  املــواطــنــني، 
فيحصلون على جواب بـ»عدم اكتمال امللف«.

مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

تحليل إخباري

الحكومة تراكـم األخطـاء يهدد مستقبل  رئيس  14

ملف

من تنظيم المسيرة الخضراءكيف حاولت الجزائر منع الحسن الثاني  6
األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

هـا بـاش أتـاني اهللهـا قـلـبي.. هـا تخمـامي 
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التفاصيل في ركن »بين السطور«
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 المؤسس:

مصطفى العلوي

اللطيف سري عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 

والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــني  ب ــي،  ــب وه

احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 

ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 

يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 

القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 

الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 

أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:

الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر 
14

تحت األضواء
أكبر تقرير رسمي يكشف

 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
5

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية 
28

ملف العدد

 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر
6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

حافظ الوزير أحمد التوفيق، على مكانه في حكومات متعاقبة، لتظل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من وزارات 

السيادة(..)، وسواء في حكومة »السي عزيز« أو في الحكومة التي قبلها، تمكن التوفيق من ضبط كل التوازنات، 

ما جعله يرتقي لمرتبة »طبيب«، وهو ما حصل عمليا بعد أن تكلفت وزارته بدعوة الناس إلى ضرورة المشاركة في الحملة 

الوطنية للتلقيح، حيث قال خطباء الجمعة، بناء على توجيهات الوزير: »أيها الناس، أسرعوا إلى تلقيح أنفسكم وأهليكم 

من هذا الوباء المسمى كورونا، سارعوا إلى التلقيح، سواء بالجرعة األولى أو الثانية أو الثالثة«(..).

2

4

كواليس األخبار

األخبار كواليس 
الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

أول تحرك تشريعي كيف فشلت الجزائر 

»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن
تقـبر  الحكـومـة 

مكافـحة  مشـروع 
الـفساد

ملف

عندما تسبب وزير التربية الوطنية 

19
65

س 
23 مـار

فـي أحـداث 

6

ت األضواء
تح

ألول مـــرة.. مؤسسة عمومية 
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السنة شكيب بنموسىشخصية 

ل العدد
التفاصيل داخ

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

من  تعاني  كانت  غنية  امــرأة  يعالج  كان  األطباء،  أحد  حكى 
صداع وآالم، وهي عصبية في املعاملة مع خدمها ومحيطها، فنصحها 
يوما   15 بها  مكثت  التي  األوروبية  املصحات  إحدى  في  باالستشفاء 
دون اإلحساس بأي شيء، لكنها بمجرد الدخول من جديد إلى قصرها، 
باملصحة  االتصال  إلى  طبيبها  معه  اضطر  مما  اآلالم،  نفس  عاودتها 
بإعادة صباغة  فأوصاها  جدرانها،  دهان  لون  عن  ليسألها  األوروبية 
قصرها بنفس اللون، مما أدى إلى ذهاب تلك اآلالم والعصبية والنرفزة 

التي كان يسببها ذلك اللون الذي لم تكن أعصابها تتحمله.
األلوان  أن  ثبت  واالكتئاب،  الجنون  حاالت  بعض  وحتى   

تساعد أصحابها في االستشفاء.
ولعل هذا هو سر ما نتبادله أحيانا بأن النفس تضيق في محل ما 
وتنشرح في آخر دون معرفة األسباب التي ربما تكون مرتبطة بالنور 
البشر  في  حتى  وإنما  فقط،  اللون  في  ليس  النفس  له  ترتاح  الذي 
أحيانا، وغالبا ما يسري على ارتياح النفس للون معني هو نفسه ما 
يسري على ارتياحها إلنسان مع إدخال الغاية كما يقول القانونيون.

