
 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري
املغاربة  فيه  انشغل  الــذي  الوقت  يف 
الطفل  بقضية  العالم،  مواطني  وباقي 
ــن  ــؤول ــس ــض كـــبـــار امل ــع ــد ب ــم ريـــــان، ع
ــدول  ج يف  نــقــط  إدراج  إلـــى  املــنــتــخــبــن، 
للمصادقة  باملاليير،  تفويتات  حول  األعمال، 
بسبب  الضوء  عليها  يسلط  لم  دورات  يف  عليها 
التحركات  هــذه  تكون  وبذلك  الفاجعة)..(، 

أبشع أنواع االستغالل السياسي لقضية ريان. مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

كواليس كواليس
أول تعيـينات قضائية كبرى 

في عهد عبد النباوي
اتهامات بصرف المال العام دون سند 

12قانوني في وزارة المـــنصوري 2

الضائعة الحقيقة  ملف األسبوع
بنــبركة اختطــاف 
من يد مختطفيه..

مؤشــرات وساطـة أمريكـية
28بين المغرب والجزائر 6

كلنا سقطنا في نفس الحفرة التي سقط فيها الطفل ريان، وعلى امتداد  5 أيام، سهر المغاربة ينتظرون الفرج، 
وتابعوا األخبار الصحيحة، واإلشاعات)..( قبل أن تخرج الحقيقة الصادمة للوجود، ولم يخفف منها إال التعزية 

الملكية، لكن وفاة هذا الطفل بهذه الطريقة تركت لنا مجموعة من الدروس أمام باقي دول العالم.
 رحــم هللا ريـــان.

تفاصيل  أخرى  داخل  العدد
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414 األخبار متــــــابعاتكواليس 

أخنــوش »يمسح«
عبد العظيم الحافي 

من الوجود اإلداري

هل يتسبب تنسيق 
المعارضة في تعديل 

الحكومة ؟ 



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1594 من 11 إلى 17 فبراير 2022

بقلــم               الطيب العلوي

مـع 
كلنا في الحفرة..

يــــان..ر

الذي  للطفل ريان،  املأساوي  الحدث  أن  أكــيد 
حول املغرب إلى دفتر عزاء مفتوح، بعد أن اتشحت 
املنصات الرقمية العربية والدولية بالسواد، وحتى 
األدعية  فيها  اختلطت  والتلفزة  اإلذاعـــة  قنوات 
املغربي  حــول  األلــقــاب  فيها  وتــعــددت  بــالــدمــوع، 
أو  اإلهمال«،  و»ضحية  الجنة«  »طير  بني  الصغير، 

»شهيد البئر«...
البئر حسب  دام  ما  بئر؟  أي  لكن  البئر..  شهيد 
األرض  فــي  حفرة  »كــل  هــو  الــقــامــوس،  فــي  معناه 
تسميته  على  نقتصر  وإّل  ــاء«،  م منها  ُيستخرج 
بحفرة - خصوصا في فترة شهدت فيها البالد إقامة 
 32 - حفرة تم حفرها بعمق  صالة الستسقاء)...( 
من  جعل  ما  مــاء،  أي  إلى  الوصول  يتم  ولم  مترا، 
تحولت  حولها،  يلعب  كان  لطفل  مصيدة  الحفرة 
عابرة  قضية  إلــى  ساعة   100 من  أقــل  غضون  في 
للحدود، في حادث أخرج املنطقة من عزلة فرضتها 
التضاريس الوعرة لسلسلة جبال الريف)...(، ليلقي 
بها في صدارة اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، 
خمسة  مدار  على  واحد  لكل  الوقت  نفس  في  ملقنا 
ُتنسى)...(، مدة رمت  ليالي، دروسا ل  أيام وأربعة 
لجهود  الحي  البث  خالل  واحد  ظالم  في  بالجميع 
اإلنقاذ، التي شكلت أول خالصة إيجابية في لحظة 
إنسانية، ومحّكا حقيقيا أبانا لحسن الحظ)...(، عن 
الشعور باملواطنة واملشترك اإلنساني، حيث أن كل 
أب وجد نفسه مكان أب الضحية، وكل أم مكان أمه، 
وكل أخ مكان أخيه، وكل أخت مكان أخته، حتى شكل 
الطفل ريان جسدا واحدا نبض فيه ضمير جماعي 
الشعبي والرسمي)...( كما عبرت عنه  لم يمّيز بني 
جريدة »القدس العربي« بالقول: »في قضية املغربي 

ريان، فازت اإلنسانية وخسرت اإلثارة«.
مات  أنه  إل  الحفرة،  في  ريــان  مع  كلنا  سقطنا 
وارتقت روحه إلى السماء، بينما بقينا نحن جميعا 
في نفس الحفرة، أمام أعني وسائل اإلعالم العاملية 
خيار  لنا  يكن  فلم  الصورة)...(،  دكتاتورية  وأمام 
وتقنيي  الجرافات  سائقي  وضع  غير  إزاءهــا  آخر 
املسح الخرائطي، وأصحاب الوقاية املدنية والدرك 
في  إلطعامهم،  تجندوا  الذين  الدوار  وأهل  امللكي، 
من  كــل  األنــظــار  عــن  للحجب  األمــامــيــة،  الصفوف 
من  ــوف)...(،  ــصــف ال نفس  احــتــالل  على  تــعــودوا 
مشاهير »اإلنستغرام«، وكل الحمقى الذين يظهرون 
لنا يوميا على »اليوتيوب«، على األقل، لنبّين للعالم 
انتظار  في  األولــويــات،  ترتيب  على  ــادرون  ق أننا 
النقاشات  طرح  في  بعد)...(،  فيما  كفاءاتنا  إظهار 
الــكــوارث  تدبير  منظومة  تطوير  أهمية  بــصــدد 
والذكاء  الحديثة  التكنولوجيا  وتوظيف  واألزمات، 

الصطناعي في هذا الشأن.
أنه ل محل  أيضا  الصغير، فهمنا  لروح  احتراما 
لتسييس الوضع)...(، ورسالة ريان بقيت محدودة 
األقدار  كون  السليمة،  العبر  استخالص  إطار  في 
محنة  من  تتحول  قد  النفوس،  تكرهها  التي  املؤملة 
إلى منحة، ومن بلّية إلى عطّية، وأن مكان التضامن 
األمة  وسط  موجودا  زال  ما  املجتمعي  والتعاضد 
الراسمون  مصر  أطفال  بني  واإلسالمية،  العربية 
بها  العمل  في  رغبة  والورقية  التخيلية  للخطط 
على إنقاذ ريان، وأطفال إفريقيا الذين قرأوا القرآن 
أمام  املبتهلون  الجزائر  وأطفال  ريان،  نجاة  بنية 
ريان، واملندهشون،  كربة  تفريج  في  أماًل  الشاشات 
املختلف)...(،  رئيسهم  سلوك  من  الوقت،  نفس  في 
الجزائريني،  األطباء  أصاب  الذي  الندهاش  نفس 
مختلف  مــن  منهم،   1200 مــن  أزيـــد  قــرر  الــذيــن 
صوب  والتــجــاه  بــالدهــم  مــغــادرة  التخصصات، 

فرنسا قصد الستقرار والعمل بمستشفياتها..

هل يمنع بن كيران 
قسم التواصل 

بالحــــزب ؟

الرباط. األسبوع 

اإلله  أن عبد  تتداول أخبار   
لحزب  العام  األمني  كيران،  بن 
العدالة والتنمية، يمنع موظفي 
الحزب املكلفني بالتواصل، من 
تصريحاته  ونــشــر  تسجيل 
الداخلية  الجتماعات  خــالل 

لألمانة العامة والحزب.
الزميلة  مــصــادر  وكشفت 
»هسبريس«، أن بن كيران هو 
من يطلب تسجيل تصريحاته 
اللقاءات  خــالل  ومــداخــالتــه 
إلى  للحزب، مشيرة  الداخلية 
أن هناك اجتماعات داخلية ل 
بالتواصل  املكلفون  يحضرها 
ول يتم تسجيلها بالكاميرات.
املصادر  نفس  واستبعدت 
أصدر  قد  كيران  بن  يكون  أن 
ــي  مــســؤول ــع  ــن مل قـــــرار  أي 
التواصل من نشر تصريحاته 
خالل  السياسية  ومداخالته 
يترأسها  التي  الجتماعات 

داخـــــــــــل 
الحزب.

الرباط. األسبوع

املكلفة  الــوزاريــة  املــنــدوبــيــة  اهــتــزت 
لرئاسة  التابعة  اإلنــســان،  بحقوق 
تحرش  فضيحة  لوقع  الحكومة، 
بـــأربـــع مــوظــفــات، اشــتــكــني من 
من  الجنسي  للتحرش  تعرضهن 
قسم  عــن  السابق  املــســؤول  قبل 

الشؤون اإلدارية واملالية.
وأوضــــــــــــح بــــالغ 
ــدوب شــوقــي  ــنـ ــمـ ــلـ لـ
القضية  أن  بنيوب، 
تحقيق  فيها  فــتــح 
سنة  إداري  وبحث 

2020، بعد تكليف لجنة مكونة من أطر عليا 
باملندوبية مجربة من حيث عملها في مجال 

القانون وحقوق اإلنسان.
املوظفات  تصريحات  أن  البالغ،  وأضاف 
غادر  وقد  جنسي،  لتحرش  تعرضهن  تفيد 
املشتكى به إدارة املندوبية، مشيرا إلى 
بحقوق  املكلف  الوزاري  املندوب  أن 
تقدم  الوضع،  هذا  وأمام  اإلنسان، 
حصل  عما  للمشتكيات  باعتذاره 

لهن داخل فضاء املندوبية.
إحالة  املندوبية  وقررت 
ــة عــلــى  ــضــي ــق مــلــف ال
العامة،  النيابة  رئاسة 
في  ــزم  ــل ي ــا  م لتتخذ 

نطاق القانون.

اتهامات 
بصرف المال 

العام دون 
سند قانوني 

في وزارة 
المـــنصوري

بن كيران

الرباط. األسبوع

استنكرت النقابة الوطنية إلعداد التراب 
لواء  تحت  املنضوية  والتعمير،  الوطني 
عزم  بــاملــغــرب،  للشغل  الوطني  التــحــاد 
منحة  صــرف  البشرية  ــوارد  ــ امل مــديــريــة 
اجتماعية خارج املساطر القانونية لصرف 
اختصاص  من  تبقى  والتي  العام،  املــال 
ملوظفي  الجــتــمــاعــيــة  األعـــمـــال  جمعية 

التعمير أو مؤسسة األعمال الجتماعية.
منحة  صرف  بمحاولة  النقابة  ونــددت 
بعد  املدرسي،  بالدخول  خاصة  اجتماعية 
وخارجا  استحقاقيتها،  عن  سنة  نصف 
إلى  باإلضافة  التشاركية،  املنهجية  عن 
صيانتها  ومـــدى  قيمتها  على  التستر 
مصير  عن  متسائلة  املوظفني،  ملكتسبات 
والولدة  بالتعزية  الخاصة  املوظفني  منح 
ومستحقات  والعمرة،  والــزواج  والتقاعد 
التكميلي  والتقاعد  التكميلي  التأمني 
وخدمة املطعم، باإلضافة إلى أجرة النظافة 

لسائقي  اإلضافية  والساعات  والحراسة 
خدمات  ومصير  املوظفني،  نقل  حافالت 

الصطياف والرحالت الثقافية.
يشوش  القرار  هذا  أن  النقابة  وأكــدت 
عــلــى الــســيــاســة الجــتــمــاعــيــة الــجــديــدة 
انطالق  اجتماع  في  أكدت  والتي  للوزيرة، 
تفضيل  على  القطاعي،  الجتماعي  الحوار 
النقابيني،  الفرقاء  مع  التشاركية  املنهجية 
غاية  إلى  النتقالي  الجمعوي  والتسيير 
الهيكلة  إرساء  وإلى حني  السنة،  منتصف 

للمؤسسة. الرسمية 

بنيوب

»الماب«: ريان توفي قبل وصول فرق اإلنقاذ إليه

مضايقة النساء في مندوبية حقوق اإلنسان 

الرباط. األسبوع

أفادت وكالة املغرب العربي لألنباء، أن فريق 
البئر  ريان من عمق  الطفل  أخرج  الذي  اإلنقاذ 

التي سقط فيها، تم العثور عليه جثة هامدة.
وحسب وكالة األنباء الرسمية، فإن الطفل 
ريان ذي الخمس سنوات، توفي قبل وصول 

فرق اإلنقاذ إليه، بعدما قضى أكثر من 100 
ساعة في البئر.

وقالت الوكالة: »إن فرق اإلنقاذ تمكنت من 
وإخراجها  ريان  الطفل  جثة  إلى  الوصول 
وبدون  ومضني  شاق  ميداني  عمل  بفضل 
انقطاع، ملدة خمسة أيام«، وأضافت: »جثة 
ثم  نقلها على منت سيارة خاصة  تم  الطفل 
إلى  امللكي  للدرك  تابعة  عبر مروحية طبية 

املستشفى العسكري بالرباط«.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
3 العدد: 1594 من 11 إلى 17 فبراير 2022

كـواليـس  األخبــار

غياب المياه يدفع المواطنين
للبحث عنها بجميع الطرق

بالعالم  والدواوير  املداشر  من  العديد  تعرف 
املياه  عــن  بحثا  اآلبـــار  حفر  عملية  ــروي،  ــق ال
يجدوها،  لم  أو  املياه  وجدوا  وسواء  الجوفية، 
فإنه يتم ترك هذه اآلبار كما هي دون تسييجها أو 
غلقها باإلسمنت تحسبا ألي شيء قد يحدث، لكن 
اإلهمال وعدم املباالة يجعل هذه اآلبار غير آمنة 
على  خصوصا  السالمة  شروط  فيها  تتوفر  وال 
األطفال، سواء الذين يلعبون بجانبها أو الذين 
يرسلون من طرف أسرهم لجلب املياه، خصوصا 
وأن بعض املناطق يكون فيها البحث عن املياه 
كالبحث عن الكنوز، وهذا ما شهده العالم خالل 
متابعتهم لقضية الطفل ريان بالجماعة الترابية 
تحولت  حيث  شفشاون،  إلقليم  التابعة  تمروت 
للعديد  إلى قبلة  الجماعة األسبوع املاضي  هذه 

الذين  املــغــاربــة  ا مــن  حجو
للمنطقة تضامنا مع 
صارت  الذي  الطفل 
قــضــيــتــه عــنــاويــن 
مــعــظــم الــقــنــوات 
الدولية  والصحف 
العربية واألجنبية.
أن  ورغــــــــــــــم 
خصصت  ــة  ــدول ال
ضخمة  ميزانيات 
بـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
أجــل  مــن  ملكية، 
تــعــمــيــم مــبــادرة 
ــان  ــك ــد س ــ ــزوي ــ ت
ــقــروي  الــعــالــم ال
بــاملــاء الــصــالــح 
أن  إال  لــلــشــرب، 
هــذه املــبــادرة لم 
ولم تشمل  تعمم 
الــدواويــر  باقي 
كما  ــر  ــداشـ واملـ
كان متفقا عليه، 
بعض  أن  كــمــا 

املياه  البحث عن  املواطنني يجدون صعوبة في 
بسبب قطع أمتار عبر الجبال واملسالك الوعرة، 
املواطنني  تجعل  التي  األســبــاب  بني  من  هــذه 
التي  اآلبــار  هذه  حفر  أجل  من  املال  يقترضون 
ألف  خمسمائة  من  أكثر  إلى  حفرها  ثمن  يصل 
وفي  مــيــاه،  بها  توجد  ال  أغلبها  لكن  درهـــم، 
األخير، يتم تركها عارية دون تغطيتها أو غلقها 
وتكون سببا في وقوع مثل هذه الحوادث التي 
لم  الحيوانات  وكذلك  مميتة،  تكون  ما  غالبا 
من  حفرت  التي  الحفر  أو  اآلبار  هذه  من  تسلم 

أجل التزود باملياه.
وبعد هذه الضجة اإلعالمية التي صارت على 
كل األلسن، اتخذت وزارة الداخلية عبر مراسلة 
على  شديدة  رقابة  فرض  قرار  والعمال،  الوالة 
وإعــادة  القروي،  بالعالم  اآلبــار  حفر  موضوع 
شروط  فيها  تتوفر  وهــل  بعضها،  في  النظر 

األمان على حياة األطفال والحيوانات.
فإنهم  ريان،  الراحل  أم  لسان  على  وكما جاء 
إلى  يضطرهم  مما  املياه،  انعدام  من  يعانون 
واألخــرى،  الفينة  بني  الجيران  من  املياه  جلب 
مما دفع بهم إلى حفر هذه البئر من أجل التزود 
بهذه املادة الحيوية، لكن املنطقة التي يقطنون 
عمق  رغــم  املــيــاه  بشح  تتميز  أنها  يبدو  بها 

الحفرة التي حفرها األب.    

استغالل قضية ريان 
من أجل الشهرة 

لم تسلم هذه القضية من دخول بعض األطراف 
صالحهم،  إلــى  تحويلها  أجــل  من  الخط  على 
سواء الذين قاموا بالتقاط صور من عني املكان 
ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي مرفقة 
للطفل  الدعاء  بعبارات 
اعتبره  مما  بــالــفــرج، 
املواطنني  مــن  العديد 
لهؤالء  دعــائــيــة  حملة 
أجــل  مــن  السياسيني 
كسب تعاطف املواطنني 
من الذين يتعاطفون مع 
التي  واألدعــيــة  الصور 
بحملة  ريان  لدعم  تنشر 
انتخابية سابقة ألوانها، 
تـــواجـــدهـــم  أن  حـــيـــث 
وال  يغني  ال  املكان  بعني 
ملوضوع  نتيجة  أي  يقدم 
ــذي تــحــول إلــى  ــان الـ ريـ
ومــادة  انتخابية  محطة 
أن  حيث  إعالمية،  دسمة 
اإلعالم  وسائل  من  العديد 
نفسها  ــدت  وجـ الــدولــيــة 
أمــام مــنــشــورات وأخــبــار 
متناقضة ال يمكن االعتماد 
فضلت  ــذا  ــهـ ولـ ــهــا،  ــي عــل
الــصــمــت عـــوض الــخــوض 

التي  الزائفة  األخبار  بسبب  القضية  هذه  في 
وبعض  االجتماعي  التواصل  مواقع  اكتسحت 
لجنة  عن  املسؤول  مما جعل  اإلخبارية،  املواقع 
إنقاذ  عملية  على  تشرف  كانت  التي  اليقظة 
الفينة  بني  يخرج  التمراني،  الهادي  عبد  ريان، 
كانت  التي  املغالطات  تكذيب  أجل  من  واألخرى 
الحقيقة،  وتوضيح  الهشيم،  في  كالنار  تنتشر 
ومما زاد األمر تعقيدا، تواجد اآلالف من املغاربة 
املكان والذين كانوا يشوشون على عملية  بعني 
إخــراج  تأخير  في  سبب  مما  واإلنــقــاذ  الحفر 
اإلنقاذ ملرحلة  البئر رغم وصول فرق  الطفل من 

متقدمة من عملية الحفر.
امللكي  الدرك  العشرات من رجال  ورغم تدخل 
والقوات املساعدة، إال أنهم لم يفلحوا في تفريق 
خطرا  تشكل  كانت  والتي  املتجمهرة  الحشود 
حسب  العملية،  هذه  على  واألخــرى  الفينة  بني 
ألن  بذلك،  صرحوا  الذين  الخبراء  من  العديد 
بعد  الطفل  خروج  تأمني  هو  األجهزة  هذه  دور 
كان  الذي  الطبي  للطاقم  إنقاذه وتسليمه  عملية 
حاضرا بعني املكان، إال أن العديد من األشخاص 
الذين  أو  الصحافي،  للجسم  املنتمني  ســواء 
االجتماعي،  التواصل  منصات  على  ينشطون 
املشرف  الطاقم  باسم  الناطق  مهمة  تقمصوا 
على عملية اإلنقاذ، وفي كل مرة ينشرون أخبارا 
الهلع  خلق  مما  متناقضة،  وبتصريحات  زائفة 
والقلق في صفوف املغاربة وغيرهم حول عملية 
إخراج ريان، رغم أن الطاقم املشرف على عملية 
املعطيات  إليه بعد، ولهذا كانت  لم يصل  الحفر 
تغزو  الصحيحة  غــيــر  واألخـــبـــار  مــتــضــاربــة 
الصفحات اإلعالمية دون أن يتأكد أصحابها من 

صحتها رغم تواجدهم بعني املكان.    
وضع  استغلوا  الضمير  عديمي  بعض  أن  كما 
األسرة من أجل فتح حساب بنكي باسم األب، من 
الحساب  رقم  عبر  املالية  املساعدات  تلقي  أجل 
التواصل االجتماعي، إال  الذي تم تعميمه بمواقع 
أن بعض املواطنني فطنوا لهذه العملية االحتيالية 

محذرين املواطنني واملتعاطفني مع قضية املرحوم 
ريان، التخاذ الحيطة والحذر، كما أن أب ريان نفى 
أن يكون قد قام بإنشاء حساب لهذا الغرض، ولهذا 
شفشاون  ابتدائية  لدى  العامة  النيابة  على  يجب 
التدخل لفتح تحقيق في املوضوع ومعاقبة كل من 

ثبت تورطه في هذا املوضوع.  

رغم المجهودات المبذولة..
ريان يفارق الحياة

اآلراء  وتضاربت  ربه،  نداء  ريان  الطفل  لبى 
حول موته، هل توفي داخل الحفرة التي كان بها 
لخمسة أيام مصابا بجروح والدماء تغطي وجهه 
أم أن املنية وافته بعدما أخرجه  وبرودة املكان، 
طبي،  بطاقم  مصحوبني  املدنية  الوقاية  رجــال 
حيث أسرعوا به نحو سيارة اإلسعاف التي كانت 
تابعة  طبية  مروحية  إلى  مباشرة  لنقله  تنتظر 
املستشفى  إلى  نقلته  والتي  امللكي  الدرك  لجهاز 
أن  له  والذي سبق  الرباط،  بالعاصمة  العسكري 
أن  إال  ريــان،  الضحية  استقبال  أجل  من  تجهز 
ومتابعة  الفرحة  تكتمل  أن  دون  حال  موته  خبر 
حالته الصحية، حيث نزل هذا الخبر كالصاعقة 
على جميع من يتابع هذه الحالة اإلنسانية داخل 
املغرب وخارجه، خصوصا بالعالم العربي، الذي 
كما  ريــان،  للطفل  هاما  حيزا  قنواته  خصصت 
في  مشهورة،  وشخصيات  الــدول  رؤســاء  تقدم 
املجال الرياضي والفني والديني، بالعزاء ألسرة 
السادس، حيث  امللك محمد  رأسهم  الطفل وعلى 
وسيمة  الطفل  والــدة  مع  هاتفيا  اتصاال  أجرى 
جاللته  عبر  كما  أورام،  خالد  ووالده  خرشيش، 

عن تعازيه الحارة لألسرة.  
وبعد ظهر يوم األحد، وصلت تعزيزات أمنية 
بعد  دفن  الذي  ريان  دفن  عملية  تأمني  أجل  من 
ظهر يوم اإلثنني 7 فبراير بمسقط رأسه بمقبرة 

دوار إغران بجماعة تمروت إقليم شفشاون.

تحت
األضواء

الطفل  قضية  تحولت 
نحبه  قضى  الذي  ريان 
التي  الحفر  إحــدى  في 
حفرت من أجل البحث عن المياه الجوفية، 
لم  الماء،  إيجاد  عملية  فشلت  بعدما  إذ 
جعله  مما  تسييجها،  وال  البئر  إغالق  يتم 
مصيدة للطفل ريان، )تحولت( إلى قضية 

إنسانية عابرة للحدود.
ففي صباح يوم الثالثاء 1 فبراير، الحظت 
واألماكن  المنزل  عن  ريــان  غياب  األســرة 
المجاورة، الشيء الذي أدى إلى إطالق 
ست  إلـــى  ــدت  ــت ام عــنــه  الــبــحــث  عملية 
اآلراء  تضارب  وبعد  جدوى،  دون  ساعات، 
بين أفراد األسرة عند الساعة السادسة من 
البحث  اليوم، لم يبق سوى  مساء نفس 
عن  بحثا  األب  حفرها  التي  الحفرة  داخل 
بداخلها،  قابعا  الطفل  فوجدوا  المياه، 
مترا   30 مــن  أكثر  البالغ  لطولها  لكن 
إنقاذه،  يستطيعوا  لم  حجمها،  ولضيق 
المعنية  السلطات  تدخل  إلى  أدى  مما 
خمسة  الحفر  عملية  في  استمرت  التي 
أيام دون توقف مستعينين بأربع جرافات 
المناطق  مختلف  من  أتــوا  ومتطوعين 

والمدن وخبراء في مجال الحفر.

زهير البوحاطي. األسبوع

حساب وهمي 

يان   ألب الطفل ر

كيف تسـبب البحث 
عن الماء فـي وفـاة

ريــــان الطـفل 
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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

عالل الفاسي، وعبد الخالق الطريس، وعبد الكريم 
الخطيب، والدكتور المهدي بنعبود، وإلى اليسار، 

مزود جيش التحرير بالسالح، عبد الكبير الفاسي.

حزب االستقالل أيام زمان

ما خفيأخنوش »يمسح« عبد العظيم الحافي من الوجود اإلداري
سـاءلت ساكنة وشباب سيدي 
والوزير  القيادي  مؤخرا،  إفني، 
تــرأس  الـــذي  بــايــتــاس،  مصطفى 
إلـــى جانب  اإلقــلــيــمــي،  املــؤتــمــر 
عن  زهو،  وأحمد  بوعيدة  امباركة 
لقطاع  الهشة«  التحتية  »البنية 
يعرف  الــذي  باإلقليم،  الــريــاضــة 
الباعمرانيون أن سيدي إفني كانت 
معشوشب  ملعب  أول  على  تتوفر 
فريق  وأجرى  الجنوبية  بالجهات 
على  مـــبـــاراة  ــد  ــدري م أتليتيكو 
األكثر  اإلقليم  يعد  واآلن  أرضيته، 
كرة  مالعب  في  وهشاشة  تضررا 
القدم والقاعات املغطاة واملسابح.

قـــــال أحــمــد رضـــا الــشــامــي، 
ــيـــس املــجــلــس االقـــتـــصـــادي  رئـ
عدد  أن  والبيئي،  واالجــتــمــاعــي 
الـــوســـطـــاء فـــي مــجــال تــســويــق 
سلبا  يؤثر  الفالحية،  املنتجات 
القدرة  وعلى  األسعار  ارتفاع  على 
لذلك،  وتبعا  للمواطنني،  الشرائية 
سيصله  الذي  املدى  تصور  يمكن 
ارتــفــاع األســعــار فــي هــذه السنة 
الفالحية الجافة التي لم يعرف لها 

املغرب مثيال منذ سنوات..
 

أشـعل امحند العنصر، األمني 
الشعبية،  الحركة  لــحــزب  الــعــام 
مبكرا،  خــالفــتــه  حـــول  الـــصـــراع 
وذلك  املقبل،  املؤتمر  انعقاد  قبل 
الــوزيــر  هما  الســمــني  بترشيحه 
محمد  والــوزيــر  أمـــزازي  السابق 
الجهة  يعرف  الكل  ولكن  أوزيــن، 
السؤال  ليطرح  لها،  ينحاز  التي 
عن سبب ترشيح اسمني بدل اسم 

واحد؟

مع  ريان  لقضية  تشبيه  أخطر 
قضية أخرى، هو التشبيه الصادر 
على لسان القيادي في حزب العدالة 
والتنمية، املقرئ أبو زيد، الذي قال 
ريان  قضية  أن  القطري،  لإلعالم 
الطفل  بقضية  تذكرنا  أن  يجب 
القوات  قتلته  الــذي  الــدرة،  محمد 
فهل  فلسطني..  فــي  اإلسرائيلية 

يجوز مثل هذا التشبيه؟

ــي،  ــل ــع ــن حـــصـــر مــصــطــفــى ب
القوى  جبهة  لحزب  العام  األمــني 
شباط،  حميد  دور  الديمقراطية، 
ــحــزب، في  ــال ــرا ب ــؤخ املــلــتــحــق م
الــجــنــاح الــنــقــابــي، بــعــدمــا خــرج 
ليصرح للصحافة، بأنه لن يترشح 
الخياري  التهامي  حــزب  لرئاسة 
مستقبال، غير أن هذا التصريح قد 
يكون مقدمة الندالع الصراع، وليس 
العكس، ألن شباط ال يضع حدودا 

بني السياسي والنقابي)..(.

الوطنية  التربية  ــر  وزي قــرر 
والتعليم األولي، شكيب بنموسى، 
ــاز مــشــاريــع بــنــاء  ــجـ ســحــب إنـ
التعليمية  املــؤســســات  وتــأهــيــل 
الوكالة  وتكليف  األكاديميات،  من 
الوطنية للتجهيزات العامة، بمهمة 
رصدت  بعدما  املشاريع،  مواكبة 
حصول  للوزارة  التابعة  املصالح 

اختالالت في املشاريع السابقة.

الرباط. األسبوع

ــحــكــومــة عــزيــز  اتــخــذ رئــيــس ال
أخـــنـــوش، قــــرارا يــقــضــي بــإعــفــاء 
والغابات  للمياه  السامي  املندوب 
مهامه،  من  الحافي،  العظيم  عبد 
ــر  ــرســوم وقــعــه وزي وذلـــك عــبــر م

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
القروية واملياه والغابات.

املنشور  املرسوم  وحسب 
الرسمية،  الجريدة  في 
سيتولى وزير الفالحة 
ــبــحــري،  ــد ال ــصــي وال

التدبير  مهام  انتقالية،  بصفة  محمد صديقي، 
املياه  لقطاع  واملحاسباتي  واملالي  اإلداري 

والغابات إلى حني شروع أجهزة الوكالة 
في  والغابات  للمياه  الوطنية 

ممارسة مهامها.
ــوم  ــ ــرسـ ــ ــب املـ ــ ــسـ ــ وحـ
ــرار  ــق ــإن ال الــــــوزاري، فـ
 90 يستند إلى الفصلني 
و154 من الدستور، وإلى 

رقم  التنظيمي  الــقــانــون 
بتنظيم  املتعلق   065.13

وتسيير 

أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، 
وعلى قانون املالية للسنة املالية 2022.

صادق  قد  الحكومة  مجلس  وكــان 
مشروع  على  اجــتــمــاعــه،  خــالل 
املتعلق   52.20 رقــم  القانون 
الوطنية  ــة  ــال ــوك ال بــإحــداث 
في  وذلــك  والــغــابــات،  للمياه 
االستراتيجية  تفعيل  إطـــار 
ــدة »غــابــات  ــجــدي الــوطــنــيــة ال
الهادفة   ،»2030-2020 املغرب 
أكثر  الغابوي  القطاع  جعل  إلى 
خالل  من  واستدامة  تنافسية 
تدبيري  نموذج  ابتكار 

مندمج للثروة.

أخنوشالحافي

ضياع 7 ماليـير درهم لعدم 
استغالل خزانات »السامير«

الرباط. األسبوع

كشف البرملاني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم 
بسبب  تضيع  كبيرة  مالية  مبالغ  أن  واالشتراكية، 
عدم استغالل خزانات »السامير«، التي كانت ستوفر 
لخزينة الدولة أرباحا تصل لـ 7 ماليير درهم، بينما 

ستربح الشركة 3 ماليير درهم.
بمقترح  تقدم  فريقه  أن  املصدر،  نفس  وأوضــح 
 - الحكومة  لكن  املحروقات،  أسعار  لتسقيف  قانون 
الطرف  وغضت  الطلب  مع  تتفاعل  لم   - األسف  مع 
مع  الحكومة  تفاعل  ــرورة  ضـ على  مــؤكــدا  عــنــه، 
املقترحات، خاصة فيما يتعلق بغالء األسعار الذي 

يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنني.
ينعكس  املحروقات  أسعار  ارتفاع  أن  املصدر،  وأكد 
على ارتفاع جميع املواد األساسية، وأن ارتفاع أسعار 
لكن مسؤولية  الدولية،  للسوق  يرجع  البترولية  املواد 
قامت  التي  فرنسا  مثل  التدخل،  في  تكمن  الحكومة 

بتدعيم الطبقة املتوسطة، مثلها مثل الدول األخرى.
التبرير  بسبب سياسة  الحكومة،  الحموني  وانتقد 
املحروقات،  أسعار  ارتفاع  بخصوص  تقدمها  التي 
وأثمنة املواد االستهالكية األساسية، وأشار إلى عدم 
لضبط  التدخل  في  لصالحياتها  الحكومة  استعمال 
األسعار وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية بهدف 

حماية القدرة الشرائية للمواطنني.

قانون لتحديد أجور الموظفين الكبار في 10 ماليـين شهريا 

الرباط. األسبوع

العدالة  لحزب  النيابية  املجموعة  تقدمت 
من  الــبــرملــان،  ــى  إل قــانــون  بمقترح  والتنمية 
ــاإلدارات  ب والتعويضات  األجــور  تحديد  أجــل 

العمومية واملؤسسات التابعة للدولة.
لـ»البيجيدي«،  النيابية  املجموعة  وحسب 
فإن مقترح القانون سيساهم في تحقيق العدالة 
العمومية،  اإلدارة  داخل  والتوازن  االجتماعية 

غير  التمييز  مع  سيقطع  السقف  تحديد  وأن 
واملناصب  الوظائف  مختلف  بني  املوضوعي 

السامية داخل اإلدارات العمومية.
األقصى  تحديد  على  املقترح  وينص  هــذا، 
لألجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والتي 
و200  مليون  مبلغ  في  للمسؤولني  منحها  يتم 
ماليني   10 يعادل  ما  وهو  سنويا،  درهــم  ألف 

سنتيم في الشهر.
تحدد  مراسيم  بــإصــدار  املقترح  ويــوصــي 
بما  أنواعها  بمختلف  والتعويضات  األجــور 
فيها الجزافية، ومختلف املنافع املالية والعينية 

املمنوحة للمعينني في املناصب العليا.

القضاء السويسري يحاكم وزير الدفاع الجزائري الجنرال نزار 
الرباط. األسبوع

سويسرية،  حقوقية  منظمة  قالت 
الدفاع  ــر  وزي سيحاكم  القضاء  أن 

الجزائري السابق، خالد نزار.

أن  ــال«  ــري »ت منظمة  وأوضــحــت 
تتهم  السويسرية  العامة  »النيابة 
الجنرال املتقاعد خالد نزار، بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية«، 
والتحقيق  »البحث  أن  إلى  مشيرة 
يجري حول االنتهاكات التي ارتكبت 

في الفترة ما بني يناير 1992 و1994 
أثناء الحرب األهلية الجزائرية«.

»النيابة  أن  املنظمة،  وأضــافــت 
ــوع  ــب ــة اســتــمــعــت فـــي األس ــام ــع ال
ثالثة  ملدة  نــزار،  خالد  إلى  املاضي، 
االتحادي  العام  املدعي  مقر  في  أيام 

في بيرن، وقررت متابعته«.
ويعد خالد نزار رابع رئيس أركان 
في الجيش الجزائري، وقد حكم عليه 
انطالق  بعد  سنة  عشرين  بالسجن 
من  تمكن  لكنه  الجزائري،  الحراك 

الهروب إلى إسبانيا.

التامك يطالب بالزيادة في أجور موظفي السجون

الرباط. األسبوع

املندوب  التامك،  طالب محمد صالح 
العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
املادية  الوضعية  بتحسني  الحكومة، 
يمارسون  لكونهم  السجون،  ملوظفي 

مهامهم في ظروف صعبة جدا، وقال: 
»إن مهنة موظفي السجون محفوفة 
كيان  تهدد  جمة  يومية  بمخاطر 
املوظف وحياته الشخصية في كل 

لحظة، سواء داخل السجن أو خارجه، حيث 
إلى  املوظفني  على  االعتداءات  أحيانا  تصل 

حد القتل«.
وحسب التامك، فإن »املندوبية تعمل 
على تحقيق االستقرار املهني واألسري 
للموظفني، بتنظيم حركتني انتقاليتني 
وأكتوبر،  ماي  شهري  خالل  سنة  كل 
باإلضافة إلى توفير الحماية القانونية 
يتعرضون  الــذيــن  لــلــمــوظــفــني 
العتداءات أو شكايات كيدية، 
أشكال  كل  تقديم  خالل  من 

الدعم واملؤازرة«.
التامك
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ملف  األسبوع

كانت بداية هذا الشهر موعدا 
لصراع مغربي جزائري جديد

منذ  الدولية  الساحة  على  حديث  ال 
التي  األوكرانية،  األزمة  عن  إال  فترة، 
مسبوق  غير  بتصعيد  تلوح  أصبحت 
بني روسيا من جهة، واملعسكر الغربي 
العديد  أصبحت  فقد  ثانية.  جهة  من 
االجتياح  أن  إلى  تشير  التقارير  من 
ضمها،  أجــل  من  ألوكرانيا  الــروســي 
سار ضرورة حتمية، وإلى جانب هذه 
األزمة، هناك مشكلة توتر العالقات بني 
ال  أنها  رغم  والتي  والجزائر،  املغرب 
تأخذ حيزا مهما من السياسة العاملية، 
أنها  على  تدل  مؤشرات  هناك  أن  إال 

تتجه نحو التصعيد ولو الدبلوماسي، 
بعدما كانت بداية شهر فبراير الجاري 

ساخنة بخصوص هذا امللف.
ــذي اتــهــمــت فيه  ــ فــفــي الـــوقـــت ال
خارج  مدنيني  بقتل  املغرب  الجزائر 
ــحــدود الــدولــيــة املــعــتــرف بــهــا، لم  ال
الشأن،  بهذا  قــرار  أي  الرباط  تصدر 
بل كان الجواب عن طريق هيئة األمم 
هذا  بــدايــة  فــي  نفت  حيث  املتحدة، 
انتهاكات  أي  بوجود  علمها  الشهر 
لوقف إطالق النار من الجانب املغربي 
مهام  من  أن  موضحة  الصحراء،  في 
إحاطتها  هو  »املينورسو«،  بعثتها 
علما بأي انتهاك في املنطقة، وقد جاء 
الصحافي  املؤتمر  في  التوضيح  هذا 
باسم  املتحدث  نائب  حــق،  لفرحان 
جوابا  املتحدة،  لألمم  العام  األمــني 
وزارة  وجهته  اتهام  حول  سؤال  عن 
الخارجية الجزائرية إلى املغرب بشأن 

الدولية  الــحــدود  خــارج  مدنيني  قتل 
املعترف بها، بواسطة أسلحة متطورة.
املهمة  ))إن  املتحدث:  نفس  وقــال 
ــم املــتــحــدة  ــ ــة لــبــعــثــة األم ــي ــاس األس
عن  اإلبــالغ  في  تتمثل  )املينورسو(، 
منطقة  في  انتهاكا  يشكل  شــيء  أي 
على  نــحــصــل  ــا  ــن أن إذ  عــمــلــيــاتــهــا، 
هذا  مثل  يــحــدث  عندما  التفاصيل 
انتهاكات  هناك  تكن  لم  وإذا  ــر،  األم
نشاركه  ما  لدينا  فليس  املنطقة،  في 
وأضاف:  املوضوع((  هذا  بخصوص 
تقارير  العام  األمني  يقدم  ))بالطبع، 
بعثة  به  تقوم  الذي  العمل  عن  دورية 
األمن  كما يحصل مجلس  املينورسو، 

على املعلومات بهذه الطريقة((.
البلدان  كــان  ذلــك،  مــع  وبــاملــوازاة 
الجاران، املغرب والجزائر، على موعد 
مع صدام جديد، وهذه املرة بمناسبة 
والثالثني  الخامسة  القمة  انعقاد 

انطلقت  الــتــي  ــقــي،  ــري اإلف لــالتــحــاد 
بالعاصمة  فبراير   5 يــوم  أشغالها 
اإلثيوبية أديس أبابا، حيث أصبحت 
منظمة االتحاد اإلفريقي مجاال للصراع 
قضية  بسبب  ــجــزائــري  ال املــغــربــي 
الصحراء منذ عودة املغرب إلى التكتل 
مؤشرا  ــدورة  ال هذه  وكانت  القاري، 
على التفوق املغربي دبلوماسيا، فإلى 
األمني  باسم  املتحدث  تصريح  جانب 
العام لألمم املتحدة فرحان حق، الذي 
إطالق  وقف  التفاق  خرق  وجود  نفى 
النار من طرف املغرب، سجلت اململكة 
أروقة  داخل  جديدا  انتصارا  املغربية 
قضية  غابت  حيث  اإلفريقي،  االتحاد 

الصحراء عن تقارير قمة االتحاد. 
املغربي  الخارجية  وزير  صرح  فقد 
اليوم  أشــغــال  بعد  بــوريــطــة،  ناصر 
))تقارير  بأن  اإلفريقية،  للقمة  الثاني 

االتحاد اإلفريقي ال تتضمن هذه 

انشغل المغاربة ومعهم العالم طيلة األسبوع 
والتي  ريــان،  الراحل  الطفل  بقضية  الماضي، 
والتآزر،  والتضامن  اإلنسانية  في  مثاال  أعطت 
حتى قال العالم مجتمعا أن »المغرب حرك جبال من مكانه 
على  إعالميا  الموضوع  هــذا  غطى  وقــد  ابــنــه«،  أجــل  مــن 
بداية  كانت  ذلك،  مع  وبالموازاة  المطروحة،  القضايا  باقي 

بداية  جديد  جزائري  مغربي  صراع  على  مؤشرا  فبراير  شهر 
مرورا  اإلفريقي،  االتحاد  منظمة  أروقــة  داخــل  الصراع  من 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  باسم  المتحدث  نائب  بتصريح 
وكل  النار،  إطالق  وقف  بخرق  للمغرب  الجزائر  اتهامات  حول 
هذا كان سببا في جعل الواليات المتحدة األمريكية تقوم 

ببعض الخطوات التي يريد هذا الملف معالجة دالالتها.