ذرأ  ))وما  وتعالى:  تبارك  آياته  من  آية  ذاته  حد  في  واللون 
يذكرون((،  لقوم  آلية  ذلك  في  إن  ألوانه  مختلفا  األرض  في  لكم 
ومن آياته عز وجل، اختالف ألواننا وألسنتنا: ))ومن آياته خلق 
السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات 
اللون  كلمة  وردت  أن  الدراسات،  خالل  من  ثبت  وقد  للعاملني((، 
كريمة  آيات  سبع  في  مرات  تسع  الكريم  القرآن  في  ومشتقاتها 
والزروع  والثمار  والدواب  الناس  ألوان  اختالف  فيها عن  تحدث 
والنفوس، وقد جعل هلل تعالى اختالف األلوان آيات لقوم يتفكرون، 
وفي ذلك دعوة إلى التأمل فيما نحن فيه من نعم تقع علينا، وفي 
القرآن الكريم ستة ألوان هي: األخضر واألصفر واألبيض واألزرق 
معاني  تحمل  أخرى  ألفاظ  وجود  إلى  إضافة  واألحمر،  واألسود 
األلوان من دون لفظها، كألفاظ: أحوى، مدهامتان، وردة كالدهان.. 
وبذلك يكون القرآن الكريم في ثقافتنا أول مصدر من مصادر علم 
األلوان وبحوثه قبل أن يتطرق إلى ذلك الغرب، الذي ربما استمد 

نظرياته من الثقافة العربية التي ازدهرت في عصور نهضتها.
أنعم  التي  النعم  هذه  وتعالى  سبحانه  علينا  يسبغ  فالـله 
أنواع  لها  املختلفة  فالحيوانات  غيره،  دون  اإلنسان  على  بها 

مختلفة من رؤية األلوان.
والبعض  األلوان  رؤية  في  من ضعف شديد  البعض  يعاني 
اآلخر يتمتع برؤية جيدة لها، ففي الواقع، تتمتع بعض الطيور 
البشر،  يراها  ال  ألــوان  ورؤيــة  لأللوان  فائقة  برؤية  والنحل 
فمثال، الكالب والقطط والفئران والجرذان واألرانب تعاني من 
ضعف شديد في رؤية األلوان، وهي في الواقع ترى في الغالب 

الرمادي وبعض أنواع األزرق واألصفر.
ولم تفلت الورود الجميلة من عني شاعر رقيق مثل بشارة الخوري 
و»أضنيتني  أنــت«  »عــش  رائعة  أبــدع  ــذي  ال الصغير(،  )األخــطــل 
بالهجر«، فاختار له العمالق محمد عبد الوهاب األغنية التي أعطى 

لكل لون فيها داللة على اإلحساس ال أرق وال أجمل وال أبدع:
يا ورد مني يشتريك وللحبيب يهديك

يهدي إليك األمل الهوى والقبل يا ورد
أبيض غار النهار منه خجول محتار

على  ويهتفان  يبحثان  الصغير  واألخطل  الوهاب  عبد  وظل 
من وهباها مهجتهما، وظل بودلير يأمرها بحرق ما تبقى من 
الذي افترسته، وظل فنانو الرسم ينحتون بريشتهم هذه  قلبه 
آالف  منذ  الصخور  على  مصورة  زالــت  ال  التي  اإلحساسات 
السنني، بل هناك من الدراسات التي قالت بأن هناك لوحات في 

العصور التي سبقت اللغات.

دور  وتأثير  األلوان 
في نفسية اإلنسان

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات
العدد: 1593 من 4 إلى 10 فبراير 2022

اســتــطــاع كــل مــن الــالعــب الــدولــي 
والفنانة  حكيمي،  أشـــرف  املــغــربــي 
املغربية منال بنشليخة، االنضمام إلى 
قائمة 100 شخصية مؤثرة في إفريقيا 

خالل سنة 2021.
 africa youth مــوقــع  وحــســب 
جرى  التصنيف،  هذا  ففي   ،awards
يحظى  التي  الشعبية  على  االعتماد 
بها املشاهير في كل من »الفايسبوك«، 
وحجم  ــر«،  ــت ــوي و»ت ــرام«  ــغ ــســت و»إن

التفاعل الذي تحظى به حساباتهم.
تجدر اإلشارة إلى أن أشرف حكيمي 
كرة  عالم  في  نفسه  فــرض  من  تمكن 
خالل  ــدولــي  ال املستوى  على  الــقــدم 
اإلنــجــازات  بفضل  املاضية،  األعـــوام 
التي حققها مع األندية التي لعب لها، 
استطاعت  فقد  بنشليخة،  منال  أمــا 
بفضل ألبومها »360«، من كسب قاعدة 
حصد  من  مكنتها  كبيرة  جماهيرية 
العديد من الجوائز في تظاهرات فنية 

عاملية.

المغربيان منال 
وحكيمي ضمن 

قائمة 100 شخصية 
مؤثرة في إفريقيا

خريبكة  مهرجان  مؤسسة  أعلنت 
الدورة  تأجيل  عن  اإلفريقية،  للسينما 
الثانية والعشرين للمهرجان إلى الفترة 
ما بني 28 ماي و4 يونيو املقبلني، وذلك 
بسبب تطورات الوضع الوبائي ببالدنا.
ــدورة  ال تأجيل  تم  السبب،  وبنفس 
الثامنة عشر للمهرجان الدولي للسينما 
والهجرة ألكادير إلى موعد الحق، حيث 
الثقافية«،  »املــبــادرة  جمعية  أعلنت 
»هذه  أن  الثقافي،  الحدث  لهذا  املنظمة 

تنظيمها  املقرر  كان من  التي  التظاهرة، 
تم  الــجــاري،  فبراير   4 يــوم  من  ابتداء 
 26 ــى  إل  21 مــن  الفترة  ــى  إل تأجيلها 

فبراير 2022.
للسينما  الدولي  املهرجان  أن  يذكر 
األفــالم  من  مجموعة  اختار  والهجرة، 
الــدولــيــة الــروائــيــة الــجــديــدة واألفـــالم 
بتيمة  مرتبطة  والــقــصــيــرة  الطويلة 
أخرجها  أفــالمــا  اخــتــار  كما  الــهــجــرة، 

املهاجرون خالل السنتني املاضيتني.

الزالـت جائـحة »كـورونا« تؤجل مهـرجانات السـينما بالـمغرب

ساخـــنة مذكرات 

أعمال الطيب الصديقي
تمثــــل المغـــرب فـــي فرســـاي

400 عام على ميالد موليير،  بـ  الذي يحتفي  لفرساي،  املغرب حاضر في املعرض-الحدث 
الشخصية البارزة في الثقافة الفرنسية، ممثال بأعمال الراحل الطيب الصديقي.

املنصرم  يناير   15 في  أبوابه  افتتح  الذي  وطني«،  ملجد  صناعة  »موليير،  معرض  ويستعرض 
بفضاء »ريشو«، املسار الغني لفنان متفرد وأعماله التي ال تضاهى عبر مختلف العصور واألجيال.
العالم  بقاع  مختلف  من  موليير«  »محبي  فإن  الصديقي،  الطيب  ملؤسسة  بالغ  وحسب 

للمسرح  مخصص  رواق  خالل  من  سيما  ال  الحدث،  هذا  في  ممثلون 
ما  لسنوات  املغربي«  املسرح  »فرقة  تجربة  عبر  املغربي، 

للطيب  مخصص  التكريم  أن  مضيفا  االستقالل،  بعد 
والعربية  املغربية  املسرحية  الشخصية  الصديقي، 
الشعبية، الذي اقتبس أعمال موليير خالل مسيرة 

طويلة كاملة مكرسة للمسرح.
مؤسسة  أرشــيــف  عــرض  بفضل  ممثل  فهو 
املفتوح  املعرض  هذا  شريك  الصديقي،  الطيب 
للزوار  ستتاح  حيث   ،2022 أبريل   17 حتى 
فرصة اكتشاف موليير املتوسطي بعد اقتباسه 

من قبل املسرح املغربي، العربي واإلفريقي.
االحتفاالت  سياق  في  املعرض  هــذا  ويقام 
والعديد من األحداث التي تم الترويج لها على 
األربعمائة  بالذكرى  واملرتبطة  واســع،  نطاق 