سعد الحمريأعد الملف: 

أمريــكية مؤشـــرات وســاطة 
والجــــزائر المغـــرب  بين 

فــي ظــل التصــــعيد.. 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

ملف  األسبوع
7 العدد: 1594 من 11 إلى 17 فبراير 2022

السنة أي إشارة إلى قضية الصحراء 
مؤتمر  خـــال  ــار  وأشــ املــغــربــيــة((، 
اإلفريقي  االتحاد  بمقر  عقده  صحافي 
 35 الـــ  العادية  الـــدورة  هامش  على 
))لم  أنه  إلى  اإلفريقية،  املنظمة  لقمة 
فيها  تتم  التي  تقارير،  ثاثة  في  يرد 
»الصحراء  قضية  إلى  اإلشــارة  عادة 
بخصوص  ــارة  ــ إش أي  املــغــربــيــة«، 
بتقارير  األمر  ويتعلق  القضية،  هذه 
اللجنة اإلفريقية حول حقوق اإلنسان، 
ومجلس السلم واألمن التابع لاتحاد 

اإلفريقي، والوضعية اإلنسانية((.
وضمن نفس التصريح، اعتبر وزير 
الخارجية املغربي أن ))التقرير حول 
إفريقيا،  فــي  اإلنسانية  الوضعية 
ــدوام  ــم اســتــغــالــه عــلــى الـ ــذي ت ــ وال
حول  فقط  واحدة  نظر  وجهة  لتناول 
يتمتع  تقريرا  اآلن  أضحى  املوضوع، 
بقدر كبير من التوازن واملوضوعية((، 
الفتا إلى أن ))كل من أراد دفع االتحاد 
كانت  القضية،  هــذه  نحو  اإلفريقي 
يحقق  أن  وأراد  خاصة  أجندة  لديه 
في أديس أبابا )االتحاد اإلفريقي( ما 
)األمم  نيويورك  عجز عن تحقيقه في 
بوريطة  ناصر  وتابع  املــتــحــدة(((، 
خلق  سيتم  ))اليوم  قائا:  تصريحه 
انسجام بني نيويورك وأديس أبابا.. 
نفس املنظور، ونفس املنطق، واملرجع 
هو قرارات مجلس األمن، املرجع هو 
اإلفريقي  فاالتحاد  األمــمــي،  املسار 
دعمه  يقدم  إقليمية،  منظمة  أي  مثل 
طرف  من  املبذولة  الجهود  ويواصل 

األمم املتحدة((.

تصريحات وزير الخارجية 
المغربي والجزائري تؤشر 

على صراع دبلوماسي في 
جامعة الدول العربية

 
البلدين،  ــني  ب الــتــنــافــس  ظــل  ــي  ف
على   »24 »فرانس  محطة  استضافت 
كا   ،35 الـــ  اإلفريقية  القمة  هامش 
الجزائري ووزير  الخارجية  وزير  من 
التوالي،  على  املغربي،  الخارجية 
على  طرحت  التي  املواضيع  وكانت 
تهم  البلدين،  دبلوماسية  رئيسي 
العاقات بينهما، وكذلك املواضيع ذات 
استضافة  فخال  املشترك،  االهتمام 
الحرب  على  وتعليقا  بوريطة،  ناصر 
اإلعامية التي تشنها الجارة الشرقية 
على املغرب، صرح بأنه شخصيا توقف 
الدبلوماسية  تصريحات  متابعة  عن 
الجزائرية منذ مدة ليست بالقصيرة، 
ملكية  تعليمات  ))هناك  أن  وأضــاف 
الهجوم  على  الرد  يتم  ال  أن  اقتضت 
على  وتعليقا  الجزائري((،  اإلعامي 
أسباب قطع العاقات بني البلدين من 
الوزير  أوضــح،  الجزائري،  الجانب 
إلى  مرده  ليس  ))السبب  أن  بوريطة 
وإنما  اإلسرائيلي،  املغربي  التطبيع 
حرب  مــن  بــدايــة  تاريخية  ألســبــاب 
1963((، وعندما طرح  »الرمال« سنة 
عليه سؤال حول تاريخ انعقاد القمة 
الجزائر،  العربية املزمع تنظيمها في 
))ميثاق  أجاب املسؤول املغربي بأن 
على  ينص صراحة  العربية  الجامعة 
انعقادها في شهر مارس، وليس كما 

ملا  أنها ستتأجل  الجزائر  لذلك  تروج 
بعد شهر رمضان، أو بعض التواريخ 
الجزائري  النظام  لها  يــروج  التي 
ومنها فاتح نونبر((، أما فيما يتعلق 
الجديد  أمريكا  موقف  عن  بالحديث 
أنه  أكــد  فقد  الصحراء،  مغربية  من 
من  ينتظرون  كثيرون  هناك  ــان  ))ك
الرئيس جو بايدن أن يلغي قرار سلفه 
بمغربية  والقاضي  تــرامــب  دونــالــد 
نفس  على  حافظ  أنــه  إال  الصحراء، 
الدليل  عن  وتساءل  الرئاسي،  القرار 
أمريكا  أن  يقولون  الذين  يقدمه  الذي 
ألغت قرار الرئيس ترامب ما دام أنه 

موجود ومسجل((.
ــر، وخـــال  ــ ــب اآلخـ ــجــان ــى ال ــل وع
الجزائري  الخارجية  وزير  استقبال 
رمطان لعمامرة من طرف نفس القناة، 
كان املوضوع الذي بدأ به الحوار هو 
العاقات الجزائرية الفرنسية، وبهذا 
الخصوص صرح رئيس الدبلوماسية 
الجزائرية، أن ))العاقات بني الجزائر 
تصاعدية((،  بمرحلة  تمر  وباريس 
وأضاف أن ))االتصاالت بني الرئيسني 
عبد املجيد تبون وإيمانويل ماكرون، 
على  جيدة  عاقات  ولديهما  أخوية 
بالثقة،  تتميز  الشخصي  املستوى 
املشاكل  على  للتغطية  تكفي  ال  لكنها 
في   - أعتقد  كما   - نحن  املــوجــودة، 

منحى تصاعدي رغم املصاعب((.
ــى املحور  ــحــوار إل وعــنــدمــا مــر ال
الثاني، الذي يتعلق بالعاقات املغربية 

الجزائرية، فكانت نفس األسئلة التي 
املوجهة  هي  بوريطة  لناصر  وجهت 
وقد  الجزائري،  الدبلوماسية  لرئيس 
))هناك  بأن  لعمامرة،  رمطان  أجاب 
مشاكل في املنطقة، والحل ال يكمن في 
توجيه  قبيل  من  األمــام،  إلى  الهروب 
يأتون  إسرائيليني  ملسؤولني  الدعوة 
انطاقا  الجزائر  لتهديد  حدودنا  إلى 
من التراب املغربي، أو كذلك استحداث 
شعارات منافية تماما للواقع من قبل 
جهاز للدعاية ينشر النميمة((، وتابع 
السلطات  لــدى  نية  أي  بنفي  كامه 
بني  وقوع حرب  أجل  من  الجزائرية  
قال  حيث  الغربية،  وجارتها  الجزائر 
الوضع  هو  ))هــذا  الصدد:  هــذا  في 
اطمئنوا..  ولكن  حاليا،  نعيشه  الذي 
دفاعا  إال  حربا  تخوض  لن  فالجزائر 
عرفت  الجزائر  شرعيا،  نفسها  عن 
وعانت  االستعمارية  الحرب  ويــات 
منها، لذلك فهي لن تخوض في صراع 
كامه  وختم  ــار((،  ج بلد  مع  مسلح 
بالسؤال  النقطة  بهذه  يتعلق  فيما 
التالي: ))يجب أن نتساءل ما إذا كان 
أولئك الذين يقيمون شراكات عسكرية 
مع قوى عسكرية أجنبية ال عاقة لها 
هم  أليسوا  إفريقيا..  شمال  بمنطقة 

من يراهنون على األسوأ؟((
املغربي  التطبيع  بموضوع  وعاقة 
عن  ــاورة  ــح امل سألته  اإلســرائــيــلــي، 
أفريكان«  »أنتيلجنس  صحيفة  أن 
تحدثت عن صفقة مغربية إسرائيلية 

وعلقت  طيار،  بــدون  طائرات  لشراء 
على الخبر بالتساؤل: »أال يعني هذا 
عسكريا؟«،  العليا  اليد  للمغرب  أن 
لعمامرة  ــان  ــط رم الـــوزيـــر  ــأجــاب  ف
بالقول: ))أعتقد أن هذا هو الحساب 
ولكن  لألسف،  الرباط  به  تقوم  الذي 
هناك الكثير من الحسابات الخاطئة، 
الجزائر  شــأن  مــن  تقليا  وسيكون 
وشعبها وتاريخها إن انبهرنا بما هو 
ينتقل  أن  قبل  القبيل((،  هذا  من  آت 
دونالد  إدارة  اعــتــراف  عن  الحديث 
وبهذا  الــصــحــراء،  بمغربية  تــرامــب 
املتحدث  نــفــس  ــاب  أجـ الــخــصــوص 
خطئا  يعتبر  ترامب  فعله  ))مــا  بأن 
تاريخيا((، ثم سأله املحاور من جديد 
الرئاسي  للقرار  بايدن  إدارة  دعم  عن 
مرة  الجواب  وكان  لترامب،  السابق 
تعقيدا،  أكثر  ))األمـــور  بــأن  أخــرى 
على اعتبار أن أمريكا هي من تصوغ 
قرارات مجلس األمن، وأنها أكدت من 
املبعوث  تؤيد  أنها  قراراتها  خــال 
األممي الجديد في حل يرضي الطرفني 
في  والبوليساريو((  املغرب  وهما 
إشارة منه إلى أن الجزائر غير معنية 
املوائد  صيغة  أو  الصحراء  بقضية 

املستديرة.
وفي تعليقه عن قرار فتح عدة دول 
األقاليم  في  لها  لقنصليات  إفريقية 
علق  املغربية،  للمملكة  الجنوبية 
بأن  الجزائرية،  الدبلوماسية  رئيس 

لــلــواقــع«،  كبير  »تــدلــيــس  ذلــك 

كان البلدان الجاران، المغرب والجزائر، على موعد مع صدام جديد، وهذه 

المرة بمناسبة انعقاد القمة الخامسة والثالثين لالتحاد اإلفريقي، التي 

انطلقت أشغالها يوم 5 فبراير بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، حيث أصبحت 

منظمة االتحاد اإلفريقي مجاال للصراع المغربي الجزائري بسبب قضية 

الصحراء منذ عودة المغرب إلى التكتل القاري، وكانت هذه الدورة 

مؤشرا على التفوق المغربي دبلوماسيا.

بوريطة في أشغال القمة 35 لالتحاد اإلفريقي
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ملف  األسبوع

القانونية،  الناحية  ))من  أنه  واعتبر 
تعطي  ــن  م ــي  ه القنصلية  ليست 
السيادة لبلد ما على أرض ما(( دون 
أن يوضح كالمه، ثم قال أن ))السيادة 
هي ملك للشعب الصحراوي((، وختم 
القنصليات  فتح  ))إن  بالقول:  كالمه 
بالصحراء املغربية مجرد دعاية وليس 

لها أي نطاق قانوني أو سياسي((.
وردا منه عن سؤال حول موعد القمة 
العربية املقبلة بالجزائر، أكد لعمامرة 
أن ))قمة جامعة الدول العربية التي 
كان من املقرر عقدها في شهر مارس 
 1 ــخ  ــاري ت عـــرض  بــالــجــزائــر، سيتم 
نوفمبر الرمزي على قادة الجامعة((.

وزيــري  تصريح  خــالل  مــن  يــبــدو 
هناك  ليست  أنــه  البلدين،  خارجية 
األفق،  في  تلوح  لالنفراج  بــوادر  أية 
حيث يستمر الوضع على ما هو عليه، 
الجزائري  الوزير  إقــرار  مقابل  ففي 
بني  العالقات  بــأن  لعمامرة،  رمطان 
بالده وفرنسا آخذة في االنفراج، فإن 
املغرب،  مع  يحدث  الذي  هو  العكس 
ومن جانب آخر، أبدى وزير الخارجية 
املغربي اعتراضه على مقترح الجزائر 
في  العربية  القمة  انعقاد  باقتراح 
بني  نشهد صراعا  فهل  نونبر..  فاتح 
القمة  انعقاد  تــاريــخ  حــول  البلدين 

العربية املقبلة في الجزائر؟

استقبال المبعوث األممي 
من طرف وزير الخارجية 

األمريكي مؤشر على دور جديد 
ألمريكا في ملف الصحراء

املتحدة  ــات  ــوالي ال انشغال  ــم  رغ
ــة  ــي ــروس ــة ال ــ ــاألزم ــ األمـــريـــكـــيـــة ب
كثب  عن  تراقب  أنها  إال  األوكرانية، 
مــا يــحــدث بــني املــغــرب والــجــزائــر، 
ــرة  وخــصــوصــا الــتــطــورات األخــي
الشهر،  هذا  بداية  مع  انطلقت  التي 
تصبح  أن  تريد  أمريكا  أن  ويظهر 
املغربية  العالقات  في  وسيطا  فاعال 
إشــارات  أعطت  حيث  الــجــزائــريــة، 
ظلت  فبعدما  ذلك،  على  تؤشر  قوية 
لعقود ترفض التدخل في الصراعات 
هناك  أن  يبدو  الجزائرية،  املغربية 
القريب،  املــدى  على  سيقع  تحوال 
لتخوف  راجـــع  السبب  أن  وربــمــا 
فاعال  روسيا  تصبح  أن  من  أمريكا 
الجزائرية  املغربية  مؤثرا في األزمة 
في ظل سعي الدب الروسي الختراق 

القارة اإلفريقية.
املسؤولني  أجــنــدة  ــام  ازدحـ فرغم 
ــال  ــمـ ــداول األعـ ــ ــج ــ األمـــريـــكـــان ب
واالجتماعات على أعلى املستويات، 
وعلى رأسهم وزير الخارجية األمريكي 
األخير  هذا  أن  إال  بلينكن،  أنطوني 
وجد لنفسه مساحة ووقتا الستقبال 
لألمم  العام  الخاص لألمني  املبعوث 
دي  ستيفان  الصحراء،  في  املتحدة 
النزاع  هذا  آفــاق  لبحث  ميستورا، 
املفتعل والحلول املمكنة، وبعد نهاية 
باسم  الرسمي  املتحدث  قال  اللقاء، 
الدبلوماسية األمريكية، نيد برايس: 
))إن وزير الخارجية أنطوني بلينكن 
تطورات  األممي  املبعوث  مع  بحث 
ملف الصحراء ونتائج جولته األولى 

لدى األطراف املعنية((، ثم شدد نفس 
املتحدث، على ))التزام واشنطن بدعم 
الجهود التي يبذلها دي ميستورا في 
الخاصة  السياسية  للعملية  قيادته 
باألمم املتحدة في ملف الصحراء((، 
الناطق  أوضح  التصريح  ذات  وفي 
األمريكية،  الخارجية  باسم  الرسمي 
دي  وستيفان  بلينكن  ))أنطوني  أن 
املشاركة  أيــضــا  بحثا  ميستورا، 
الدوليني  الشركاء  مع  الدبلوماسية 
لتعزيز عملية سياسية موثوقة تحقق 

حال دائما وكريما للصراع الدائر.
األمريكية  املبادرة  وقد شكلت هذه 
مفاجأة حقيقية للمتتبعني واملحللني 
ــاء ذلــك  ــ الــســيــاســيــني، ويــمــكــن إرج
وهــي:  رئيسية  أســبــاب  ثالثة  ــى  إل
انشغال  مع  االستقبال  تزامن  أوال، 
الغربي  الروسي  بالنزاع  واشنطن 
ــادة ما  ــا، ثــانــيــا، عـ ــي ــران حـــول أوك
لوزير  مــســاعــدون  مــســؤولــون  ــان  ك
الخارجية األمريكي هم الذين يتولون 
ومعالجة  األممي  املبعوث  استقبال 
باستثناء  مــعــه،  الــصــحــراء  مــلــف 
املبعوث  كــان  عندما  واحـــدة،  حالة 
بيكر وكان وزير  األممي هو جيمس 
يعالج  األسبق  األمريكي  الخارجية 
امللف على مستويات عليا في البيت 
االستقبال،  يكشف  وثالثا،  األبيض، 
الواليات  توليها  بدأت  التي  األهمية 
املغربية  الصحراء  لنزاع  املتحدة 

وضرورة التقدم في البحث عن حل(( 
فبراير   4 العربي/  القدس  )املصدر: 

.)2022

تأكيد مسؤول أمريكي 
على سعي بالده للوساطة

 بين المغرب والجزائر

استقبال  عــلــى  ــر  األمـ يقتصر  ــم  ل
املبعوث األممي الجديد للصحراء من 
بل  األمريكي،  الخارجية  وزير  طرف 
حضرت هذه املرة أزمة قطع العالقات 
والجزائر،  الرباط  بني  الدبلوماسية 
من طرف  ليس  ولكن  مباشرة،  بصفة 
املرة من  أمريكي، بل هذه  دبلوماسي 
رفيع  أمريكي  عسكري  مسؤول  لــدن 
املستوى، وذلك بعد أن أصبح الوضع 
يقلق املسؤولني العسكريني األمريكان 
أكثر.. ففي أول حديث ملسؤول أمريكي 
عن األزمة بني املغرب والجزائر، أعرب 
رئيس القيادة العسكرية األمريكية عن 
»أفريكوم«، عن قلق واشنطن  إفريقيا 
البلدين  بــني  املتصاعد  التوتر  مــن 

الجارين. 
مضامينه  نقل  مؤتمر صحفي  وفي 
األمريكية،  الخارجية  لـــوزارة  بيان 
الجنرال  املاضي، تطرق  األربعاء  يوم 

املغربي  للتوتر  تاونسند،  ستيفن 
أركان  رؤساء  اجتماع  في  الجزائري 
في  و»أفريكوم«  اإلفريقية  القارة  دول 
عن  السؤال  عن  جوابا  وقــال  ــا،  روم
على  ))نأخذ  البلدين:  بني  الخالف 
دول  جميع  بني  الصراع  الجد  محمل 
بالقلق  يشعران  البلدين  كال  القارة.. 
أراضيهما،  وسالمة  سيادتهما  إزاء 
مر  على  كــونــا  فقد  الــحــظ،  ولــســوء 
بعضهما((  تــجــاه  شكوكا  السنني 
وأوضح املسؤول العسكري األمريكي 
ــدا، وهــو  ــي ــرب ج ــغ الـــذي يــعــرف امل
اإلفريقي«،  »األســـد  مــنــاورات  يقود 
ارتباطها  في  املتحدة  ))الواليات  أن 
الحوار  الستئناف  تسعى  بالبلدين، 
خالفاتهما((  على  للتغلب  بينهما 
فبراير   5  / »الحرة«  قناة  )املصدر: 

.)2022
واضح إذن، من خالل استقبال وزير 
الخارجية األمريكي للمبعوث األممي، 
ملف  في  دور  لعب  تريد  واشنطن  أن 
ــصــحــراء املــغــربــيــة، وظــاهــر من  ال
األمريكي  العسكري  املسؤول  إشــارة 
بني  بوساطة  للقيام  تسعى  بالده  أن 
في  واشنطن  تنجح  لكن هل  البلدين، 
على  للرباط  منها  ــح  واض دعــم  ظــل 
الجزائر  تقبل  وهل  الجزائر؟  حساب 
دعمها  ظل  في  األمريكية  بالوساطة 
سيكون  وكيف  الــصــحــراء؟  ملغربية 

املوقف الروسي من هذه املبادرة ؟

رغم انشغال الواليات المتحدة األمريكية باألزمة الروسية األوكرانية، إال 
أنها تراقب عن كثب ما يحدث بين المغرب والجزائر، وخصوصا التطورات 

األخيرة التي انطلقت مع بداية هذا الشهر، ويظهر أن أمريكا تريد أن تصبح 
فاعال وسيطا في العالقات المغربية الجزائرية، حيث أعطت إشارات قوية 

تؤشر على ذلك، فبعدما ظلت لعقود ترفض التدخل في الصراعات المغربية 
الجزائرية، يبدو أن هناك تحوال سيقع على المدى القريب، وربما أن السبب 

راجع لتخوف أمريكا من أن تصبح روسيا فاعال مؤثرا في األزمة المغربية 
الجزائرية في ظل سعي الدب الروسي الختراق القارة اإلفريقية.

     دي ميستورا خالل استقباله
من طرف أنطوني بلينكن



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
9 العدد: 1594 من 11 إلى 17 فبراير 2022

كواليس  صحراوية  

تــنسحب الجــزائر 
 مـن اجـتماع جـمركي

العيون. األسبوع

  
الجزائر،  لجمارك  العام  املدير  قاطع 
نور الدين خالدي، اجتماعا إقليميا هاما، 
من  كاملة  املغرب  خريطة  اعتماد  بسبب 

طنجة إلى الكويرة.
وانسحب خالدي من االجتماع اإلقليمي 
الجمارك  ــدراء  ملـ والخمسني  الــخــامــس 
األدنــى  والــشــرق  إفريقيا  شمال  ملنطقة 
املكاتب  تقارير  عــرض  بعد  ــط،  واألوســ
اإلقليمية لتبادل املعلومات االستعالماتية 
فيها  يظهر  خارطة  تضمنت   ،2021 لسنة 

علم املغرب على خريطة املغرب كاملة.
فإن  إعالمي،  مصدر  به  أفاد  ملا  ووفقا 
املدير العام للجمارك احتج بصفة رسمية 
الجهوي  املكتب  قدمه  الذي  العرض  على 
لشمال  باالستعالمات  املكلف  لالتصال 

إفريقيا والكائن مقره باملغرب.
بالسالح  داعــم  أول  الجزائر  وتعتبر 
الدولية،  املحافل  في  للبوليساريو  واملال 
ــي تقرير  الــشــعــوب ف ــع عــن حــق  ــداف وت
تقرير  إلـــى  ــوج  ــ األح بينما  مــصــيــرهــا 
املصير هو شعب الجزائر، املكلوم الغارق 
والسياسية  االقــتــصــاديــة  املــشــاكــل  فــي 

والحقوقية.

بايتاس وبوعيدة يشيدان بتجربة األحرار 
فـي األقالـيم الصحـراوية

عبد اهلل جداد. كلميم 
  

التجمع  حزب  قياديي  تدخالت  أجمعت 
املؤتمرات  عقد  خــالل  لــأحــرار،  الوطني 
والــداخــلــة  وطــرفــايــة  بالعيون  اإلقليمية 
والسمارة وكلميم وسيدي إفني، على أهمية 
»الحمامة«  حــزب  حققها  التي  املكاسب 
باألقاليم الجنوبية بعد تصدره لالنتخابات 
والتشريعي،  الجماعي  املجال  في  األخيرة 
وضرورة الحفاظ على قوة التحالف الحزبي 
االستقالل  حــزب  وبــني  بينه  والسياسي 
سياسية  كقوة  واملعاصرة  األصالة  وحزب 

تقود الحكومة الحالية.
مصطفى  الــبــاعــمــرانــي  الـــوزيـــر  وقـــال 
على  التأكيد  لتجديد  فرصة  »إنها  بايتاس: 
الذي  االجتماعي  والعقد  الحزب  التزامات 
مواصلة  وكــذا  الجهة،  ساكنة  مع  يجمعه 
وتعبئة  املحلية  النخب  وتجديد  تكوين 
وفقا  املــواطــنــني  لتأطير  الــحــزب  أعــضــاء 

اللتزاماته ونهجه املواطناتي والتنموي«.
وفي ذات السياق، أكدت القيادية امباركة 
بوعيدة، على تقاسم طموحات عزيز أخنوش 
مع كافة مطالب املواطنني، وشددت على أن 
املؤتمر  إلى  الطريق  تمهد  املحطات  »هذه 

املقبل،  مـــارس  فــي  عــقــده  املــقــرر  الوطني 
الحزب،  بمنتخبي  لاللتقاء  فرصة  ويشكل 
التميز  نهج  مواصلة  على  وتشجيعهم 
في  »الحمامة«  حزب  اعتمده  الذي  والقرب 
ضوء »االنتصار الساحق« الذي حققه خالل 

انتخابات 8 شتنبر 2021.
بالحسن  بــوعــيــدة  ــة  ــارك ــب ام ونــوهــت 
واملنسق  كلميم  بلدية  رئــيــس  الطالبي، 
والــذي  ــرار،  األحـ لحزب  الجديد  اإلقليمي 

أبان عن جدية وانفتاح يومي على مشاغل 
ساكنة كلميم.

وكان من امللفت للنظر، هو تواجد الشابة 
النائبة البرملانية نادية بوعيدة، بنت الفقيد 
عمر بوعيدة، الذي تركت بصماته في املجال 
نادية  نجلته  وتسير  بالجهة،  التشريعي 
الراحل  يجعل  ما  وهو  الطريق،  نفس  على 
السياسية  ومسيرته  بأخالقه  حاضرا  عمر 

واالجتماعية املتفردة.

صحافي جزائري يطالب باالنسحاب من قضية خاسرة
منع محركات السيارات 

التي تعمل بغاز 
البوتـــــــان

 العيون. األسبوع 
  

محمد  األول  الــنــائــب  بــرئــاســة 
الجماعي  املجلس  صادق  الرشيد،  ولد 
فبراير  لشهر  دورتـــه  خــالل  للعيون، 
الجاري، على جميع نقط جدول األعمال، 
وجــوالن  سير  منع  قــرار  بينها  ومــن 
لغاز  املستعملة  املحرك  ذات  املركبات 
سالمة  على  حــرصــا  وذلـــك  الــبــوتــان، 
مستعملي  وكذا  واملواطنني،  الراكبني 

النقل داخل املجال الحضري باملدينة.
الجماعي  املجلس  إدراج  ويعتبر 
ذات  املــركــبــات  مــنــع  نقطة  لــلــعــيــون، 
ضمن  البوتان  لغاز  املستعملة  املحرك 
فبراير،  دورة  ألشغال  األعمال  جــدول 
املنادية  واألصوات  للمطالب  استجابة 
النوع  هــذا  وتتبع  املراقبة  بتشديد 
وأرواح  لسالمة  املهدد  االستعمال  من 

املواطنني.
وباملصادقة على هذا القرار الجماعي، 
تطبيق  املختصة  الجهات  على  سيكون 
عليها  املنصوص  والجزاءات  العقوبات 
قانونيا بالتعاون مع السلطات واملصالح 
املختصة، مثل حجز املركبة املعنية ملدة 
إلى  استعمالها  ومنع  شهر،  عن  تقل  ال 
مضاد  تقني  لفحص  خضوعها  حــني 
وفي  عليها،  املنصوص  اإلجراءات  وفق 
يتم حجز  استعمالها،  إلى  العودة  حالة 
السير  من  وتمنع  نهائية  بصفة  العربة 

والجوالن.
بني  تقع  كثيرة  حــوادث  أن  ومعلوم 
الفينة واألخرى إثر انفجار قنينة الغاز 
متنها  على  تقل  التي  باملركبات  املحملة 
سالمة  يهدد  مما  الــراكــبــني،  مــن  ــددا  ع
الجميع، وهو القرار الذي خلف ارتياحا 
أثــار  مــن  ــه  ل ملــا  الساكنة  لــدى  كبيرا 

إيجابية.

 السمارة. األسبوع

رفع مجلس جماعة السمارة، ملتمسا 
الــوافــي  عبد  الداخلية  وزيــر  ــى  إل

بطائق  تحويل  بخصوص  لفتيت، 
ــى ذوي  إلـ ــوطــنــي  ال اإلنـــعـــاش 
الحقوق، وهو ما بات يشغل بال 
العماالت  كافة  في  الصحراويني 
ــم، ويــشــكــل مــصــدر  ــيـ ــالـ واألقـ
ممثلو  يملك  ال  اجتماعي  قلق 

إال  حله  مفاتيح  الداخلية 
رسمية  موافقة  عبر 

من وزير الداخلية، 
ــوض  ــ الــــــــذي ف
ــد مــن  ــ ــدي ــ ــع ــ ال
االختصاصات 

الجهوية ولم يسمح للوالة بالتصرف في حل 
هذا املشكل، كما رفع املجلس ملتمسا من أجل 
استفادة مدينة السمارة من برنامج »أوراش«.
للسمارة  الحضرية  الجماعة  وشــهــدت 
لشهر  العادية  ــدورة  ال أشغال  انعقاد 
النقاط  أهم  بني  ومن   ،2022 فبراير 
التي تمت املصادقة عليها: االلتزام 
بتقريب اإلدارة من املواطنني، عبر 
باللجنة  الجماعة  ممثل  تعيني 
الطبية  املساعدة  بنظام  الخاصة 
مكاتب  وإحــداث   ،)RAMED(
فرعية للحالة املدنية بأحياء 

الربيب والكايز.
أعضاء  وأقر 
املــــجــــلــــس 
ــجــمــاعــي  ال
ــســمــارة،  ــل ل
حاجة  على 

إضافي  مالي  دعــم  طلب  رفــع  إلــى  الجماعة 
على  واملصادقة  والدراسة  الجماعة،  مليزانية 
الرياضية،  للمالعب  الداخلي  النظام  مشروع 
الجامعة  مع  شراكة  اتفاقية  مشروع  وعلى 
مشروع  حــول  الــقــدم  لكرة  املغربية  امللكية 
القدم  كــرة  ملعب  وتجهيز  وإصــالح  تهيئة 
شراكة  اتفاقية  ومشروع  حبوها«،  »لحبيب 
مع جمعية أباء وأولياء تالميذ مدرسة اإلمام 
ورش للتعليم العتيق حول وضع سيارة النقل 
املدرسي رهن إشارتها، وتحيني املقرر املتعلق 
واملصادقة  والــدراســة  الجماعية،  بــاألمــالك 
بإحداث  يتعلق  تنظيمي  جماعي  قــرار  على 
الشرطة  مجاالت  في  املحلفني  املراقبني  فرقة 
اتفاقية  على  واملصادقة  والدراسة  اإلداريــة، 
الصحة  ألصدقاء  الشفاء  جمعية  مع  شراكة 
بالسمارة، من أجل تحسني والرقي باملنظومة 

الصحية بإقليم السمارة.

بطائــق اإلنعــاش الوطــني على طــاولة لفــتيت

العيون. األسبوع 
  

جزائري  صحافي  أول  كبير،  وليد 
األقاليم  كــافــة  شملت  بجولة  يــقــوم 
كامل،  أسبوع  مــدة  في  الصحراوية 
التقى فيها مع مختلف شرائح املجتمع 
ومنتخبني،  وحقوقيني  سياسيني  من 
حيث تمكن من اكتشاف حقيقة النزاع 

املفتعل الذي تغذيه الجزائر.
رئيس  الرشيد،  ولد  حمدي  وقال 
العيون،  ملدينة  الجماعي  املجلس 
الــجــزائــري  للصحافي  حــديــث  فــي 
»بفضل عناية جاللة  وليد كبير، أنه 
امللك محمد السادس، تطورت مدينة 
ما  تم استثمار  كثيرا، حيث  العيون 
يفوق 2 مليار درهم لتجهيز املدينة، 
والترفيه  للثقافة  من حدائق ومراكز 
»مدينة  أن  مؤكدا  تحتية«،  وبنيات 
العيون خالية من دور الصفيح منذ 

سنة 2007«.
حديثه  فــي  الرشيد،  ولــد  وأبـــرز 
أن  كبير،  وليد  الجزائري  للصحافي 
كبيرا  تطورا  عرفت  العيون  »مدينة 
واألرض  السماء  بني  كالفرق  جــدا 

البنى  تقوية  في  االستثمار  بفضل 
أن  إلــى  املتحدث  ولفت  التحتية«، 
عددا  خلف  اإلسباني  »االستعمار 
الدولة  أن  إال  الصفيح،  أحياء  من 
عملت على تحييدها بصفة نهائية«، 

كلها سكنت  »الناس  بالقول:  مشددا 
فسكن الئق«.

ــخــط الــســكــك  ــا يــتــعــلــق ب ــم ــي وف
العيون  يربط  أن  املرتقب  الحديدية 
القيادي  أبرز  اململكة،  جهات  بباقي 
»التفكير  أن  االستقالل،  حــزب  في 
التحيني  قيد  هو  املشروع  هذا  في 
األول  الجزء  وأن  قائما،  يــزال  وما 
السيار  الطريق  إحداث  مشروع  من 
سيكون  وكلميم  العيون  بني  الرابط 

جاهزا هذه السنة«.
بعدد  كبير  وليد  الجزائري  والتقى 
وطرفاية  بالسمارة  الفعاليات  مــن 
نقاش  فتح  من  مكنه  مما  والداخلة، 
املغرب  بــني  ــزاع  ــن ال خلفيات  حــول 
بالكف  دولته  وطالب  والبوليساريو، 
تعرف  في قضية هي  أنفها  عن حشر 
الشعب  وأن  فــيــهــا،  خــاســرة  أنــهــا 
املغربي ملتف حول قضاياه املصيرية 
ريان، حني  الفقيد  الطفل  كما فعل مع 
دك جبال كامال من أجل ولده الصغير.

كبير

لفتيت
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ربــورتاج

هل هو التعسف في استعمال السلطة ؟

هاجمت العديد من الهيئات النقابية 
التلقيح  جــواز  بفرض  الحكومة  قــرار 
من  ومنعهم  املــوظــفــن  جميع  عــلــى 
االقتطاع  أو  الــعــمــل،  مــقــرات  ــوج  ولـ
الذي  الشيء  الشهرية،  أجــورهــم  من 
وسط  كبيرا  واســتــيــاء  غضبا  خلق 
الذين  العمومين،  املوظفن  من  اآلالف 
ظاملة  ضغوطات  أمام  أنفسهم  وجدوا 
الظروف  تــراع  لم  التي  الحكومة،  من 
تعيشها  التي  واالجتماعية  الصحية 

الطبقة املتوسطة من املواطنن.
يونس  النقابي  يرى  الصدد،  هذا  في 
الديمقراطية  الكونفدرالية  عن  فيراشن، 
للشغل، أن هذا القرار غير قانوني، ألنه ال 
يحترم القانون سواء املتعلق بالشغل أو 
للحكومة  يسمح  وال  العمومية،  الوظيفة 
وضعية  في  امللقح  غير  املوظف  باعتبار 
الحق  يعطيها  وال  العمل،  عن  املتوقف 
منذ  التلقيح  ألن  أجرته،  من  لالقتطاع 
أن  ويجب  اختيارية،  مسألة  هو  البداية 
فرضه  يمكن  وال  اختيارية،  مسألة  يبقى 

بهذه الطريقة على املوظفن.
وأكد أن املوظفن والطبقة العاملة هي 
وتداعيات  معاناة  عاشت  شريحة  أكثر 
االجتماعي،  املستوى  على  الجائحة 
ومصدر  عملهم  فقدوا  اآلالف  أن  بحيث 
من  يزيد  القرار  هذا  أن  دخلهم، مضيفا 
معالجة  عــن  البحث  عــوض  معاناتهم 
امللفات االجتماعية الحارقة، على رأسها 
 16 لـ  الذي وصل  البطالة،  معدل  ارتفاع 
وغيرها  الحضري،  املجال  في  املائة  في 

من القضايا والنزاعات االجتماعية.
وأوضح فيراشن، أن القرار الحكومي 
على  املوجود  العام  االتجاه  عكس  يأتي 
القيود  تخفيف  نحو  الدولي،  الصعيد 
في  حتى  الوبائي  الوضع  تحسن  بعد 
املغاربة  أن  إلــى  مشيرا  الــجــوار،  دول 
اجتماعيا صعبا،  يعيشون وضعا  اليوم 
مهول،  بشكل  األســعــار  ارتــفــاع  بسبب 
وارتفاع املحروقات خاصة في ظل غياب 
تدخل حكومي للحد من االرتفاع املستمر 
الشرائية  القدرة  يضرب  الذي  لألسعار 
زيادة  ليتم  متواصل،  بشكل  للمواطنن 
هذا االحتقان والتوتر بقرار فرض جواز 
بأجور  املس  من  سيزيد  الــذي  التلقيح 

املوظفن.

العمل  الحكومة  على  كان  أنه  وتابع 
وإقناع  والتحسيس،  التواصل  إطار  في 
وفتح  عام،  بشكل  واملواطنن  املواطنات 
أجل  من  العمومية  القنوات  في  نقاش 
جــواز  فــرض  لغة  عــوض  ــاع  ــن اإلق لغة 
قانوني  غير  قــرارا  يعد  الــذي  التلقيح، 
ويتضمن مسا كبيرا بالحقوق والحريات 

وللحقوق األساسية للشغيلة.
»هناك حاالت ملوظفن  وقال فيراشن: 
ألسباب  التلقيح  موانع  لديهم  وعمال 
على  التعقيدات  لألسف  لكن  صحية، 
الصحية  املراكز  في  املسطرة  مستوى 
مندوبيات  مستوى  وعلى  واملستشفيات 
على  الحصول  تصعب  الصحة،  وزارة 
الحرية  هو  يظل  املبدأ  اإلعفاء،  شهادة 
يمكن  وال  االختيار،  حق  ــراد  األف ومنح 
فرض  أجل  من  الطريقة  بهذه  التحايل 

التلقيح«.
الحكومة  إصــرار  حالة  في  أنه  وأبــرز 
املوظفن  على  التلقيح  جواز  فرض  على 
االحتجاج  عبر  الــرد  سيكون  والعمال، 
االحتجاج  أجــل  مــن  الشغيلة  وتعبئة 
يمس  الذي  الالقانوني  القرار  هذا  على 

بالحقوق والحريات.
 

خرق لقانون الوظيفة

ــنــقــابــيــن  ــن ال ــ ــد م ــديـ ــعـ اعـــتـــبـــر الـ
القاضي  الحكومة  قرار  أن  والحقوقين 
من  االقتطاع  أو  التلقيح  جــواز  بفرض 
لألشخاص  بالنسبة  واألجــور  الرواتب 
غير امللقحن، هو قرار يتنافى مع قانون 
العالقة  ينظم  الذي  العمومية  الوظيفة 
بن املوظف واإلدارة، مما يضع مسؤولي 
اإلدارات أمام إشكالية قانونية كبيرة قد 

تصل إلى القضاء.
محمد  اعــتــبــر الــحــقــوقــي  ــدوره،  ــ ــ ب
الزهاري، أن قرار الحكومة يفتقد لقاعدة 
جواز  بفرض  قانوني  ولسند  قانونية 
التلقيح على موظفي اإلدارات العمومية، 
وحتى مذكرة الكتاب العامن التي تعتبر 
وضعية  ــي  ف امللقحن  غــيــر  املــوظــفــن 
انقطاع عن العمل أو تغيب مقصود، من 
تشريعي  نص  مقتضيات  إقحام  خــالل 

)التغيب عن العمل(.
نص  يوجد  ال  أنه  الزهاري،  وأضــاف 
والكتاب  للحكومة  الحق  يعطي  قانوني 
ــدار قــــرارات بــاملــنــع من  الــعــامــن إلصــ
املوظفن  إلى  ورسائل  ومذكرات  العمل، 
أن  مؤكدا  الثالثة،  الجرعة  أخذ  بإلزامية 
القرارات ال سند قانوني لها، ألن العالقة 
هي  اإلدارة  مــع  املــوظــف  تجمع  الــتــي 
الوظيفة  بقانون  منظمة  قانونية  عالقة 
العمومية، وال يمكن املس بها إال بتعديل 

قانون الوظيفة.
وأوضح أنه في جميع الحاالت، يخاطب 
بقوانن،  منظمة  املوظفن  من  فئة  القرار 
له  للتصدي  الجميع  يدفع  قد  الذي  األمر 
دستوريا،  حقا  يعتبر  الذي  اإلضراب  عبر 
مما قد يشل الحركة في العديد من اإلدارات 
العمومية، داعيا الحكومة إلى نهج مقاربة 
االختيار،  وحرية  وتحسيسية  تواصلية 
التلقيح  على  املواطنن  تشجيع  أجل  من 
على  وذلــك  التلقيح،  جــواز  فــرض  عــوض 
للناس  تترك  التي  األوروبية  الــدول  غرار 

حرية االختيار.
وقال الزهاري، أن فرض جواز التلقيح 
غياب  وضعية  فــي  املــوظــف  واعــتــبــار 
الوظيفة  قانون  تعديل  يتطلب  متعمد، 
قانوني  سند  له  يصبح  حتى  العمومية 
سند  ال  عشوائية  قــرارات  اتخاذ  عوض 
للكتاب  املشاكل  من  الكثير  ستخلق  لها 

العامن وداخل اإلدارات.
 