مليالد موليير.
موليير  اكتشاف  املعرض  خــالل  من  ويمكن 

كما ينظر إليه في أماكن أخرى، والذي بعد عبوره 
الحدود الثقافية واللغوية، ينتهي 

به األمر إلى فرض نفسه 
بما  القارات  كل  في 

فيها إفريقيا.
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ويقترب  ســراعــا..  ــام  األي تمضي 
موعد وصول املهدي بنبركة لباريس، 
مساوماته،  في  »فيكون«  ويستمر 
االستعالمات  أجهزة  خبراء  ويبرع 
ــة، ورئــيــســه املــحــامــي  ــســي ــرن ــف ال
ال  حتى  تهدئته  فــي  ــومــارشــان«  »ل
جريدة  مدير  ويقول  العملية.  يفسد 
للمحكمة:  شهادته  فــي  »مــيــنــوت« 
))إن »فيكون« كان كل يوم يتصل به 
تلفونيا: ال تنشر.. انتظر((.. املهم، 
إصدار  عن  عاجزا  كان  »فيكون«  أن 
بنشر  »مينوت«  جريدة  إلــى  ــر  األم
يتلقى  كان  ألنه  جهة،  من  املوضوع، 
بأن  »لومارشان«  رئيسه  من  وعودا 
جهة  ومن  الطريق،  في  مليون  املائة 
أخرى، ألن أحد املحررين الرئيسيني 
كوهيي،  جيرالد  الصحيفة،  تلك  في 
الفرنسية  للمخابرات  مراسال  كان 
التي منعت مدير جريدة »مينوت« من 
نشر أي شيء من موضوع »فيكون«. 
وقتها، أقفلت أبواب النجاة في وجه 

بنبركة الذي لم يكن يعرف شيئا.
يعمل  ــان  كـ ــون«  ــك ــي »ف أن  ــد  ــي أك
اقتربت  عندما  الــخــاص  لحسابه 
ينتظر  ــان  وك الــوقــوع،  من  الكارثة 
السؤال  يبقى  ولكن..  مليون،  املائة 
»فيكون«،  يشتغل  كــان  ملن  الكبير: 
ــفــائــدة مـــن، ومـــن كـــان يــدفــع له  ول
أثمان  منها  دفــع  التي  املــصــاريــف 
ولجنيف،  للقاهرة  الطائرة  تذاكر 
وادعائه تمويل الفيلم؟ وهناك سؤال 
هي  هــل  ــإصــرار:  ب مــطــروحــا  يبقى 

املخابرات اإلسرائيلية؟
»مينوت«،  جريدة  مدير  نشر  لقد 
اعترافاته  فــي  برينيو،  فــرانــســوا 
 22 املتأخرة املنشورة بجريدته عدد 
شتنبر 1966، أن »فيكون« عندما قدم 
الكامل، سأله عن  التهديدي  له امللف 
فأجاب  معه،  يشتغل  الــذي  املصدر 
لفائدة  نعمل  ))إنــنــا  ــكــون«:  ــي »ف
لهم  للذين  الــكــبــار،  اإلقــطــاعــيــن 
وهؤالء  املغرب((،  يف  باهظة  أمــوال 
كثر في املغرب، فإضافة إلى املعمرين 
في  كبير  رصيد  لهم  يبق  لم  الذين 
اليهود  هناك   ،1965 سنة  املــغــرب 
ــروات..  ــث ال رؤوس  يمثلون  الــذيــن 