الموظفين تحتج نقابة 
 

أكد االتحاد النقابي للموظفن، العضو 
في االتحاد املغربي للشغل، رفضه إلزام 
ألجل  التلقيح  بجواز  بــاإلدالء  املوظفن 
له  سبق  والــذي  عملهم،  مــقــرات  ــوج  ول
السابق  بالغه  بواسطة  عنه  التعبير 

بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
الحكومة  رئــاســة  قـــرار  أن  واعــتــبــر 
املــوظــفــات  مــنــع  نــحــو  املــجــال  سيفتح 
واملوظفن غير امللقحن من ولوج مقرات 
اتخاذ  تم  ومــن  تعسفي،  بشكل  العمل 
في  قانونية  وغــيــر  مجحفة  ــراءات  ــ إج
املتعمد  »االنقطاع  ذريعة  تحت  حقهم 

من  االقتطاع  إلــى  تصل  قد  العمل«  عن 
تــرك  مــســطــرة  وتطبيق  ــل  ب أجـــورهـــم، 
النهائي  حذفهم  أي  حقهم،  في  الوظيفة 

من أسالك وأطر الوظيفة العمومية.
للموظفن  النقابي  االتــحــاد  وانتقد 
وإصالح  الرقمي  االنتقال  وزارة  مذكرة 
تمس  »تدابير  تتضمن  والتي  اإلدارة 
بموجب  ــرة  ــؤط م نــظــامــيــة  وضــعــيــات 
بها  ــاري  ــج ال التشريعية  الــنــصــوص 
تستند  ال  املذكرة  هذه  أن  علما  العمل، 
على أي أساس تشريعي، بل إنها مخالفة 
العام  األســاســي  للنظام  الصميم  فــي 
بوضوح  يؤطر  الذي  العمومية  للوظيفة 
حالة االنقطاع املتعمد عن العمل ويحدد 
املساطر والنتائج القانونية التي ينبغي 

أن تترتب عنه«.
من  أن  ــي،  ــاب ــق ــن ال ــاد  ــحـ االتـ وأكــــد 
الدفاع  وأدواره  النقابية  مسؤولياته 
واالجتماعية  االقتصادية  املصالح  عن 
للموظفات واملوظفن  واملهنية واملعنوية 
العمومية،  بــاملــرافــق  العاملن  وكــافــة 
فيروس  ضــد  التلقيح  أن  على  مــشــددا 
محضة،  اختيارية  عملية  هو  »كورونا« 
مصدر  امللقحن  غير  اعتبار  ويــرفــض 
املرافق  داخل  العامة  الصحة  على  خطر 
الدراسات  كل  أن  اعتبار  على  العمومية، 
الهيئات  الصادرة عن  العلمية  والتقارير 
بل  املــزاعــم،  هــذه  تثبت  ــم  ل املختصة 
وتــفــنــدهــا، ويــحــذر مــن مــخــاطــر زرع 
وغير  امللقحن  بن  والتفرقة  االنقسام 
امللقحن في صفوف املوظفن، وبالتالي، 
التي  والقضايا  اإلشكاالت  عن  صرفهم 
رأسها  وعلى  العمومية،  الوظيفة  تهم 
التوظيف  تجميد  ســيــاســة  اســتــمــرار 
الخدمة  وتفكيك  القطاعات  من  بالعديد 
والتأخر  ــور  األجـ وتجميد  العمومية 
في  الترقية  في صرف مستحقات  الكبير 
الحرية  وضــرب  القطاعات  من  العديد 

النقابية.
وحذر االتحاد من مغبة منع املوظفات 
ــرات عملهم  مــق ــوج  ولـ مــن  واملــوظــفــن 
بدعوى عدم اإلدالء بجواز التلقيح، الذي 
ال يمكن اعتباره سوى ضربا من ضروب 
الذي  العمل  في  للحق  السافر  االنتهاك 
الدولية،  واالتفاقيات  الدستور  يضمنه 
للوظيفة  العام  األساسي  النظام  وكــذا 

الحكومة  رئــيــس  مطالبا  العمومية، 
من  الثالثة  ــادة  املـ فــي  النظر  ــإعــادة  ب
الطوارئ  لحالة  املؤطر  بقانون  املرسوم 
تقطع  قانونية  منهجية  وفــق  الصحية 
يراعي  االرتجالية،  القرارات  اتخاذ  مع 
حماية الصحة العامة واحترام الحريات 

الفردية والعامة.
 

قرار يعرقل سير اإلدارات
 

الوطني  االتحاد  نقابة  عبرت  بدورها، 
إلجــراء  رفضها  عــن  بــاملــغــرب،  للشغل 
املوظفن  عــلــى  التلقيح  ــواز  جـ فــرض 
غير  واعتبرته  العمل،  مــقــرات  لــولــوج 
الدستور،  ملقتضيات  ومخالف  قانوني 
واستغربت، في بيان لها، إقدام الحكومة 
على اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل ما 
للمغاربة  الطوعي  بـ»التجاوب  أسمته 
فرض  »إن  وقالت:  التلقيح«،  عملية  مع 
لسير  قانونية  غير  عرقلة  يشكل  الجواز 
املصالح اإلدارية والخدمات التي يقدمها 
عدم  وأكــدت  الشعب«،  لعموم  املوظفون 
عقابية  أو  زجرية  إجــراءات  أي  قانونية 
أخرى بسبب اللقاح، ألنه ينبغي أن يبقى 
بكل  أنها ستقف  اختياريا، مضيفة  أمرا 
جانب  إلى  املتاحة  القانونية  الوسائل 
إدارة تمنعهم  املتضررين من تعسف أي 

من دخول مقرات عملهم.
الــحــكــومــة،  ــنــقــابــة  ال ذات   ودعــــت 
إدارة  في  التشاركي  النهج  تبني  إلــى 
الجائحة،  بتداعيات  املرتبطة  القرارات 
وعدم االستفراد بكل ما له عالقة بحقوق 
جوالت  بتنظيم  والتعجيل  املأجورين 
الحوار االجتماعي من أجل التعاطي مع 
سبل  وبحث  الحالي  االجتماعي  الوضع 
في  خصوصا  الشغيلة،  أوضاع  تحسن 
ظل األثار السلبية التي خلفتها الجائحة.
من جهته، اعتبر اتحاد املغاربة الرافضن 
للتلقيح، أن تصريح رئيس الحكومة يدخل 
ــي خــانــة اســتــفــزاز األفــــراد واملــوظــفــن  ف
حرية  رأسها  وعلى  األساسية،  وحرياتهم 

األفراد في رفض تلقي اللقاحات.
املهنية  الــنــقــابــات  االتـــحـــاد  وحــمــل 
في  سلبياتها  على  املسؤولية  والعمالية 
التعاطي مع هذا التوجه الخطير الذي ال 
يمكن وصفه إال بـ«استعباد جديد لألفراد« 

بمبررات مغلوطة علميا ومنطقيا.
والفكرية  السياسية  الهيئات  وطالب 
واالقتصادية، من أمناء عامن وبرملانين 
بتحمل  أعـــمـــال،  ورجـــــال  ومــثــقــفــن 
رفع  ضــرورة  على  مؤكدا  مسؤولياتهم، 
يعد  لم  التي  الصحية  الــطــوارئ  حالة 
بالوضع  تضر  والــتــي  مــبــرر،  أي  لها 

االقتصادي الهش للعديد من الفئات.
ــة الــوطــنــيــة  ــاب ــق ــن ــا انــتــقــدت ال ــم ك
للجامعة  التابعة  العقارية،  للمحافظة 
واملنضوية  الفالحي  للقطاع  الوطنية 
تحت لواء االتحاد املغربي للشغل، فرض 
والثانية  األولى  الجرعات  أخذ  الحكومة 
»األجــر  مقاربة  اعتماد  عبر  والثالثة 
مقابل اللقاح«، مستنكرة هذا القرار الذي 
مسبوقة  غير  حقوقية  انتكاسة  »يشكل 
وقلبا للموازين وعدم احترام للقوانن«.

رفضها  لها،  بيان  في  النقابة  وأكدت 
ــة  ــوزاري ال الــقــطــاعــات  بعض  مــســارعــة 
القانونية  غير  املقاربة  هذه  تبني  إلى 
مرافقها  إلى  الولوج  من  موظفيها  ملنع 
العمومية، معتبرة أن هذا القرار يضرب 
الدولية  املواثيق  كــل  الحائط  بعرض 
للفرد  التي تضمن  والقوانن  والدساتير 
خصوصيته داخل املجتمع وتحافظ على 

حقوقه املدنية املكفولة له.
»إقـــدام  النقابة  ذات  واســتــغــربــت 
املقاربة  هــذه  اعتماد  على  الحكومة 
قواها  بكل  والضغط  الحقوقية  غير 
جــواز  ــرض  ف أجــل  مــن  ومؤسساتها 
الــتــلــقــيــح عــلــى املـــوظـــف الــعــمــومــي 
دون  عمله  مقر  لولوج  شرطا  وجعله 
الكافية وتتحمل  بالشجاعة  تتحلى  أن 
مسؤوليتها في األضرار التي قد تنتج 

عن ذلك«.

قــرارا  الــوزاريــة،  القطاعات  وبعض  الحكومة  ــدرت  أص
غير  أو  الملقحين  غير  الموظفين  بمنع  يقضي 
مقرات  دخــول  من  الثالثة  الجرعة  على  الحاصلين 
عملهم، واعتبارهم منقطعين عن العمل، واالقتطاع 
واحتجاجا  كبيرا  استياء  خلق  الذي  األمر  أجورهم،  من 
لدى الهيئات النقابية والمهنية، وفي صفوف الموظفين.

سواء  والنقابية،  المهنية  الهيئات  من  العديد  واعتبرت 

القرار  أن  الخاص،  القطاع  في  أو  العمومية  الوظيفة  في 
على  العمل  مقرات  في  التلقيح  جــواز  بفرض  الحكومي 
وقانونيا،  دستوريا  خرقا  يعد  والشغيلة،  الموظفين  جميع 
الجميع،  على  إجــبــاريــا  وليس  اخــتــيــاري  حــق  التلقيح  ألن 
»ابتزاز«  أجل  من  األسلوب  هذا  إلى  الحكومة  لجوء  منتقدة 
قضوا  الذي  وعملهم  رزقهم  في  والمواطنين  الموظفين 

فيه عشرات السنين.
إعداد. خالد الغازي

الحكومة  اتهام 
بخرق القانون لفرض 

التـلـقـــــــيح جـــواز 
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للنقــاش

ونـحن نحارب الفساد واالستبداد 
مطالبة  شــعــارات  ــع  ــرف ون بــبــادنــا، 
بــالــحــريــات الــعــامــة والــديــمــقــراطــيــة 
النار  نطلق  ونحن  اإلنسان،  وحقوق 
وناهبي  املتجاوزين  املسؤولني  على 
في  الشطط  محترفي  وكل  العام،  املال 
السلطة.. ال ننسى أن املطالبة بالحقوق 
احترام  يخص  مــوازي  نضال  يلزمها 
الواجبات  احــتــرام  اململكة..  دستور 
يلزمها  كما  بأدائها،  االلتزام  املفروض 
وفرض  الدولة،  ملؤسسات  تام  احترام 
الواجب ملسؤوليها بداية من  االحترام 

الغفير وحتى الوزير.
فــفــرض االلـــتـــزام بــالــواجــبــات هو 
وفرض  الــدولــة  مأسسة  إلــى  السبيل 
النظام داخلها، وهو املفتاح الذي يفتح 
واإلنصاف،  والعدالة  املساواة  أبواب 
إذ ال يمكن السماح ملظلوم بسلك نفس 
ظلم  في  والتسبب  ظلموه  من  أسلوب 
إليه  تعرض  بما  لهم  دخــل  ال  أبــريــاء 
أن  ملظلوم  يمكن  وال  ومهانة،  ظلم  من 
»الــغــاب«  بأسلوب  ظامله  مــن  يقتص 
القانونية،  إلى املساطر  اللجوء  عوض 
بطرق  اإلنــصــاف  عن  البحث  وعــوض 
العام  السير  تربك  وال  الفنت  تــزرع  ال 

للنظام..
قد يتعرض املواطن لظلم موظف أو 
رجل سلطة أو عنصر أمني أو مسؤول 
يكون  أن  يمكن  ال  الحل  لكن  قضائي.. 
أو  لفظيا  ظلمه،  من  على  االعتداء  في 
غليله  بذلك  يشفي  قــد  ألنــه  جسديا، 
لثواني  روعه  من  يهدئ  وقد  للحظات 
معدودات، لكن وبعيدا عما سيلحقه من 
الظلم  على  ستغطي  قضائية  مساءلة 
الذي لحقه، سيكون قد شارك في الحط 
الدولة،  جهاز  داخل  مسؤول  قيمة  من 
تلك  تبخيس  في  ساهم  قد  وسيكون 
املسؤولية وإذاللها وإفراغها من دورها 
»عرفا«  أعطى  قد  وسيكون  ومهامها، 
ملواطنني  الــغــاب«  قــانــون  و»مــشــروع 
آخرين في التعامل مع هذا املسؤول أو 

دستور  وفصول  بنود  عن  بعيدا  ذاك، 
الباد وإجراءاته القانونية.

من  املــغــرب  فــي  الــيــوم  نعيشه  مــا 
ال  واملــســؤولــيــات،  للمسؤولني  إذالل 
إذالل  والعباد..  للباد  بالخير  يبشر 
تلك  يتحمل  من  معظم  أن  درجــة  إلــى 
املسؤوليات باتوا يرفضون االستمرار 
العمل  ويــفــضــلــون  مــنــاصــبــهــم،  فــي 
عن  بعيدا  اإلدارات،  داخــل  الظل  في 
عبث  واملواطنني..  املواطنات  مواجهة 
اإلداري  اإلرهاب  إطار  في  يدخل  كهذا 
شرفاء  ويجعل  والنفسي،  واملهني 
الباد يتراجعون إلى الخلف، ويتركون 
تلك املسؤوليات في أياد خبيثة ال يفرق 

أصحابها بني الصالح والطالح. 
والعبث  ــعــرف«   »ال يفرض  عندما 
السلطات  وتــجــد  ــخــاص،  ال أمنهما 
وفرض  األمــن  استتباب  في  صعوبة 
حقوق  وضمان  الباد،  قوانني  احترام 
املــواطــنــني فـــي الــتــجــوال والــســيــر 
والصحة  والسكن  والعمل  والتجارة 
يكفلها  حقوق  وهي  إلخ،  والتعليم... 
لكل   2011 ــور  دســت ــن  م  31 الــفــصــل 
تعي  أن  بد  فا  واملواطنني،  املواطنات 
زعزعة  في  تساهم  أنها  السلطات  تلك 
وتضعف  مسؤوليها  وتقدير  احترام 
املسؤوليات  تلك  ومــكــانــة  قيمة  مــن 
لها  أن  تعي  وأن  عاتقها،  على  التي 
صــادر  جرمي  فعل  رد  كــل  فــي  ضلعا 
أن  يمكن  ال  ألنه  املواطنني،  بعض  عن 
القانون في وجه مواطن ارتكب  تشهر 
معاقبته، وتشهر  إلى  مخالفة وتسارع 
مواطن  وجه  في  والرضى  االبتسامة 
له،  ظهرها  تدير  أو  املخالفة  نفس  له 
القانون في  أن تشهر  أنه ال يمكن  كما 
مثل  ألن  االبتزاز،  بهدف  مخالف  وجه 
هاته السلوكات هي التي تغذي الحقد 
املعنيني،  املواطنني  نفوس  في  والكره 
يسارعون  بعضهم  تجعل  التي  وهي 
)عنف  مختلفة  حماقات  ارتكاب  إلــى 
وعلى  نفسه(،  ضد  أو  املسؤول  ضد 
من  يحفظه  ما  أن  يعرف  أن  املسؤول 
يفقه  أال  يمكن  قلب  ظهر  عن  قوانني 
ما  إلــى  بالنظر  شيئا  املــواطــن  فيها 
املليء  املعاش  الواقع  من  لديه  ترسخ 
العمل  يمكن  ال  ــه  وأن باملتناقضات.. 
املغفلني«،  يحمي  ال  »القانون  بمقولة 
»القانون  بمقولة  نبدأ  أن  الواجب  ألن 
مثا،  يعقل  فكيف  مــواطــن«،  كل  فــوق 
سلعتها  تفرش  عجوز  من  تطلب  أن 
تخلي  أن  لتبيعها،  العام  الشارع  في 

بل  العشرات،  أن  تــرى  وهــي  الشارع 
بالشارع  يوميا  يــتــاجــرون  ــات،  ــئ امل
بعض  إن  بل  يطردهم،  أحد  وال  العام 
عندهم؟  مــن  يتبضعون  املــســؤولــني 
وكيف يعقل أن تطلب من رب أسرة أال 
يبني غرفة في سطح منزله إليواء ابنه 
كيف  ويرى  يعلم  وهو  حديثا  املتزوج 
أن عمليات البناء العشوائية ال تنتهي 
داخل عدة منازل بالجوار، بل إن منهم 

من شيد طوابق وليس غرفة فقط؟
السير  على  قـــادر  مــغــرب  أجــل  مــن 
اتجاه  في  وتصاعدية  ثابتة  بخطى 
من  بد  ال  ومستدامة،  صحيحة  تنمية 
استعمال  في  واالبتزاز  الشطط  وقف 
الــســلــط، كــمــا أنــه ال بــد مــن احــتــرام 
املسؤولني  وتقدير  باحترام  السلط 
ــات.. فــهــل نــحــن واعـــون  ــي ــســؤول وامل
أننا  أم  امللعون،  الوباء  هذا  بخطورة 
سنستمر في نشره وتوسيع دائرته ؟  

للتغيير جسور
 ال يمكن بدونها العبور

والسخط  والــغــضــب  للتمرد  نــعــم 
الحقوق  عن  للدفاع  نعم  واالحتجاج، 
ووقف  واالستبداد  للفساد  والتصدي 
لتطهير  نعم  ــال،  واملـ الــعــرض  نزيف 
وإجاء  والتعفن،  الخبث  من  األرض 
وتكبروا  تــجــبــروا  ــذيــن  ال الــنــافــذيــن 
وسمائها،  وسطحها  بباطنها  وعبثوا 
نعم لحياة بديلة وحلول سريعة تكفينا 
أساليب التأجيل والتأخير الذي تسلكه 
الحكومات املتعاقبة على تسيير شؤون 
بإبر  حقننا  عــن  للكف  نعم  ــاد،  ــب ال
والبرامج  واملخططات  الكاذبة  الوعود 
التي تبقى ملتصقة بالورق، ونادرا ما 
الواقع..  أرض  على  شيء  منها  يسقط 
نــعــم.. نــعــم.. نــعــم.. وألــف نــعــم، لكن 
باملقابل، ال لرشق الكادحني واملكافحني 
بالحجارة  الخير  عمل  في  واملخلصني 
للضرب  ال  الباطلة،  والتهم  واإلســاءة 
العشوائي واملطالب الفارغة من الغيرة 
الدينية والوطنية، ال للمطالبة بإسقاط 
أسوار وجدران قد تهوي فوق رؤوسنا، 
وقد تكون األساس الوحيد الذي الزال 
ال  املغربي،  االستقرار  بشعرة  يمسك 
واالنــفــراد  التموقع  أجــل  مــن  للتمرد 

والسمو والسيادة والزعامة التي ولى 
عهدها، ال لشارع يمأل بناء على الطلب، 
ما  ــرددون  ي الببغاء  صنف  من  وبشر 
في  ــاس  أن مــن  قلب  ظهر  عــن  حفظوه 
الخفاء، ال لـ»التمرضني والترمضينة«، 
وال لتمرد في الكواليس ال عاقة له بما 

يراد منه وبما يعلن عنه..
أفضل،  ومستقبل  التغيير  تريدون 
ــع  ــواقـ واملـ ــحــات  ــصــف ال أن  ــرون  ــ ــ وت
الجسر  هي  االجتماعية  اإللكترونية 
إذن  منها  فلنجعل  لتحقيقها،  الضامن 
ولنحارب  والتشاور،  للنقاش  فضاءات 
وثعالب  ــاعــي  وأف وعــنــاكــب  تماسيح 
العالم  ووحـــوش  األنــتــرنــيــت،  ــاب  وذئـ
األزرق، العالم االفتراضي الذي يمنحك 
جيشا من املناضلني ال يلبث أن يتبخر 
أرض  إلــى  ــزول  ــن ال منه  يـــراد  عندما 
وعالم الواقع، لنبحث عن جنود مغاربة 
كفريق  معهم  ونعمل  ملهماتنا،  حقيقيني 
واحد من أجل طرح املعضات والبحث 
ــضــح املــتــجــاوزيــن  ــول، وف ــل ــح عـــن ال
وشعب،  ملك  ثورة  نريدها  واملفسدين.. 
املغاربة  منها  ليجني  خير  وانتفاضة 
من  بــه  مرحبا  بديا  نريدها  الخير، 
واملهملني،  واملحتاجني  املظلومني  طرف 
وال  مكتسباتنا  تحرق  نارا  نريدها  وال 
املحرقة  نطاق  توسيع  من  تزيد  وقودا 
املدبرة من طرف أعداء املغرب واملغاربة.
سباتهم  في  يغطون  من  مع  لسنا 
ــأة  ــج ــون واجـــبـــاتـــهـــم، وف ــل ــم ــه وي
بحقوق  تطالب  وألسنتهم  يستفيقون 

عالقة لدى الغير.
حقيقية  النتفاضة  موعد  أكبر  إن 
الجماعية  االنــتــخــابــات  مــواســم  هــي 
يخوضها  التي  والتشريعية،  واملهنية 
يعيرها  وال  واالستبداد،  الفساد  رموز 
وغيرهم  والكفاءات  والنزهاء  الشرفاء 
والتطهير،  بالتغيير  يطالبون  ممن 
هم  وال  مصوتون  هم  ال  اهتمام،  أي 
لألحق  داعــمــون  هــم  وال  مــرشــحــون 
حراك  في  يدخلون  هم  وال  ــدر،  واألجـ
ومنعهم  املــفــســديــن  ــاد  ــع إلب شــعــبــي 
لهم،  املــوالــني  دعــم  أو  الترشيح  مــن 
املهنية  بالغرف  املنتخبني  أن  علما 
والجماعات الترابية ومجلسي النواب 
واملستشارين هم من يسطروا مستقبل 
من  وهــم  والوطنية،  املحلية  التنمية 
)التشريعية،  الثاثة  السلط  يؤثثون 
بمنطق  والــقــضــائــيــة(  الــتــنــفــيــذيــة، 
املناسب،  املكان  في  املناسب  الشخص 
الباد من  لهم دستور  وفق ما يضمنه 
وفرض  رسمية،  ومؤسسات  مساطر 
احترام ما يريده الشعب.. كل الشعب.

ــا طيبة،  آمــنــا وأرضــ بــلــدا  ــده  ــري ن
األهل  بني  ــدم  ال فيها  يسال  أرضــا  ال 
واألشقاء، كفانا من عبارات »هلل يخليها 
أرض...(، فاألرض التي تستنزف يوميا 
من طرف آالف الفاسدين وتترك للفقير 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  واملشرد 
طيبة  أرض  هي  خيراتها،  من  نصيبا 
وجب تقبيلها صباح مساء، ووجب أن 
الصراخ  أردنا  وإن  عشقها،  في  نموت 
واالحتجاج، فليكن بعبارات بديلة)...(.
إن األم املرضعة التي ترضع بسخاء 
كل مواليد الجيران، يمنحها هلل فيضا 
ترفض  الــتــي  األم  ــا  أم الحليب،  مــن 
األقــارب،  أو  الجيران  مولود  إرضــاع 
فإن لبنها ينقص شيئا فشيئا إلى أن 
)املحرزة(  البئر  أن  كما  ثديها،  تجف 
التي يمنعها صاحبها في وجه ساكنة 
البئر  عكس  )توكاه(  تجف  الجوار، 
ويفتحها  سخيا،  مالكها  يكون  التي 
فــي وجــه الــنــاس.. لــكــم أنــت طيبة 
يــا أرضـــي وبـــادي، وصــبــورة على 
املفسدين  وتعفن  استنزاف  تحمل 
الشرفاء  وتغريد  املتمردين،  وصمت 
بالبديل  سنحظى  ــســرب..  ال خــارج 
الحقيقية  املفاهيم  لدينا  ترسخت  إن 
محاربة  يمكن  ال  أنه  حيث  للتنمية، 
للتغيير جسور  بالفساد، وأن  الفساد 
بدونها ال يمكن العبور، وكل عام وأنا 

وأنتم في أفضل تمرد.

الطريق 
نـحــــــــــو 
لتغيــير  ا

يحـــددها 
الدستــور

حمراوي بوشعيب 
: بقـــلم

كفـــى من إهــانة 
المـــؤســـسات

االلــــتزام  فـــرض 
بالواجبات هو السبيل 

إلى مأسسة الدولة 
وفرض النظام داخلها، 

وهو المفتاح الذي 
يفتح أبواب المساواة 

والعدالة واإلنصاف، إذ ال 
يمكن السماح لمظلوم 
بسلك نفس أسلوب من 

ظلموه والتسبب في 
ظلم أبرياء ال دخل لهم 

بما تعرض إليه من ظلم 
ومهـــانة
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كـواليـس  أخــرى

البرلمان يدخل على 
خط »اآلبار العشوائية 

المهــــجورة«

الرباط. األسبوع
  

تقدم الفريق النيابي لألصالة واملعاصرة، 
بسؤال لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، 
حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها 
على  املــهــجــورة  اآلبـــار  إشكالية  أجــل  مــن 
درعة  جهة  صعيد  وعلى  الوطني،  الصعيد 

تافياللت بصفة خاصة.
أنه وبعد  ملاوي،  إيمان  النائبة  وقالت 
تشكل  ريــان،  للطفل  املأساوي  الحادث 
منها،  الجافة  خاصة  املفتوحة،  ــار  اآلب
الساكنة،  حــيــاة  يــهــدد  حقيقيا  خــطــرا 
على  تــتــرك  الــتــي  ــار  اآلبـ هــذه  وتنتشر 
حالها في حال عدم وجود املاء بها، في 
مختلف مناطق اململكة، بما في ذلك جهة 
بأقاليم ورزازات  تافياللت، خاصة  درعة 

والراشيدية، وتينغير وزاكورة.
ــق األصـــالـــة  ــري ــة ف ــي ــان ــرمل ــت ب ــ ودعـ
إلــى  ــيــة،  ــداخــل ال وزارة  واملــعــاصــرة، 
التي  والتدابير  اإلجــراءات  عن  الكشف 
اآلبار  إشكالية  ملعالجة  اتخاذها  تنوي 
املهجورة على الصعيد الوطني، لتفادي 

تكرار مأساة الطفل ريان.
بمجلس  املعارضة  تعتزم  جهتها،  مــن 
النواب، استدعاء وزير الداخلية عبد الوافي 
البحري  والصيد  الفالحة  ووزيــر  لفتيت 
بخصوص  واملــيــاه،  القروية  والتنمية 
توفي  الذي  ريان  الطفل  فاجعة  مالبسات 
بعد بقائه عالقا في بئر قرب منزل أسرته.
تكوين  إمكانية  املــعــارضــة  ــدرس  وتـ
أجل  مــن  برملانية،  استطالعية  لجنة 
القيام بزيارة إلى إقليم شفشاون بهدف 
العشوائية  اآلبــار  مشكلة  على  الوقوف 

باملنطقة.

الرباط. األسبوع
  

للسلطة  األعــلــى  املــجــلــس  عــن 
الجدد،  القضاة  من  عددا  القضائية، 
محمد  امللك  موافقة  نــالــوا  بعدما 
الـــســـادس لــيــتــقــلــدوا مــســؤولــيــات 

جديدة في بعض محاكم اململكة.
وكشف بالغ للمجلس، الذي يوجد 
الــنــبــاوي،  عبد  محمد  رأســـه  على 
في  ــى  ــ األول التعيينات،  هـــذه  أن 
مهام   4 شغور  عقب  جــاءت  عهده، 
إحالة  تقرر  أن  بعد  للمسؤولية، 
القضاة الذين كانوا يشغلونها على 
أخرى  مناصب   3 وشغور  التقاعد، 
انتخابات  بها في  املعنين  فوز  بعد 
األعلى  باملجلس  القضاة  ممثلي 

للسلطة القضائية.
مهام  من   14 التعيينات  وشملت 
بنسبة  أي  القضائية،  املسؤولية 
املسؤوليات  مجموع  من   %  6.45

الــقــضــائــيــة، بــإســنــاد املــســؤولــيــة 
والباقي  مـــرة،  ألول  قــضــاة   8 ــى  إل
مهام  حاليا  يشغلون  لقضاة  أسند 
املسؤولية في مستويات أقل أو في 

مستويات مماثلة.
وتتوزع مسؤوليات هؤالء القضاة، 
منصب  تخص  ــدة  واحـ مهمة  بــن 
االســتــئــنــاف،  ملحكمة  أول  رئــيــس 

رئيس  منصب  تهم  واحــدة  ومهمة 
التجارية،  االستئناف  ملحكمة  أول 
وسبع مهمات تخص منصب رئيس 
واحــدة  ومهمة  ابتدائية،  محكمة 
تجارية،  محكمة  رئيس  منصب  تهم 
وكيل  منصب  تخص  مهمات  وثالث 
امللك لدى محكمة ابتدائية، ثم مهمة 
لدى  امللك  وكيل  منصب  تهم  واحدة 

محكمة تجارية.
للسلطة  األعــلــى  املجلس  ــال  وقـ
القضائية، أن هذه التعيينات تهدف 
مناصب  في  جديدة  دمــاء  ضخ  إلى 
بمختلف  الــقــضــائــيــة  املــســؤولــيــة 
مزيد  تحقيق  بها  يراد  كما  املحاكم، 
القضائي  األداء  فــي  النجاعة  مــن 
الشفافية  مــن  ــدر  ق أكــبــر  وتحقيق 
مسؤولن  واخــتــيــار  التدبير،  فــي 
قــضــائــيــن قـــادريـــن عــلــى مــواكــبــة 
استراتيجية املجلس األعلى للسلطة 
التخليق  ــجــال  م فــي  الــقــضــائــيــة 
واستقالل  واالستقامة،  والنزاهة 

القضاء.

الملـك يؤشـر على تعيـين قضـاة جـدد

أول تعيـينات قضائية كبرى في عهد عبد النباوي

وزارة الداخلية تستعد 
لتغييرات في صفوف 

الــوالة والعــمال 
الرباط. األسبوع

تستعد وزارة الداخلية للقيام بحركة 
والعمال،  ــوالة  ال صفوف  في  انتقالية 
جــدد  مــســؤولــن  تعين  سيتم  حــيــث 
والعماالت  الــواليــات  بعض  رأس  على 

واألقاليم.
والعمال  الــوالة  من  العديد  ويخشى 
أن تطالهم الحركة االنتقالية، أو أن تتم 
إحالتهم على التقاعد أو العودة لإلدارة 
التغييرات  حركة  أن  املركزية، بحيث 
تأتي في وقت غير مناسب  والتعيينات 
املوسم  وســط  فــي  أي  لــهــم،  بالنسبة 

الدراسي.
االنتقالية  الحركة  تأجيل  يتم  وقــد 
بعد  ما  إلى  والعمال  الوالة  في صفوف 
شهر رمضان، خاصة وأن هناك احتماال 
وفتح  القيود  لرفع  السنة،  هذه  كبيرا، 

املساجد في الشهر الفضيل.

بنمـوسى يحـرك مسطـرة االقـتطاع 

الرباط. األسبوع

ــذة  األســات وســـط  كبير  غــضــب  يــســود 
طالت  التي  االقتطاعات  بسبب  املتعاقدين 
أجورهم واستمرت لثالثة أشهر دون تقديم 
باملساطر  الــتــام  التقيد  ــدى  وم مــبــررات، 

واملقتضيات القانونية.
وقد عبر األساتذة املتعاقدون عن رفضهم 

بها  تــقــوم  الــتــي  لالقتطاعات 
التابعة  الجهوية  األكاديميات 
والتي  الوطنية،  التربية  لوزارة 

 1000 ــراوحــت مــا بــن  ت
و1200  ــم  ــ درهـ

درهــــــم خـــالل 
أشهر  الثالثة 
األخيرة، دون 
تـــوضـــيـــح 

األسباب.

النباوي عبد 

بنموسى

نقابة تتزعم أول صراع مع الحكومة في الشارع بعد ارتفاع األسعار
الرباط. األسبوع

قـــررت نــقــابــة الــكــونــفــدرالــيــة 
تنظيم  للشغل،  الــديــمــقــراطــيــة 
كافة  أمــام  احتجاجية  تجمعات 
الوطني،  الصعيد  على  مقراتها 

على  احتجاجا  املقبل،  األحد  يوم 
الحوار  وتجميد  األسعار  ارتفاع 
على  والــتــضــيــيــق  االجــتــمــاعــي 

الحريات النقابية.
أن   ،»CDT« واعتبرت نقابة 
يتسم  باملغرب  الــراهــن  الــوضــع 
باستمرار موجة غالء أسعار املواد 
في  املحروقات  أبرزها  األساسية، 

الحكومة على تجاهل  ظل إصرار 
»السامير«،  إعادة تشغيل مصفاة 
مقترحات  ــع  م الــتــفــاعــل  وعـــدم 

القوانن بهذا الخصوص.
تفعل  لم  الحكومة  أن  وأضافت 
تدخل  مــن  الــقــانــون  يتيحه  مــا 
تحديد  أو  األســـعـــار  لتسقيف 
ــل حماية  الــربــح مــن أج هــامــش 

التي  للمواطنن  الشرائية  القدرة 
ظل  فــي  خاصة  كثيرا،  تــضــررت 

تداعيات الجائحة.
تجاهل  ــنــقــابــة  ال وانــتــقــدت 
الحكومة لباب الحوار االجتماعي 
ــع  ــوضـ ــي األطــــــــراف، والـ ــالثـ ثـ
االجتماعي الصعب، وضرورة عقد 

الحوار لضرورته املوضوعية.

 
الرباط. األسبوع

قضت املحكمة الدستورية بالرباط بتاريخ 
 ،156/22 رقم  قرار  تحت   2022 فبراير   01
و21/183،  و21/156   21/145 عــدد:  ملفات 
بإلغاء انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس 
النواب على إثر االقتراع الذي أجري بتاريخ 
08 شتنبر 2021، بالدائرة االنتخابية سيدي 
عن  أسفر  والــذي  بنور،  سيدي  إقليم  بنور 
نجاح أربعة برملانين هم: عبد الغني مخداد، 
قنديل،  الــقــادر  وعبد  عــمــار،  الفتاح  وعبد 
ومحمد الناجي، ودعت إلى تنظيم انتخابات 
الذي  املقعد  الدائرة بخصوص  بهذه  جزئية 
من   91 املــادة  بمقتضيات  عمال  يشغله  كان 
النواب،  بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون 
طرف  من  املقدمة  الطعون  إثــر  على  ــك  وذل
األمر  ويتعلق  االنتخابات  هذه  في  منافسيه 

بعبد الكريم أمن ومحمد بنهنية.
بأن  قرارها  الدستورية  املحكمة  وبررت 
في  املطعون  كــون  في  يتلخص  األمــر  هــذا 
 8 فــي  املــجــرى  لالقتراع  ترشح  انتخابه، 
شتنبر 2021 باسم حزب سياسي آخر غير 
الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس 

جماعة سيدي بنور برسم الوالية االنتدابية 
وفق  استقالته  يقدم  أن  ودون  املنصرمة، 
القانون  في  عليها  املنصوص  اإلجـــراءات 
األساسي للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما 
يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي 
املادتن  أحكام  مخالفا بذلك  واحد،  آن  في 
لألحزاب  التنظيمي  القانون  من  و22   21
من   24 ــادة  املـ أحــكــام  وكـــذا  السياسية، 
القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب.

على  االطــالع  خالل  من  تبن  أنه  وحيث 
إيداع الئحة ترشيح«  النهائي عن  »الوصل 
غشت   18 في  املحرر  انتخابه،  في  املطعون 
املحكمة  قــبــل  ــن  م واملــســتــحــضــر   ،2021
انتخابه  فــي  املــطــعــون  أن  الــدســتــوريــة، 
عمالة  بمقر  ترشيحه  الئحة  أودع  املذكور، 
إقليم سيدي بنور في 16 غشت 2021 على 
وأنه  دقيقة،  وثالثن  عشر  الثانية  الساعة 
قد تم تسجيل هذه الالئحة برمز »امليزان«.

وبذلك، فإن الرمز املذكور مخصص لحزب 
االستقالل طبقا للمادة األولى من قرار وزير 
الداخلية رقم 2643.15 الصادر في 3 شوال 
1436 )20 يوليوز 2015( كما وقع تغييره 

وتتميمه.
ملأخذه،  تعزيزا  أدلى  الطاعن  إن  وحيث 
مدير  قبل  من  وموقع  مختوم  بـ»إشهاد« 

اإلدارة الوطنية لحزب التقدم واالشتراكية، 
أن  فيه  ورد   ،2021 أكتوبر   7 فــي  ــؤرخ  م
يتقدم  »لــم  املــذكــور  انتخابه  في  املطعون 
»إلى  وأنــه  الــحــزب«،  من  االستقالة  بطلب 
يعتبر  اإلشــهــاد..  هــذا  توقيع  تاريخ  غاية 
وعضوا  واالشتراكية  التقدم  لحزب  منتميا 

كامل العضوية به«.
فإن  الطاعن،  به  أدلى  النظر عما  وبغض 
املطعون في انتخابه، الذي متع بالتواجهية 
لهذه املحكمة بنسخة  لم يدل  الدفاع،  وحق 
من استقالته، ولم ينازع حسب املستفاد من 
في  كان  أنه  واقعة  في  الجوابية،  مذكرته 
تاريخ ترشحه لالنتخابات )16 غشت 2021( 
منخرطا في حزب التقدم واالشتراكية، بدليل 
أنه أدلى بـ»إشهاد« مختوم وموقع من قبل 
مدير اإلدارة الوطنية لهذا الحزب، مؤرخ في 
في  املطعون  أن  فيه  ورد   ،2021 شتنبر   13
الحزب  من  االستقالة  بطلب  انتخابه »تقدم 
متوصل به بتاريخ 25 غشت 2021«، أي في 

تاريخ الحق على إيداع ترشيحه.
انتخابه  في  املطعون  فإن  لذلك،  وتبعا 
كان في تاريخ ترشحه لالنتخابات موضوع 
سياسي  حــزب  مــن  ألكثر  منتميا  الطعن 
واحد، مما يتعن معه إلغاء انتخاب محمد 

الناجي عضوا بمجلس النواب.

المحكمة الدستورية بالرباط تلغي انتخاب نائب برلماني 
وهبي يشعل غضب الهيئات النقابية

الرباط. األسبوع

أشعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، غضب الهيئات النقابية بعدما 
وجه دورية إلى املسؤولن املركزين والجهوين واإلقليمين بالوزارة، 
ملنع جميع املوظفن الذين ال يتوفرون على جواز التلقيح أو على شهادة 
إذ يعتبرون بذلك في حالة  العمل،  الولوج إلى مقرات  اإلعفاء منه، من 

تعمد في االنقطاع عن العمل.
جواز  فرض  لقرار  النقابية  الهيئات  رفض  العدل  وزير  وتجاهل 
الذي  الشيء  العمومية،  الوظيفة  في  االستمرار  أجل  من  التلقيح 
وقانون  الدستور  مبادئ  مع  يتعارض  النقابية  الهيئات  اعتبرته 
الوظيفة العمومية، ويضرب مبدأ اختيار التلقيح الذي نهجته وزارة 

الصحة منذ بداية الحملة.
وقالت دورية وهبي، أنه تم اعتماد مقاربة احترازية 
في  تتمثل  العمومية،  باملرافق  العمل  مقرات  لولوج 
إلزامية إدالء العاملن بهذه املرافق بما يثبت توفرهم 
على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو 
والذين  بالوزارة  العاملن  كافة  داعية  منه،  اإلعفاء 
لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ 
للمناعة  املــعــززة  الثالثة  أو  األولــى  جرعتهم 
من  أكثر  تلقيحهم  على  مــرت  للذين  بالنسبة 
أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام 

من تاريخ نشر هذه املذكرة.
وهبي



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

العدد: 1594 من 11 إلى 17 فبراير 2022

أسبوعيات كريم إدبهي

احلكومة تدعم »األسود« بعد اخلروج من »الكان«
األخبار

باش، بالشفوي؟ احلكومة خاص اللي يدعمها...

ماذا نريد من الكرة؟
األخبار

نريد أن يبتعد عنها الدخالء والوصوليون.

ما زلت يف منصبي...
المدرب المساعد، مصطفى حجي

فرحان مع راسك، كتاكلها باردة...

ليس عندنا العبا حاسما مثل صالح أو ماني
الناخب الوطني خاليلوزيتش

عندنا زياش، ولكنك تكره النجوم.

هل أنا أحمق ألبعد العبا سيعطي اإلضافة
الناخب الوطني، خاليلوزيتش

راك أحمق، ومعكس ومتكبر...

من املؤسف ما يعيشه حجي بعد اإلقصاء، على األقل 
يجب احترامه ملا قدمه للكرة املغربية

خاليلوزيتش
غير  وكــمــســاعــد،  وعينينا،  ــا  ــن راس عــلــى  ــب،  ــالع ك

بالصحة..

تلقيت تهديدات بالقتل بعد اإلقصاء
الناخب الوطني خاليلوزيتش

نعل الشيطان، راه املغرب هذا ماشي البوسنة.

إذا كنتم تريدون استقالتي سأذهب من اليوم
خاليلوزيتش

يا لاله.. كون راجل وقدم استقالتك...

ال تنتظروا أن أسافر ملجالسة زياش كما فعل من سبقني
خاليلوزيتش
زياش  ألن  منك،  أذكــى  كــان  ــار،  رون اسمه  سبقك  من 
إلى  الوطني  املنتخب  تأهيل  يف  كبير  بشكل  ساهم 

مونديال روسيا.

بعـــد هجمـــاته اإلعالمـــية المتـــفردة

مـن يعــيد هــذا المجــنون إلى صــوابه؟
أســـدل الــســتــار مــؤخــرا على 
ــذي  ــال اإلفـــريـــقـــي الـ ــديـ ــونـ املـ
 9 ــن  م الــكــامــيــرون  احتضنته 
الــجــاري،  فبراير   6 إلــى  يناير 
ألول  السنغالي  املنتخب  بفوز 
مرة في تاريخه باللقب اإلفريقي، 
املصري  الحاجز  تخطيه  بعد 

الترجيحية.  بالضربات 
هــذه  صفحة  نــطــوي  أن  قــبــل 
منها  ــرج  خــ الــتــي  ــة،  ــول ــط ــب ال
الربع،  دور  من  الوطني  املنتخب 
الحديث مرة أخرى عن  بد من  ال 
اإلعالمية  »الهجمة«  أو  الندوة 
خاليلوزيتش،  الوطني  للناخب 
منه  ننتظر  كنا  الذي  الوقت  ففي 
للشعب  رســمــي  ــذار  اعــت تقديم 
ــي، ولــجــمــيــع مــكــونــاتــه،  املــغــرب
الفوز  في  الــذريــع  فشله  بسبب 
بهذا اللقب الذي كان في املتناول، 
أو تحقيق األهداف التي سطرتها 
لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  له 
األقل  على  الوصول  وهي  القدم، 
هذا  ازداد  النهاية،  نصف  إلــى 
الــشــخــص تــعــنــتــا، حــيــث صــال 
االستفزازية  ندوته  خالل  وجال 
على  وهو  املخطئني  نحن  وكأننا 

صواب.
يكتف  لـــم  ــش  ــت ــوزي ــل ــي ــال خ
والغير  »الــخــاويــة«  بدفوعاته 
إهانتنا،  في  تمادى  بل  مقنعة، 
بأن  الجميع  على  يتهكم  وهــو 
البطولة  بهذه  يفز  لــم  املــغــرب 
يتوفر  ال  وأنــه   ،1976 سنة  منذ 
محمد  مستوى  من  العبني  على 
صالح، أو ساديو ماني، وأشياء 

أخرى ال داعي لتكرارها.
على هذا الشخص املعتوه أن 
يعرف بأن املغرب سبق له أن فاز 
بهذا اللقب قبل الجزائر وال حتى 
السنغال التي فازت للمرة األولى 
60 سنة من  بعد  البطولة،  بهذه 
أن  ملنتخبنا  كما سبق  اإلنتظار، 

مرتني  النهاية  نصف  إلى  وصل 
إلى  ووصل  و1988،   1986 سنة 
وانــهــزم   2004 سنة  النهائي 

ألسباب خارج عن إرادته...
االستفزاز  هذا  كل  ملاذا  ترى، 
بدل تقديم االعتذار، واالستقالة، 
األم،  وطـــنـــك  ــى  ــ إل ــودة  ــ ــع ــ وال
حروبها،  في  الغارقة  البوسنة، 
ــت  وعــصــابــاتــهــا املــنــظــمــة، وأن
بتهديدهم  املغاربة  تتهم  الــذي 

أو  اإلقـــصـــاء،  بــعــد  بالقتل  ــك  ل
الرجوع إلى فرنسا التي منحتك 
لغتها  تتحدث  وال  جنسيتها 
البلد  إقامتك في هذا  بالرغم من 

ألكثر من أربعني سنة.
غير  جـــاف،  متعجرف،  رجــل 
في  شــيــئــا  يــفــقــه  ال  مــحــتــرم، 
التواصل، مما دفع باليابان إلى 
العالم  كأس  انطالق  قبيل  طرده 

بروسيا سنة 2018.

ــاء،  ــص ــذا اإلق ــن هـ بــالــرغــم م
تعنتا  ــر  ــث أك ــح  أصــب ــرجــل  ــال ف
علمنا  الذي  هو  وكأنه  ووقاحة 
هذه  بتاريخ  جاهل  القدم،  كــرة 
أول  منتخبها  يعتبر  التي  األمة 
تأهل  وعــربــي  إفريقي  منتخب 
قبل  أي   ،1970 العالم  كأس  إلى 

أن يرى بلده البوسنة النور...
والتقدير  االحترام  من  فشيئا 

لبلد انتشلك من البطالة.

منتشيا  خاليلوزيتش  وحيد  البوسني  بدا 
بأعلى  يصرخ  وهو  اإلعالمية  »هجمته«  في 

صوته بأنه ساهم في صندوق »كورونا«.
املغاربة جميعا يا سيدي، ساهموا في هذا 
وأغنياء،  عاديني،  مواطنني  من  الصندوق، 
محترفني،  والعبني  رياضية،  وأندية  وفقراء، 

ومحليني، والقائمة طويلة جدا...
وأنت  جاءت  بها،  تتبجح  التي  فمساهمتك 
أنك  أي  السنة مؤدى عنها،  قاربت  في عطالة 
في  وأنت  مليار سنتيم  أكثر من  على  حصلت 

بيتك في مدينة ليل.
فمن األفضل لك أن تصمت وتراجع نفسك.

حديث الصورة

المنتخب الفرنسي أكبر غائب عن »الكان«!
ــتــواصــل  ــد مـــن وســـائـــل ال ــدي ــع ــرت ال ــب ع
االجتماعي، وبسخرية عارمة، عن أسفها على 
نهائيات  في  الفرنسي  املنتخب  مشاركة  عدم 
دولة  احتضنتها  التي  لألمم  إفريقيا  كــأس 

الكاميرون مؤخرا.
نجوم  معظم  أن  هو  السخرية،  هذه  سبب 
املنتخب الفرنسي من أصول إفريقية محضة، 
تنحدر  الذي  للمنتخب  اللعب  بإمكانهم  وكان 

منه أصولهم.
مانشيستر  العــب  ــال،  ــث امل سبيل  فعلى 
العبا  يعتبر  الــذي  بوغبا،  بــول  يونايتد، 
أساسيا بالفريق، سبق له أن فاز مع املنتخب 
من  أصوله   ،2018 العالم  بكأس  الفرنسي 
غينيا، كما أن أخاه ماتياس، الذي يلعب مع 
مع  يلعب  الهولندي،  روتــردام  سبارتا  فريق 

املنتخب الغيني.
كيليان  الفرنسية،  للكرة  الحالي  النجم  أما 
جزائرية،  وأمــه  كاميروني  فــوالــده  مبابي، 
والعب شيلسي ورجل الوسط، نغولو كانتي، 
الالعب  عن  الحديث  دون  مالية،  أصــول  ذو 
أو  رامي،  عادل   ،2018 العالم  وبطل  املغربي 
السينغالي  إيفرا  باتريس  أو  بنزيمة،  كريم 
لألسف  لكن  جــدا...  طويلة  والقائمة  األصــل، 
بهؤالء  تعترف  ال  فرنسا  مــازالــت  الشديد، 
حالة  فــي  أفــارقــة  تعتبرهم  الــذيــن  الشباب 

يتوجون  حينما  فرنسيني  وأبطال  الهزيمة، 
بأحد األلقاب األوروبية أو العاملية.

التي  واألخــوة،  املساواة،  فرنسا  هي  هذه 
ونهب  االســتــعــمــار  ــن  زم ــى  إل تحن  ــت  مــازال

خيرات إفريقيا واستغالل أبنائها.

منتخب فرنسا بطل العالم

صدمة جديدة للجمهور المغربي

حكيم زياش يعتزل دوليا والسبب معروف
ألعاب شيلسي اإلنجليزي،  فاجأ صانع 
حكيم زياش، الجماهير املغربية باعتزاله 
اللعب دوليا، حيث صرح لقناة »أبو ظبي 
النهائي  قـــراره  اتخذ  بأنه  الرياضية« 
مضيفا  املغربي،  للمنتخب  عودته  بعدم 
أنه حزين جدا لهذا القرار الصعب، الذي 

سيغضب املغاربة...
املتسرعة،  الطريقة  بهذه  زياش  اعتزال 
يمر  التي  الصعبة  الظرفية  هــذه  وفــي 
على  أصبح  الذي  الوطني،  املنتخب  منها 
كأس  نهائيات  إلى  للوصول  حجر  مرمى 

العالم، فاجأ، بل صدم كل املغاربة، 
تدخل  ينتظرون  كانوا  الذين 

املغربية  امللكية  الجامعة 
ــدم، مـــن أجــل  ــقـ ــرة الـ ــك ل
وأن  ــة  خـــاصـ ــه،  ــ ــودت ــ ع
ــي في  ــوطــن املــنــتــخــب ال
خدماته  إلى  ماسة  حاجة 

الفاصلتني  املباراتني  خالل 
ضد الكونغو الديمقراطية.

هذا  أن  من  فبالرغم 
القرار ال يصب في 

مصلحة املنتخب 
إال  الـــوطـــنـــي، 
ــا يــجــب  ــ ــن ــ أن
نــــتــــفــــهــــم 
ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وضـ
زياش  وحالة 

التي  املوجعة  الضربات  بعد  النفسية، 
تلقاها من الناخب الوطني خاليلوزيتش، 
الصحفية  ندوته  بالتهم خالل  أثقله  الذي 
املريض  الكائن  هذا  أصبح  بل  األخيرة، 

يوزع صكوك الوطنية على من يشاء.
تتهمه  حتى  زيــاش  فعل  ترى  يا  فماذا 
بــانــعــدام الـــروح الــوطــنــيــة، وهــو الــذي 
بالرغم  البرتقالي  القميص  حمل  رفــض 
عليه  مورست  التي  الضغوطات  كل  من 
القدم،  لكرة  الهولندية  الجامعة  طرف  من 
وتيغلني  باسنت  كفان  كبار،  العبني  ومن 
ــراءات  اإلغـ مــن  وبالرغم  وآخــريــن، 
املالية الخيالية التي وعدوه بها، 
بــالده،  ملنتخب  اللعب  مفضال 
والده،  املرحوم  وصية  منفذا 
من  الطرد  هو  جــزاؤه  ليكون 
بطريقة  الــوطــنــي  املنتخب 
املعتوه  هذا  بواسطة  فجة، 

املدعو خاليلوزيتش.
حققت  وحيد  يا  أنت  ها 
أمنيتك باالنتصار على هذا 
الشاب، الذي لم نر منه إال 

االحترام، وحبه لوطنه.
سيكون  الحساب  ولكن 
الحاسمتني،  املباراتني  بعد 
املغربي  املــثــل  يــقــول  وكــمــا 
»عند الفورة يبان الحساب«.

زياش
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النواب،  مجلس  في  املعارضة  هاجمت 
سياسية،  أحـــزاب  أربــعــة  مــن  واملشكلة 
الــحــكــومــة وأغــلــبــيــتــهــا، مــتــهــمــة إيــاهــا 
منافية  بـ»ممارسات  والقيام  بـ»االستقواء« 

لروح الدستور منذ تشكيلها«.
في  البرملانية  الــفــرق  ــاء  رؤسـ وانــتــقــد 
عبد  من  كل  شخص  في  الــنــواب،  مجلس 
االشــتــراكــي،  الفريق  عــن  شهيد  الرحيم 
الحركي،  الفريق  عن  السنتيسي  وإدريس 
ورشيد حموني باسم التقدم واالشتراكية، 
النيابية  املجموعة  عن  بوانو  هلل  وعبد 
للعدالة والتنمية، )انتقدوا( سعي الحكومة 
العددي  املنطق  في  التحكم  إلى  وأغلبيتها 
املنطق  إلى  االستناد  حساب  على  الضيق 
التعددية  من شأن  يعلي  الذي  الديمقراطي 
صون  ــرورة  ض على  مؤكدين  ويصونها، 
والتكامل  والــتــوازن  السياسية  التعددية 
ــأفــق الــوطــنــي  ــة ل ــدم املــؤســســاتــيــن »خ

املشترك«.
ــة تـــجـــاوز رئــيــس  ــارض ــع ــدت امل ــق ــت وان
الحكومة عزيز أخنوش للبرملان باستعمال 
تــقــديــم حصيلة  ــي  ف الــعــمــومــي  ــام  ــ اإلع
نهج  وكــذا  يــوم،   100 خال  حكومته  عمل 
املنحى  إزاء  التبرير  لسياسة  الحكومة 

وأثمنة  املحروقات  أسعار  الرتفاع  املقلق 
األساسية، وعدم  االستهاكية  املواد  معظم 

التدخل لضبطها أو تسقيفها.
وحذرت املعارضة الحكومة من املمارسات 
تتمثل  التي  لأغلبية  الديمقراطية  غير 
اللجان،  اجتماعات  وإغــاق  اإلقصاء،  في 
مع  والتفاعل  القوانن  مقترحات  ورفــض 
املواضيع واألسئلة التي تطرحها املعارضة 
التعددية  صــون  إلــى  داعية  البرملان،  في 
والتكامل  السياسي  والتوازن  السياسية 

خدمة لأفق الوطني املشترك.
خروج املعارضة في ندوة صحفية لكشف 
داخل  تعيشها  التي  واملشاكل  االختاالت 
استبعادها  بعد  التشريعية،  املؤسسة 
وتهميش دورها، سواء داخل اللجن أو من 
خال املقترحات، يطرح التساؤل: هل يمكن 
حقوق  يضمن  حكومي  تعديل  يحصل  أن 

املعارضة داخل البرملان ؟
في هذا السياق، قال أمن السعيد، أستاذ 
القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن 
املعارضة  بحقوق  الدستوري  االعــتــراف 
لعدد  جوهريا  اختيارا  يعد  البرملانية، 
حاول  فقد  الجديدة،  الديمقراطيات  من 
هذا  مواكبة   2011 لسنة  املغربي  الدستور 

النهج، عندما عمل، وألول مرة، على اإلقرار 
البرملان  داخل  املعارضة  بشرعية  الصريح 
»مكون أساسي في  من خال اإلقرار بأنها 
التشريع  وظيفتي  في  وتشارك  املجلسن، 
»ممارسة  في  بحقها  والتسليم  واملراقبة«، 
الديمقراطي،  التناوب  طريق  عن  السلطة 
إلى  باإلضافة  ووطنيا«،  وجهويا  محليا 
تحديد قائمة بالحقوق املتاحة لها، قبل أن 
لتلك  ممارستها  كيفية  تحديد  مهمة  يسند 
الحقوق إلى قوانن تنظيمية أو قوانن أو 
مجلسي  من  مجلس  لكل  الداخلي  النظام 

البرملان.
وأوضح نفس املصدر، أنه »على املستوى 
الدستوري، سمحت التحوالت التي جاء بها 
املغربية  التجربة  باشتراك   ،2011 دستور 
مع عدد من التجارب الفضلى في االعتراف 
البرملانية،  املعارضة  بوجود  الدستوري 
املشهد  فــي  أهميتها  على  التأكيد  وفــي 
من  باستفادتها  ــرار  اإلق وفــي  السياسي، 
املعارضة  تبدو  ذلك،  ومع  الحقوق،  بعض 
العملية  املمارسة  مستوى  على  البرملانية 
الحدود«،  أو  اإلكراهات  من  بعدد  محكومة 
مضيفا: »بالرغم من التحوالت الدستورية، 
الوالية  منذ  املغرب  في  املعارضة  أن  إال 

التاسعة والوالية العاشرة والدورة األولى 
من  تعاني  ظلت  الحادية عشر،  الوالية  من 
البرملانية،  واألغلبية  الحكومة  هيمنة  أثار 
ببلقنة  املرتبطة  املعارضة  تشتت  نتيجة 
الحقل الحزبي الذي يفرز خريطة سياسية 
مشتتة غير قادرة على أن تتبلور في شكل 

معارضة بقطب قوي«.
التوازن  »خلق  أن  السعيد،  أمــن  وأكــد 
يصطدم بطبيعة النظام الدستوري املغربي 
بن  يدمج  دستوري  بنظام  يشتغل  الــذي 
النظام  وآلــيــات  الرئاسي  النظام  آلــيــات 
مهيمنة  حكومة  يــفــرز  الـــذي  الــبــرملــانــي، 
برملانية  وأغلبية  جهة،  من  البرملان  على 
كانت  إذا  خاصة  املعارضة،  على  متغولة 
أحـــزاب  عـــدة  مــن  تتشكل  ــرة  ــي األخ هـــذه 
والتصور  املرجعية  ومختلفة على مستوى 

السياسي«.
وشدد املتحدث على ضرورة إعادة النظر 
في موقع املعارضة من خال تعديل النظام 
واالجتهاد  الدستور،  روح  وفق  الداخلي 
هو  كما  للمعارضة  متميز  وضع  منح  في 
املقارنة  الدستورية  األنظمة  في  الشأن 

إلى  باإلضافة  الدستور،  احترام  مع 
خاصة  الدستور،  مقتضيات  تطبيق 

إن حزب  بل  الحكومة كافة صراعاتها،  تنبذ  ألول مرة 
والتنمية  العدالة  حزب  مع  نسق  االشتراكي  االتحاد 
الحركة  حــزبــي  أيــضــا  يضم  الـــذي  التنسيق  داخـــل 
صحفية  ندوة  لعقد  واالشتراكية،  والتقدم  الشعبية 
في  يدخل  التنسيق  كان  وإذا  البرلمان،  داخل  مؤخرا،  مسبوقة،  غير 
إطار حرية المبادرة، فإن اجتماع الخصوم السياسيين في كفة واحدة 

قد يكون من نتائجه المباشرة، إضعاف حكومة عزيز أخنوش، بسبب 
تمرس األحزاب المذكورة في الحكم والمعارضة، بل إن رؤساء الفرق 
وجه  في  حتى  مفتوح  تنسيقهم  بأن  الندوة،  خالل  قالوا  النيابية 
أحزاب األغلبية، وقال واحد من الرؤساء إنهم »ال يثقون في بعضهم 
مقدمة  األمر  هذا  يكون  فهل  األغلبية..  مكونات  ويقصد  البعض«، 

لتعديل حكومي ؟
إعداد : خالد الغازي

ما بعد عودة الحديث عن التحكم

هل يتسبب تنسيق المعارضة
في تعديل الحكومة ؟ 
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الفصل  مــن  الثانية  الــفــقــرة  مقتضيات 
في  يــوم  تخصيص  على  تنص  التي   ،82
املقدمة  القوانني  مقترحات  ملناقشة  الشهر 
باإلضافة  البرملانية،  املعارضة  طرف  من 
املخصصة  الــدســتــوريــة  بــاملــدة  ــزام  ــت االل
والكتابية،  الشفوية  األسئلة  عن  للجواب 
ــن قبل  ــة الــتــشــاركــيــة م ــارب وتــفــعــيــل املــق
مشاريع  فــي صــيــاغــة  خــاصــة  الــحــكــومــة 
اقتراحات  من  االستفادة  وكــذا  القوانني، 
السياسات  تقييم  جلسات  خالل  املعارضة 
املعارضة  تمكني  عــن  فضال  العمومية، 
بالتدبير  املتعلقة  املعلومات  كــافــة  مــن 
مع  الحكومة  تجاوب  وضرورة  الحكومي، 
التي  والتعهدات  بااللتزامات  الوفاء  تقنية 
أو  العامة  الجلسة  داخل  سواء  بها  تدلي 

داخل اللجان.
تصور  »بلورة  أن  ذاته،  املصدر  وأضاف 
جديد لعالقة الحكومة مع املعارضة، ينبغي 
القائمة  الدستور  فلسفة  على  يبنى  أن 
أغلبية  وأن  والــتــشــاور،  ــراك  االشــت على 
وفق  الغد  معارضة  إلــى  ستتحول  اليوم 
من  فإنه  لذلك،  الديمقراطي،  التناوب  مبدأ 
ال  السياسية،  وحتى  الدستورية  الناحية 
أو  ملكي  بتدخل  املطالبة  للمعارضة  يمكن 
تعديل الحكومي، ألن قواعد اللعبة واضحة 
وتستند إلى املفاوضات السياسية الحزبية 
أن  كما  األخيرة،  االنتخابات  نتائج  بعد  ملا 
التدخل  امللكية سبق وأن رفضت  املؤسسة 
حيث  اليوم،  يحدث  بما  شبيهة  وقائع  في 
الحكومة واملعارضة مرتبط  التوتر بني  أن 
السير  على  يؤثر  ولن  سياسية  بحسابات 

العادي للمؤسسات الدستورية«.

مساءلة رئيس الحكومة 
رئيس  تخلف  املعارضة  أحزاب  انتقدت 
ــن املــوعــد  الــحــكــومــة عــزيــز أخـــنـــوش، ع
الشهرية  املساءلة  جلسة  لعقد  الدستوري 

في مجال السياسة العامة.
الــرحــيــم شــهــيــد، منسق  وســجــل عــبــد 
املوعد  عــن  الحكومة  تخلف  املــعــارضــة، 
الشهرية  املساءلة  جلسة  لعقد  الدستوري 
السياسة  مــجــال  فــي  الحكومة  لرئيس 
طيلة  جلستان  إال  تنعقد  لم  حيث  العامة، 

تام  استخفاف  فــي  كاملة،  أشهر  أربــعــة 
مجلس  وبمكانة  الدستور،  بمقتضيات 
األساسية،  الرقابية  ــأدواره  ــ وب الــنــواب 
داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة حماية 
والتكامل  والتوازن  السياسية  التعددية 
ــأفــق الــوطــنــي  املــؤســســاتــيــني، خــدمــة ل

املشترك.
رئيس  بــوانــو،  هلل  عبد  انتقد  ــدوره،  بـ
املجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، 
ملساءلة  الشهرية  الجلسات  انعقاد  عدم 
األغلبية  تقديم  بعد  الــحــكــومــة،  رئــيــس 
ال  األسئلة  أن  بدعوى  واهية«  لـ»مبررات 
مشيرا  العامة،  السياسة  صبغة  تكتسي 
بأربعة  تقدمت  أن  أن مجموعته سبق  إلى 
أسئلة بهذا الشأن وُرفضت جميعها، بمبرر 

أنها ال تندرج ضمن السياسة العامة.
وقال بوانو: »منذ سنة 2011 إلى اليوم، 
لم يتم االعتماد على بنك األسئلة لكي تحدد 
جلسة مساءلة رئيس الحكومة«، مبرزا أنه 
األغلبية واملعارضة  اتفاق بني  دائما  »كان 
والحكومة حول املوضوع الذي سنناقشه« 
مقادش  اليوم..  تغير  الــذي  »ما  متسائال 
ايجي ملجلس للبرملان، ومقادش ايناقش؟«.
السنتيسي،  إدريــس  طالب  جانبه،  من 
رئيس الفريق الحركي، الحكومة ورئيسها، 
األغلبية  مع  والعمل  والتحدث  بالتواصل 
لم  الحكومة  أن  إلــى  مشيرا  واملعارضة، 
واليتها  مــن  ــى  األولـ الفترة  طيلة  تعقد 
باستثناء  املعارضة  أحــزاب  مع  لقاء  أي 
مع  الحكومة  رئيس  عقده  الذي  االجتماع 
االنتقادات  بعد  بالبرملان  املمثلة  األحزاب 
الواسعة التي وجهتها املعارضة للحكومة 

بهذا الخصوص.

التشريع ضعف 
 وإقصاء المقترحات

عــبــرت املــعــارضــة عــن اســتــيــائــهــا من 
للمبادرات  الحكومة  تجاهل  اســتــمــرار 
التشريعية املهمة، واملتمثلة في مقترحات 
وصلت  والتي  بها،  تقدمت  التي  القوانني 
لـ 59 مقترح قانون، بما يفوق 85 في املائة 
الفصل  املقترحات، خاصة وأن  من مجموع 

تخصيص  على  ينص  الــدســتــور  مــن   82
لدراسة  الشهر  في  األقــل  على  واحــد  يــوم 

مقترحات القوانني.
وقالت املعارضة، أن عدد مشاريع القوانني 
يتجاوز  لم  النواب  بمجلس  عليها  املصادق 
لسنة  املالية  )قانون  تشريعية  نصوص   3
2022، قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون 
التنظيمي  والقانون   ،2019 للسنة  املالية 

للتعيني في املناصب العليا( و14 اتفاقية.
تجاهل  املعارضة،  فرق  رؤساء  اتهم  وقد 
املهمة  التشريعية  للمبادرات  الحكومة 
املتمثلة في مقترحات القوانني التي تقدمت 
مقترح   59 بلغت  والــتــي  املــعــارضــة،  بها 
85 في املائة من مجموع  قانون، بما يفوق 
التشريعي  املقترحات، مسجلة هزالة األداء 

للحكومة خالل الدورة الخريفية.
السنتيسي،  انتقد  السياق،  هــذا  وفــي 
االقتراحية  القوة  مع  الحكومة  تفاعل  عدم 
ــروع  ــش ــشــة م ــاق ــن ــالل م ــ ــعــارضــة خ ــم ــل ل
إياها  متهما   ،2022 لسنة  املالية  قانون 
فــرق  مــداخــالت  ببعض  ـــ»االســتــهــانــة«  ب
من  بالرغم  ــواب،  ــن ال بمجلس  املــعــارضــة 
العام،  الرأي  تهم  لقضايا جوهرية  طرحهم 
على اعتبار أن امليزانية لم تعدها الحكومة 
مشروع  تقديم  عليها  يفرض  بما  الحالية 

قانون مالي تعديلي.
رئيس  شهيد  الرحيم  عبد  اعتبر  بــدوره، 
التشريعية  الــدورة  أن  االشتراكي،  الفريق 
البرملانية لم تكن في مستوى التطلعات التي 
املعارضة  أن  مضيفا  املعارضة،  تبتغيها 
وروح  للدستور  منافية  مخالفات  سجلت 
الهيمنة واالستئثار بكل شيء، وهو ما تبني 

من خالل تشكيل مكتب مجلس النواب.
تتعرض  ــارضــة  ــع امل أن  شــهــيــد  ــال  ــ وق
الزمني  الحيز  ضيق  خالل  من  للتضييق، 
استجابة  وعـــدم  لتدخالتها،  املخصص 
الحكومة لطلبات املعارضة بعقد اجتماعات 
وزراء  من  عــدد  ملساءلة  الدائمة،  اللجان 

الحكومة حول قضايا تهم املواطنني. 

تجاوب ضعيف للوزراء
كشفت املعارضة عن عدم تجاوب الحكومة 
عامة  مواضيع  في  للتحدث  طلباتها  مع 

وطارئة تستلزم إلقاء الضوء عليها وإخبار 
الرأي العام الوطني بها، وذلك طبقا للمادة 
إضافة  للمجلس،  الداخلي  النظام  من   152
عــن جلسات  ــوزراء  الـ مــن  عــدد  إلــى غياب 
األسئلة الشفهية، واكتفاء الحكومة بتقديم 
األسئلة  عن  األجــوبــة  من  جــدا  هزيل  عــدد 
مجلس  أعضاء  بها  تقدم  التي  الكتابية 

النواب.
وقد تطرق الفريق االشتراكي لعدم تجاوب 
في  للتحدث  املعارضة  طلبات  مع  الحكومة 
مواضيع عامة وطارئة تستلزم إلقاء الضوء 
بها،  الوطني  العام  الــرأي  وإخبار  عليها 
152 من النظام الداخلي  وذلك طبقا للمادة 
للمجلس، مشيرا إلى غياب عدد من الوزراء 
واكتفاء  الشفهية،  األسئلة  جلسات  عــن 
الحكومة بتقديم عدد هزيل جدا من األجوبة 
عن األسئلة الكتابية التي تقدم بها النواب.
الفريق  رئيس  السنتيسي،  إدريس  وقال 
الحركي، أن الحكومة لم تجب سوى عن 16 
فرق  بها  تقدمت  التي  األسئلة  من  باملائة 

قيام مكتب مجلس  منتقدا  املعارضة، 
النيابية  الــلــجــان  بــإغــالق  ــواب  ــن ال

الســــعيد:  أمين 
))إن االعتراف 

بحقوق  الدستوري 
البرلمانية،  المعارضة 

يعد اختيارا جوهريا 
لعدد من الديمقراطيات 

الجديدة، فقد حاول 
المغربي لسنة  الدستور 

2011 مواكبة هذا النهج، 
عندما عمل، وألول مرة، 

على اإلقرار الصريح 
المعارضة  بشرعية 

داخل البرلمان من خالل 
اإلقرار بأنها »مكون 

أساسي في المجلسين، 
وتشارك في وظيفتي 

والمراقبة«،  التشريع 
والتسليم بحقها في 

السلطة  »ممارسة 
عن طريق التناوب 

محليا  الديمقراطي، 
ووطنيا«((. وجهويا 
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وأيضا  االعــام،  وسائل  وجه  في  الدائمة 
خاله  من  تسعى  الــذي  »أوراش«  برنامج 

إلى خلق فرص شغل لـ 250 ألف شخص.
وأبرز أن اإلشكال الكبير املطروح، يتمثل 
بها  تقدمت  التي  الرقابية  »األسئلة  أن  في 
تتمكن  أن  دون  عاما   27 تتطلب  املعارضة، 
عدم  بسبب  أجوبتها،  على  الحصول  من 
مع  تفاعلها  وضــعــف  الحكومة  تــجــاوب 
الكتابية  األسئلة  نسبة  أن  حيث  البرملان، 
دورة  خــال  الحكومة  عنها  أجابت  التي 
16 في املائة،  أكتوبر املنصرمة، لم تتجاوز 
في وقت تتوفر فيه الحكومة على آجال 20 

يوما لتقديم أجوبتها عن أسئلة البرملان«.

تعطيل عمل اللجان
قلقها من لجوء  املعارضة عن  فرق  عبرت 
األغلبية إلى تعطيل أعمال اللجان الدائمة، 
ممنهج  بشكل  الحكومة،  رفــض  خــال  من 
التي  االجتماعات  حضور  مفهوم،  وغير 
تطلب املعارضة عقدها ملناقشة قضايا ذات 
أهمية وراهنية، منتقدة حرمان الرأي العام 
برفض  الدائمة  اللجان  أشغال  متابعة  من 
حــدود  فــي  اجتماعاتها  عــن  السرية  رفــع 

املقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
من  العام  ــرأي  ال حرمان  شهيد  وانتقد 
برفض  الــدائــمــة  اللجان  أشــغــال  متابعة 
حــدود  فــي  اجتماعاتها  عــن  السرية  رفــع 
العمل،  بها  الجاري  القانونية  املقتضيات 
الفريق الحركي عن رفضه  فيما عبر رئيس 
من  بطلب  الــنــواب  مجلس  إدارة  لتعتيم 
للبرملان  الدائمة  اللجان  ألشغال  الحكومة 
التي  الــســريــة  ذات  القضايا  باستثناء 

تكتسي صبغة حساسة بالنسبة للدولة.
النيابية  املجموعة  رئيس  انتقد  بــدوره، 
اللجان  أشغال  نقل  عدم  والتنمية،  للعدالة 
هناك  بــأن  متفقون  »نحن  ــال:  وق للعموم، 
أن  يجب  معينة  ومشاريع  معينة  لحظات 
حنا  لكن  بخصوصها،  سرية  اللجن  تكون 
أين  يعرفون  النواب  وهاد  مسؤولني،  راه 
تكون  متى  ويعرفون  الوطن  مصلحة  تكمن 

السرية ومتى تكون العلنية«.

سحب مشاريع القوانين
اعتبرت املعارضة أن إقدام الحكومة على 
سحب مشاريع القوانني، تم بدون تفسير أو 
الجنائي،  القانون  مشروع  قبيل  من  تبرير، 
ومشروع قانون التغطية الصحية، ومشروع 
العمومي  للملك  املؤقت  االحــتــال  قانون 
للدولة، ومشروع قانون املناجم، وذلك دون 
الهامة،  النصوص  هذه  مصير  عن  الكشف 
ظل  في  إيداعها  إلعــادة  زمني  أفــق  أي  أو 
تشريعي،  مخطط  على  الحكومة  توفر  عدم 
التي سحبتها  القوانني  مشاريع  أن  مؤكدة 

الحكومة، هي ذات أهمية بالغة.
وانــتــقــد رشــيــد حــمــونــي رئــيــس فريق 
الحكومة ألربعة  التقدم واالشتراكية سحب 
قانون  مشروع  أبــرزهــا  قــوانــني،  مشاريع 
العمومي،  للملك  املؤقت  باالحتال  يتعلق 
وقال: »إن سحب هذا املشروع معناه حماية 
العمومي،  امللك  استغال  من  املستفيدين 
األعلى  للمجلس  تقريرا  هناك  وأن  السيما 
االخــتــاالت  مــن  عـــددا  يــرصــد  للحسابات 
وأضاف:  البحري«،  العمومي  بامللك  ترتبط 
»سحب مثل هذه املشاريع هو حماية للريع 
والفساد وال عاقة له بالشعار الذي جاءت 
املطروح  »املشكل  أن  مبرزا  الحكومة«،  به 
باالنتقائية  يتعلق  الحكومة،  مــع  الــيــوم 

بــادئ  فــي  تــم  املــشــاريــع، حيث  فــي سحب 
الجنائي،  القانون  مــشــروع  سحب  ــر  األم
فرق  بعض  طرف  من  للعرقلة  تعرض  الذي 
اإلثــراء  مقتضى  بسبب  السابقة  األغلبية 
غير املشروع، قبل أن يتم فيما بعد اللجوء 
إلى سحب مشاريع أخرى لها أهمية كبرى 

في محاربة الفساد«.

تكنوقراطية حكومة 
تـــرى املــعــارضــة أنــهــا أمــــام حــكــومــة 
املؤسسة  في  تتحكم  جديدة،  تكنوقراطية 
يجعل  مما  اللجان،  وجميع  التشريعية 
رفض  ظل  في  خاصة  عزلة  في  املعارضة 
واملواضيع  املقترحات  قبول  الحكومة، 
تنهجه  كانت  الذي  الشيء  بها،  تتقدم  التي 
حكومات العراقي والعمراني والفيالي في 
حكومات  تعتبر  كانت  والتي  التسعينات، 

تكنوقراطية.
أن  حموني،  رشيد  أكــد  ــار،  اإلط هــذا  في 
ال  تكنوقراطية  حكومة  تواجه  املعارضة 
التي صوت  لها باألحزاب السياسية  عاقة 
 8 انتخابات  خــال  املواطنون  لصالحها 
قانون  فــي  ورد  ــا  »م أن  مضيفا  شتنبر، 
املالية لسنة 2022، ال عاقة له بما جاء في 

البرنامج الحكومي من شعارات«.
اجتماعية  ليست  »الحكومة  أن  وأوضح 
ألحزاب  ملسة  هناك  ليست  ألنه  تدعي،  كما 
الدولة  ورش  ضمن  الحكومي  التحالف 
االجتماعية التي بشرت بها، بحيث لم نجد 
وغياب  الضريبي،  اإلصــاح  عن  إجــراءات 
العدالة املجالية عبر تخفيض الغاف املالي 
املخصص لها ضمن قانون املالية«.. فـ»هذه 
الحكومة ليست سياسية بقدر ما هي تقنية 
بالدرجة األولى، حيث أن 18 وزيرا ال عاقة 

لهم باألحزاب السياسية« يقول الحموني.

ضرورة تعديل
 النظام الداخلي 

دعت املعارضة الحكومة إلى التجاوب مع 
تعديل  إجراء  في  املتمثل  األساسي  مطلبها 
بما  النواب،  الداخلي ملجلس  للنظام  عاجل 
التعددية،  ويصون  املعارضة  حقوق  يحفظ 
التنسيق  مواصلة  عن  املقابل  في  معلنة 

الفعال من أجل املصلحة الوطنية ودفاعا عن 
التحديات  أفق كسب  في  املواطنني،  قضايا 

للمملكة. الديمقراطية والتنموية 
وحسب املعارضة، فإن »هناك توجها نحو 
ومكانتها  صوتها  على  الخناق  تضييق 
وطالبت بضرورة  البرملان«،  مجلسي  داخل 
للنظام  وعــمــيــق  عــاجــل  تــعــديــل  »إجــــراء 
يحفظ حقوق  بما  النواب،  ملجلس  الداخلي 

املعارضة ويصون التعددية«.
وأغلبيتها  الحكومة  املعارضة  وحــذرت 
انتباهها  تثير  كما  سياساتها،  عواقب  من 
إلى املخاطر التي تضع فيها بادنا، نتيجة 
املشترك  األفق  نحو  التوجه  عن  ابتعادها 
األنسب  للتفعيل  الصلبة  األســس  بوضع 
على  ــدام  واإلق الجديد،  التنموي  للنموذج 
مبادرات إصاحية جريئة ومتشاور بشأنها 

مع مختلف الفاعلني املجتمعيني.
وشددت املعارضة على حرصها على العمل 
وبروح  املجلس،  مكونات  باقي  جانب  إلى 
من التعاون والتكامل مع الحكومة، إسهاما 
االضــطــاع  مــن  الــبــرملــان  تمكني  فــي  منها 
بــمــهــامــه وصــاحــيــاتــه عــلــى أكــمــل وجــه 
مجاالت  في  الدستورية  للمقتضيات  طبقا 
السياسات  وتقييم  والــرقــابــة  التشريع 

العمومية والدبلوماسية البرملانية.

الحكومي البرنامج 
»البرنامج  أن  املعارضة،  فــرق  اعتبرت 
الشعب  طموحات  إلى  يرقى  ال  الحكومي 
املغربي«، حيث سجلت عدم مبادرة الحكومة 
ملموسة  إجــراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ  إلى 
من  يعانون  الذين  الصغار  الفاحني  لدعم 
تداعيات الجائحة، ومن انعكاسات الجفاف 
واألسمدة،  واألعــاف  البذور  أثمنة  وغاء 
اتخاذ  فــي  الحكومة  تــأخــر  ــى  إل مشيرة 
أزمة  ملعالجة  استباقية  عملية  إجـــراءات 
سواء  القريب،  األفــق  في  تلوح  التي  املــاء 
الصالح  باملاء  أو  السقي  بمياه  األمر  تعلق 

للشرب.
املقاربة  في  قصورا  هناك  أن  وأضافت 
إلى  ولجوئها  التشغيل  ألزمــة  الحكومية 
»برامج ترقيعية« محدودة األثر، غير كافية 
شغل  مناصب  وتوفير  البطالة  المتصاص 
والنساء،  الشباب  وسط  في  خاصة  قــارة 
اتــخــاذ  ــي  ف الــحــكــومــة  »تــقــاعــس  منتقدة 
الطاقي  األمــن  لتأمني  الازمة  ــراءات  اإلجـ
وتدبير  ــي،  ــذائ ــغ وال والـــدوائـــي  ــي  ــائ وامل
املخزون االستراتيجي لبادنا في كافة هذه 

التحديد،  وجه  على  وتجاهلها  املجاالت، 
ونهائي  شامل  حل  إيجاد  في  ملسؤوليتها 

ملعضلة مصفاة السامير«.
 في هذا السياق، اعتبر إدريس السنتيسي 
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن 
مستوى  إلى  يرقى  ال  الحكومي  »البرنامج 
على  يجيب  وال  املغاربة  املواطنني  تطلعات 
عن  ذاته،  السياق  في  معبرا  انتظاراتهم«، 
استغرابه من كيفية إعداده من طرف أحزاب 
التحالف الحكومي، التي كانت تتبارى على 
الصدارة قبل أن تصير بقدرة قادر كلها في 
فيه  يفترض  كان  وقت  في  األولــى،  املرتبة 
الحزب  يتموقع  أن  الديمقراطي  باملنطق 
»هناك  املعارضة، وقال:  الثاني في صفوف 
الكثير حتى من فرق األغلبية، غير مقتنعني 
الحكومة صرحت  الحكومي، ألن  بالبرنامج 
مالية  قــانــون  بــأن  مناسبة،  مــن  أكثر  فــي 
أن  على  نتفق  ونحن  اجتماعي،   ،2022
تتعزز  أن  يتعني  االجتماعية  الدولة  ركائز 
لكن  الــنــوع،  هــذا  من  حكومية  بــإجــراءات 
يجب أن نتفق على أن الراعي األمني للدولة 

االجتماعية، هو امللك محمد السادس«.

ارتفاع األسعار 
انتقدت املعارضة قيام الحكومة بنهج سياسة 
أسعار  الرتفاع  املقلق  املنحى  إزاء  التبرير 
االستهاكية  املواد  معظم  وأثمنة  املحروقات 

األساسية، وعدم التدخل لضبطها.
وأغلبيتها  الحكومة  املعارضة  ونبهت 
املخاطر  ــى  وإل سياساتها،  عــواقــب  مــن 
ابتعادها  نتيجة  بادنا،  فيها  تضع  التي 
عن وضع األسس الصلبة للتفعيل األنجع 
على  واإلقدام  الجديد،  التنموي  للنموذج 
ومتشاور  جريئة  إصاحية  ــادرات  ــب م
بشأنها مع مختلف الفاعلني املجتمعيني.

للحكومة:  بوانو سؤاال  عبد هلل  ووجه 
الخارجي  االحتقان  يقع  أن  ُتريدون  »هل 
ونحن عندنا مؤسسة البرملان واملعارضة 
»اليوم  موضحا:  بــدورهــا؟«،  تقوم  التي 
غاء  من  املستفيدين  بني  من  واحد  كاين 
ساكنا  يــحــرك  ال  املــحــروقــات  ــار  األســع

ويرمي كل شيء ملجلس املنافسة«.
املعارضة  »تنسيق  أن  بوانو،  وأضاف 
مجموعة  فرضته  اليوم،  النواب  بمجلس 
من الظروف والتصدي لغاء أسعار املواد 
في  املحروقات  أسعار  والتهاب  الغذائية 

غياب الحكومة التي ال تحرك ساكنا«.
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الرباط  ياحسرة

الثقافية  العاصمة  لـ»انشغال« جماعة 

الــرباط المنسيـــين مــن  مدينــة تمــارة تنصــف 

شهادات من
الرواد
منظمة  ــدى  لـ الــخــبــيــر  الـــرائـــد  تــفــضــل 
الجامعي  األســتــاذ  بــالــربــاط،  »اإلســيــســكــو« 
مصطفى الزباخ، وألقى محاضرة بمقر »النادي 
الواعية بتحديات  »الحصون  الجراري« حول: 
الفقرة:  هذه  منها  نقتطف  الحضارية«  البيئة 
وسمائها  بأرضها  الطبيعية  البيئة  ))إن 
ومائها وهوائها ونباتها وحيواناتها، والبيئة 
وقوانينها  وثقافتها  بمبادئها  الحضارية 
نظاما  تشكالن  وأعرافها..  وعلومها  وقيمها 
ويستمد  بالكل  أجــزاؤه  تحيا  متكامال  بيئيا 
الكل بقاءه من الجزء في وحدة متناغمة مؤكدا 
املنظور واملسطور  للكون  الغايات  بذلك وحدة 

معا(( انتهى.
الجراري«/  النادي  »مجالس  كتاب  املرجع: 

الجزء األول ص: 213. 

ــي مـــبـــادرة »مـــــــن أجـــــــل احلـــــــق يف  ف
ــبــــرع فــضــيــلــة  ــيـــحـــة«، تــ ــلـــومـــة الـــصـــحـ ــعـ املـ
األســـــتـــــاذ إدريـــــــــس الــــضــــحــــاك ألرشـــيـــف 
املـــــغـــــرب، األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، بـــأرشـــيـــفـــه 
ــاطــــق بـــتـــســـجـــيـــات مـــيـــاد  ــنــ اخلـــــــاص الــ
واالنتخابي  احلقوقي  التشريع  منظومة 
سنة 1997 واللتان انبثقت منهما حكومة 
الــتــنــاوب وهــيــئــة »اإلنـــصـــاف واملــصــاحلــة« 
ومـــدونـــة األســـــرة واملــجــلــس االســتــشــاري 
حلقوق اإلنسان، وكان األستاذ الضحاك 
»عــلــبــة أســــرار« هـــذه احلــقــبــة الــتــاريــخــيــة، 
فحبذا لو تعممت مثل هذه املبادرة على 

املسؤولني السابقني. 

تاريخية  شــراكــة  تــوقــع  مـــرة  ألول 
بالرباط  اخلــامــس  محمد  جامعة  بــن 
الوتيرية  للرياضات  امللكية  واجلامعة 
بناني  سلمى  املناضلة  أسستها  الــتــي 
للرقي برياضتها إلى املستوى األكادميي، 
وســتــنــتــشــر بـــن اجلــامــعــيــن والــطــلــبــة 
واألساتذة وستدرس كمادة علمية بعدما 
وبهذا  ووطنيا،  دوليا  انتشارها  حققت 
»العقل السليم يف اجلسم  سيصبح فعال 

السليم«.