إمكانية  يؤكد  أخـــرى،  مــرة  وهـــذا، 
املهدي  قضية  في  اإلسرائيلي  الدور 

بنبركة.
يتفق  أن  جـــدا..  طبيعيا  ــان  وكـ
بعملية  األســـاســـيـــون  ــيــون  املــعــن
ضرب  على  بنبركة  املهدي  اختطاف 
جنونه  ومنع  »فيكون«  على  حصار 
ــيــة.. مـــن جــهــة،  مـــن فــضــح الــعــمــل
املحامي  فــي  عمياء  ثقة  يثق  فهو 
فهو  أخرى،  ومن جهة  »لومارشان«، 
يخاف خوف الفأر من القط من جهاز 
»لوبيز«  ومن  الفرنسية  املخابرات 
الحركات  عليه  يحصي  أصبح  الذي 
كانا  معا  الطرفني  ولكن  والسكنات، 
االستمرار  مــن  منعه  عــن  عاجزين 
اإلســهــام  ومــن  ــداث  ــ األح تتبع  فــي 
يفطن  لم  تافهة  جزئية  إن  بل  فيها، 
في  »فيكون«  وضعت  الجهازان،  لها 
صورة األحداث بشكل بديهي، وربما 
املهدي  لحياة  بالنسبة  مصيري 

بنبركة.
الذي  »بيرنيي«،  الصحفي  يحكي 
أنه  املحاكمتني،  أثناء  معتقال  كــان 
بحكم خروجه عن الصورة، واقتناعه 
من  وخوفه  الفيلم،  مشروع  بسالمة 
تلفونيا  به  اتصل  »فيكون«،  إزعــاج 
به  اتصل  بنبركة  املهدي  أن  وأخبره 
في  بــاريــس  إلــى  بوصوله  وأخــبــره 
ولكن  أكتوبر،   29 الجمعة  صباح 
»رفاقه«،  تجاه  »فيكون«  استطالعات 
تظهر له أن املوضوع الزال جادا، وأن 
وكانت  بنبركة،  املهدي  ينتظر  الكل 
زيارة واحدة لـ»لوبيز« كافية إلطالعه 
وصل  »الشتوكي«  املسمى  أن  على 
لباريس رفقة اإلرهابي »بوشسيش«، 
»الفيلم«  أجل  من  االتفاق  موعد  وأن 
الزال قائما، ويفهم »فيكون« جزئيات 
السيناريو الحقيقي، ويعرف املخطط 
ومعناه، ذلك أن املهدي بنبركة سينقل 
إلى بيت »بوشسيش« في »فونتوني 

بــأن  اقــتــنــاعــه  فيتم  لــوفــيــكــونــت«، 
وبالتالي،  عنه،  بعيدا  ستتم  العملية 
ويقرر  مليون،  املائة  أنه سيفقد  يرى 
إن  اللعبة،  في  املشاركة  »فيكون« 
بهذه  خليقة  بــذاءتــهــا  رغــم  كــانــت 
»فيكون« جزء من  التسمية، ويصبح 
العملية قابال لها، ولكن الصمت ليس 
من امليزات التي يتمتع بها »فيكون«، 
جريدة  مدير  صديقه،  ــارح  ص وقــد 
التي  التهديدات  إطار  في  »مينوت«، 
نشرها  والــتــي  نشرها،  منه  طلب 
بتاريخ  اعترافاته  في  الجريدة  مدير 
الــذي  باملخطط   ،1966 شتنبر   22
الفضيحة  لنشر  بديال  فيه  ارتـــأى 
ملدير  »فــيــكــون«  ــال  ق وقــوعــهــا.  قبل 
االستفادة  قررت  ))لقد  الجريدة: 
ــاص..  اخلـ حلــســابــي  العملية  ــن  م
ــض الــعــنــاصــر  ــع ــي ب ــع وأشــــــرك م
طريقة  على  عملية  أنظم  املطلعة، 
املعني  اختطاف  »جواتيا«:  املعلم 

الثخن،  وجو  وأنــا  وبيعه،  باألمر، 
الكبير،  و»ديدي«  بوشسيش«  »جو 
مداخيلنا،  نرفع  أن  قررنا  )لوني(، 
حلسابنا،  املغربي  املختطف  ونأخذ 