رئــيــس  يــخــطــوهــا  مــحــســوبــة  خطى 
التي  الطريق  العمالة الكتشاف  مجلس 
أوصلت زميله يف احلــزب، األستاذ عواد، 
مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الــعــمــالــة إلــــى وزيـــر 
حزبه  فــاجــأ  وبــنــجــاح  احلــالــي،  فرئيسنا 
بـــانـــتـــزاعـــه رئـــاســـة مــجــالــس اجلــمــاعــات 
املغربية بعدما تربع على مجلس عمالة 
منصبا  لنفسه،  سيمهد  ممــا  الــعــاصــمــة 
وأيضا يف  قــادم حلزبه  مريحا يف مؤمتر 

أول تعديل حكومي. 

اجلماعة  أغلبية  يف  مكتوم  تصدع 
كبير  ضغط  بفعل  هشة  صـــارت  الــتــي 
لرسم  متهيدا  مقاطعتن  يف  لناقدين 
»سفينة« معارضة قادمة بخيوط يحركها 
منافسون على منصب وتير حتى ال يؤول 
إلى قائدة األغلبية يف استحقاق وشيك.

في بداية الشهر القادم، سيطوي حزب األحرار 
مرحلة كانوا فيها مجرد »عجلة احتياط« إلنقاذ 
املعارضة،  غياهب  في  السقوط  من  األغلبية 
إلثبات قدرتهم على القيادة والريادة والرئاسة، 
ولن يقفزوا من مرحلة إلى أخرى إال بالتزامات 
فذلك  مناضليهم،  على  ليس  املقبل..  مؤتمرهم 
وهو  لكن  منخرطيهم،  إال  يهم  ال  داخلي  شأن 
الـــوزارات  بسلطات  املــاســك  الــحــاكــم  الــحــزب 
وعد  بما  سيفي  كيف  والبرملان،  والجماعات 
بـ»تستاهلوا  املواطنني  وباقي  الرباطيني  به 
أحسن«؟ وبني يديه كل اإلمكانيات، أين سيكون 
الصحة،  في  »رعب«  هناك  بينما  األحسن..  هذا 
وبطالة في صفوف الشباب، وكساد في التجارة، 
وتعثر في التعليم، وجبروت متزايد في اإلدارة، 

وجمود في تطوير عمل الجماعة التي يرأسها؟
ال تهمنا قرارات مؤتمره املقبل فهي تلزم فقط 
مؤتمريه، وإنما نتساءل عن اقتراحاته وبرامجه 
وجماعته؟  حكومته  مــن  املحكومني  إلســعــاد 
الثقيلة؟  الضرائب  لتخفيض  مراجعة  من  هل 
الجماعية  ــإدارة  لـ إصالحية  ــورة  ث مــن  وهــل 
ــاطــيــني تــتــجــاوب  ــرب ــصــرف ال ــون تــحــت ت ــك ت
عن  باالبتعاد  إال  احترام  وال  كرامتهم،  وتحترم 
استفزازاتهم بمجموعة من االمتيازات، ونفقات 
الفخمة،  املكاتب  في  والتحصن  املفضوح  للريع 
نحلم  فنحن  األفكار..  وعقم  النفوذ،  واستغالل 

بالتزام حزبي يصادق عليه املؤتمرون بطرد كل 
عضو احتقر أو أهان أو رفض مساعدة أو تقديم 
بمقرات  شبابيك  بفتح  التزام  لغيره..  نصيحة 
خدمات  على  لالطالع  الرباط  في  الحزب  فروع 
إمكانية  مــع  واملقاطعات  الجماعة  وقـــرارات 
تسجيل شكايات ضد أي خلل من عضو منتخب 

ومن موظفي حكومة األحرار.
التصفيق  عليه  يسيطر  مؤتمرا  نبتغي  ال 
بأنه  واإليحاء  والتقويم  النقد  عوض  والتهليل 
التزم بها ليحول  التي  آلة لتنفيذ وعود الحزب 
الحرمان و»الحكرة« إلى مشتل يوزع منه أحسن 
مؤتمر  وال  األسف  فمع  الرباطيون،  ما يستحقه 
املزمع  العام  اللقاء  ألشغال  تحضيري  جهوي 
إلى  تطرق  املقبل،  مارس  شهر  بداية  في  عقده 
ما يشغل املواطنني وال ندري هل سيكون مجرد 
وصعود  بعضها  بهبوط  وجــوه  لتغيير  لقاء 
يعرف  مــا  على  لــالنــقــالب  أم  ــر،  اآلخـ بعضها 
مراكز  في  للخلود  والضغوطات  بالترضيات 
والتقرب  املناصب،  في  للتحكم  الحزبي  القرار 
بحلولها،  والتكفل  همومه  بــإدراج  الشعب  من 
املقبل ليس عاديا من حزب عادي غير  فاملؤتمر 
وقد  والعباد  البالد  يقود  حزب  ولكنه  مسؤول، 
في  ذلك  تأكيد  وعليه  باألحسن،  الناخبني  وعد 
مؤتمره ويحوله إلى التزام يسري على أعضائه.

الــحاكم  الحــزب  بعــد مــؤتمر  مــا 

هـل سيـغير األحـرار الوجـوه أم سـينّزل 
»تستاهلوا أحسن« ؟

أسـرار
العاصمة

العاصمة  »قواديس«  منتخبونا  فوت  عندما 
نسوا  وصيانتها،  وتنظيفها  لتدبيرها  شركة  إلى 
»سكانها« الدائمني من »الطوبات« و»سراق الزيت« 
سنويا  املــايــني  مئات  لها  فخصصوا  والــفــئــران.. 
الذي صار بقوة  »السكن«  وإفراغها من  حملاربتها 
القسم  وكلفوا  جــديــد..  مالك  عهدة  يف  القانون 
الصحي البلدي ليوجه »مدافعه« للمحتلني قهرا 
التحت  »الــقــواديــس«  تلك  يف  مــا  ينقلوا  ال  حتى 
أرضــيــة إلــى مــن هــم فــوق األرض، وهــا هــي عقود 
ــرب الـــضـــروس ال زالــت  مــن الــزمــن تــتــعــاقــب واحلــ
مــتــأجــجــة ونــفــقــاتــهــا تــتــضــخــم دون بــصــيــص من 
وقاطني  منتخبينا  بني  إلى سلم  للتوصل  األمل 

»الوادي احلار« حماية للرباطيني.
كنا  »كـــورونـــا«،  ــادر جلائحة  وغـ مباغت  هــجــوم  ويف 
نــســتــحــضــر مـــعـــارك مــجــالــســنــا مـــع مــجــرد جــراثــيــم، 
اكتسبت خبرات يف  التي  وهــي احملاربة   - فلم نشك 
الهجوم على أعداء صحتها - أنها ستعد العدة بناء 
على جتاربها السابقة حلماية الرباطيني من أخطار 
الوباء الفتاك »كوفيد 19«، وها هي مدة سنتني متر 
على اكتساحه للعالم لتفسح املجال لسنتها الثالثة 
مـــن احلـــــرب الـــشـــرســـة عــلــى اإلنــــســــان، وقــــد فــتــكــت، 
األرض،  فوق  الساكنني  من  اآلالف  وأفلست عشرات 
نــظــيــفــة يخيم  بــيــوت  اآلالف يف  ــبـــت  وأرعـ وســجــنــت 
تــهــديــد حــيــاة قاطنيها،  مــن  الــدائــم  عليهم اخلـــوف 
ــعـــني مــدبــريــن  ــدافـ ــاب مـ ــتـــخـ ــاالنـ ــن اخـــــتـــــاروا بـ ــذيــ الــ
مناهضني مناصرين حلقوقهم، مراعني حلاجياتهم 
منتخبينا، حكامنا  وكأن  لتجاوز احملن..  مساعدين 
واألوصياء على سلطاتنا وجباة ضرائبنا، ال يعنيهم 
ــاه املــشــرع يف الــتــشــريــع اجلــمــاعــي عن  مــا حّملهم إيـ
الــصــحــة واملــســاعــدات والـــدعـــم، ومـــا يــفــرض عليهم 
انتماءهم ألحزاب مناضلة تناضل من أجل اآلخرين 

وتتشبث بالقيم اإلنسانية.
فـــمـــع األســــــــف، لــــم يـــصـــل مـــعـــظـــم مــنــتــخــبــيــنــا 
بلديات  يف  زمائهم  به  ويقوم  قــام  ما  ومجالسنا 
يتعلق  ما  بكل  وتكلفوا  والــذيــن جتندوا  اخلـــارج، 
بـــاجلـــائـــحـــة ومــخــلــفــاتــهــا وبـــيـــانـــاتـــهـــا وحـــاجـــيـــات 
مــواطــنــيــهــم، وحـــولـــوا كـــل بـــنـــود املـــيـــزانـــيـــات غير 

اإلجبارية إلى صندوق لدعم املتضررين. 
وكــمــا ســكــت بــعــض املــســؤولــني عـــن صــحــتــنــا، الــتــزم 
احلــقــوقــيــون الــصــمــت جتـــاه »دكــتــاتــوريــة الـــوبـــاء« دون 
ــن يــعــنــيــهــم األمــــــر لــتــنــبــيــهــهــم إلـــى  ــتـــصـــدي إلـــــى مــ الـ

واجباتهم.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيــــف  الرباط

دكتاتورية 
»كورونا« دون 

علم الحقوقيين

يف وقفتها شــموخ للفن األصيل.. يف 
نظراتها ذكاء الفنانة املقتدرة، ويف 

حركاتها إشارات تغني عن الكالم.. 
إنها املرحومة لال فاطمة الركراكي 

الرباطيــة، صاحبة األخالق الفضيلة والعفة 
واملوهبة والعطاء الالمحدود للنهوض 

بالفــن، وبذلك بصمت حضورها يف عاصمة 
الثقافة مســقط رأسها.. تستحق منها 

شارعا باسم: »فاطمة الركراكي«.

في  كل  ورجال  ونساء  عقود  منذ 
قدموا  ومركزه،  ومهامه  تخصصه 
تضحيات وخدمات مميزة للعاصمة 
واإلداري  الوطني  ومنهم  الرباط، 
واإلنــســانــي..  واملثقف  واملنتخب 
رؤســاء  تبنى  السبعينات،  ففي 
الكريم  وعبد  فرج  إبراهيم  البلدية 
الفلوس رحمهما هلل، وعبد الوهاب 
تسمية  مشروع  هلل،  حفظه  ملني 
على  بناء  املدينة  وساحات  شوارع 
هندسة اسمية ألزقة كل حي، فكانت 
واملثقفني  للمقاومني  األســبــقــيــة 
ورؤساء البلدية وأدميراالت البحر، 
وامللوك  العالم  وعــواصــم  مــدن  ثم 
وعندما  ــخ،  إل املغربية...  والـــدول 
وأضيفت  العاصمة  رقعة  اتسعت 
الــريــاض  أحــيــاء جــديــدة مثل حــي 
شوارعها  على  أطلقت  أكدال،  وحي 
وأنهار  ــراس  وأغ أشجار  تسميات 
التسعينات،  وفي  إلخ،  وبحيرات... 
ــداث مــقــاطــعــات جــديــدة،  ــ عــنــد إح
بعض  تكريم  في  مجالسها  فكرت 
املنية  وافتها  التي  الشخصيات 

وكانت رائدة زمانها.
جماعية  مجالس   3 تعاقب  ومنذ 
اليوم،  إلــى  مقاطعاتية  ومجالس 
كبار  رواد  هلل  عفو  إلى  انتقل  وقد 

طالبنا  وغيرهم،  الرباط  أبناء  من 
تكريمهم  فــي  بالتفكير  حينه  فــي 
أو  شــوارع  على  أسمائهم  بإطالق 
هو  الجواب  فكان  جماعية،  مرافق 
ونضال  بمسار  وذكــرنــا  الصمت، 
البلدي  املتوفني مثل رئيس املجلس 
ــم فـــرج ورئــيــس  ــراهــي املـــرحـــوم إب
الكريم  املرحوم عبد  البلدي  املجلس 
حسن  املــرحــوم  ــي  ــوال وال الفلوس 
سنتني  ومنذ  وغيرهم،  العمراني 

وبعض األشهر، توفي مثقف وشاعر 
الثمانينات والتسعينات  اشتهر في 
رحــمــه هلل  وكـــان  ــاط،  ــرب ال بشاعر 
مراسيم  كل  في  بأشعاره  حاضرا 
ــعــاصــمــة مـــع أخــواتــهــا  ــي ال ــآخ ت
 15 حوالي  وكانت  األجنبية،  املــدن 
عضوا  وانتخب  ومدينة،  عاصمة 
في  الرياض  أكدال  جماعة  بمجلس 
إلى  غــادرنــا  وعندما  التسعينات، 
»أرشــيــف  فــي  نشرنا  الــبــقــاء،  دار 

قدمه  وما  حياته  عن  نبذة  الرباط« 
من  والتمسنا  للمدينة،  خدمات  من 
بتسمية  تكريمه  الجماعي  املجلس 
ــــوح«،  ــدي زري ــه ــاســم: »امل ــارع ب شـ
بامللتمسات  امللتمس  هذا  ليلتحق 
في  حتى  تــدرج  لــم  التي  السابقة 
جداول الدورات في مجلس عاصمة 
رواد  إلنصاف  حسرة«،  »يا  الثقافة 
الذين  والنضال،  واإلدارة  الثقافة 
ودافعوا  أعطوا وضحوا واجتهدوا 
عن وضع الرباط على سكة نهضتها 

العمرانية والثقافية واالقتصادية.
وكان ما كان أن تخلى ذلك املجلس 
عن واجبه كراعي للثقافة واملثقفني، 
املناضلني،  للمجاهدين  وحــاضــن 
املهمة  بهذه  تمارة  مدينة  فتكلفت 
الشاعر  اســـم  ومــنــحــت  الــنــبــيــلــة، 
الكبير وعضو مجلس مقاطعة أكدال 
املسيرة،  بحي  زنقة  إلــى  الــريــاض 
العاصمة  جماعة  »تبهدل«  وربما 
بــإعــطــاء أســمــاء رؤســــاء وعــمــال 
نهضتها،  بأولياء  الجاحدة  جارتها 
الوفاء  أليقونة  أخــرى  شــوارع  إلى 
تمارة،  مدينة  املناضلني:  ومنصفة 
عاصمة  وصيفة  لقب  تستحق  التي 

الثقافة عن جدارة واستحقاق.

ّ
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ما يجري  
ويدور

 في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

األشـــخـــاص  مـــن  الـــعـــديـــد  يستغل 
غياب السلطات املعنية هذه األيام، جلمع 
الطرق  وتهيئة  إصــاح  أجــل  مــن  تبرعات 
بــواســطــة اجلــــرافــــات بــبــعــض اجلــمــاعــات 
الــتــابــعــة لــعــمــالــة إقــلــيــم شــفــشــاون، ومــن 
ضمن هؤالء األشخاص، هناك سياسيون 
الساكنة  حتث  التي  اجلماعية  باملجالس 
ــل الــعــمــل  ــة مـــن أجــ ــاديـ عــلــى مــســاهــمــة مـ
عــلــى تــســخــيــر اجلـــرافـــات لــفــتــح املــســالــك 
ــر  فــطــن لــه الــعــديــد  الــطــرقــيــة، هـــذا األمــ
مـــن املـــواطـــنـــن الــقــاطــنــن بــالــعــديــد من 
ــر، فــحــذروا الــســاكــنــة مــن الــوقــوع  الـــدواويـ
وراء  الــذيــن يستغنون مــن  هـــؤالء  فــخ  يف 

معاناة سكان البوادي.

يشتكي العديد من سكان العرائش 
من ظاهرة انتشار املرضى املختلني عقليا 
واملنتشرين بشوارع املدينة دون تقدمي أي 
مساعدة لهم، مما يجعلهم يشكلون خطرا 
على سالمة وأمن الساكنة، فهذا املوضوع 
يتطلب من اجلهات املعنية التدخل العاجل 
حلماية حياة املواطنني من هؤالء املختلني، 
والعمل على نقلهم إلى املستشفى اخلاص 
مبثل هذه األمراض لتلقي العالج والعناية.

»باب  ملركز  وصلت  ملكية  مساعدات 
بـــرد« مــســاء يـــوم األحـــد 6 فــبــرايــر 2022، 
الترابية  »إغــران« باجلماعة  دوار  يف اجتاه 
إقــلــيــم شــفــشــاون،  الــتــابــعــة لعمالة  متـــروت 
وذلــــك مـــن أجـــل تــقــدمي املــســاعــدة ألســـرة 
الطفل ريان رحمه اهلل، الذي كان ضحية 
تلك البئر العشوائية، وال زالت املساعدات 
املتعاطفن مع أسرة الطفل مستمرة  من 
رغم وجود سماسرة االرتزاق الذين دخلوا 
على اخلــط مــن أجــل االستغناء مــن وراء 

أسرة ريان.

املضيق  عمالة  انتهت  بعدما 
من  كــل  مــع  وبتنسيق  الفنيدق، 
والجماعتني  اإلقليمي  املجلس 
والفنيدق،  للمضيق  الترابيتني 
تطوان  طنجة  الجهة  ومجلس 
ــمــاعــات  الــحــســيــمــة، مـــن االجــت
العمالة  مقر  عرفها  التي  املتتالية 
من  مجموعة  ــة  دراســ أجـــل  ــن  م
املشاريع والبدائل االقتصادية من 
تعانيه  مما  املنطقة  إخــراج  أجل 
البطالة  وانتشار  خانقة  أزمة  من 
»باب  الحدودي  املعبر  إغالق  بعد 
إلى  الجهات  هذه  بادرت  سبتة«، 
من  االجتماعات،  من  سلسلة  عقد 
أجل دراسة املشاريع التي سمتها 
إنعاش  فــي  تساهم  بالتنموية 
ــاطــق الــســاحــلــيــة  ــن ــصــاد امل ــت اق

بالعمالة املذكورة.
ولــو  يتحقق  ــم  ل ذلـــك،  ورغـــم 
الواقع،  أرض  على  واحد  مشروع 
حسب العديد من املتتبعني للشأن 
تلك  ظلت  حيث  باملنطقة،  العام 

منذ  ورق  على  حــبــرا  املــشــاريــع 
ولم  املاضية،  السنة  انطالقتها 
تبادر هذه الجهات إلى إنجاز ولو 
مشروع واحد من أجل اإلبقاء على 
حبل األمل بني املنتخبني وساكنة 
من  في  أملها  فقدت  التي  املنطقة 

منحتهم أصواتها.
الفنيدق،  املضيق  عمالة  وبعد 
انــتــقــلــت عــمــلــيــة االجــتــمــاعــات 
تطوان  إقليم  بعمالة  واللقاءات 
تنموية  ــج  ــرام »ب شــعــار:  تــحــت 
الحسيمة«،  تطوان  طنجة  بجهة 
تطوان  عمالة  احتضنت  حيث 
فبراير   1 الــثــالثــاء  يــوم  صــبــاح 
تــرأســه  تــشــاوريــا  لــقــاء   ،2022
برنامج  إعداد  حول  اإلقليم  عامل 
عدة  بحضور  الجهوية،  التنمية 
تنمية  وكالة  وممثل  شخصيات 
من  واملنتخبني  الشمال  أقاليم 
مجلس الجهة ورؤساء الجماعات، 
مرة  ككل  وعــودهــم  قدموا  الذين 
منها  مشاريع،  عدة  إنجاز  بشأن 

الغير  الــطــرق  شبكات  تحسني 
لتكوين  مركز  وإنــشــاء  مصنفة، 
إنــشــاء مركز  املـــهـــارات، وكــذلــك 
لترحيل الخدمات الرقمية، لتطوير 
في  إلدماجهم  الشباب  مــهــارات 

سوق الشغل العاملي.
مشاريع  بإنجاز  الوعود  هــذه 
سبق  الــتــي  اقتصادية  تنموية 

املضيق  بعمالة  الجهات  لبعض 
الفنيدق أن أطلقتها دون إنجازها، 
ها هي اآلن تتكرر داخل مقر عمالة 
انتقالها  انتظار  في  تطوان  إقليم 
إلى باقي عماالت الجهة، وذلك من 
أجل أخذ حصتها من هذه البرامج 

املوجودة على الورق فقط.

لم تعد هناك بوادر انفراج بالنسبة للمغاربة 
ومليلية،  سبتة  املحتلني  بالثغرين  القاطنني 
منذ القرار الذي أصدره املغرب ليلة الخميس 
املعبرين  بإغالق  واملتعلق   ،2020 مارس   12
مع  انصار«  و»بني  سبتة«  »باب  الحدوديني 
فيروس  انتشار  خلفية  على  ــك  وذل املــغــرب، 
»كورونا«، حيث ظل العديد من املغاربة الذين 
يشتغلون بالثغر املحتل عالقني لشهور قبل أن 
تتم عملية إعادتهم، لكن معظمهم رفض العودة 

للمغرب خوفا من خسارة مصدر رزقهم.

اتخذتها  التي  القرارات  من  مجموعة  وبعد 
وإعادة  بإغالق  واملتعلقة  املغربية  الحكومة 
سبتة  أن  إال  والبحرية،  البرية  الحدود  فتح 
ومليلية كانتا دوما غائبتني عن هذه القرارات، 
رغم أن الحكومة اإلسبانية وإلى جانبها معظم 
الصحف والقنوات التلفزية، كانت منشغلة كل 
الشغل باملعبرين ومعلقة كل أملها على إعادة 
النقاش  هذا  فيها  فتح  كلما  حيث  فتحهما، 
املغربي  الجانب  ملعب  في  بالكرة  وترمي  إال 
الذي يلتزم الصمت في كل مرة، ليبقى مصير 

واضح  قرار  غياب  بسبب  مجهوال،  املعبرين 
طرف  من  ســواء  األمــر،  بهذا  يتعلق  بالغ  أو 
رئاسة الحكومة أو من طرف وزارة الخارجية، 
بيد  ليس  املعبرين  فتح  إعــادة  أن  يؤكد  مما 
الحكومة، بل إن األمر أكبر منها، ولهذا يكون 
الحكومة  وجــه  فــي  أغلق  قــد  املــوضــوع  هــذا 
سلكت  بعدما  أملها  فقدت  التي  اإلسبانية 
ليست  املغربية  الحكومة  وألن  الطرق،  جميع 
املوضوع،  هــذا  في  للخوض  الصالحية  لها 

حسب ما يعتقده املتتبعون.

أيها اإلسبان.. ال تعلقوا أملكم على فتح معبري 
فــاألمر ســيادي سبـــتة وملـــيلية 

فــاس شركة »سيتي باص« تحمل عمدة فاس مسؤولية 
الحــضري النــقل  تدهــور قطــاع 

عدوى االجتماعات التنموية   تنتقل من عمالة المضيق الفنيدق إلى تطوان

األسبوع

   
املفوض  بـــاص«،  »سيتي  شركة  خرجت 
بمدينة  الحضري  النقل  قطاع  تدبير  لها 
فاس، عن صمتها، مستنكرة تعرضها لحملة 
رئيس  قبل  من  واالنتقادات  التهجمات  من 
مسؤولية  حملها  الــذي  الحضرية  الجماعة 

تدهور النقل الحضري باملدينة.
املفوضة،  السلطة  للشركة  بيان  واتــهــم 
بالتنصل من تعهداتها والتزاماتها التعاقدية، 
مما أدى إلى فقدان التوازن املالي للعقد، وزاد 
من تفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها 

في االستثمار وتحسني الخدمات للساكنة. 
وقالت الشركة، أن لديها الكثير من الوثائق 
تدبير  حول  الحقيقية  واملعطيات  والبيانات 
املشاكل  تبرز  والتي  بفاس،  الحضري  النقل 
سنة  االستغالل  بداية  منذ  منها  عانت  التي 
أن  إلى   ،2016 سنة  األزمــة  تفاقم  ثم   ،2012
أصبحت عائقا أمام الخدمات املطلوبة، بسبب 
بالتزاماتها  املفوضة  السلطة  احترام  عدم 
القانونية  الزيادة  تطبيق  منع  التعاقدية، من 

في التعريفة.
من  طلبت  فإنها  الشركة،  بيان  وحسب 

رئيس مجلس مدينة فاس السابق، الوساطة 
املطروحة،  للمشاكل  حلول  إيجاد  أجل  من 
للدراسات  دولــي  مكتب  تكليف  اقترح  حيث 
املسؤوليات  لتحديد  دراســة  إنجاز  أجل  من 
أكد  تقريرا  أصدر  بحيث  الخسائر،  ومبالغ 
التي  الوضعية  الجماعة مسؤولة عن  أن  فيه 

تدبير  إليها  املفوض  الشركة  إليها  وصلت 
نظرا  املــالــي  ــتــوازن  ال انــعــدام  مــن  القطاع، 
وبأن  التعاقدية،  للمقتضيات  احترامها  لعدم 
املالية  الخسائر  مبالغ  بأداء  ملزمة  الجماعة 

للشركة.
واتهمت الشركة من خالل بالغها، عبد السالم 

البقالي، الرئيس الجديد ملجلس مدينة فاس، 
عن  التراجع  فرض  من خالل  عليها  بالتهجم 
االنخراطات،  في  التعاقدية  الزيادة  تطبيق 
التي تعتبر حقا مكتسبا لها بمنطوق العقد، 
مشيرة إلى أنه وتعبيرا من الشركة عن حسن 
من  مؤقتا،  الرئيس  لطلب  استجابت  نيتها، 
بّناء،  بشكل  العمل  لفرصة  املجال  فسح  أجل 
بتصريحات  الرئيس  بخروج  تفاجأ  أن  قبل 
للصحافة وعلى شبكات التواصل االجتماعي، 
معلومات   - مــجــهــولــة  ألســبــاب   - ــروج  ــ ت
علما  الشركة،  عن  صحيحة  غير  ومعطيات 
أن العمدة عقد خالل شهر نونبر 2021، لقاء 
الوضعية  لتوضيح  الشركة  مسؤولي  مع 

للمرفق. الحقيقية 
وقد قررت »سيتي باص« التوجه إلى وزير 
الداخلية من أجل طلب التحكيم بني األطراف 
املتعاقدة معها ألداء مبلغ 280 مليار سنتيم، 
وهو املبلغ الذي ستتابع الشركة جماعة فاس 
الخسائر  جراء  لها  كتعويض  أدائه  أجل  من 
النــعــدام  بالنظر  تكبدتها،  الــتــي  الــفــادحــة 
ومكفول  مشروع  كحق  للعقد  املالي  التوازن 
يتحّمل  ــذي  وال  ،54-05 القانون  بمقتضى 
الكاملة  مسؤوليته  بمفرده  املدينة  عمدة 
وتجاهل  التفاوض  وتعطيل  الحوار  لرفضه 

مقترحات الحلول.

البقالي
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التحقيق في انتهاك حرمة أكبر مسجد وسرقة أغراضه
تارودانت

ــاعـــي ملــديــنــة  ــمـ صــادق املـــجـــلـــس اجلـ
أكادير يوم اجلمعة املاضية، على النقطة 
املقترحة  التحويالت  مــن  بــعــدد  املتعلقة 
التخلي  مت  حــيــث  التجهيز،  مــيــزانــيــة  يف 
ــان يــكــتــريــه املــجــلــس الــســابــق  عـــن مــقــر كــ
وذلــك  للشهر،  سنتيم  ماليني   10 بقيمة 
يف إطــــار اســتــراتــيــجــيــة املــجــلــس احلــالــي 
لــتــرشــيــد الــنــفــقــات، وكــــذا املــصــادقــة على 
مشاريع  وإجنـــاز  لتمويل  شــراكــة  اتفاقية 
والتي  الكبير،  بــأكــاديــر  السائل  التطهير 
ــــى تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــات الــتــحــتــيــة  ــهـــدف إلـ تـ
من  والــرفــع  الصحي  الــصــرف  بخصوص 
الصالح  لــلــمــاء  بالنسبة  الــتــخــزيــن  قـــدرة 
لــلــشــرب وتــســهــيــل الــولــوج إلـــى هـــذه املـــادة 
احلــــيــــويــــة، كـــمـــا ســـتـــتـــم مـــعـــاجلـــة املـــيـــاه 
ــة الســتــغــاللــهــا يف عــمــلــيــة ســقــي  ــادمـ ــعـ الـ
تقرر  حيث  باملدينة،  اخلضراء  املساحات 
املـــشـــروع  هـــــذا  تـــســـاهـــم اجلـــمـــاعـــة يف  أن 
 2.565 اإلجــمــالــيــة  ميزانيته  تبلغ  الـــذي 
58 مليون درهم  مليار درهم، مببلغ قدره 

على أربع سنوات.

بإقليم  الفالحني  وضع العديد من 
من  خوفا  قلوبهم  على  تارودانت أيديهم 
التي  األمطار  وشح  اجلفاف  موجة  تأثير 
احلوامض،  قطاع  على  املنطقة،  تعرفها 
ــاعــة سبت  ــوى جــم ــســت ــى م ــل خـــاصـــة ع
الكردان، التي تعتبر واحدة من أهم روافد 
وقد  الوطني،  الصعيد  على  احلــوامــض 
هطول  الفالحني من عدم  تخوف  ازداد 
األمطار خالل األسابيع القادمة، حيث أن 
من شأن ذلك أن يؤثر على إنتاجية قطاع 
خالل  عموما  واخلـــضـــروات  احلــوامــض 

املوسم الفالحي احلالي.

فــي قــادم األيــــــام، ســتــكــون ســاكــنــة 
أكادير على موعد مع مياه محطة حتلية 
باها،  أيت  باشتوكة  الدويرة  البحر  مياه 
املياه  يف  احلــاصــل  النقص  خلفية  على 
احملطات  نسب  تــراجــع  بعد  السطحية، 
التي تزود املنطقة باملاء الشروب، موازاة 
املائية  املــوارد  على  املتزايد  الضغط  مع 
املكتب  أعلن  السياق،  اجلوفية، ويف هذا 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، 
أنـــــه مت، مـــنـــذ يـــــوم األربـــــعـــــاء املـــاضـــي، 
ــة املــســتــقــلــة  ــالـ ــوكـ ــروع يف إمــــــداد الـ ــشــ الــ
املـــتـــعـــددة اخلـــدمـــات بـــأكـــاديـــر )رامـــســـا( 
بــاملــاء الــصــالــح لــلــشــرب املــنــتــج انطالقا 
من محطة حتلية مياه البحر، الواقعة 

بإقليم اشتوكة أيت باها.

حارسا  يعمل  ستيني  شخص  تقدم 
بشكاية  الــفــالحــيــة،  الــضــيــعــات  ــإحــدى  ب
أيت  اشتوكة  بإقليم  امللكي  الدرك  ملصالح 
بعض شركائه  رفقة  ابنه  فيها  يتهم  باها، 
بالهجوم على مخزن الضيعة لسرقته، وبعد 
مبالحقته  العصابة  هذه  قامت  خروجه، 
إلى املنزل الذي يسكن فيه داخل الضيعة، 
حيث مت اقتحام البيت ليقوم االبن بعدها 
بتعريض والده لالغتصاب بطريقة بشعة، 
تقدم  أن  سبق  الــذي  األب،  روايــة  حسب 
يتهمه  ابنه  ضد  بشكاية  سابق  وقــت  يف 
فيها بتعريضه لالغتصاب املقرون بالعنف 

ومحاولة السرقة.
متكنت  فقد  محلية،  مــصــادر  وحسب 
املاضي،  اخلميس  ليلة  الـــدرك  مصالح 
مــن تــوقــيــف شــخــص مــن ذوي الــســوابــق 
مت  وقــد  الــســرقــة،  مــجــال  يف  القضائية 
ــيــر احلــراســة  ــتــداب ــوف ل ــوقـ إخـــضـــاع املـ
النظرية رهن إشارة األبحاث التي تشرف 

عليها النيابة العامة املختصة.

داء
أص

ســـوسية

سيــدي بنــور

ال زالت الطريق بين سيدي بنور وسيدي 
إسماعيل تحصد المزيد من األرواح

عزيز العبريدي

ال زالت الطريق الوطنية رقم 07 الرابطة 
سيدي  ومــركــز  بــنــور  ســيــدي  مدينة  بــن 
كان  األرواح،  من  املزيد  تحصد  إسماعيل، 
 03 يوم  وقعت  التي  السير  حادثة  آخرها 
شخصن  بحياة  وأودت  الجاري،  فبراير 
خاصة  سيارة  بن  قوي  اصطدام  إثر  على 

ودراجة نارية.
»األشــغــال  فــإن  محلية،  مــصــادر  ــق  ووف
ال زالـــت جــاريــة بــهــذه الــطــريــق مــن أجل 
توسيعها، لكن الوضعية املزرية لجنباتها، 
عميقة  حفر  انتشار  فــي  تتجلى  والــتــي 
يتعدى سمكها مترين، وعدم وجود عالمات 
وغياب  الضوئية،  واإلشـــارات  التشوير 
املراقبة واملتابعة من طرف الجهة املسؤولة 
املــشــروع، وإجــبــار  واملــشــرفــة على هــذا 
التحمالت،  باحترام دفتر  املكلفة  الشركة 
باستمرار  تتكرر  السير  حـــوادث  يجعل 
العابرين  على  كبيرا  خطرا  وتشكل  بها، 
العلم  مع  النهار«،  أو  الليل  في  لها، سواء 
لإلصالح  تخضع  التي  الطريق  هــذه  أن 
كلم،   15 بـ  مساحتها  تقدر  والتي  والتثنية 

تعرف حركة سير دؤوبة، ألنها تعتبر صلة 
ومدينة  جنوبا  مراكش  مدينة  بن  وصل 

الجديدة غربا، تضيف ذات املصادر.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الطريق تعتبر 
التجهيز  مصلحة  بن  مشتركا  مشروعا 
بنور،  بسيدي  واللوجيستيك  والــنــقــل 
الشركاء ممثلن  باقي  و  املشروع،  صاحبة 
واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  في 
سطات،  البيضاء  الـــدار  وجــهــة  ــاء،  ــ وامل
وتبلغ  بنور،  لسيدي  اإلقليمي  واملجلس 
 32.283.588.00 للمشروع  املالية  التكلفة 
إحدى  املشروع  هذا  بصفقة  وفازت  درهم، 
املختلفة،  األشغال  في  املختصة  الشركات 
بحيث ستنجز هذه الطريق في فترة زمنية 
ال تتعدى 8 أشهر، أما مراقبة جودة املواد، 
أن  إال  مختص،  مختبر  بها  فسيتكلف 
الطريق  هذه  واملتابعة جعل  املراقبة  غياب 
تشكل خطرا كبيرا على السائقن، ال سيما 
كل  ويجهلون  بعيدة  مناطق  من  القادمن 

شيء عنها.
املسؤولة  الجهات  على  يجب  وبالتالي، 
أجــل وضع  مــن  ــت،  وق ــرب  أق فــي  التحرك 
الضوئية،  ــارات  واإلشـ التشوير  عالمات 
لتفادي  السير  لحركة  منظمن  ــال  ورجـ

سقوط املزيد من الضحايا واألرواح.

عودة ظاهرة وفيات 
المشـــــردين 

 
األسبوع

تعرف مدينة بني مالل ارتفاعا متزايدا في وفيات 
املشردين، بعد العثور على جثة رجل خمسيني في 
الذي  الشيء  »أطحيش«،  حي  قرب  العام،  الشارع 

استنفر السلطات املحلية باملنطقة.
وحسب مصادر محلية، فقد تم العثور على جثة 
قرب  ملقى  التشرد،  عالمات  عليه  وتظهر  الرجل 
صفوف  في  كبيرا  استياء  خلف  مما  املنازل،  أحد 
املشردين  يطال  ــذي  ال اإلهــمــال  بسبب  السكان، 

واملختلن عقليا في شوارع املدينة.
وبعد العثور على الهالك، تم االتصال بالسلطات 
نقل جثته  تم  املدنية، حيث  الوقاية  وأفراد  املحلية 
إلى مستودع األموات إلجراء التشريح الطبي قصد 

معرفة أسباب الوفاة.
وتعد هذه ثالث حالة وفاة يتم العثور عليها في 
خالل  مشردين  شخصن  وفاة  بعد  املدينة،  وسط 
األسبوع املاضي، لتعيد هذه الظاهرة النقاش حول 
املأساة الحقيقية التي تعيشها هذه الفئة املهمشة 

وسط املجتمع.
وقد دعت فعاليات من املجتمع املدني، خالل بداية 
فصل الشتاء، إلى تظافر الجهود من أجل احتضان 
خاصة  مراكز  إلــى  نقلهم  على  والعمل  املشردين 
البرد  خطر  بسبب  لهم،  األغطية  وتوفير  لإليواء 

القارس وانخفاض درجات الحرارة باملنطقة.

بني مالل

سيدي يحيى الغرب

تأخر بناء مستشفى ألربع سنوات يدفع المواطنين إلى المطالبة بالتحقيق

 األسبوع

الواقعة  الغرب،  يحيى  سيدي  في  حديث  ال 
بإقليم سيدي سليمان، إال عن سبب توقف أشغال 
مما  سنوات،  أربــع  منذ  املدينة  مستشفى  بناء 
طرح تساؤالت عريضة لدى الشأن العام املحلي 
التي  األسباب  حول  املدني،  املجتمع  وفعاليات 
أدت إلى عرقلة هذا املشروع الذي طال انتظاره 
الخصاص  ظل  في  خاصة  املواطنن،  قبل  من 

الذي تعرفه الساكنة في القطاع الصحي.
تعطل مشروع املستشفى املحلي بسيدي يحيى 
واملندوبية  املنتخبة،  املجالس  يضع  الــغــرب، 
االجتماعية،  والحماية  الصحة  لوزارة  التابعة 
أمام مسؤولية كبيرة في ظل صمت الجميع، مما 
إلى  األشغال  إلعادة  عاجلة  إيجاد حلول  يتطلب 

املشروع الذي توقف منذ سنة 2017.
الساكنة  تعيشها  التي  اليومية  فاملعاناة 

مستمرة في البحث عن العالج خارج املدينة 
أو  القنيطرة  أو  سليمان  سيدي  فــي 

سيدي قاسم، بسبب وجود مستوصف 
البشرية  اإلمكانيات  ضعيف  صغير 
ــادر على  ــ ق غــيــر  ــزات،  ــي ــجــه ــت وال
ــات  ــخــدم ــاب وتــوفــيــر ال ــع ــي اســت
ألف   50 تفوق  لساكنة  الصحية 
نسمة، ما يستوجب على املسؤولن 

عن املجلس البلدي، البحث عن 
إلحياء  اتفاقية  أو  شراكة 

مشروع املستشفى الذي 
الساكنة  إليه  تحتاج 
ــرا، خــاصــة في  ــي ــث ك

الظروف الحالية.
ــت  ــ ــه وقـــــــــد وجــ

البلدي  املجلس  إلى  انتقادات  فعاليات جمعوية 
جديد  مقر  بناء  بمشروع  فقط  اهتمامه  بسبب 
شــيء،  فــي  الساكنة  يفيد  لــن  الــذي  للجماعة 
املرافق  بتوفير  قدمها  التي  الوعود  رغم 
االنتخابية،  حملته  خــالل  الــضــروريــة 
الصحية  املــؤســســات  أبـــرزهـــا  ومـــن 
واملستوصفات، وذلك لتحسن الخدمات 
الطبية للمواطنن على صعيد املدينة.

مستشفى  بــنــاء  عملية  بـــدأت  فقد 
سيدي يحيى الغرب سنة 2016 على أن 
تنتهي سنة 2018، فوق مساحة تصل 
ساللية  أرض  فــوق  هكتارات   4 لـــ 
تـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــة 
الرحاونة،  الساللية 
حـــيـــث رصــــــدت لــه 
تقارب  مالية  ميزانية 

الـ 5 ماليير سنتيم.

 األسبوع
 

  
تــارودانــت،  ساكنة  لــدى  كبير  غضب  يسود 
املسجد  حرمة  بانتهاك  مجهولون  قــام  بعدما 
األلبسة  من  مجموعة  وسرقة  املدينة  في  الكبير 
نهاية  التبرعات،  وصــنــدوق  بــاإلمــام  الخاصة 

األسبوع املاضي.
من  بالقرب  القاطنون  السكان  واستنكر 
يمس  ــذي  ال اإلجــرامــي،  الفعل  هــذا  املسجد، 
مطالبة  املقدسة،  واألمــاكــن  هلل  بيوت  حرمة 
باعتقال املتورطن في هذه الجريمة وتقديمهم 

إلى العدالة.
وفتحت املصالح األمنية تحقيقا في الحادثة، 
والشرطة  العلمية  الشرطة  عناصر  حلت  بعدما 
ملسرح  مسح  إلجــراء  املــكــان،  بعن  القضائية 
الجريمة، وأخذ بصمات الجناة من أجل الوصول 

إلى هويتهم، والكشف عن أسباب السرقة.

أيت الطالب



العدد: 1594 من 11 إلى 17 فبراير 202022

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

بسفارة  االقــتــصــادي  القسم  عــن  ــد  وف حــل 
بالجهة  باملغرب  األمريكية  املتحدة  الواليات 
املستشار  ويست  ماثيو  من  مكونا  الشرقية، 
األمريكية  املتحدة  الواليات  لسفير  االقتصادي 
ومصطفى  مور،  سكوت  من  كل  رفقة  باملغرب، 
في  باملغرب،  األمريكية  السفارة  عن  القمرة 

ضيافة رئيس جهة الشرق. 
ويندرج هذا اللقاء في إطار سياسة االنفتاح 
التي ينهجها مجلس جهة الشرق،  االقتصادي 

اللوجيستيكية  باملؤهالت  التعريف  تم  حيث 
الجهة،  بها  تزخر  التي  والبشرية  والطبيعية 
من  الجهة  ستمكن  التي  الراهنة  واألوراش 
الوطني  الصعيد  على  تنافسية  مكانة  تبوء 
إلى  التطرق  اللقاء  والدولي، كما تم خالل هذا 
الشرق  جهة  مجلس  يمنحها  التي  االمتيازات 
لجلب وتشجيع االستثمار في مختلف املجاالت 

الحيوية.  
استعداده  عــن  األمــريــكــي  الــوفــد  عبر  ــد  وق

للعمل من أجل التعريف وتقاسم هذه املعطيات 
مــع قــطــاع الــتــجــارة واالســتــثــمــار بــالــواليــات 
مع  للتواصل  جسر  وخلق  األمريكية،  املتحدة 
املستثمرين والفاعلني االقتصاديني األمريكيني. 
كل  تم بحضور  اللقاء  هذا  أن  بالذكر،  جدير 
واملدير  الشرق،  جهة  مجلس  رئيس  نائب  من 
للشرق،  لالستثمار  الجهوي  للمركز  الــعــام 
والكاتب العام للشؤون الجهوية لجهة الشرق.

ــر  ــ ــدواوي ــ ــش ســاكــنــة ال ــي ــع ت
املحاذية  السكانية  والتكتالت 
جماعة  ــني  ب ــطــة  ــراب ال لــلــطــريــق 
بإقليم  الغرابة،  ودوار  الدريوش 
حقيقية  مــعــانــاة  الــــدريــــوش، 
ومستمرة نتيجة تدهور حالة هذا 
الطرقي الحيوي، واملمتد  الشريط 

على حوالي 8 كيلومترات. 
ساكنة  به  صرحت  ما  وحسب 
تعرض  أن  ســبــق  فــقــد  املــنــطــقــة، 
الكثير من مستعملي هذه الطريق 
في  متكررة  والعتداءات  للسرقة، 
بسبب  السنة،  من  مختلفة  أوقات 
على  الخارجني  بعض  استغالل 
واملراقبة  ــارة  اإلن غياب  القانون 

املكثفة عن هذه الطريق. 
أن  ــهــا،  ذات املــصــادر  وتضيف 
الوحيد  املنفذ  تعتبر  الطريق  هذه 
 10 الدريوش ألزيد من  نحو مركز 
تتوزع  والــتــي  سكانية،  تكتالت 

أو  ــر  دواوي من خمسة  أزيــد  على 
تتجاوز  كثافة  أقلها  تضم  أكثر، 
عناء  يوميا  يتكبدون  نسمة،   100
التنقل عبر هذه الطريق املهترئة. 
أصبحت  الطريق  هــذه  أن  كما 
مستعمليها،  على  خطرا  تشكل 

الحفر  لكثرة  بالليل،  خصوصا 
ناهيك  بها،  املوجودة  واملطّبات 
عن عدم توفرها على أعمدة إنارة 
التي  للساكنة،  آمنا  تنقال  تضمن 
الزاوية  دواوير  في  أغلبها  يتركز 
ولعبابدة،  الــدغــالــة،  ــقــادريــة،  ال

مــوســى  أوالد  ــى  ــ إل بـــاإلضـــافـــة 
ولغرابة. 

على  نشطاء  قــال  جهتهم،  مــن 
أن  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
وبشكل  يــفــرض  أصــبــح  الــوضــع 
جماعة  مــن  كــل  عــلــى  مستعجل 
اإلقليمي،  واملــجــلــس  امــطــالــســة 
الطريق  هــذه  بــإصــالح  ــراع  اإلسـ
وتوفير ما يلزم من وسائل ضمان 
للمتنقلني  والــدائــم  اآلمــن  التنقل 

عبرها. 
جدير بالذكر، أن الطريق املشار 
جزئيا  إصالحا  عرفت  قد  إليها 
لم  لكن  تقريبا،  سنوات  ست  قبل 
وتوقفت  األشــغــال  بها  تستكمل 
عند حدود حفرها، وإعادة طمرها 
مما  والحصى،  بالرمال  ودكــهــا 
وضعها  إلى  بسرعة  تعود  جعلها 
مشاكل  مسببة  املـــزري  السابق 

جمة ملرتفقيها. 

تفاقم مشكل غياب 
عــن  الطــبية  األطــر 

المركز الصحي بميضار
فوجئت ساكنة مدينة ميضار، التابعة 
لألطباء  كلي  بغياب  الــدريــوش،  إلقليم 
والصحية  العالجية  اخلــدمــات  وتــوقــف 
ــرف املــــركــــز الـــصـــحـــي،  ــ املــــقــــدمــــة مــــن طــ
واعــتــبــرت أن هــذا الــوضــع أقــل مــا ميكن 
أن يقال عنه، أنه »تدبير عشوائي لوضع 

كارثي«، وفق تعبيرهم. 
ــا تــــــداولــــــه مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ ووفـــــــــق مــ
أبـــنـــاء املــنــطــقــة عـــبـــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي، فــإن »ســبــب غــيــاب األطــقــم 
هو  ملــيــضــار،  الصحي  املــركــز  مــن  الطبية 
تــنــقــيــلــهــم لـــتـــقـــدمي خـــدمـــاتـــهـــم بــاملــركــز 
االســـتـــشـــفـــائـــي اإلقـــلـــيـــمـــي بــــالــــدريــــوش، 
بــعــدمــا مت افــتــتــاحــه األســـبـــوع املــنــصــرم 
بــحــضــور وزيـــر الــصــحــة«، ونــشــر أحــدهــم 
ــدد األطــقــم  ــرفـــع مـــن عــ ــدل الـ ــ ــائـــال: »بـ قـ
ــاء بــالــتــدبــيــر غــيــر  ــفـ ــتـ الـــطـــبـــيـــة، مت االكـ
الــرشــيــد والــعــشــوائــي عــبــر نــقــل األطــــر، 

وتبديل مراكز اشتغالهم«. 
فـ»نقل األطباء إلى املستوى اإلقليمي 
األزمــــــــة،  تـــفـــاقـــم  ــن  ــ مـ زاد  ــوش  ــ ــدريـ ــ ــالـ ــ بـ
والــعــرض الــعــالجــي الــضــعــيــف بــاملــديــنــة، 
وأعيد إلى الواجهة النقاش حول أسباب 
ــتـــهـــاء األشــــغــــال يف مــســتــشــفــى  ــر انـ ــأخـ تـ
ــذي طـــال انــتــظــاره«  الـــقـــرب مبــيــضــار، الــ
ــعــــض ســـــكـــــان، مـــشـــيـــريـــن إلــــى  يــــقــــول بــ
»تقاعس املنتخبني عن ممارسة أدوارهم 
الــتــرافــعــيــة حـــول املــشــاكــل االجــتــمــاعــيــة 
املــتــراكــمــة إزاء ضــعــف قــدراتــهــم مــقــارنــة 

باملدن القريبة كمدينة وجدة مثال«.

وفد عن السفارة األمريكية بالمغرب يزور الجهة الشرقية 

مكناس

كواليس  جهوية

تزنـــيت

مطالب بفك العزلة عن القرى التابعة إلقليم الدريوش 

ساكنة حي الزيتون تـتساءل عن أسباب إغالق الجامع 
الــــمصلين فــي وجـــه  األبيـــض 

محسن األكرمين
 

  
الخارجية  األبيض«  »الجامع  معالم  تعد  لم 
)الجديدة( تذّكر ساكنة حي الزيتون بأنه مسجد 
يحمل الرمزية التاريخية، وبه كانت حلقات الذكر 
وخطب الجمعة والصلوات الخمس تقام قديما.. 
الجامع  قبة  أخفت  التي  الحديثة  التغييرات  تلك 
التاريخية  الحمولة  ذات  وصومعته  املسننة 
األبيض  الــجــامــع  وبـــات  الخشبية،  بشرفتها 
يمت  ال  الذي  الخارجي  بمظهره  املعالم  مطموس 
بتاتا في هيئته الزخرفية إلى حمولته التاريخية، 
للمساجد  التاريخية  العمرانية  الهندسة  إلى  وال 

بمكناس. 
يحمل  )قديما(  األبيض«  »الجامع  يكن  لم 

بالتميز  يكن  لم  التنميقية،  الزخارف  تلك 
أو  العتيقة،  املدينة  جــوامــع  مــع  مقارنة 
كان  وإنما  منه،  القريب  ــروى«  »ال مسجد 
الخاصة  الصالة  قبة  به  بسيطا  جامعا 
الحجم  ذات  الــثــريــا  وتــلــك  ــرجــال،  ــال ب
الخلفية  وفي  التاريخي،  والبعد  الكبير، 
النظافة  مرافق  يضم  كان  الغرب(  )جهة 

درب  على  مفتوحة  »املرحوم بأبواب 
حمادي«، وغرفة اإلمام 
ومسيد  والصومعة، 
الــصــغــار  لتحفيظ 

القرآن الكريم. 
اليوم،  لكن 
وفــــــــي ظـــل 
الــتــغــيــيــرات 
ــة  ــثـ ــديـ ــحـ الـ
 ، ) ملقحمة ا (

الجامع  ــأن  ب توحي  العمرانية  بنيته  تعد  لــم 
األبيض له تاريخ )قبيلة( بحي الزيتون العريق، 
والتي احتوت معامله الخارجية والكلية، وأغلقت 
لم  القبة  وحتى  القديمة،  صومعته  رؤيــة  حتى 
ننتقد  ال  تغييرات  الخارج..  للعيان من  تبدو  تعد 
بعمق  أخلت  »قد  بأنها  نقول  ولكنا  بها،  قام  من 
التاريخي  العمراني  ــوروث  املـ تثمني  عمليات 
األوقــاف  مندوبية  وتتحمل  عموما،  بمكناس 
لتلك  تفويضها  عند  التاريخية  املسؤوليات  كافة 
لتثمني  املواكبة  وغير  السوية،  غير  التغييرات 

املدينة العتيقة كبرنامج ملكي بامتياز«. 
)املــوروث  األبيض«  »الجامع  تسميته  كانت 
بـ»الجامع  يسميه  الجميع  وسيظل  الشفهي(، 
بني  من  هو  »البيضاء«،  بجامع  وليس  األبيض« 
الزيتون  حي  ساكنة  عند  التاريخية  املعالم 
ــاريــخ األســر  )الــقــبــيــلــة( بــارتــجــاع ت
مثل  القديمة،  الدينية  والبنايات 
والزاوية  امبارك«،  »سيدي  مسجد 
واملسجد  القديمة(،  )بالسويقة 
من  بالقرب  معامله  انــدثــرت  ــذي  ال
ومــدفــن  الـــزاهـــيـــة«،  والد  »فــــران 
»سيدي علي بن طاهر«، الذي جرفته 
جرافات تجزئة عرصة التازي.. هو 
بحي  والعمراني  الديني  التاريخ 
تم  الذي  األميري  الحي  الزيتون، 
العمرانية  بمالمحه  التالعب 
بسوء  ليس  التاريخية، 
حتما..  السبق  نية 

ولكن؟
ــى  ــ ــد إل ــعـ ــنـ لـ
مداخل »الجامع 
األبــــــيــــــض«، 
والــــتــــاريــــخ 

الشفهي الالمادي املنقول إلينا بالسمع والتواتر 
ملنبر  الجوهري  الــصــوت  ونتذكر  واملــشــاهــدة، 
)االبن(، لنعد إلى  الجمعة، واملرحوم ابن الطايع 
محرابه ونصغي السمع التذكاري للفقيه املرحوم 
الصلوات  في  الرخيم  والــصــوت  الخطيب  ابــن 
نستحضر  حينها  اآلذان،  صوت  لنتذكر  الخمس، 
املأمون املرحوم العاكف وغيره، لنعد إلى حلقات 
ودروس  الطايع،  ابــن  الجد  ونستحضر  الذكر 
التهامي  الحاج  املرحوم  وكذا  املقاصدي،  الفقه 
واألستاذ سي  املعتدلة،  الدعوة  في حلقات  منيب 
بمدرسة  األجيال  معلم  عمره،  هلل  أطال  الحسني 

»الجبابرة«. 
ألفت  التي  الــوجــوه  وكــل  األبــيــض«  »الجامع 
الفضلى  والعناية  وماضيا،  حاضرا  فيه  الصالة 
امللكيني بحكم قربه  الشرفاء  يلقاها من  التي كان 
املصلني  وجه  في  مغلقا  الزال  امللكي،  القصر  من 
وكأن املثال »جا يبوسو عماه« قد وافقه بالتمام.. 
هذا اإلغالق تتحمل فيه وزارة األوقاف والشؤون 
بمندوبية  يمثلها  ومن  األكبر  الشق  اإلسالمية 
التصويبات  تلك  متابعة  عن  إغفالها  في  مكناس، 
في  والداخلية،  الخارجية  مالمحه  غيرت  التي 
والــوضــوء  النظافة  مــرافــق  تــوطــني  عــن  إغــفــال 
عن  وإغفالها  األصــلــي،  التاريخي  مكانها  فــي 
أوراق  على  حينها  التاريخية  مالحظاتها  إبداء 

الهندسة، وليس حتى انتهاء البناية املعدلة. 
كان(،  كــان..  )اللي  التغييرات  تلك  نسائل  لن 
»الجامع  فتح  يتم  لــم  ملـــاذا  نــتــســاءل:  ولكننا 
لم  الفضيلة؟  شهر  من  نقترب  ونحن  األبيض« 
التي  الهندسة  الرأي في تلك  لم يتم تتبع وإبداء 

غيرت معالم »الجامع األبيض«؟
حي  ساكنة  تطرحها  وغيرها  تــســاؤالت  هي 
»الجامع  أبواب  بفتح  فقط  تطالب  التي  الزيتون، 

األبيض« من أجل الصالة. 

األسبوع
 

  
والصناعة  التجارة  مندوبية  نقل  أثــار 
كلميم، غضب  مدينة  إلى  تزنيت  مدينة  من 
املوضوع  وصــل  حيث  والتجار،  املهنيني 

إلى مكتب الوزير املكلف بالقطاع.
وفي هذا السياق، تقدم الفريق االشتراكي 
بسؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة، 
التوزيع  يحقق  ال  القرار  »هذا  أن  فيه  جاء 
الالممركزة  للمصالح  املتكافئ  الجغرافي 

للدولة بني مختلف جهات اململكة«.
قرار نقل مندوبية التجارة والصناعة من 
مدينة تزنيت إلى كلميم من شأنه أن يؤثر 
إقليم  ومهنيي  ساكنة  استفادة  على  سلبا 
املندوبية  خدمات  من  والنواحي  تزنيت 
سيكلفهم  كما  املعنية،  للوزارة  اإلقليمية 
لــالســتــفــادة مــن خدمات  أعــبــاء إضــافــيــة 

الوزارة.
وقال الفريق االشتراكي بمجلس النواب، 
بعد  تتوفر  ال  باتت  ماسة  سوس  جهة  أن 
تنفيذ املقرر سالف الذكر، إال على مصلحة 
واحدة الممركزة تتواجد في مدينة أكادير، 
بعدد  اململكة  جهات  باقي  تحتفظ  حني  في 
مصالح  وأربــعــة  مصلحتني  بــني  يــتــراوح 

الممركزة لوزارة التجارة والصناعة. 
واعتبر نفس املصدر، أن إحداث مندوبية 
جهوية للتجارة والصناعة بجهة كلميم، ال 
املندوبية  نقل  حساب  على  يكون  أن  يمكن 
و175  أقاليم  ستة  تضم  مجاورة  جهة  من 
الحفاظ  إلى  الوزارة  داعيا  ترابية،  جماعة 
وفتح  بتزنيت  اإلقليمية  املندوبية  على 

أخرى بكلميم كحل جيد.

نقل مندوبية التجارة 
والصناعة إلى كلميم 

المهنيين يغضب 

التوفيق



21 العدد: 1594 من 11 إلى 17 فبراير 2022

المجلس الجماعي لمراكش بين دورة الحصيلة 
المعـــارضة صــوت  وبصمـــة 

كواليس  جهوية

ســــال

توقيف شبكة متخصصة 
بالــبشر االتــجار  فــي 

األسبوع
  
  

الــتــابــعــة للشرطة  اعــتــقــلــت املــصــالــح األمــنــيــة 
الــقــضــائــيــة مبــديــنــة ســــا، شــبــكــة مــتــخــصــصــة يف 
الراغبات  الفتيات  على  والنصب  بالبشر  االجتار 
التحريات  أسفرت  إلى اخلليج، حيث  الهجرة  يف 
بينهم سيدتان  مــن  أشــخــاص  ثــاثــة  توقيف  عــن 

وشخص ليست له سوابق قضائية.
وقامت املصالح األمنية بعرض أفراد هذه الشبكة 
عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة نــهــايــة األســبــوع، قــبــل إيــداعــهــم 
ســجــن الـــعـــرجـــات احملــلــي بــســا، بــعــد عــرضــهــم على 
قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم يف حالة اعتقال 
التحقيقات  استكمال  مع  البشر،  يف  االجتــار  بتهمة 
مستجدات  عــن  تكشف  أن  املنتظر  مــن  والــتــي  معهم 
على  بالنصب  أفــرادهــا  قــام  بعدما  للشبكة،  وخــيــوط 

فتيات وشابات يرغنب يف الهجرة إلى دول اخلليج.
ــاء تــفــاعــل املــصــالــح األمــنــيــة مـــع الــقــضــيــة،  وجــ
ضحايا  فتيات  مــن  شكايات  بعدة  توصلت  بعدما 
النصب  لعمليات  تعرضهن  تــؤكــد  العصابة،  هــذه 
بــعــد الــتــاعــب بــهــن مــن أجـــل الــســفــر إلـــى اخلليج 
واحلصول على وظيفة، حيث أسفرت التحقيقات 
األولية للشرطة القضائية عن الوصول إلى سيدة 
تقبع يف السجن لها عاقة بنفس امللف، ثم تبني 
أن القضية لها امتدادات أخرى خارجية ومحلية، 
ــح إلــــــى وجـــــــود ســيــدتــني  ــالــ حـــيـــث تـــوصـــلـــت املــــصــ
اخلليجية،  الــــدول  إحـــدى  يف  تــقــيــمــان  مغربيتني 
أن حترر  املرتقب  ومــن  املــلــف،  بنفس  عــاقــة  لهما 
املشاركة يف  بتهمة  دولــيــة،  بحث  مذكرة  يف حقهن 

عمليات النصب واالحتيال واالجتار بالبشر.
ــيـــة أن الــوســيــطــات  ــنـ وأفــــــــادت الـــتـــحـــريـــات األمـ
ــقـــطـــاب الـــفـــتـــيـــات مــن  ــتـ ــاسـ احملــــتــــرفــــات يـــقـــمـــن بـ
مــحــات احلــاقــة ومــراكــز الــتــجــمــيــل، ويــتــم خــداع 
الضحايا بعروض مغرية للعمل يف إحدى البلدان 
اخلليجية، والعمل يف مراكز جتارية كبرى ومراكز 
استغالهن حلضور  يتم  والتجميل، كما  للحاقة 
النصب  قبل  خليجيون،  يحضرها  ليلية  ســهــرات 

عليهن يف مبالغ مالية كبيرة.

مراكـــش

عزير الفاطمي
 
  

دورتــه  ملراكش  الجماعي  املجلس  عقد 
الــعــاديــة بــرســم شــهــر فــبــرايــر مــن الــعــام 
الجاري برئاسة فاطمة الزهراء املنصوري، 
حيث ثم خالل أشغال الدورة املصادقة على 
32 نقطة املدرجة ضمن جدول األعمال بعد 
الدورة  تضمنت  كما  ودراستها،  مناقشتها 
عمل  مــن  يــوم   100 حصيلة  حــول  عرضا 

املجلس الجماعي.
جماعة  ملجلس  فبراير  دورة  تميزت  وقد 
في  املــعــارضــة  صــوت  بمداخلة  مــراكــش، 
شخص محمد بنشقرون، الدكتور املهندس 
والخبير في مجال املعمار، حول الحصيلة 
العام  ــرأي  الـ تشغل  قضايا  على  مــركــزا 
التاريخية  املــآثــر  منها  نذكر  املــراكــشــي، 
خضعت  حيث  إنسانيا،  إرثــا  تعتبر  التي 
عليها  وصرف  الترميم  عملية  إلى  أغلبها 
غالف مالي من املال العام وتظل مغلقة في 
الحصر،  ال  املثال  العموم، على سبيل  وجه 
مدرسة »بن صالح«، ومدرسة »بن يوسف« 
باملدينة العتيقة، كما تساءل املستشار عما 
املغرب  بنك  مقر  داخــل  أشغال  من  يجري 
الفنا«،  »جامع  بساحة  املتواجد  السابق 
وطالب  متحف،  إلى  تحويله  سيتم  والذي 
باستدعاء  املنصوري  العمدة  بنشقرون، 
إطالع  أجــل  من  الترميم  بعملية  املكلفني 
األشغال  طبيعة  على  الجماعي  املجلس 
باملدينة   الصحة  قطاع  إلى  لينتقل  القائمة، 
مركزا على طريقة تدبير املرافق الصحية بما 
السادس،  محمد  االستشفائي  املركز  فيها 
 50 تضاهي  املركز  هذا  ميزانية  أن  مؤكدا 
الجماعي،  املجلس  ميزانية  من  املائة  في 
إلى  اإلشـــارة  دون  تمر  الفرصة  يــدع  ولــم 

اللوبي املتحكم في مسار األطباء األساتذة.
املستشار  ذات  عبر  مداخلته،  ختم  وقبل 
الــوزيــرة  العمدة  بــأن  الكبير  تفاؤله  عــن 
من  مراكش  ملدينة  الكثير  تقديم  بإمكانها 
أجل جعلها نموذجا ناجحا بحكم مكانتها 
»رئيس  قائال:  خاطبها  حيث  وعالقاتها، 
االستشفائي  املركز  مدير  ديالكم،  الجهة 
ديالكم« وهو يعني بكلمة »ديالكم« االنتماء 

لنفس الهيئة السياسية.
تــزامــن عقد دورة  إلــى  ــارة  وتــجــدر اإلشـ
ــع تــنــظــيــم وقــفــة  ــاعــي مـ ــجــم ــس ال ــجــل امل
النظافة  قطاع  عمال  طرف  من  احتجاجية 
رفعت  ســاخــن،  صفيح  فــوق  يعيش  ــذي  ال
تشبثهم  على  تــدل  قوية  شعارات  خاللها 
ــواء  األج هــذه  وفــي  املــشــروعــة،  بحقوقهم 
املشحونة، تم استقبال بعض أعضاء املكتب 
النظافة  وعمال  ومستخدمي  ألطر  النقابي 
ملطالبهم  واالســتــمــاع  الــعــمــدة،  طــرف  مــن 
بينهم  توافقية  صيغة  إيجاد  على  والعمل 

ومسؤولي إحدى شركات النظافة.
الصفقة  نــزلــت  فقد  مــعــلــوم،  هــو  وكــمــا 
بمقاطعات  الخاص  األول  بالشطر  املتعلقة 
يوسف  وسيدي  واملدينة  والنخيل  جليز 
للشطر  وبالنسبة   ،ARMA علي، شركة  بن 
الثاني لهذه االتفاقية، كانت من نصيب شركة 
MECOMAR  على مستوى تراب مقاطعة 
املنارة، ومن بني بنود هذه االتفاقية، العمل 
و»التوفير  االستثمار«،  مستوى  »رفع  على 
ــال« و»اســتــبــدال  ــ الــكــافــي لــحــاويــات األزب
حديدية«،  بأخرى  البالستيكية  النوعية 
حيث سجل ارتباك في هذا الجانب للجهات 
بأزقته  دكالة  باب  املعنية، وبخصوص حي 
زنقة  إلى  اهبطوا  للمعنيني:  نقول  ودروبه، 
نوع  أي  تتوفر على  ال  التي  الزهراء  فاطمة 
إلى  الــدقــاق  درب  ليتحول  الحاويات  من 
مطرح لألزبال في انتظار أن تصل الرسالة 
لكل من يهمهم أمر الشأن املحلي املراكشي. 

فعالـيات تستـنكر هـدم 
بالمحمدية تاريخيتين  معلمتين 

المحمدية

 
األسبوع

   
ــازا  »ك جمعية  استنكرت 
ميموار« اإلجهاز على التراث 
املعماري ملدينة املحمدية، بعد 
هدم معلمتني بارزتني للتراث 
»الكازينو«  وهما  الثقافي، 

وفندق »ميرامار«.
بهدم  الجمعية  ــددت  ــ ون
الـــبـــنـــايـــتـــني، الـــلـــتـــني تــم 
قائمة  ضــمــن  اعــتــبــارهــمــا 
البنايات ذات القيمة التراثية 
حماية  مــخــطــط  ــار  ــ إط فـــي 
الدار  لجهة  املعماري  التراث 
وقــالــت:  الــكــبــرى،  البيضاء 
»إن فندق ميرامار والكازينو 
ــا غــيــر مــادي  ــراث يــشــكــالن ت
البنايتان  وتعتبر  للمدينة، 
للسياحة  متميزتني  معلمتني 
الوطنية، لكونهما استضافتا 
الفنية  األحــداث  من  العديد 
املشاهير  كبار  أداء  وشهدتا 
الوطني  الــصــعــيــديــن  عــلــى 

والدولي«.
أنها  الجمعية  وأضــافــت 
ــرأي  ال أنــظــار  للفت  تسعى 
ــي  ــدن ــمــع امل الـــعـــام واملــجــت

املحلية  السلطات  وتنبيه 
واملــنــتــخــبــني، واملــســؤولــني 
ــة والــتــعــمــيــر،  ــاف ــق ــث ــن ال عـ
الجسيمة  الــخــســائــر  ــى  إلـ
مدينة  بــذاكــرة  لحقت  التي 

املحمدية.
ــة  ــعـ ــيـ ــدت ربـ ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ وان
جمعية  رئيسة  الريضاوي، 
الـــذاكـــرة«، هدم  »الــبــيــضــاء 
سبق  ــتــني  ــل ال ــمــتــني،  املــعــل
بطلب  تقدمت  أن  للجمعية 
ــجــهــات املــســؤولــيــة  ــى ال إلـ
التراث  قائمة  في  إلدراجهما 
الثقافة،  وزارة  لدى  الوطني 
حاولت  الجمعية  أن  مضيفة 
لــفــت أنـــظـــار املــســؤولــني 
الخسائر  حــول  واملنتخبني 
الجسيمة التي لحقت بذاكرة 
املعماري  وبتراثها  املحمدية 
تمت  التي  الهدم  عملية  بعد 
املبذولة  للجهود  بتجاهل 

للحاظ على البنايتني.
تشييد  تــم  فقد  لــإشــارة، 
 ،1929 سنة  »ميرامار«  فندق 
ــراث  ــت حــيــث يــعــتــبــر مـــن ال
وسبق  للمدينة،  ــادي  ــالم ال
املشاهير  مــن  العديد  زاره 
ــات الــوطــنــيــة  ــشــخــصــي وال

والدولية.

سطــات

تحركـات أمـنية غـير مسبـوقة بسطـات
نورالدين هراوي

   
حضورا  سطات  مدينة  شــوارع  تشهد 
التي  األمنية  التشكيالت  ملختلف  مكثفا 
انطلقت بشكل جماعي من مقر والية األمن 
الجدد  األمنيني  املسؤولني  إشــراف  تحت 
املعينني مؤخرا في إطار الحركات االنتقالية 
األخيرة التي شهدتها املدين، وعلى رأسهم 
ورئيس  عزيز،  بومهدي  سطات  أمن  والي 

املنطقة األمنية سمير بنشويخ. 
وباستمرار  امليدانية  املعاينة  ومن خالل 
ألهم شوارع املدينة، الحظنا أنها أصبحت 
بشكل  األمن  لعناصر  يوميا  تواجدا  تشهد 
وباملصالح  بـــــاإلدارات  ومنتظم  مكثف 
واملالية،  البنكية  واملنشآت  العمومية، 
بالشوارع  وازن  أمني  حضور  عن  فضال 
السوداء  وبالنقط  الكبرى،  والــفــضــاءات 
والحساسة، وذلك من أجل التصدي لجميع 
من  والوقاية  القانونية،  الخروقات  أنماط 
الجريمة، وفرض احترام مقررات السلطات 
بحالة  املتعلقة  منها  خاصة  العمومية، 
الوباء  انتشار  للحد من  الطوارئ الصحية 

ومتحوراته املستجدة.
باإلضافة  فإنه  محلية،  مصادر  وحسب 
إلى هذه املستجدات والتغييرات والحركية 
والتي تشهدها    األمنية  للمصالح  الدؤوبة 
املخطط  وفــق  األخــيــرة  ــة  اآلون في  املدينة 
تأمني  بهدف  املسؤولني  طرف  من  املسطر 
مقتضيات  وتطبيق  ومحيطها،  املدينة 
النظام  على  والحفاظ  الصحية  الطوارئ 

ــار تنزيل  واألمـــن بــالــشــارع الــعــام فــي إط
الحموشي،  ملديرية  العامة  االستراتيجية 
توزيع  على  األمنية  املصالح  أيضا  تسهر 
املدينة  مداخل  بمختلف  القضائية  السدود 
مــن أجــل مــراقــبــة الــوافــديــن والــخــارجــني 
والسيارات  األشــخــاص  ومالحقة  منها، 
السدود  هذه  نجحت  حيث  عنها،  املبحوث 
في مناسبات عديدة في اإلطاحة باملبحوث 
باملكان  التنقيط  عملية  خــالل  من  عنهم، 

عينه.
واالكتظاظ  السير  قانون  مخالفات  أما 
مختلف  فــي  السير  وعــرقــلــة  والــفــوضــى 
ومن  العشوائيات  من  واألحياء،  الشوارع 
»الخطافة«  وظــاهــرة  »الــفــراشــة«  احتالل 
املتفشية بشكل كبير، فقد تم القطع النهائي 
كانت  التي  السلبية  الظواهر  بعض  مع 
تقض مضجع السكان، تقول نفس املصادر، 
بسطات  األمنية  املؤسسة  تخوض  حيث 

النارية  الــدراجــات  على  هــوادة  بال  حربا 
تخنق  التي  أنواعها  بمختلف  والسيارات 
عالوة  والجوالن،  السير  قانون  تخالف  أو 
التي جنتها وجلبتها  املالية  على املداخيل 
الدولة  ميزانية  لصالح  املختصة  الشرطة 
القانون  لغة  عــن  املــارقــني  السائقني  مــن 
سلفا  هزيلة  شبه  املداخيل  كانت  بعدما 
الشخصية  والعالقات  التدخالت  بسبب 
فاليوم  األمنية،  العناصر  وقلة  واملحاباة 
أصبح الجميع سواسية أمام تطبيق قانون 
املالية في  املخالفات مما رفع من عوائدها 
األمني  التعاون  ذلك  على  زد  وجيز،  ظرف 
واملنتخبة  العمومية  السلطات  مع  املثمر 
العام  للشارع  الكلي  التحرير  أجــل  مــن 
بفضل  و»الفراشة«  الجائلني  الباعة  من 
واملنتظمة  املكثفة  والحمالت  الــدوريــات 
تحرير  في  الناجح  وتعاونهم  األمن  لرجال 

امللك العمومي، تضيف املصادر ذاتها.



العــبد الحســـن 

ــا أرغــــى الــنــظــام  ــدم ــع ب
وسائل  عبر  وأزبد  الجزائري 
إنجاح  بخصوص  اإلعـــام، 
أرضــه  على  العربية  القمة 
الفترة  في  إلغاؤها  تم  التي 
ملوعد  وتــأجــيــلــهــا  ــة  ــراهــن ال
النظام  تقدم  وقد  محدد،  غير 
سابقة  فترات  في  الجزائري 
بغاية  إعامية  وعــود  بعدة 
ــنــيــة الــتــي  ــراز حــســن ال ــ إبـ
جعل  في  تبخرت  ما  سرعان 
كافة  بــحــضــور  الــقــمــة  هـــذه 

رؤساء وملوك العرب دون حضور املغرب 
تعاني  التي  األزمـــات  مختلف  ملعالجة 
كل هذه  بعد  العربية،  الدول  منها بعض 
بعدما  تؤجل  القمة  هي  ها  الجعجعة، 
توضحت نوايا النظام الجزائري املستبد 
والهادفة  املسلحة،  للميليشيات  والداعم 
إلى  العقيمة  الدبلوماسية  بسياساتها 
تجميع  وليس  العربية  ــدول  ال تشتيت 
األزمات  مختلف  معالجة  أجل  من  قواها 

واالرتقاء بحياة التعاون بني بلدانها.
الجزائر  تكون  العربية،  القمة  بتأجيل 
نعشها  ــي  فـ ــار  ــســم م ــر  ــ آخ ــت  ــ دق ــد  قـ
الحرب  بعد هذه  الدبلوماسي، وال سيما 
على  تشنها  التي  الــشــعــواء  العدائية 
املغرب في سيرورة تاريخية هدفها خلق 
باتت  وقــد  باملنطقة،  االستقرار  زعزعة 
بعد  العربية  الـــدول  عــن  معزولة  ــة  دول
في  والنزعات  النعرات  لبعض  تأجيجها 
الجزائرية  الدبلوماسية  العاقات  بعض 

مع بعض الدول.

العربية  ــدول  ال مقاطعة 
الضربة  تعتبر  القمة،  لهذه 
القاضية لكابرانات الجزائر 
ولنظامها املستبد األجوف، 
ــد اعـــتـــراف  ــع ــة ب ــاصـ وخـ
مجموعة من الدول العربية 
ــة الــســاحــقــة،  ــي ــب ــل ــاألغ وب
بمغربية الصحراء، وبأن كل 
من صميم  هو  مفتعل  نزاع 
الــســيــاســة الــدكــتــاتــوريــة 
التي  الجزائرية  للسلطة 
كل  وتــدعــم  السلم  تــحــارب 
بؤر  إلــى  املنطقة  يجر  أن  شأنه  من  ما 
دعمها  خــال  من  الدبلوماسي  التوتر 
انتعاشة  وخلق  البوليساريو،  ملرتزقة 
اقتصادية معزولة ومحدودة على حساب 
ملخيمات  واإلنسانية  الدولية  املساعدات 

الذل بتندوف.
إرجــاع  فــي  الــجــزائــر  وعـــود  تبخرت 
العربية،  الجامعة  حضيرة  إلى  سوريا 
بعدما  الخيال  ضــروب  من  ضــرب  وهــو 
ملا  إبعادها  على  القمة  دول  كل  أجمعت 
سببه النظام السوري من مجازر في حق 
اإلنسانية، وتهجير اآلالف من مواطنيها 
وتفقيرهم وتجريدهم من مختلف الحقوق 
الرنانة  الوعود  من  وغيرها  اإلنسانية، 
النظام  لدى  املفقود  عداد  في  باتت  التي 
زرع  على  اليوم  يقتات  الذي  الجزائري، 
عربية  دول  بني  العداءات  وخلق  الفتنة 
تحتاج الدعم والتئام الجرح وملا تعيشه 
من أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
إذن، ماذا تريد الجزائر من الحوثيني؟ 
أهلية  حروبا  عاشت  التي  ليبيا  ومــن 

إلى  املغرب  بادر  والتي  قبليا  وتقسيما 
أجل  من  السياسية  قواها  لحمة  تجميع 
منطقة  تشهد  كما  داخلية  خلق مصالحة 
الحدث  هــذا  على  املغربية  الصخيرات 
أنفها  الجزائر  تحشر  وملاذا  التاريخي؟ 
بني  التوتر  استمرار  بغاية  ليبيا  فــي 
ستربحه  الذي  ما  السياسية؟  فصائلها 
الكابرانات  سياسة  خــال  من  الجزائر 

ونظامها بتحقيق هذا الشتات العربي؟
األعــضــاء  ــدول  ــ ال ــل  ك تشهد  الــيــوم، 
ــى خبث  ــل ــة ع ــي ــرب ــع ال ــة  ــع ــجــام ال ــي  فـ
الــنــظــريــة الــســلــطــويــة والــدكــتــاتــوريــة 
بانفصام  وارتباطها  الجزائري  للنظام 
سرب  عــن  وخــروجــهــا  العربية  الهوية 
واللذين  املنشودين  والتعاون  السام 
الرؤيا  وتوضحت  الجميع،  يريدهما 
حقيقة  لتتوضح  الــغــشــاوة  ــحــت  وأزي
الهادف  الــجــزائــري  العسكري  النظام 
تردده  كما  التجميع  إلى  ال  التفرقة  إلى 
وأنها  واملوجهة،  الباهتة  إعامه  وسائل 
أمنيا،  مستقرة  وغير  داخليا  هشة  دولة 
السماح  القمة  أعضاء  من  ألي  يمكن  وال 
ملغومة  أرض  فــي  القمة  هــذه  بتنظيم 
للسام  واملناهض  الدبلوماسي  بالخبث 

واالستقرار اإلنساني.
على  العشوائية  اإلعامية  حربها  بعد 
تتلقى  اليوم  الجزائر  هي  ها  املــغــرب، 
أشقائنا  طــرف  مــن  القاضية  الضربة 
العرب، وهي الضربة التي يمكن تشبيهها 
فيها  انتصر  التي  القاضية  بالضربة 
التاريخية  املباراة  في  كاي  علي  محمد 
التي جمعته ببطل العالم سوني ليستون 

في »ميامي بيتش«.

المـنبر  الــــحر
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بإجماع وطــن  قضية  واهلل  فبك  الــزرقــاء،  شفشاون  عــذرا 
يباع ال  ريــان  طفلنا  بالسفح  البئر  وقعر  اجلبل،  صدر  يف 
انصاع اجلبل  واملطرقة  واجلرافة  بــادي  أســود  بشجاعة 
شاع بالليالي  السهر  وخبر  اخلصم  وهزمنا  الدعم  رفضنا 
باجلنان يرزق  حي  الرب  وحبيب  املغرب  ابن  العزيز،  ريان 
سهران شعب  بالليل  وبشفشاون  دعــوات  األرض  بقاع  بكل 
يعبدان والصائم  القائم  املؤمن  به  الفجر  ويصلي   يدعو 
الشجعان احلفر  لرجال  تنير  البدر  بضوء  صباح  والسهرة 
يريد الراحمني  أرحم  لكن  وشعبا  ملكا  ريانا  فداك  املغرب 
ووحدة األمة باهلل ثم بريان على أهبة لنعم األخوة ومزيد
رحلت عزيزا فحللت شهيد البئر غريقا فنعم الطفل الشهيد
الريح منك عاطر ومن محمد الدرة وإخوتي محسن وسعيد
مشهود يوم  يف  للقرآن  بإبراهيم  ولقاؤك  محدود  األجــل 
يجود من  موالنا  اخلليل  الرسول  مع  األطفال  على  باجلنة 
موجود معهم  يرزق  حي  األسد  فريان  العلم  لعلم  مدارسة 
احلدود تفتح  العالم  زوار  ولكل  قبره  سنزور  شفشاون  صبرا 
املولى بــاســم  يسبحون  كله  واخلــلــق  املــقــربــون  املــائــكــة 
تتحلى بصبر  قاطبة  واملغاربة  والليل  والنجوم  والقمر 
أعلى من  والطائرة  والطيور  الناس  من  حشود  اجلبل  فوق 
يتجلى ــوت  ص بعيد  مــن  لكن  أب  وروح  األم  قلب  يف  ــم  أل
هدمت.. رجال  بأيدي  لكنها  الغيم  على  متشي  جبال  هي 
خربت عدو  من  أمة  وحد  بطفله  كاجلبل  عال  املغرب  هو 
قدمت برحمة  الراحمني  أرحــم  يبقى  واألمــل  اليأس  بني 
قدرت واألقــدار  بشموخه  اجلبل  أنهك  املغاربة  وبوحدة 

البــــئر  ريــــان 
جـــــبل شهــــيد 

    

اللهم اسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين..

ــغــيــث وال  ــا ال ــن ــم اســق ــه ــل ))ال
اسقنا  اللهم  القانطني،  من  تجعلنا 
الضرع،  به  تــدر  نافعا،  غدقا  الغيث 
األرض  به  وتحيي  ــزرع،  ال به  وتنبت 
املطر،  إلى  الحنني  هو  موتها((..  بعد 
»الليالي«  في  وخشوع  بتوسل  وطلبه 
األكف  رفع  إلى  الحنني  هو  الجافة.. 
الواحد  بالصوت  السماء والدعاء  إلى 
))اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا 

غير ضار...((.
ــيـــرة من  لــقــد دخــلــنــا األيــــام األخـ
ــشــتــاء(،  ــي« )أربــعــيــنــيــة ال ــال ــي ــل »ال

»الليالي«  أيام  مرت  غدقا،  مطرا  تمطر  لم  والسماء 
الطوالح،  وليالي  الكوالح،  ــام  وأي منها،  البيض 
تمر  منبتا..  ساقيا  مطرا  نرزق  ولم  السود،  وليالي 
أربعينية الشتاء )الليالي( واملورد املائي السماوي 

لم يمطر بالكفاية الازمة.
التاريخية  الذاكرة  في  الشعبي حضور  للموروث 
مرجعية  ذات  ممارسات  بحق  كانت  وقد  الامادية، 
يشح  كان  فحني  عرفية،  اجتماعية  وأخــرى  دينية، 
وهم  لألزقة  الصبيان  يخرج  األرض،  وتجف  املطر 
موالنا...  يا  اسقيها  عطشانة  ))آسبولة  يــرددون: 
التي  املتحركة  البراءة  تلكم  كانت  نعم  آفولة...((، 
دعــوات  وال  إخبارية،  بيانات  با  األطــفــال  تخرج 
في  بطواعية  ينخرطون  األطفال  كان  »فايسبوكية«، 
بعباده  رأفة  الرحيم  الرحمان  لدعوة  دائبة  حركة 
األطفال  فيها  يتوسل  أمسيات  كانت  نعم  وبهيمته، 
مجموعات للرب العلي باملطر حد الكفاية والحاجة، 
باملاء  البيوت يتم رشهم، ورميهم  وعند كل بوابات 
من طرف النساء تيمنا بطلب سيولة السماء مطرا.