فالذي يهمنا هو املال((.
ــا تــظــهــر خــلــفــيــات املــخــطــط  هــن
بنبركة،  املهدي  بحياة  أودى  الــذي 
املغاربة  املعنيني  ذقون  وضحك على 
واملــخــابــرات الــفــرنــســيــة، ووضــع 
أمام  والفرنسية  املغربية  الدولتني 
دليل  هناك  كان  وإذا  الواقع،  األمــر 
لن  فإنه  االتــجــاه،  هــذا  صحة  على 
الثالثي  أن  من  أهم  وال  أكبر  يكون 
ــون  ــك ــره »فــيــكــون«، وامل ــ ــذي ذك ــ ال
و»لــونــي«،  »بوشسيش«  ومــن  منه 
الغنيمة  اقــتــســام  على  واتــفــاقــهــم 
بنبركة  املــهــدي  على  واالســتــيــالء 
يريد  ملن  وبيعه  الخاص،  لحسابهم 
أن يدفع أكثر، لن يكون أكبر وال أهم 
حياته  فقد  قد  الثالثي  هــذا  أن  من 

اختفى  فقد  الــحــادثــة،  أعــقــاب  فــي 
مات،  أنه  تأكد  أن  إلى  »بوشسيش« 
أنه  تأكد  أن  إلــى  »لــونــي«  واختفى 
الساعة  فــي  »فيكون«  ــات  وم ــات،  م
التي دخل عليه رجال األمن الفرنسي 
قبيل  من  يصبح  وهكذا،  العتقاله.. 
املهدي  اختطف  الثالثي  أن  املنطقي 
مختطفيه،  أيـــدي  بــني  مــن  بنبركة 
ولقي ثالثتهم حتفهم عقابا لهم على 

تصرفهم)...(.
ــصــورة  ولــوضــع الـــقـــارئ فــي ال
دبره  الــذي  املقلب  لنوع  الصحيحة 
املدلول  تفسير  من  بد  ال  »فيكون«، 
الصحفي  عنه  رواه  ملــا  الحقيقي 
»مينوت«  جــريــدة  مدير  »برينيو« 
22 شتنبر، من أن »فيكون«  في عدد 
على  عملية  سينظم  بأنه  له  صــرح 
يشير  وبذلك  »جــو«،  املعلم  طريقة 
في  مشهورة  حادثة  إلــى  »فيكون« 
نظمها  الفرنسي  ــرام  اإلجـ أوســـاط 

ولتصبح  »جواتيا«،  املجرمني  كبير 
اإلجــرام  عالم  في  مشهورة  سابقة 
اخلمسينات،  ))يف  موجزها:  وهذا 
عظمة  عز  يف  »جواتيا«  كان  عندما 
رجال  كبار  يعادل  اإلرهــابــي  املجد 
ــه الــكــبــار  ــاب ــه ــا الــعــاملــيــة وي ــي ــاف امل
أغنياء  ــد  أح بــه  اتــصــل  والــصــغــار، 
مافيوزي  الموت،  فيكتور  مارسيليا، 
له:  ــال  وق متقاعد،  سابق  ومــجــرم 
ومحتاج  كبرى  ثروة  رأس  على  »إني 
فقال:  وملـــاذا؟  ــو«:  »ج فسأله  لــك«، 
غلطة،  »جــان«  ابنتي  ارتكبت  لقد 
عرضت  ســافــل،  بشخص  تــزوجــت 
أريــد  ــا  وأنـ فــرفــض،  الــطــاق  عليه 
وأي  ــو«:  »ج قــال  باحلل.  أكلفك  أن 
ــل؟ فــأشــار »المـــــوت« بــإبــهــامــه  حـ
عند  االغتيال  ــارة  )إشـ أسفل  إلــى 
أوســـاط املــافــيــا(، واتــفــق »جــو« مع 
ــي، وتـــوجـــه »جـــواتـــيـــا« إلــى  ــن ــغ ال
املشهور،  الفرنسي  امليناء  لوهافر، 