جفت  حتى  قلت  التي  تــا«  تــا...  »الــشــتــا...  هي 
التي  تا«  تا...  »الشتا...  هي  مفزعا،  جفافا  األرض 
السبولة  رباني، هي  وبأمر  لحظة،  أي  في  تبرق  قد 
موالنا«  يا  »اسقيها  ومطالب  عطشانة،  باتت  التي 
املوروث  من  شعبية  طقوس  هي  وخشوع،  بصاة 
طلب  ألجل  والكبار  الصغار  تحرك  كانت  الثقافي 
فقد  تكليفات..  وبــا  وبطواعية  الرباني،  الغيث 
كانت لطقوس االستمطار )با تعديل الطقس بمواد 

طقوس  الجفاف،  فترات  في  كيميائية( 
بالخنوع  املطر  استدرار  حول  تتمحور 
وتختلف  تــتــوزع  طــقــوس  والــتــضــرع، 
حــســب املــنــاطــق املــغــربــيــة، والــوســط 
األطفال  حمل  بني  واالجتماعي  املعيش 
ــوق  ــا ف ــه ــع األطـــبـــاق الـــفـــارغـــة ووض
ــرؤوس، وبــني األنــاشــيــد والــدعــوات  ــ ال
والــشــعــارات  ــتــهــاالت  واالب البسيطة، 
بالعربية والدارجة واألمازيغية، والقيام 
توسا،  واألنهار  املنابع  نحو  بالسير 
وقد  بسيطة،  عرفية  كانت  طقوس  هي 
عن  خــارجــة  ــرى  أخ بمعتقدات  تمتزج 
والعرف  بالعادة  عادية  تبقى  لكنها  الدين،  سياق 
صبيب  وانقطع  األرض  جفت  كلما  االجتماعي، 

السماء مطرا. 
عروسة  أي  »تاغنجة«،  نجد  الطقوس،  بني  ومن 
بلباس  وثوب  قصب  من  عروسة  األمازيغية،  املطر 
من  املصنوعة  »املغرفة«  على  وقوفا  تقوم  نسائي، 
بها مسافات طويلة،  الطواف  العرعار، ويتم  خشب 
يكون  فيما  »مقلوبة«،  واملابس  حافيات،  واألرجل 
ال  وبأنه  بالبراءة،  تيمنا  املوكب  مقدمة  في  األطفال 

ذنب لهم في حكم جفاف األرض.
في طقوس »تاغنجة«، كان يتم ترديد مجموعة من 
الشعارات التي تطلب الغيث: »تاغنجة.. تاغنجة.. يا 
ربي تصب الشتا«، ومن مامح نهاية مطلب الغيث، 
رمي »تاغنجة« في املاء عارية، وحني يجرفها السيل 

تعلو زغاريد النسوة.. بأن »النية كانت مقضية«.
ربي  ))يا  بسيط،  دعاء  الشتا((  تصب  رب  ))يا 
الشتا..  تجيب  ربــي  يا  بيتنا..  يقطر  حتى  غيثا 
السبولة عطشانة اسقيها يا موالنا(( هي أناشيد/ 
دعوات مشحونة بعرف اجتماعي في تاريخ العادات 
األصــل  هــي  االســتــســقــاء  ــاة  بينما ص املــغــربــيــة، 
املصليات  نحو  جماعات  إليها  والخروج  الديني، 
وهلل  الصحيحة،  باألدعية  والتوسل  الغيث،  لطلب 
من  تجعلنا  وال  الغيث  اسقنا  ))اللهم  املستجيب 
القانطني، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا 
غدقا نافعا غير ضار رائبا غير عاجم ُتدر به الضرع 
وتنبت به الزرع وتحيي به األرض بعد موتها...((.

عبد الهادي بريويك

األكرمين محسن 

1972، تاريخ  16 غشت  نصف قرن يمر على اليوم املشؤوم، 
محاولة االنقاب الفاشلة التي دبرها الجنرال محمد أوفقير، 
من  الثاني  الحسن  امللك  عــودة  عند  نجاحها  على  وراهــن 

زيارته الخاصة إلى الديار الفرنسية.
طبعا، لم يكن أوفقير يدري أنه سوف لن يفلح في املؤامرة، 
كما أن الحسن الثاني لم يكن يدري أن أوفقير الذي وضع فيه ثقته عقب ملحمة 
الصخيرات، حيث خول له كل الصاحيات قصد ماحقة االنقابيني والسيطرة 
على الوضع، لم يدر في خلده أنه سينقلب عليه بعد عام على انقاب الصخيرات، 
وفي نطاق الغرور، كان أوفقير ينوي إسقاط الطائرة امللكية بطريقة ذكية يبدو 

معها أنه حادث خارج عن إرادة البشر، أي أنه قضاء وقدر.
األمور  أن  طاملا  شاء  كيفما  يديرها  كان  فهو  اللعبة  سيد  أوفقير  كان  أكيد، 
السماء  في  الطائرة  تفجير  األرض، وهي  على  التي رسمها  الخطة  وفق  تسير 
حكم  مع  الدولة  مقاليد  على  واالستياء  املتوسط  البحر  عرض  في  وإسقاطها 
استبدادي وقتل املشاركني وفي طليعتهم محمد أمقران والرائد اكويرة، حتى ال 

يبوحان بسر االنقاب.
من  معه  ومن  امللك  ونجا  سا،  مطار  في  بسام  امللكية  الطائرة  حطت  لقد 
املوت بأعجوبة عما باملقولة »أنت تريد وأنا أريد وال يفعل ربنا إال ما يريد«، 
صغيرة  سيارة  منت  على  الصخيرات  نحو  سا  مطار  الثاني  الحسن  غادر  ثم 
في ملكية مواطن مغربي، مع العلم أن عاهل الباد قطع تلك املسافة بني املطار 
الغبي  العسكري  أحــام  انهيار  وعقب  رسمي،  موكب  دون  العاصمة  ووســط 
النكراء، حاول الضباط املتورطون في االنقاب، الهجوم على القصر  وهزيمته 
امللكي وتدمير العاصمة الرباط برمتها، بيد أن هلل تعالى أنقذ املغرب من دمار 
وساما  بردا   1972 سنة  أوفقير  املذنب  موت  كان  الحق،  كل  والحق  الطغيان، 
التشريفات  وزير  العلوي،  الحفيظ  عبد  موالي  وحسب  واملغاربة،  املغرب  على 
واملراسيم آنذاك، فقد ذكر في دردشة مع سيدي الوالد محمد بن الطيب العلوي، 
الذي كانت صداقته حميمة مع ابن عمه، أنه حني استقبل امللك الحسن الثاني 
اكويرة قال له: »ملاذا لم تأت عندي قصد االطاع؟«، فرد عليه العسكري: »موالي، 
من أي باب أدخل عندك، ملا كلفني أوفقير بهذه الجريمة الشنيعة، كنت أعلم علم 
اليقني أنه إذا لم يقتلني أوفقير سوف تقتلني جالتكم«، وهو ما حصل، حيث 
ومن  املهنة«،  »عواقب  قيل  وقديما   ،1973 سنة  بالرصاص  رميا  اكويرة  أعدم 
إقامة  في  فصولها،  املغرب  عاش  التي  االنقاب  لعملية  التخطيط  وقع  النوادر 
بالدار البيضاء، عند سيدة تسمى آسية األزرق، زوجة أحد الوزراء الذين أدينوا 
أوفقير  الجنرال  وعدها  حيث  الرشاوي،  وتلقي  النفوذ  استغال  محاكمة  في 
ما جاء في تحريات  االنقاب، حسب  في  بإطاق سراح زوجها عقب مشاركته 
كان  أوفقير  لكون  ونظرا  العسكرية،  املحاكمة  أشواط  في  عنها  كشف  قضائية 
سنة  باريس  في  بنبركة  املهدي  واغتيال  اختطاف  قضية  في  ومتورطا  متهما 
الحكم  دواليب  على  االستياء  دعم  قصد  املعارضة  بعض  إقحام  قرر   ،1965
ال  املغرب، وحتى  ربوع  عبر  إطار مظاهرات حاشدة  في  تعاطف شعبي  خشية 

يكون سند املغاربة للملكية في املغرب.. إنها ذاكرة تأبى النسيان.

تـــدان تــدين  كــما 

العلـــوي عــلي 
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يــان والذاكرة الجماعيةر

قد تتعطل لغة الكالم في التعبير عن مواقف معينة 
لكن  التعبير،  الشديدة  الصمت  لغة  محلها  لتحل 
الكالم  اللغتني:  بني  جمعت  ــان  ري الطفل  فاجعة 
في  مــوت  عند  ــان  ري الصغير  ألن  معا،  والصمت 
لم نسمع  مدينة شفشاون،  تمروت ضواحي  بقرية  عميقة وحيدا  جب 
أنينه وصراخه من وجع األلم، لم نسمع نداءه ألمه وأبيه، بل شاهدناه 
يتحرك فقط، وهو األمر الذي حرك كل هذا الشعور الجياش باإلنسانية 
أصوات  وتحركت  ودينية..  وعرقية  سياسية  اعتبارات  كل  عن  بعيدا 
وكاالت  عناوين  وتصدر  الصحراوي،  علي  عمي  ومعاول  الجرارات 
األخبار العاملية طيلة خمسة أيام من شهر فبراير الباردة لسنة 2022.
أنفاس  يحبس  حدثا  ــان  ري الطاهر  ــالك  امل مــوت  مــن  جعل  مــا  إن 
ذلك  هو  يرزق،  حيا  خروجه  خبر  العالم  أمهات  كل  وانتظرت  العالم 
ذي  طفل  موت  متابعة  من  الجماعية  والتراجيديا  الجماعي  الوجع 
الحفر  حتى  إنقاذه،  محاوالت  كل  رغم  جميعا،  أمامنا  سنوات  خمس 
باأليادي ومحاولة املتطوعني وبذل كل الجهود من طرف رجاالت اإلنقاذ 
أمل  بني  اإلنسانية  واالنفعاالت  الحاالت  كل  عشنا  وهكذا  والتقنيني.. 

وفرح ويأس وإحباط وانكسار وفجيعة وحداد ثم سكينة ورحمة..
املرحوم  من  جعل  جماعي،  تضامن  من  تاله  وما  الجماعي  فالوجع 
أسرته  كانت  لذلك  جمعاء،  لإلنسانية  وطفال  املغاربة،  لكل  طفال  ريان 

الصغيرة تعبر بلغة الصمت البليغ والصبر الجميل.
إلى  ينقله  فهذا  جماعيا،  وجعا  ريان  الطاهر  املالك  موت  وباعتبار 
الذاكرة الشفوية وستذكره في  العاملية، ولن تنساه  الذاكرة الجماعية 
أسباب  نفس  تكرار  وعدم  والعبر  الــدروس  استخالص  مع  حني،  كل 
الفاجعة الجماعية، كما لم تنس قبله الذاكرة الجماعية العاملية الطفل 
اإليطالي ألفريدينو رامبي   )Alfredino Rampi(، الذي مات داخل 
تتشابه  أن  التاريخ  1981، ومن صدف  يونيو  في  روما  بئر بضواحي 
بعض تفاصيل فاجعة الطفل ريان وألفريدينو، سواء في ظروف الوفاة 
)ريان  السن  في  وتقاربهما  اإلعالمية،  املتابعة  أو  اإلنقاذ  جهود  أو 

خمس سنوات وألفريدينو ست سنوات(.
وعن  ريان،  الطفل  محنة  في  عراقته  عن  املغربي  الشعب  أبان  لقد 
طوابير  انتظار  صــور  ولعل  ومكوناته،  فئاته  كــل  وتـــآزر  تضامن 
الطعام  لتحضير  القرية  نساء  تمروت، وصور  قرية  لدخول  السيارات 
للجميع، ومرابطة املغاربة ليل نهار إلى جانب البئر حيث يقبع طفلهم 
ريان وأيديهم على قلوبهم ينتظرون نهاية حفر البئر املوازي وإعالن 
خبر هزيمة وتفتيت الصخور الصلبة العنيدة على يد معاول عمي علي 

الصحرواي.. لعلها أكبر دليل على ذلك.
مختلف  ومــن  العالم،  بقاع  مختلف  من  اآلتية  العزاء  رسائل  كل 
واملنظمات،  والحكومات  والهيئات  والفكرية  السياسية  الشخصيات 
أن  حتى  ريــان،  إلنقاذ  الخرافي  واملجهود  التضامن  بصورة  تشيد 
»املغرب حرك جبال إلنقاذ إبنه«.. وهو فخر ما بعده  بعضهم قال بأن 
فخر لصورة املغاربة واملغرب بالخارج.. لكن موت الطفل ريان ال يعني 
نهاية الحكاية، بل يجب إعالنها بداية للقطع مع ظروف وأسباب تلك 
موت  بعد  إيطاليا  فعلته  ما  وهو  املاضي،  هفوات  وتجاوز  الفاجعة 
الطفل ألفريدينو، حيث عملت والدته على فتح »مركز ألفريدو رامبي« 
مخاطر  ضد  والتربية  والوقاية  الحماية  ثقافة  لترسيخ  وخصصته 
بعض  لتعلم  بــاملــدارس  للتالميذ  دروس  وإعــطــاء  البيئية  الــكــوارث 
عاما،  أربعني  ملدة  يقدم خدماته  املركز  زال  وال  أنفسهم،  إنقاذ  تقنيات 
كما تم تعزيز مؤسسة الوقاية املدنية وتقويتها باختصاصات جديدة 
وبإمكانيات أقوى ومنظومة قانونية تسهل عملها، كما سيجت محيط 
بعد  ألنه  الجماعي،  تاريخها  ومن  ذاكرتها  من  كجزء  ألفريدينو  بئر 
أربعني سنة تم إنتاج سلسلة تلفزيونية، سنة 2021، تؤرخ لشخصيات 

ومكان فاجعة الطفل ألفريدينو.
علينا  يفرض  الجماعي  بالوجع  واإلحساس  الفاجعة  تكرار  عدم 
بكل  الضعف  مكامن  بتحديد  القيام  أي  جلدها،  دون  لكن  الذات،  نقد 
أو  قانونية  سواء  طبيعتها،  كانت  أيا  الحلول  طرح  على  والعمل  دقة 

لوجستيكية أو تواصلية أو ثقافية، أو كلها مجتمعة.
أصبح  األولية،  اإلسعافات  وتقديم  واإلنقاذ  الوقاية  ثقافة  فترسيخ 
مطلبا قويا، بدءا من البيت مرورا بالشارع وصوال إلى املدرسة، وحتى 
أبناء  نربي  أن  يجب  االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإلعــالم  وسائل 
جيل املالك الطاهر ريان على ثقافة مخاطر الكوارث الطبيعية لحماية 

أنفسهم.
برامج  بتعجيل  قوي  ناقوس  هي  الفاجعة  فإن  الحال،  وبطبيعة 
ضمنها  ومن  املستويات،  كل  على  املجالية  والعدالة  الجهوية  أوراش 

مجاالت اإلعالم والتواصل..
لن نتكلم مجددا عن موت ريان، ألنه حي بدواخلنا، وألنه كان امتحانا 
صعبا في التضامن والتآزر، ألن املغاربة داخل الوطن وخارجه جعلوا 
العزاء  لتبادل  الكبيرة  خيمتهم  االجتماعي  التواصل  شبكات  من 
طيلة  جانبه  وإلى  معه  وسهروا  احتضنوه  طفل  فقدان  في  الجماعي 
إلى  محبته  تسللت  حيث  نجاته،  أمل  بداخلهم  وترعرع  محنته  أيام 
قلوبنا بسرعة ورحل مسرعا تاركا جرحا عميقا في أنفسنا تارة بدافع 

األمومة واألبوة، وتارة أخرى بدافع اإلنسانية أو كلها مجتمعة.
فاإلنسانية هي من جعلتهم يكتبون رسائل التعزية في محطات املترو 
و»الفايسبوك«  و»التويتر«  الرياضيني  وقمصان  العمارات  وأبــراج 

وألهمت الشعراء.. وكأنه يصالح اإلنسان مع إنسانيته.
رحم هلل املالك ريان وال راد لقضاء هلل وإنا للـه وإنا إليه راجعون.

عبـد هللا بوصـــوف

يان وانبعاث القيم اإلنسانية محنة ر
شهدت السنوات األخيرة حديثا ونقاشا 
سواء  القيم«،  »أزمة  يسمى  ما  حيال  واسعا 
األكاديمي،  والبحث  الكتابة  مستوى  على 
إن  بل  اإلعــالمــي،  النقاش  مستوى  على  أو 
حديث الشارع هو اآلخر ال يخلو، بني الفينة 
واألخــرى، من أحاديث ودردشــات عن تراجع 
نسمع  فبتنا  الــنــاس،  بــني  ــالق  واألخـ القيم 
»ما  قبيل  من  الواقع  هذا  من  تذمرية  عبارات 
و»الوقت  خير«  بقى  »مــا  يعجب«،  ما  بقى 
تشي  التي  التعبيرات  من  وغيرها  تغيرت«، 
والقيم  الــوجــدان  فــي  عميقة  ــة  أزم بــوجــود 
الحكم  ــذا  ه ويــأتــي  املــعــاصــرة.  اإلنسانية 

بني  املقارنة  ثنائية  من  الحاضر،  الواقع/  على  القاسي 
اليوم  من  أحسن  كان  األمس  بأن  والقول  واليوم،  األمس 
في قيمه وأخالقه وناسه، وفي كل شيء تقريبا، حتى نكاد 
باإلمكان  »ليس  املأثورة  السلفية  بالعبارة  ذلك  نختصر 

إبداع أحسن مما كان«.
عليه  ما يصطلح  أن  هنا، هو  إليه  اإلشارة  ينبغي  ما  لكن 
اليوم بـ»أزمة القيم«، ليس باألمر الجديد والطارئ، أو الخاص 
بمجتمع دون آخر.. فقد عرفت اإلمبراطورية الرومانية الحال 
ذاته، إذ رثى شيشرون أفول قيم النظام والعدالة اإلنسانية، 
والفقر،  واملحبة،  الزهد،  قيم  فالفيوس،  جوسيف  رثى  كما 
خالل  النبالء،  ازدراء  عن  ناهيك  املسيحية،  بها  جاءت  التي 
عصر األنوار، قيم الحرية واملساواة في الحقوق، التي بشرت 

بها البورجوازية الناشئة... إلخ.
وأهمية هذه الومضة التاريخية، تجعلنا أكثر فهما وتريثا 
وموضوعيني أكثر في مواقفنا وتقييمنا ملا بات يوصف بأنه 
»أزمة قيم«، بل إنه يمكن الذهاب أكثر من ذلك، إذ يعتبر جيل 
للمجهول  مبنية  خاطئة  عبارة  القيم«  »أزمة  عبارة  دولوز، 
وهذا  األزمــة  هذه  عن  املسؤول  من  تحدد  ال  ألنها  ومبهمة، 
الضياع، والصواب، حسب الفيلسوف ذاته، ينبغي أن تكون 
الفاعل واملسؤول  التي تعرف  القيم«،  فقدنا  أو  »لقد أضعنا 
عن الفقدان، وهو »نحن«، فعندما يقال مثال، للشخص »لقد 
االنزعاج،  سيكون  الحال،  بطبيعة  رده  فإن  قيمك«،  أضعت 
بالفعل  تربطه  أنه  على  يدل  ألنه  جيدة،  نفسية  عالمة  وهو 
صلة، مما يحمله على لوم نفسه فيقول: »لو كنت أكثر حذرا 
ملا ضاعت مني القيم« مثلما يلوم أي فرد ذاته عندما يضيع 

شيئا ما كاملفاتيح أو النقود أو الحقيبة... إلخ.
والسؤال الذي يطرح: هل فعال تمة »أزمة قيم«؟

ولكن  وستبقى،  باقية  فهي  تضع،  لم  »القيم«  إن  الجواب: 
الذي حصل، هو أننا توقفنا عن الدفاع عنها، وعن ممارستها 
البريطاني  الباحث  أكد  اليومية، وقد  في حياتنا وسلوكاتنا 
رونالد أنليهارت، من خالل دراسته التي دامت لعدة سنوات، 
اإلحساس  لم يضيع  »اإلنسان  أن  أكد  دولة،  أربعني  وشملت 
واألصدقاء،  والعمل  كاألسرة  الحياة  في  القيمة  باألشياء 
املفاهيم«،  من  ملجموعة  نحن  نظرتنا  هو  تغير  الذي  ولكن 
يتقززون  ولكنهم  السياسة،  أهمية  ينكرون  ال  الناس  مثال 
ويتبرمون من األسلوب الذي تدار به، ويمكن العودة هنا إلى 
»الشاعر  ردا عن  فيها  يقول  ريكليه،  للشاعر  عبارة مشهورة 
الشاب« الذي كان يتذمر من كون العالم بشع جدا: »إذا كان 
يومك يبدو لك فقيرا، فال توجه اللوم له، وإنما وجهه لنفسك 
التي لم تستطع التعرف على ثرواته.. إنه بالنسبة لذلك الذي 

يبدع ال يوجد فقر حقا وال مكان فقير أو ال مبال«.
الواقع، أن محنة الطفل ريان، الذي قضى في البئر التي 
من  الحادث  هذا  أفرزه  وما  أيام،  خمسة  زهاء  فيها  سقط 
واملساهمني  املتدخلني  مختلف  قبل  من  جبارة  مجهودات 

في عملية اإلنقاذ: رجال الوقاية املدنية، والدرك 
امللكي، والقوات املساعدة، ومهندسني، وسائقي 
»عمي  الجرافات، ومتطوعني من حجم األيقونة 
اآلبار، وغيرهم، عالوة  الصحراوي« حفار  علي 
تعدى  ــذي  ال الــواســع  والتفاعل  الصدى  على 
السياسيني  املسؤولني  قبل  من  الوطن،  حدود 
التواصل  وسائل  ورواد  واملشاهير  واإلعــالم 
بحق  عدت  التي  املحنة  هذه  إلخ،  االجتماعي... 
جميع  جعلت  والــتــي  مسبوقة،  غير  ملحمة 
ووضعتهم  واحــد،  إنسان  قلب  على  املغاربة 
واألحقاد  الخالفات  عن  بعيدا  واحدة  سلة  في 
املحبة  قيم  عن  بصدق  عبرت  والحساسيات، 
والصبر  والتفاني  والعطاء  واإليثار  والتضامن  والعطف 
والواجب األخالقي واإلحساس باآلخر وغيرها من الصفات 
الحميدة، وكلها قيم تنبع من قيم املغاربة النبيلة والوطنية 

الصادقة. 
تضطلع  الــذي  والفعال  الكبير  ــدور  ال إلى  هنا  ونشير 
الحاالت،  هــذه  مثل  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  به 
الصغيرة  قريته  قوقعة  من  ريــان  خبر  خــرج  بفضلها  إذ 
والبيوت  األصــقــاع  كــل  واكتسح  شــفــشــاون،  بضواحي 
ريان،  الطفل  لقضية  جلب  ما  وهو  واألسماع،  والشاشات 
واحد  هم  يحركه  الكل  أوسع..  ومتابعة  وتضامنا  تعاطفا 
هنا:  ونتساءل  البئر،  من  ريان  الطفل  انتشال  موعد  هو: 
كانت  هل  االجتماعي؟  التواصل  وسائل  تكن  لم  لو  مــاذا 
واالنتشار  الصدى  هذا  كل  لها  ريان سيكون  الطفل  قضية 
الواسع؟ الواقع أن الحادث كان سيبقى حبيس التداول في 
الهالة  بهاته  ليستأثر  كان  وما  املحدود،  ومجاله  منطقته 

التي ساهمت فيها كثيرا وسائل التواصل االجتماعي.
إن محنة الطفل ريان، وما كان وراءها من قيم نبيلة جياشة، 
الكامنة،  القيم  من  فيه  ما  وأروع  أفضل  اإلنسان  من  أخرجت 
والنوايا الخيرة، وأكدت بامللموس أن املغاربة و»تامغربييت« 
واإلنسانية عموما، ما زالت بخير، رغم ما يشاع من خطابات 
تشاؤمية عن انهيار القيم اإلنسانية، وموت إنسانية اإلنسان، 
وهذه  إلخ،  واألنانية...  والفردانية  والالمباالة  الشر  وطغيان 
وسائل  أن  القول  يمكن  اليوم،  اإلنسان  من  املنبعثة  القيم 
عبر  وتحفيزها  انبعاثها  في  ساهمت  االجتماعي  التواصل 
وظيفة اإلشهار ونشر الخبر، وتتبع مجريات وآخر التطورات 

التي عرفتها عملية إخراج الطفل من البئر.
لقد قدمت هذه املحنة درسا وجوابا قاطعا إلى أصحاب 
تنتظر  التي  والــشــرور  والعدمية  القيم«  »أزمــة  نظرية 

وتتربص باإلنسان من أخيه اإلنسان.
وال  تصاعدي،  خط  في  دائما  تسير  ال  القيم  أن  صحيح 
تحافظ على منحى مستقر وثابت، فهي متحركة ومتذبذبة، 
قد تدخل في حالة كمون، ولكنها ال تموت أبدا، وإنما تحتاج 
فقط إلى صدمات ورجات لكي تستيقظ وتستأنف فعلها في 
الطفل  رأينا كيف استنفرت محنة  اإلنساني، وقد  السلوك 
الربوع،  مختلف  في  اإلنسانية  بل  املغاربة،  جميع  ريان، 
والخير  الجميلة  واألخالق  القيم  إخراج  إلى  بهم  ودفعت 
الشخصيات  بعض  بــادرت  كيف  رأينا  فقد  فيهم،  الراقد 
والجهات إلى التبرع بمساكن ألسرة الطفل ريان، ولـ»عمي 
بقيمنا  أجمل  هكذا  نظل  ال  ملاذا  لكن  الصحراوي«..  علي 
العمل  في  اليومية:  وممارساتنا  أيامنا  كل  في  وأخالقنا 
ملاذا  االجتماعية؟  األسرة وفي عالقاتنا  الشارع وفي  وفي 
ال يلني وال يطيب صدرنا إال في أوقات األزمات والشدائد؟ 
اإلنسانية  فطرتنا  إلى  نعود  لكي  نحتاج  ريــان  من  وكم 

املبنية على الخير ال على الشر ؟

ذ. محمد جباري

سنة،  كل  بداية  في  أنــه  يالحظ 
يتداولها  غــريــبــة  ظــاهــرة  تــلــوح 
على  بــكــثــرة  »الــفــايــســبــوكــيــون« 
»التنبؤات  مضمونها  صفحاتهم، 
إذ  القادمة«،  السنوات  أو  باأليام 
التسلية  بغرض  ينشرها  من  هناك 
املشكر  لكن  النفس،  عن  والترويح 
يعتبرها  من  يوجد  أنه  الكبير، هو 
على  ويأخذها  الحسن،  الفأل  من 
عرافون  يظهر  كما  الجد،  محمل 
من  بالقادم  يخبروننا  وعــرافــات 

يعكس  كله  لعمري  ــذا  وه ــام؟  األيـ
املنهجي،  مــدى الــتــخــبــط  بــجــالء 
واالرتجالية  العارمة  والفوضى 

وكأننا أمة بال كتاب.
منا  تجعلوا  ال  الناس،  أيها  يا 
لقد  ومشلولة..  معطلة  ميتة  أمــة 
خوطبنا أول ما خوطبنا بـ»اقرأ«.. 
عالم  من  انتشلنا  الذي  الفعل  هذا 
عالم  إلى  والتيه  والحيرة  الجهل 
العلم واملعرفة، فحضارتنا حضارة 
بنا  ترجعوا  فال  باألساس،  النص 
الظالم  وعوالم  األزمــان  غابر  إلى 

والجهل.
غيرنا  عند  كان  لو  كتاب  عندنا 
لــصــنــعــوا بـــه الــعــجــب الــعــجــاب 

الجبال  به  سيرت  قرآنا  أن  ))ولو 
به  كلم  أو  األرض  بــه  قطعت  أو 
معرضون؟  عنه  أفنحن  املوتى...(( 

وما الذي ألهانا عنه؟ 
وهو  وحــده،  هلل  بيد  املستقبل 
وما  كان  ما  يعلم  الخبير،  العليم 
سيكون، وما لم يكن لو كان سوف 

يكون...
االستخالف  تحقيق  مهمتنا، 
هــذا  يــتــحــقــق  ولـــن  األرض،  فـــي 
بـــالـــقـــراءة  إال  ــالف  ــ ــخ ــ ــت ــ االس
وراء  االنــســيــاق  وعـــدم  والتعلم، 
تضلل  التي  الترهات والخزعبالت 
وتحرف ذوي العقول الضعيفة عن 

السكة الصحيحة.

هل نحن أمة بال كتاب ؟
ذ. يوسف إدريسي منادي
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الطفل الذي جمع 
واليهود  المسلمين 
ووحد  والمسيحيين.. 

العالم في قالب 
اإلنســـانية

ماكــرون يعــبر عــن حـــزنه
 بعد حادث شفشاون بالعربية

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  غرد 
عقب إعالن املغرب عن وفاة الطفل ريان فور 
العربية  باللغتني  وكتب  البئر،  من  إخراجه 
أقول  أن  أود  املساء،  ))هــذا  والفرنسية: 
إننا  املغربي،  وللشعب  ريان  الطفل  ألسرة 

نشاركهم حزنهم((.

واشنطن تقدم التعازي على لسان وزارة خارجيتها
أشادت وزارة الخارجية األمريكية بتفاني فرق 
املنية جراء  وافته  الذي  أورام،  ريان  الطفل  إنقاذ 
تمروت،  بجماعة  إغــران  بــدوار  بئر  في  سقوطه 

إقليم شفشاون.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية، نيد 
وهم  املغرب  مع شعب  بالحزن  اليوم  ))نشعر  برايس: 
في حداد على وفاة ريان أورام البالغ من العمر خمس 
سنوات، والذي توفي بشكل مأساوي بعد سقوطه في 
البالد، األسبوع املاضي،  الشمالية من  املنطقة  بئر في 
استمّرت  التي  البطولية  اإلنقاذ  عملية  من  الرغم  على 

أربعة أيام((، وأضاف: ))مثل املاليني في جميع أرجاء 
الشعب  وتضامن  اإلنقاذ  فريق  تفاني  أذهلنا  املعمور، 
ريان.  نجاة  على  اآلمال  يعّلقون  كانوا  الذين  املغربي 

نتقدم بأحر التعازي ألسرة ريان وجميع املغاربة((.
كما تقدمت السفارة األمريكية بالرباط، بالتعازي 
))تعازينا  حسابها:  على  وقــالــت  ــان،  ريـ ألســرة 
وللمغاربة  ريان  الطفل  ألسرة  ومواساتنا  الحارة 
يا  وأمان  بسالم  ارقد  العالم،  عبر  املتعاطفني  ولكل 

صغيري((.

كشفت قضية الطفل الشهيد ريان أورام عن تضامن إنساني عالميا من جميع المؤسسات 
الدولية والهيئات والدول التي تقدمت بأحر التعازي إلى أسرة الطفل وللشعب المغربي، 

بعد مفارقته للحياة في البئر التي سقط فيها وبقي فيها لمدة خمسة أيام.
العالقات  أن  وكشفت  عالميا،  ومسيحيا  إسالميا  تقاربا  ريان  الطفل  قضية  خلقت  فقد 
تضامن  بعدما  الوطني،  أو  العرقي  أو  الديني  االنتماء  عن  بعيدا  لها  حدود  ال  اإلنسانية 

العديد من الناس سواء مسلمين أو مسيحيين مع عائلة ريان.

المستمرة  الدولية  التغطية  بعد  ريان، خاصة  الطفل  اإليجابية طرحتها قضية  الكثير من األمور 
لعملية الحفر ومحاوالت اإلنقاذ طيلة األيام الخمسة التي قضاها الطفل الصغير في عمق الجب.
قضية الطفل ريان حظيت باهتمام ومواكبة إعالمية دولية، كما ساهمت في تقريب المسافات 
على  والعربية،  اإلسالمية  واألمة  الشعوب  جميع  بين  جديدة  عالقات  وخلقت  الشعوب،  بين 

أساس التضامن والتآزر والمواساة في القضايا اإلنسانية.

الربـاط. األسـبوع

المــغاربة تعــزي  المتحــدة  األمــم 
الطفل  ألسرة  تعازيها  عن  املتحدة  األمم  عبرت هيأة 
أودى  الــذي  املفجع  الحادث  إثر  أورام،  ريــان  املغربي 
بحياته، بعد أن ظل عالقا في قعر بئر جافة مدة خمس 
ليالي، مشيدة بالجهود التي بذلتها فرق اإلنقاذ إلنقاذه.
املتحدة،  لألمم  العام  األمــني  باسم  املتحدث  وقــال 

العام  األمني  ))إن  صحافي:  مؤتمر  خالل  حق،  فرحان 
أنطونيو غوتيريس يشعر باألسى لهذا الخبر((، مضيفا: 

))قلوبنا مع عائلة ريان. ونشيد بالعمل والوقت الذي 
استغرقته فرق اإلنقاذ إلنقاذ الصغير ريان((.

املتحدة باملغرب، بتعازيه  كما تقدم مكتب األمم 
ألسرة الطفل ريان وكافة املغاربة، وكتب في موقع 
»تويتر«: ))حزننا عميق لرحيل الطفل ريان. أحر 
التعازي لعائلته، وللفرق التي عملت بتفان كبير من 

أجل إنقاذه، ولكافة أفراد الشعب املغربي((.

حفـــرة شفـــشاون
تخـلق الحـدث عالـميا
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يــان يف يتــرحم عــلى روح ر األزهــر الشــر
ــة  ــل ــي ــض ــى ف ــ ــع ــ ن
أحمد  األكبر،  ــام  اإلم
األزهر  شيخ  الطيب، 
ــف، الــطــفــل  ــريـ ــشـ الـ
نشرت  حيث  ريـــان، 
ــة الــرســمــيــة  ــف ــص ال
على  الشريف  لألزهر 
تدوينة  »الفايسبوك« 
قائلة: ))اإلمام األكبر 
املغربي  الطفل  ينعي 
ألهله  ويــدعــو  ــان  ريـ
والسلوان..  بالصبر 
بــمــزيــد مـــن الــرضــا 

ينعي  وقـــدره،  هلل  بقضاء 
الطفل  الــشــريــف،  األزهـــر 
وافته  الذي  ريان،  املغربي 
على  الــســبــت،  ــوم  ي املنية 
ــاوالت  ــحــ ــ ــن امل ــ ــم م ــ ــرغ ــ ال
الـــحـــثـــيـــثـــة إلنـــــقـــــاذه.. 
ــدم فــضــيــلــة اإلمـــام  ــق ــت وي
ــزاء  ــع األكـــبـــر بــخــالــص ال
واملــواســاة لــوالــدي ريــان، 

ــة وشــعــب  ــوم ــك وحــك ــل ومل
الشقيقة،  املغربية  اململكة 
أن  وجــل  عز  املولى  داعيا 
الصبر  وذويــه  أهله  يلهم 
وإنــا  لـله  إنــا  والــســلــوان. 

إليه راجعون((.
»دار  ــرت  ــب ع ــا،  ــدورهـ بـ
خالل  من  املصرية  اإلفتاء« 
على  الرسمية  صفحتها 
تعازيها  عن  »الفايسبوك«، 

ريان  الطفل  وفــاة  في 
القلب  ))إن  قــائــلــة: 
الــعــن  وإن  ــحــزن  ــي ل
لتدمع وإنا على فراقك 
وال  ملحزونون  ريان  يا 
يرضي  ــا  م إال  نــقــول 
ربـــــنـــــا.. رحــــــم هلل 
األطفال  جميع  تعالى 
قلوب  على  هلل  وربــط 

ذويهم((.
ــحــاد  كــمــا نــعــى االت
الــــعــــاملــــي لــعــلــمــاء 
ــســان  املـــســـلـــمـــن، عـــلـــى ل
علي  الدكتور  العام  أمينه 
الطفل  وفـــاة  ــي،  داغـ الــقــره 
تغريدة  ريان، حيث كتب في 
بــحــســابــه عــلــى »تــويــتــر«: 
ريـــان..  الطفل  هلل  ــم  ))رحـ
املواساة،  كلمات  عنا  تغيب 
قلب  على  ربط هلل  هذا  ومع 
بالتعازي  وأتقدم  وأبيه  أمه 
لعائلته والشعب املغربي((.

الشيخ آل مكتوم 
يقدم التعازي باسم 

اإلمــــارات

رئيس حكومة 
إسرائــــيل

العربية  اإلمــارات  دولة  تقدمت 
للشعب  التعازي  بخالص  املتحدة 
املغربي في وفاة الطفل ريان، عبر 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولة اإلمارات ورئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي.
راشد  بن  محمد  الشيخ  وكتب 
تعازينا  ))خالص  »تويتر«:  على 
ريــان..  الطفل  ألســرة  ومواساتنا 
ــي الــشــقــيــق..  ــغــرب ولــلــشــعــب امل
فجعت  التي  جمعاء،  ولإلنسانية 
فسيح  وأسكنه  هلل  رحمه  لفقده 
الصبر  جميعا  وألهمنا  جنانه.. 

والسلوان((.

رئيس  بــيــنــيــت،  نــفــتــالــي   كــتــب 
تغريدة  في  اإلسرائيلية  الحكومة 
ــتــواصــل  ــى مـــواقـــع ال نــشــرت عــل
ــاســمــي وبــاســم  االجــتــمــاعــي: ))ب
أبعث  وشعبها،  إسرائيل  حكومة 
بخالص تعازينا ألهل الطفل املرحوم 
ريان وللشعب املغربي وجاللة امللك 
عمره.  هلل  أطــال  الــســادس  محمد 
رحم هلل هذا الطفل البريء وأسكنه 
آخــر  هــذه  ولــتــكــن  جــنــاتــه،  فسيح 

مآسيكم بإذن هلل((.

السعـــودي: العــهد  ولــي  مكــتب 
يان تعبر عن عمق مشاعر اإلنسانية قضية ر

املكتب  مــديــر  عــســاكــر،  بــدر  نــشــر 
الخاص لولي العهد السعودي، األمير 
ريان  للطفل  بن سلمان، صورة  محمد 
العام  ــرأي  ال قضيته  ــارت  أث أن  بعد 
املعروفة  صفحته  في  وكتب  العاملي، 
بـ»تويتر«: »قصة الطفل ريان تعبر عن 
التي توّحدت  عمق املشاعر اإلنسانية 
وشعوب  العرب  األشــقــاء  جميع  من 
واملــواســاة  الــعــزاء  الــعــالــم.. خالص 
املغربي  وللشعب  ريان،  الطفل  ألسرة 
الشقيق.. إنا لـله وإنا إليه راجعون((.

في  السعودية  السفارة  قدمت  كما 
على  التعازي  أحــر  املغرب بدورها 
فيها:  قالت  »تويتر«،  على  صفحتها 
نعزي  واألســــى،  ــحــزن  ال ــغ  ــال ــب ))ب
املغربية  والقيادة  ريان  الطفل  أسرة 
وفاة  في  الشقيق،  املغربي  والشعب 
الكبيرة  بالجهود  ونشيد  له،  املغفور 
في  املغربية  السلطات  بذلتها  التي 

سبيل إنقاذه.
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  نسأل هلل 
رحمته، إنا لـله وإنا إليه راجعون((.

تضامن سفارة قطر

تقدمت دولة قطر بالتعازي في 
وفاة ريان، عبر حساب السفارة 
القطرية في الرباط، التي كتبت: 
))تعازينا الحارة لوالدي الطفل 
ريان وألسرته وللشعب املغربي، 
التي  الجبارة  الجهود  كل  رغم 

تبذلها السلطات املغربية((.
القطري  الــشــعــب  عــبــر  كــمــا 
الطفل،  أســرة  مع  تضامنه  عن 
الشخصيات  من  العديد  ونشر 
تغريدات  والفنانن  القطرية، 
مع  تضامنهم  عن  فيها  عبروا 

املغاربة.

يان  االتحاد األوروبي يعزي في ر
بالرباط،  ريان، عبر سفيرته  الطفل  بتعزية ألسرة  األوروبي  االتحاد  تقدم 
باتريسيا بيالر لومبارت، التي تقدمت بأحر التعازي إلى أسرة الطفل وكافة 
املغاربة، وكتبت في تغريدتها على »تويتر«: ))أقدم التعازي الحارة لوالدي 
الصغير ريان ولكل املغاربة، تضامنكم وتعبئتكم مع فرق اإلنقاذ أمر يستحق 

االحترام. ارقد بسالم أيها الصغير ريان((.
بدوره كتب لويس ميغيل بوينو، الناطق الرسمي باسم االتحاد األوروبي 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تغريدة عبر من خاللها عن تضامنه 

مع الطفل ريان العالق في بئر بمنطقة تمروت ضواحي شفشاون.

مصـر تقـدم المـواساة والدعـم للمـغرب
 6 األحــد  يوم  املصرية،  الخارجية  ــوزارة  ل بيان  حسب 
العربية، عن خالص  ))أعربت جمهورية مصر  فقد  فبراير: 
الشقيقة،  املغربية  للمملكة  مواساتها  وصــادق  تعازيها 
حكومة وشعبا، ولذوي الطفل ريان، الذي وافته املنية مساء 
أمس، على الرغم مما بذلته السلطات املغربية الشقيقة من 

وأكدت على  إنقاذه((  جهود حثيثة وُمضنية في محاوالت 
األليم،  املُصاب  هذا  في  الشقيق  للمغرب  الكامل  ))دعمها 
مدار  على  ينقطع  لم  عامليا  إنسانيا  تضامنا  عكس  الذي 
األيام املاضية، داعية املولى عز وجل أن ُيلهم والديه وذويه 

الصبر والسلوان((.

بالـمغاربة يشــيد  الفاتيـكان  بابا 
أعرب بابا الكنيسة 
البابا  الكاثوليكية، 
تأثره  عن  فرنسيس، 
ــل  ــف ــط ــاة ال ــأســ ــ ــم ــ ب
الذي  ــان،  ري املغربي 
عميقة  بئر  فــي  ــع  وق
طيلة  بها  عالقا  وظل 
حن  ــى  ــ إل أيـــــام،   5
هامدة،  جثة  إخراجه 
السبت  ــوم  يـ مــســاء 

املاضي.
وأشــــــــاد الـــبـــابـــا 
فرنسيس، خالل كلمته 

على  املغاربة  بحرص  بالفاتيكان،  بطرس  القديس  ميدان  أمام 
إنقاذ روح الطفل ريان البالغ 5 سنوات، إلى حن تأكد وفاته.

ووصف البابا حرص املغاربة على إنقاذ حياة ريان بـ»األمر 
الحوادث  أخبار  مطالعة  على  الناس  اعتياد  ظل  في  الجميل«، 

املفجعة في اإلعالم.
نرى شعب  أن  الجميل  من  ))كان  إنه  فرنسيس  البابا  وقال 
املغرب برمته وهو يتماسك مع بعضه البعض ألجل إنقاذ الطفل 

ريان((.

تعبر  »اليونسيف« 
يـــها تعاز عــن 

منظمة  عبرت 
املتحدة  ــم  األمـ
لـــلـــطـــفـــولـــة 
ليونسيف«،  »ا
ــن تــعــازيــهــا  عـ

لــعــائــلــة الــطــفــل 
الذي  أورام،  ريــان 

األخــيــرة  أنــفــاســه  داخـــل لفظ 
بجماعة  الواقع  »إغـــران«  دوار  في  بئر 

تمروت بإقليم شفشاون.
وصفته  بما  »الــيــونــســيــف«  ونــوهــت 
جميع  وتعبئة  البطولية«،  بـ»الرحلة 
أيقونة  ــه  ))إن قالت  ما  إلنقاذ  األطــراف 

الطفولة في املغرب وخارجه((.
للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  وقالت 
في بالغ لها: ))إن حدث وفاة الطفل ريان 
بمختلف  املغرب  أن  كيف  بّين  املــحــزن، 
التي  التحديات  مختلف  واجه  املتدخلن، 
قد تمس أطفاله((، واصفة عملية اإلنقاذ 

بـ»امللحمة«.

صالة الغائب في المسجد األقصى
أدى فلسطينيون صالة الغائب في املسجد األقصى على روح 
الطفل املغربي ريان، الذي لقي حتفه داخل بئر عميقة قضى فيها 

5 أيام، وأثار موته حزنا عميقا في مختلف شرائح العالم.
ونشرت وسائل إعالم فلسطينية، فيديو ملجموعة من املصلن 
داخل املسجد األقصى وهم يؤدون الصالة على روح الطفل ريان، 

الذي توفي عن عمر خمس سنوات.
األطفال في غزة  لعدد من  ونشرت حسابات فلسطينية صورا 
وهم يؤدون صالة الغائب على روح ريان، ورفع بعضهم صوره 

معربن عن تضامنهم مع الشعب املغربي.

الجـزائر اهتـمام شعـبي وغـياب رســمي
ــتــواصــل  اهــتــم نــشــطــاء مـــواقـــع ال
الطفل  بمصير  الجزائرين  االجتماعي 
ــوا أكــثــر شعوب  ــان ــان، وك املــغــربــي ريـ

املنطقة نشاطا في هذا الشأن.
ريان«  »أنقذوا  وسم  وكــان 

موقع  توجهات  تصدر  قــد 
االجتماعي  الــتــواصــل 

ــر« فـــي عــدة  ــتـ ــويـ »تـ
منها  ــة  ــي ــرب ع دول 
الـــجـــزائـــر، إضــافــة 
ــارات  واإلمـ مصر  إلــى 

والسعودية.
وقـــالـــت صـــحـــيـــفـــة 
الجزائرية،  »الشروق« 
ســقــوط  ))حـــادثـــة  أن 
الــطــفــل املــغــربــي ريــان 

في  سنوات   5 العمر  من  يبلغ  ــذي  ال
قلوب  هّزت  قد  مترا،   32 عمق  على  بئر 

ومشاعر كل الجزائرين((.
وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن 
األربــعــاء،  صبيحة  منذ  ))الجزائرين 
ــل  ــواص ــت ــع ال ــواقـ ــر مـ ــب ــون ع ــع ــاب ــت ي

إلنقاذ  والتضامن  بالدعاء  االجتماعي، 
منصات  ــصــدر  ت ــذي  ــ ال ــان  ــ ري الــطــفــل 
احتلت  الحادثة  هذه  أن  كما  التواصل، 
املرتبة األولى في »الترند« عبر 

التويتر((.
ــي نــفــس الــســيــاق،  وفـ
ــة  ــفـ ــيـ ــحـ ــت صـ ــ ــ ــالـ ــ ــ قـ
اإلسبانية،  »إلباييس« 
الخالفات  ))رغـــم  أنــه 
السياسية بن املغرب 
والــــجــــزائــــر، فـــإن 
أظهروا  الجزائرين 
مسبوق  غير  تعاطفا 
واملغاربة،  ــان  ري مــع 
التضامن  أن  يظهر  ما 
زال  مــا  الشعبن  بــن 

قائما((.
قبل  مــن  الــرســمــي  التضامن  وغـــاب 
ــم تصدر  ل ــري، حــيــث  ــجــزائ الــنــظــام ال
الرئاسة الجزائرية أي بالغ حول قضية 
أبداه  الذي  الكبير  التعاطف  رغم  ريان، 

الشعب الجزائري.
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السفارة األمريكية  »أنــوال« بشراكة مع  تطلق جمعية 
يف املغرب النسخة الرابعة من برنامج »رواد الغد باملغرب« 
يف املنطقة الشرقية، وهي مبادرة يستفيد فيها املشاركون 
لتحفيز  وتداريب  عمل  حلقات  من  املختارون،  العشرون 
إبداعهم وتزويدهم بجميع األدوات التي يحتاجون إليها 

لتطوير أفكار مشاريعهم االجتماعية.
ــاف، ســتــنــظــم مــســابــقــة لــابــتــكــار  ــطــ ويف نــهــايــة املــ
ــة، إذ  ــويـ االجــتــمــاعــي بــغــيــة مــكــافــأة األفـــكـــار ذات األولـ
اخلبراء  من  فريق  املشاركني  وتأطير  توجيه  سيتولى 
واملدربني، وستتاح لهم فرصة للقاء قادة وشخصيات 

معروفة، الذين سيتبادلون معهم أفكارهم وآراءهم.
 2022 فبراير  و13  و12   11 أيــام  لــقــاء  أول  وسيعقد 
روجتــر،  ســوال  نيتزا  الــســيــدة  بحضور  ــدة،  وجـ مبدينة 

امللحق الثقايف بالسفارة األمريكية يف الرباط.
ــر ثــــاث نــســخ من  ــرت آخــ ــه جــ ــى أنــ ــدر اإلشــــــارة إلــ جتــ
مكناس،  فاس  الذهب،  واد  الداخلة  جهات  يف  البرنامج 

وطنجة تطوان احلسيمة.

5 مجموعات قصصية مغربية في »غاليري األدب« 
جــائــزة  مــن  الــثــانــيــة  ــدورة  ــ ال تنحصر 
القصة  جــنــس  فـــي  األدب«،  »غــالــيــري 
هــذه  وتــحــمــل   ،2022 ســنــة  الــقــصــيــرة 
بعدما  بوزفور،  أحمد  القاص  اسم  الدورة 
العْربي  الكاتب  اسم  األولى  دورتها  حملت 
مشاركات،  سبع  الالئحة  وضمت  بنجلون، 
القصصية  املجموعات  عدد  تجاوز  بعدما 
خمسني  العربي،  املستوى  على  املشاركة، 

مجموعة.
ــقــصــيــرة خمس  ال ــة  ــح ــالئ ال وضــمــت 
»جولة«  هي:  مغربية،  قصصية  مجموعات 
لعهود  لــلــبــيــع«  »أنـــا  ــخــوخــي،  ال ــبــالل  ل
الـــرؤى«  »إغـــارة على حـــدود  الــنــاصــري، 

لنورة  املــاء«  تحت  »مرايا  حــرش،  مليمون 
كتبها  التي  صغيرة«  و»مواجيع  الصديق، 

ياسني كني.
وورد في الالئحة القصيرة لـ»جائزة غاليري 
األدب« عنوانان سوريان، هما: »األنف« لعارف 

الخطيب، و»الجوكر« ملحمد رشو.
املنظمة  الــــدورة،  لــهــذه  ــالغ  ب وحــســب 
قطر،  في  الثقافي«  املغرب  »بيت  من  بدعم 
تتجاوز  املنتقاة  اإلبداعية  »التجارب  فإن 
بكثير ما هو متداول ومنشور من القصص 
على نطاق واسع، مما يجعلنا نفتخر بهذا 
الجنس األدبي املعطاء، وبمستقبله الواعد، 

عكس ما يشاع حول نكوص مفترض«.

»رواد الغد بالمغرب«
 فـي المنــطقة الشــرقية

قصة ترحيل 80 ألف مغربي
 لالشتغـــال فــي منــاجم فـــرنسا

جديد  فرنسي  وثائقي  فيلم  مؤخرا  شــارك 
 ،LA VIE DEVANT NOUS يحمل عنوان
في املهرجان الدولي للبرامج السمعية 
 80 قصة  يحكي  الوثائقية،  البصرية 
أجل  من  باريس  رّحلتهم  مغربي  ألف 
بشمال  الواقعة  املناجم  في  االشتغال 
وسبعينات  ستينات  خــالل  فرنسا 

القرن املاضي.
على  أشــرف  الــذي  الوثائقي  الفيلم 
إخراجه فريدريك الفون، يعود إلى هذه 
اسم  فيها  برز  التي  التاريخية  الفترة 
»فيليكس  السابق  الفرنسي  الجندي 
األمازيغ  السكان  يلقبه  الــذي  ــورا«  م
بـ»تاجر الرقيق«، ويستحضر شهادات 
العديد من العمال املغاربة الذين ُجندوا 

بمناجم الفحم الحجري بفرنسا.
الــفــرنــســيــني،  الــعــمــل  أربــــاب  »إن 
اليد  جلب  أجل  من  املغرب  إلى  لجئوا 
املاضي،  القرن  خمسينات  في  العاملة 
قد  املؤرخني  من  قلة  أن  املفارقة،  لكن 
لشعب  البروليتارية  الفترة  تلك  حللوا 
في  الفـــون  فــريــدريــك  يــقــول  بأكمله«، 
السينمائي، مؤكدا  العمل  لهذا  تقديمه 
تستحق  املغاربة  هــؤالء  »قصص  أن 

الحكي من جديد«.
وأضاف بأن »هذه األحداث التاريخية 
الجماعية  الــذاكــرة  مــن  جــزء  تعكس 
إلى آخر،  ُتنقل من جيل  التي  الفرنسية 
اإلنسانية  القصص  تلك  تركيب  وإعادة 
من شأنه خلق صلة تاريخية جديدة بني 

األجيال املاضية والحالية والقادمة«.

الفرنسي خالل حوار  املخرج  وقال 
أجرته معه إذاعة »فرانس أنتير«، أنه 
»اطلع على حيثيات القصة اإلنسانية 
التي  الفرنسية  لوموند  صحيفة  في 
نشرت صفحتني عن امللف«، مبرزا أن 
البالد  غادروا  مغربي  ألف   80 »نحو 
البحث  قصد  طواعية  عــن  املغربية 
ــرزق، وقــد كــان هــؤالء  ــ ــورد ال عــن مـ
ببواديهم  الفقر  من  يفرون  العمال 
العسكري  دفــع  مــا  وهــو  الجبلية، 
اقتراح  إلى  مــورا،  فيليكس  السابق 
املغربية  السلطات  من  بدعم  الفكرة 
العمال  أخضعت  التي  والفرنسية 

الطبية  ــحــوصــات  ــف ال مـــن  لــحــزمــة 
مناجم  إلــى  ترحيلهم  قبل  الصارمة 

الفحم الحجري بشمال فرنسا«.
ــرج الفـــــــون، أن  ــخــ ــ وأضـــــــاف امل
يمكن  العمال  من  الطويلة  »الطوابير 
باستثناء  ــرق،  ال بتجارة  تذكرنا  أن 
أنهم كانوا متطوعني تماما«، ليوضح 
هو  الفيلم  إلــى  بالنسبة  »املهم  بــأن 
العمال  حكايات  على  الضوء  تسليط 
الشخصية  الــتــقــديــرات  عــن  بــعــيــدا 
حــيــال املــوضــوع، وهــو مــا خلصت 
مقتنعة  كانت  التي  الشهادات  إليه 

االجتماعية«. باختياراتها 

مراكش تكشف أسرارها 
فـــي »ألف حكــاية وحكـــاية« 

العلوي،  للباحث عبد هلل  صدر 
ــؤرخ لــلــحــْلــقــة  ــ كـــتـــاب جـــديـــد يـ
وتطورها،  وأنواعها،  املراكشية، 
منذ  رمــوزهــا  ــرز  وأب وتحوالتها، 
املــغــرب،  استقالل  قبل  مــا  فــتــرة 
حكاية  ــف  أل ــراكــش:  »م بــعــنــوان 
أول  إلــى  تطرق  ــذي  ال وحكاية«، 
»جامع  بحْلقة  نسائي  حــضــور 
اشتغال  وبداية  بمراكش،  الفنا« 
مغربيات بالحلقة في بالد البهجة 

خالل ستينات القرن املاضي.
من الحكي إلى املوسيقى، مرورا 
والتمثيل  ــداوي  ــتـ والـ بــالــعــرافــة 
وعرض  والقمار  واأللعاب  والوعظ 
أدوار  املؤلف  يحصي  الــخــوارق، 
وأسماءها  الفنا«  »جــامــع  ساحة 
الرائدة، ومشاركات بعض األجانب 
فيها، ومن بني ما ذكره املؤلف حول 
بالساحة،  السلطة  رقابة  حضور 
قوله: »إذا ُسِرق أحد الزوار والتجأ 

نقوده  أو  محفظته  فإن  األمن،  إلى 
التي ضاعت منه عن طريق الخداع 
الضبط  نتيجة  بسرعة  تعاد  مثال، 
الــســاحــة، وتغض  فــي  ــروض  ــف امل
السلطة بصرها عن الشكاوى التي 
عن  يتكلم  أحد  فال  تصلها)...(،  لم 
اآلخر ما دام األمر يتعلق بمصلحة 
ــدة، بــقــاء الــســاحــة مــزدهــرة  ــ واح

معنويا وماليا«.
تأسيس  تاريخ  الكتاب  ويتتبع 
بداية  يكون  أن  مرجحا  الساحة، 
أن  ولو  املاضي،  القرن  عشرينات 
بكثير،  أقدم  أنها  يرى  من  »هناك 
حيث  الكتبية،  ساحة  أن  بدليل 
الشهير  الصومعة ومسجدها  تقع 
ــطــني،  ــراب املــشــيــد فـــي عــصــر امل
الكتبة  من  جماعة  وجــود  شهدت 
كان  الذين  والــُوّعــاظ  والحّكائني 

يتحلق الجمهور حولهم«.

البعـد التنمـوي للجـهة في ضـوء المسـتجدات القانـونية
والتنمية  املحلية  لإلدارة  املغربية  املجلة  أصدرت 
»مؤلفات  142 من سلسلة  العدد  )REMALD(، في 
وأعمال جامعية«، مؤلفا تحت عنوان: »البعد التنموي 
للباحث  القانونية«،  املستجدات  ضــوء  في  للجهة 
معاذ الراضي وتقديم الدكتور املصطفى منار، أستاذ 

التعليم العالي بكلية الحقوق بمدينة سال.
ويعالج املؤلف إشكالية التنمية املجالية املوكولة 
برنامج  في  املتمثلة  األدوات  زاويــة  من  للجهات، 
إلعــداد  الجهوية  والتصاميم  الجهوية،  التنمية 
التراب، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية 
الصدارة،  مصدر  بفعل  وذلك  والشاملة،  املندمجة 

للجهات،  املوكولة  الوافرة  االختصاصات  وبفعل 
االستثمار  تحفيز  في  للدولة  شريكا  باعتبارها 
البعد  عمادها  جديدة  ترابية  هندسة  وضع  وفي 
التنموي  النموذج  أبعاد  مع  تماشيا  االقتصادي 

الجديد.
النصوص  بجميع  اإلحاطة  املؤلف  حــاول  وقد 
الجهة في  بها  تنفرد  التي  املكانة  القانونية، مبرزا 
النسق اإلداري الجديد دون إغفال أهمية السياسة 
ببعض  تتميز  التي  الجديدة  الترابية  العمومية 
اعترضت  التي  اإلكراهات  وبعض  الخصوصيات، 

التنزيل التدريجي للجهوية.



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  املــواطــنــن، 
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  ــن  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 
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والدعاية  الكهربائية)..(  الصناعات  بني 

املشاريع  جــل  فشلت  الــكــاذبــة،  الدبلوماسية 

جر  استطاع  ألعاب«  »صانع  وراءهــا  وقف  التي 

يجني  كي  باملاليير  قــروض  إلــى  دولية  أبناك 

الرؤية  سيحجب  مشاريعه  أحد  وكان  املاليني)..(، 

حالت  العليا  التدخالت  لكن  سال،  جهة  من  البحر  عن 

باألمر  املعني  أن  غير  النوع،  هذا  من  مشروع  بناء  دون 

إن  ويقولون  السيادة،  وزارات  بإحدى  التربص  يواصل 

مقربة منه متتلك مفاتيح الوزارة)..(.
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الخــالف  أســرار 

بين أوفقير والدليمي
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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

ريان يا باب اجلنة سقيت منه اليوم عذبا 
ريان يا ابن العاملني نثرت وردا وقضبا !

نعاك ملك سخر ما يف كون لعتقك 
حركت جبال من أجلك اخترقت سحبا !

حتى زبر احلديد ساوت بني الصدفني 
ونفخ يف النار علها للنجاة كانت حطبا !

آريان يا فلذة بذل الغالي والنفيس
والرخيص وكل ما عز عطاء وربا !

ال تبكي أم ريان فقد بكى معك كل 
من يف كون حمل كبدا رطبا !

وال جتزعي على فراق فريان لك 
طيرا سابحا يف الفردوس قربا !

يكفيك فخرا يا بنت مغرب
ها هنا ابنك غدا أسطورة تواصل عجبا !

وكم أم وأب قد عليا بابنهما شرفا 
كما علت عدنان بسيد اخللق نسبا !

ستشهد اجلبال ما سخر لها من أجله 
ما لم يسخر لذهب وماس قبل نقبا !

إنك يف خيمة مجدها بناه ملوك عظام 
يف أرض سارت مبجدها ركبان طربا !

لكنه القضاء إذا حم على امرئ فال
راد له من مشيئة كتابا مؤجال كتبا !

قبل خمس سنوات كتب يف علمه 
بنيان بيت لريان يف جنته قصبا !
ال يرى فيه غير مالئكة الرحمان  

طائفة حوله ال غمة فيه وال نصبا !
لقد نزلت دموعنا شوقا وحزنا 

وعشنا ما عشنا من هول اضطربا !
ومنينا النفوس بأمل ولوال فسحته 

ما استقر عيش وال اهتزت عشبا !
لعمري ما كان لك أن جتزعي وابنك

يف كل قلب وبسمته يف أفق شهبا !
تزين وتضيئ وقفة رجال حتزموا ملا 
صيح وامحمداه ريان يف جب انقلبا !

فكأنها واغة حرب قريتنا وكأنها بريق 
سيوف برقت لثغر ريان فدته حسبا !

وكأن األخبار عمت الدنيا يف حرب على 
جبال قادها ليوث أطلس لم تعرف تعبا !

فرات العني ما لم تراه قبل يف الدنيا 
ولم يصدق ما حتول ليال أضاءه عربا !
ها هو يحيينا من نعشه الصغير شاكرا 

ها هو بيديه للمعزين مواسيا نكبا !
ال جتزعوا عني وال تبكوا رأفة بأمي 

وابتسموا فإنني يف فردوس مرحتبا 
يقبلونني وابتسم لهم ويف اجلنان 

يحلو اللقاء واألرواح تتناجى طربا !
إخواني أخواتي أمهاتي آبائي أجدادي

جداتي يف اإلنسانية كلكم لي أربا!
ال فرق بني عربي وعجمي إال بتقوى 

أراد اهلل لي توحيدكم رابعا رجبا !
سمعت صهيل خيلكم بأذني ها أنذا أرى 

ليوث أطلس انطلقت اجلبال منها هربا !
بني وطني مباذا أفديكم مباذا يا عموم 

قوة وطني رابطت زمهريرا ووقفة تأدبا !
تركتم أفرشتكم وعيالكم ولبيتيم 

نداء سليل رسول ملهمة لكم انتدبا !
كأنكم تدافعون عن تربة وطن وكأن 
سيوفكم من غمودها الحت مضربا !

ريـــــان
وصـــايا

يتـــبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

العدد: 1594 من 11 إلى 17 فبراير 2022

أسماء  املغربية  املطربة  أعلنت 
تسجيل  فــي  رغبتها  عــن  ــزرق،  لـ
بصوتها،  كــامــا  الكريم  ــقــرآن  ال
تاوته  أحكام  تعلمت  أنها  وقالت 
صغيرة،  طفلة  ــي  وه وتــجــويــده 
بعض  هــنــاك  أن  ــى  ــ إل ــرة  مــشــي
الغناء  لسيدة  القليلة  التسجيات 
العربي أم كلثوم، وهي ترتل بعض 
بصوتها،  الحكيم  ــذكــر  ال ــات  آيـ
في  ظهرت  التسجيات  هذه  وأن 
ــار عــلــمــاء ومــشــايــخ  ــب حــضــور ك
يعترض  ــم  ولـ الــشــريــف  ــر  ــ األزه
أحدهم على تاوتها القرآنية، لذلك 
ــددت أســـمـــاء  ــ ــ ش
حماسها  على 
ــل  ــ مـــــن أج
تــســجــيــل 
ــرآن  ــ ــق ــ ال
كاما في 
الــقــريــب 
العاجل.

أسماء لزرق ترغب 
في تسجيل القرآن 

الكريم بصوتها

ساخـــنة مذكرات 
الفنانة التونسية هند صبري ترفض 

التراجع عن هجومها ضد لمجرد
من  الجدل  لتثير  صبري،  هند  التونسية،  الفنانة  عــادت 
وذلك خال  ملجرد،  الفنان سعد  بسبب هجومها ضد  جديد، 
الذي يعرض على شاشة  »تفاعلكم«  حلولها ضيفة ببرنامج 
هجومها  عن  تتراجع  لن  أنها  أكــدت   حيث  »العربية«، 
بقضية  اتهامه  عقب  سنوات  قبل  شنته  الذي  ملجرد  ضد 

اغتصاب في فرنسا.
الذين  الناس  من  »كنت  هند:  كتبت  السياق،  ذات  وفي 

استبعدوا اتهامه األول، لكن التكرار قتل 
استهتر  الشاب  هذا  الشك.. 

وال  وبــجــمــهــوره،  بنفسه 
يستحق أن يكون نجما أو 

قدوة ألحد«.
يذكر أن هند صبري كانت قد 
شنت هجوما شرسا ضد الفنان 
سعد ملجرد، من خال تدوينة 
نشرتها قبل سنوات قليلة، 

وذلـــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
قضائيا  متابعته 
السلطات  قبل  من 

الــفــرنــســيــة 
ــي قــضــايــا  فـ
ــق  ــ ــل ــ ــع ــ ــت ــ ت
»االعتداء  بـ

الجنسي«.

1/2

لـــي«، عــضــو فرقة  ــســة  ــراي »ال خــرجــت 
الرقصات  ومصممة  بــادي«  كيف  »كيف 
الفنانة  متهمة  صمتها  عــن  األمــازيــغــيــة، 
واقتباس  بسرقة  فارس،  ميريام  اللبنانية 
كليب  فيديو  في  اعتمدتها  التي  رقصاتها 
استنكارها  عن  معربة  »معليش«،  أغنيتها 
بموقع  حسابها  عبر  وذلك  التصرف،  لهذا 
»إنستغرام«  والفيديوهات  الصور  تبادل 
تقليدية  كلها  ليست  الحركات  »هذه  قائلة: 
ألنها  عليها  أتعرف  أنــا   ،%  100 بنسبة 
»وظيفتي  قــائــلــة:  وتــابــعــت  ــي«،  ــات ــداع إب
شعبية،  بطريقة  ثقافتنا  ثــراء  تعزيز  هي 

من  راقــصــن  مــن  فرقتي  تتكون 
ولبنان  وتونس  والجزائر  املغرب 
والــســنــغــال، نــقــضــي ســاعــات 
بعضنا  من  التعلم  في  وساعات 
بشكل  تراثنا  الحترام  البعض 

صحيح«.
وأضافت »الرايسة لي«: »أجد 
أنه من غير املقبول التقاط بعض 

األنترنيت  على  هذه  مثل  الحركات 
ألغراض تجارية دون تعويض أو تقييم 

حدث  لقد  الحياة،  ملدى  عما  يمثل  عندما 
األلــف  مــن  تــم نسخنا  أنــه  ــرات  م عــدة  لنا 

لكن  الياء،  إلى 
قبل  مــن  لــيــس 
مشهورة  نجمة 
ميزانية  لديها 
ــف  ــ ــي ــ ــوظ ــ ــت ــ ل
لهذا  فرقتنا 
املقطع ولديها 
ــر  ــب ــة أك ــم ــي ق
بكثير للترويج 
ــلـــن  ــثـ ــمـ ــمـ ــلـ لـ
ــن  ــطـ ــاشـ ــنـ والـ

األمازيغ«.

اتهــام الفــنانة اللــبنانية مــيريام فــارس 
بسرقة رقصات »الرايسة لي«
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1594 من 11 إلى 17 فبراير 2022

»لونوفيل  جــريــدة  نــشــرت  لقد 
تعليقاتها  مجال  في  أوبسيرفاتور« 
التي  األولـــى  املحاكمة  نتائج  على 
انتهت في 19 أكتوبر 1966، استجوابا 
مع أحد املواطنني الجزائريني »الشالل 
أكتوبر   19 عدد  في  نشر  الدين«،  نور 
أن  الــجــزائــري  ــذا  ه فيه  ــر  ذك  ،1966
ذات  إليه  أسر  »لومارشان«  املحامي 
األمــر  ))إن  التالي:  بالتصريح  يــوم 
بنبركة،  املهدي  مع  مبقابلة  يتعلق  ال 
اختطافه،  ــدون  ــري ي املــغــاربــة  ــا  وإمنـ
ــي واســمــه  ــال ــن رج ــد واحـــد م ــوج وي
»فيكون« داخل اللعبة، يجب أن نترك 
أصدقائي  أحد  وهناك  تسير،  األمور 
بكل  علم  على  الشرطة  يف  املسؤولني 
املواتية،  الفرصة  حتني  وعندما  شيء، 
وسنتصرف((،  »فيكون«،  سيخبرني 
التصريح،  ــذا  ه أهمية  ــى  إل إضــافــة 
يتكلم  ال  ــذي  ال املحامي  عــن  الــصــادر 
كثيرا، والذي نظم العملية وأسهم فيها 
دون أن يقف في قفص االتهام، فإن هذا 
التصريح يؤكد الدور املصيري املوكول 

لـ»فيكون«.
ليلة  »فيكون«  احتفل  فقد  وفعال، 
االختطاف،  بحصول   ،1965 أكتوبر   29
له  تصريحات  الشرطة  مصالح  ونقلت 
أدرجت في ملف املحاكمة وفي ملف األمر 
مرتفع  بصوت  قوله  منها  بإحضاره، 
))ال  مرفيي:  جــان  الصحفي  لصديقه 
أوفقير  على  وإمنا  سيحصل،  ماذا  أعرف 
اآلن أن يدفع الثمن املرتفع((، وقد ورد 
شهادات  على  مبنية  غير  ــات  رواي في 
بيت  إلى  توجه  »فيكون«  بأن  قانونية، 
»بوشسيش« حيث كان املهدي محتجزا، 
بأن  املحكمة  أمام  »لوبيز« صرح  أن  إال 
 31 يــوم  تلفونيا  بــه  اتصل  »فــيــكــون« 
قبل  االخــتــطــاف،  بعد  يومني  أكتوبر، 
صديقته  عند  بروكسيل  إلى  يتوجه  أن 
التي صرحت  املمثلة آن ماري كوفيني، 
بأنه  أخبرها  أنه  املحكمة  أمام  بدورها 
))منهمك يف قضية تساوي الذهب، مثل 
قصة  إلى  بذلك  مشيرا  ــو((،  آرك قضية 
الحديث عن  الذي سبق  آركو  الكولونيل 
املخابرات  طــرف  من  اختطافه  ظــروف 

الفرنسية في أملانيا الغربية.
لم  ما  حدث  لباريس،  عودته  وعند 
صديقه  صــرح  فقد  ســره..  أحــد  يفهم 
كان  بأنه  املحكمة،  أمــام  فينو«  »جــان 
بروكسيل،  من  رجوعه  بعد  مهموما 

ــردام، وروتـــــردام )ملـــاذا  ــســت ومـــن أم
ــدن؟(، وأنــه  يــا تــرى كــان فــي هاته املـ
))إن  قائال:  غمه  سبب  لصديقه  شرح 
يف  يــدخــل  أن  يــريــد  ال  »بوشسيش« 
))إن  وأضــاف:  املغاربة((  مع  مشاكل 
ال  املــغــرب  يف  مصالح  لـ»بوشسيش« 
»فينو«  وأضاف  يفقدها((،  أن  يريد 
))إن  املحكمة:  أمــام  تصريحاته  في 
فيكون مغتاظ، ألن املغاربة ال يريدون 
أفال  فــرنــســا((..  يف  ــال  امل يدفعوا  أن 
في  املسجلة  االعترافات  هذه  من  يفهم 
محاضر قاضي البحث »زولينجير« أن 
أيدي  بني  من  اختطف  بنبركة  املهدي 
»بوشسيش«  وأن  وجماعته،  »لوبيز« 
املهدي  إخفاء  في  »فيكون«  مع  شارك 
فيه  الراغبني  مطالبة  في  رغبة  بنبركة 
التي  الجزئية  وهــي  باهظة،  بــأمــوال 
به  أدلــى  الــذي  التصريح  مــع  تلتقي 
اللبنانية  »الحياة«  لجريدة  الدليمي 
نشر  والذي   ،1966 أكتوبر   19 بتاريخ 

في الفصول السابقة؟
الجزئيات،  هاته  في  التعمق  وقبل 
األيــام  فــي  »فــيــكــون«  تحركات  نتابع 
بنبركة،  املهدي  اختطاف  أعقبت  التي 
ينتقل  وأخذ  جنون،  بشبه  أصيب  فقد 
من بيت لبيت، ولكنه استطاع أن ينظم 
مستوى  على  اجتماعا  نونبر   2 يوم 
»لومارشان« بحضور  القمة بينه وبني 
الكوميسير  السياسي،  ــن  األم مدير 
»لومارشان«  بني  الوصل  »كاي«، صلة 
أخبر  ــدمــا  وعــن الــعــلــيــا،  والـــدوائـــر 
بتفاصيل  »كاي«  الكوميسير  »فيكون« 
بنبركة،  للمهدي  حصل  ما  وجزئيات 
باألمر  املعنيني  لــدى  بالتدخل  طالبه 
مليون(،  )مائة  املوعودة  األموال  لدفع 
اعتقال  بدل  »كــاي«  الكوميسير  ولكن 
»فيكون« تركه لحاله، ومنذ ذلك اليوم، 
مع  صحفية  حــرب  في  »فيكون«  دخــل 
الصحفي  إلــى  لجأ  حيث  الــشــرطــة، 
جان دوروكي من مجلة »اإلكسبريس«، 
اإلعالمية  املزايدات  من  مرحلة  ليدخل 
وهي  الفرنسي،  والقضاء  الشرطة  مع 
القضائية  األوساط  جميع  اتفقت  أيام 
يعرف  كــان  »فيكون«  أن  والصحفية 
ولكنه  بنبركة،  املهدي  يوجد  أين  فيها 
يدفع  ملن  إال  باملحل  اإلدالء  يرفض  كان 
»لومارشان«  أن  شك  وال  مليون،  مائة 
الكثيرة  املصالح  من  مصلحة  له  كانت 
األنظار،  عن  »فيكون«  يخفي  جعلته 
االدعاء  وتبعة  إخفائه،  تبعة  ويتحمل 
بأنه ال يعرف عنه شيئا،  القضاة  أمام 
في  بدورها  السينما  أسهمت  أن  إلى 
 30 جلسة  ففي  بنبركة،  املهدي  قضية 
شتنبر 1966، وقفت املمثلة السينمائية 
أرنول،  فرانسواز  املشهورة،  الفرنسية 
))أخفت  بأنها  لتصرح  املحكمة  أمام 
فيكون عندها يف بيتها من يوم 2 نونبر 
1965 إلى يوم 16، وأنه كان على اتصال 
أنه  كما  »لــومــارشــان«،  باحملامي  دائــم 
ألنه  الشوارع،  يف  بحرية  يتفسح  كان 
كان محميا((، ولكن هناك فترة اختفى 
»لومارشان«،  عن  حتى  »فيكون«  فيها 
بيت  فيها  غـــادر  الــتــي  الــفــتــرة  ــي  وه
يتصل  وبدأ  أرنول،  فرانسواز  املمثلة 
صرحت  وقد  تلفونيا،  بـ»لومارشان« 
والدة »فيكون« أمام املحكمة في جلسة 
إليها  أرسل  ابنها  أن   ،1966 نونبر   8

مالبسه،  بها  حقيبة  يطلب  مــرســوال 
وطلب منها أن تسلمها ملكتب املحامي 
هذا  مــن  أخطر  إن  بــل  »لــومــارشــان«، 
في  مارفيي،  جان  الصحفي  كشفه  ما 
يناير   24 عــدد  »اإلكسبريس«  مجلة 
العصابة  أفــراد  ))أحــد  أن  من   ،1966
ليونيز«،  »الباند  املشهورة  الدولية 
عرض  »لومارشان«  احملامي  أن  أخبره 
سراح  إلطالق  التدخل  العصابة  على 

»فيكون«  تهريب  مقابل  قادتها  أحد 
»فيكون«  لكن  اجلنوبية((  أمريكا  إلى 
وأسكنته  العصابة  به  اتصلت  عندما 
مخططا  هناك  أن  في  تشكك  عندها، 
ــارشــان«،  ــوم »ل طـــرف  مــن  لتصفيته 
الحد،  هذا  عند  التوقف  ويجب  فهرب، 
الكبار  اإلرهابيني  أحــد  بــأن  للتذكير 
قضية  في  أساسي  دور  له  كــان  ممن 
دافيد«،  »كريستيان  واسمه  بنبركة 
أيضا  هو  هرب  عنه،  الحديث  سيأتي 
وصفت  أن  وسبق  الجنوبية،  ألمريكا 
كيف أنه اعترف هناك بأنه كانت له يد 

في تصفية »فيكون«.
لتركب  إذن،  الكلمات تتجمع  حروف 
العالم  قضى  الــتــي  املــفــيــدة  الجملة 
البحث عنها،  حوالي عشرين سنة في 
بهذا  »فيكون«  عن  الحديث  طال  ولقد 
القضية،  مــفــتــاح  لــكــونــه  اإلســـهـــاب، 
فعال  يشكل  أصبح  موته  بعد  ولكونه 

الحلقة املفقودة.
فيها  أصــبــح  الــتــي  اللحظة  فمنذ 
وحاميه  صديقه  في  يتشكك  »فيكون« 
وانقطع  املوقف،  تغير  »لومارشان«، 
»لــومــارشــان«  وافتقد  االتــصــال  حبل 
بنبركة،  املهدي  إلى  املوصلة  الطريق 
ــأطــراف  ــهــم بــالــنــســبــة ل فــأصــبــح امل
املعنية، هو إسكات »فيكون« وإخفاؤه، 
االتصال  في  املحاوالت  استمرت  لذلك 
به عبر بعض الصحفيني، وفي عدد 21 

قال  »مينوت«،  جريدة  من   1966 يناير 
»فيكون«  أن  مونتالدو،  جان  الصحفي 
))يريد جواز سفر خال من  أنه  أبلغه 
مطبوع  صورته  عليه  وإمنا  كتابة،  كل 
إذن  لم يعد  عليها ختم إدارة األمن((. 
بالتوسط  وال  مليون،  باملائة  يطالب 
يريد  وإنما  األموال،  لدفع  املعنيني  مع 
الهروب.. فقد حصل بالتأكيد ما جعله 
املهدي  ترك  ترى  يا  فهل  موقفه..  يغير 

بنبركة مربوطا بالحديد في ركن ما من 
إال في  يفكر  ما، وأصبح ال  أركان بيت 

مصيره هو؟
بالكثير  مزيجا  ــان  ك خــوفــه  ولــكــن 
جديدة  مرحلة  دخــل  فقد  جنونه،  من 
يعقد  وأخذ  األمن،  لرجال  التحدي  من 
ثم  الــشــوارع،  في  الصحفية  الندوات 
1965، شوهد  27 دجنبر  يختفي، وفي 
في  ديستيل  ساشا  املغني  على  يتفرج 
مصوري  استدعى  كما  »األوملــبــيــا«، 
مجلة »باري ماتش« لتصويره يوم 14 
يناير 1966 تحت نوافذ قاضي البحث، 
دخــول  ولكن  »بــوفــيــي«،  الكوميسير 
املــزايــدات  من  املرحلة  هــذه  »فيكون« 
الصحافة  بــإخــراج  عجلت  املخبولة، 
ألنيابها، فسارعت مجلة »اإلكسبريس« 
تحقيق  بنشر   ،1966 يناير   10 يــوم 
سبق له أن سلمه لها في إطار مزايداته 
مقتل  »شهدت  وعنوانه:  املغاربة،  مع 
ــعــرض أطلق  بــنــبــركــة«، وفــي هــذا ال
»فيكون« العنان ملخيلته، وقدم أوصافا 
بعيدة كل البعد عن الواقع، كان لنشرها 
بالغ على نفسيته، فخاف، وسارع  أثر 
إلى توجيه تكذيب بخط يده إلى جريدة 
ــى جريدة  إل »كــومــبــا« وتــكــذيــب آخــر 
يناير   14 يوم  نشرت  التي  »مينوت« 
1966 صورة لخط يده وهو يكتب »إن 
ولكن  ادعاء«،  مجرد  اإلكسبريس  كالم 
وضع  »اإلكسبريس«  مجلة  نشرته  ما 

االختيار  أمـــام  الفرنسية  الحكومة 
ــان ال بـــد مـــن إســكــات  ــك ــصــعــب، ف ال
ال  الشرطة  بينما  باعتقاله؟  »فيكون« 
تعدم املعلومات التامة عن كل تحركاته، 
أو بوسائل أخرى من النوع الذي يبرئ 
ساحة املحامي »لومارشان«؟ أما بشأن 
»روجــي  صــرح  فقد  األول،  االحتمال 
املجلس  أمــام  الداخلية،  ــر  وزي فــري« 
))الشرطة كانت  الوطني الفرنسي أن 
حتركات  تراقب   1966 يناير   8 منذ 
عنوان  يف  سكناه  وتــعــرف  »فــيــكــون«، 
تراقب  وأنها  ريــنــود«،  »دي  ــاق  زق  14
»فيكون«  وسمع  نــهــار((،  ليل  سكناه 
عن  البحث  إلى  فسارع  التصريح  هذا 
زقاق   26« في  شقة  وأجر  آخر  مسكن 
األولــى  لشقته  وراح  لــيــمــارونــيــي«، 
يناير   17 اليوم  وكــان  حقائبه  ليجهز 
»كريستيان  صديقه  مع  فاتفق   ،1966
في  ــده  ــن ع ــي  ــأت ي أن  عــلــى  دوكـــــرو« 
ولكن  حقائبه،  لحمل  ليال  العاشرة 
»فيكون«  ــأن  ب يفاجأ  الــصــديــق  ــذا  ه
الشقة  لتأجير  اسمه  استعمل  إنما 
اسمه  آخر  بشخص  فيتصل  الجديدة، 
»كريستيان مونوري« ويسلمه مليوني 
ليال  يأتي  أن  أمل  على  وديعة  سنتيم 
حتى  الصحافيني  بمحضر  لترحيله 
ولكن  الداخلية،  لوزير  تحديه  يسجل 
عندما  مونوري«  »كريستيان  صديقه 
ــده مقتوال  »فــيــكــون« وجـ دخــل شــقــة 
الفرنسي  املثل  إن  يديه.  بني  ومسدس 
ثالث،  من  لهما  البد  اثنني  عن  يتحدث 
الجديدة  شقته  »فيكون«  أجــر  وفعال 
من  وطلب  دوكــرو«،  »كريستيان  باسم 
الرحيل هو  ثان مساعدته على  صديق 
يا  هناك  فهل  مونوري«..  »كريستيان 
ترى كريستيان ثالث؟ طبعا، فقد سبق 
»كريستيان  اإلرهابي  عن  تحدثت  أن 
ــذي اعــتــقــل فــي أمــريــكــا  ــ ــد«، ال ــيـ دافـ
بعد،  مــن  طويلة  ســنــوات  الجنوبية 

وصرح أنه هو الذي اغتال »فيكون«.
كان  بالتأكيد  »فيكون«  مــوت  لكن 
قضية  فــي  للحقيقة  مباشرا  اغتياال 
اغتياال  كــان  وربــمــا  بنبركة،  املــهــدي 
وربما:  بنبركة،  املهدي  موت  عنه  نتج 
الشك  من  الكثير  يعني  عربي  تعبير 
أن  هــي  الحقيقة  ولــكــن  واملــغــالــطــة، 
باالستعمال  خليق  غير  »ربما«  تعبير 
وارتباطها  »فيكون«  ــاة  وف حالة  في 
ــاة املــهــدي بــنــبــركــة.. لــقــد قضى  بــوف
بنبركة،  املهدي  اختطاف  عن  املسؤول 
ــطــوان لــوبــيــز«، ســت ســنــوات في  »أن
 ،1972 سنة  خــروجــه  وبعد  السجن، 
عدد  ســوار«  »فــرانــس  لجريدة  صــرح 
فاتح جوان 1972، بعد التفكير الطويل 
وراء القضبان، وبعد استخالص العبر 
إلى  اضطر  أن  وبعد  جرى،  ما  كل  من 
لكي  شنباته  وإطـــالق  شــعــره  إنــبــات 
»ج.  للصحفي  صرح  املجتمع،  ينساه 
معرفة  ))تريد  بقوله:  جوناس«  ج. 
اختطفه  رمبــا  لبنبركة..  حصل  مــا 
مختطفيه  ــدي  أي بــني  مــن  »فــيــكــون« 
األولني.. وأراد مساومته وبيعه بقيمة 
هناك  كانت  ورمبا  مليون..  خمسمائة 
اآلن  يوجد  بنبركة  فاملهدي  أغــالط، 
املخابئ  إحدى  يف  مقيدا  ميتا..  رمبا.. 

التي وضعه فيها »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«.

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم
مصطفى العلوي

األسئــلة  الموجــهة  للمهــدي34الحلـقــة

اختطــاف بنربكــة من يــد خمتــطفيه..

مدير األمن السيــاسي، 
»كاي«  الكوميسير 

الذي اتضح أنه كان يعرف 
الحقــــيقة كـــل 