»الموت«  الغني  صهر  يتواجد  حيث 
وقد  كيليرمان،  كاستون  ويسمى 
أخذ »جواتيا« معه مساعده األمين 
الذين  األربعة  )أحد  باليس«  »جان 
ــدي بــنــبــركــة( ويف  ــه اخــتــطــفــوا امل
لرفيقه  »جواتيا«  حكى  الطريق، 
على  يضحك  أن  يريد  أنه  »باليس« 
الذي  اجلميع، ودخا على الشخص 
وأخبره  يغتال،  أن  فيه  مفروضا  كان 
له:  ــال  وق صهره  بنوايا  »جــواتــيــا« 
صهرك  وسأخبر  تختفي،  أن  عليك 
الثمن،  منه  وأخـــذ  قتلتك،  بــأنــي 
وفعا،  لك.  بدا  ما  حسب  تظهر  ثم 
»الموت«  الصهر  عند  »جواتيا«  عاد 
ــف صــهــره  ــري ــع ــة ت ــاق ــط حـــامـــا ب
ــال لـــه: لقد  ــوده، وقـ ــق وحــافــظــة ن
ماين،  بخمسة  وطالب  صفيته، 
ــن »جــواتــيــا«  وقـــد بــلــغ الــصــهــر  ع
لــلــشــرطــة، فــاعــتــقــل »جــواتــيــا«، 
أنــهــاهــا  ــرى  ــب ك فضيحة  وحــصــلــت 
الصهر  »جواتيا« بالكشف عن موقع 

الذي لم يقتل((.
األعلى  املثل  هو  »جواتيا«  كان 
ــابـــي  اإلرهـ أن  بـــل  لــــ»فـــيـــكـــون«، 
من طرف  استنطاقه  لدى  »جواتيا« 
املهدي  قضية  فــي  البحث  قاضي 
بأن  له  صرح  »زولينجير«،  بنبركة 
في  املشاركة  عليه  عــرض  »فيكون 
وكــان  بنبركة«،  املــهــدي  اختطاف 
فبراير   16 في  »جواتيا«  استنطاق 
إلمــكــانــيــة  ــمــال  احــت ــر  آخـ  ،1966
اختطاف  فــي  »جــواتــيــا«  مشاركة 
فيها  مساهمته  أو  بنبركة  املهدي 
جميع  أن  رغــم  بعيد،  أو  قريب  من 
رجال »جواتيا« ومنهم »بوشسيش« 
و»لوني« و»باليس«، شاركوا مباشرة 
في اختطاف السياسي املغربي مثلما 
محاولة  فــي  شــاركــوه  أن  لهم  سبق 

اغتيال الزعيم عالل الفاسي.
في  يــرغــب  كـــان  إذن،  »فــيــكــون« 
اختطاف  فــي  منفرد  دور  ــة  ــزاول م
املهدي بنبركة، على غرار الدور الذي 
لعبه مثله األعلى »جواتيا« في قضية 
الجزئيات  »الموت«، وستبدي  الثري 
هذا  ثبوت  أوانها،  في  ستأتي  التي 
التخطيط.. إن لم يكن مؤكدا أن هذا 
هو الذي حصل فعال للمهدي بنبركة.
كــان  ــون«  ــك ــي »ف أن  شـــك  ال  ــه  إنـ
خطط  التي  غير  ثانية  لعبة  يمارس 
وال  معه،  ومن  »لوبيز«  ونفذها  لها 
»لومارشان«  املحامي  أن  أيضا  شك 
لحساب  أو  الخاص،  لحسابه  كان 
األسئلة  معه  ــرروا  ح الذين  أولئك 
توجد  والـــذيـــن  بــنــبــركــة  لــلــمــهــدي 
نهاية  في  اسمه  بجانب  أسماؤهم 
الئحة األسئلة املنشورة في الفصول 
مغربي  اتجاه  لفائدة  أو  السابقة، 
آخر، أو من أجل الحصول على مائة 
»لومارشان«  كــان  أكثر،  أو  مليون 
الختطاف  محضرا  للقضية،  متتبعا 
ــدي  ــن بـــني أيـ ــدي بــنــبــركــة مـ ــهـ املـ
داخــل  مخلبه  ــان  ــ وك مختطفيه، 

الجهاز هو »فيكون«.

يتبع

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

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

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

»زولينجير« قاضي البحث في قضية بنبركة 

إلى اليسار، يتحدث إلى المتهم »لوروا فانفيل«.


