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لم يعد المغرب 
يتردد في 

مهاجمة الدول 
المعادية لقضيته 

الوطنية في أوروبا، بما 
في ذلك دول عظمى 

مثل ألمانيا، حيث أعلنت 
الحكومة المغربية مؤخرا 

عن استدعاء السفيرة 
المغربية في برلين 

للتشاور، والتشاور في 
اللغة الدبلوماسية 
طريقة للتعبير عن 

الغضب، بعد أن تأكد 
تورط األجهزة األلمانية 

في تسريب معطيات 
حول جرائم إرهابية 

قدمتها األجهزة المغربية 
لنظيرتها.. كما لم يتردد 

المغرب في توجيه عتاب 
شديد اللهجة للسلطات 

اإلسبانية التي استقبلت 
العدو رقم واحد في 

قضيته الوطنية، بدعوى 
وجود دوافع إنسانية.. 
كل هذه الوقائع تؤكد 
أن »طرح الضامة« بين 

المغرب والبلدان األوروبية 
وعلى رأسها ألمانيا 

وإسبانيا، لن يفهم اآلن.. 
حتى إشعار آخر.

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور«

  

سري

الصديق  صــديــق  بلحاج،  علي  ــم  اس ــاد  ع
املقرب)...( ليظهر يف سوق االنتخابات، حيث 
الدستوري،  االحتــاد  حزب  من  مصادر  تقول 
رابطة  حلزب  السابق  الرئيس  مع  نسقت  أنها 
األصالة  حزب  تأسيس  يف  ساهم  الذي  احلريات، 
واملعاصرة، ليدخل غمار املنافسة على ظهر »حصان« 

بدل »تراكتور«.
وكان بلحاج قد تراجع للوراء إبان اندالع الصراع 
انتهى  الذي  واملعاصرة،  األصالة  حزب  أعضاء  بني 

باستقالة إلياس العماري من األمانة العامة. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تركيا »تـتطاول« على لجنة تحت األضواء
القدس بالتزامن مع أزمـة األقـصى نهاية مجلس الوصاية وظهور تحليل إخباري3

مؤشرات مغرب الحسن الثـالث 14

الضائعةملف الحقيقة  تاريخ العالقات السرية بين 
البوليساريو وموريتانيا جبهة 

عندما توقعت المخابرات األمريكية 
سقوط نظام الحسن الثاني 628
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كـواليـس األخبــار

العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021

التوفيق يطلق 
دروس الوعظ 

واإلرشاد من السجن
الرباط. األسبوع

ــر لــلــمــنــدوبــيــة  ــري ــق ــشــف ت ك
عن  السجون،  إلدارة  السامية 
ــاء ألنــشــطــة  ــســجــن خـــضـــوع ال
وحفظ  واإلرشاد  بالوعظ  تتعلق 
القرآن الكريم بشراكة مع وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية.
أن  املندوبية،  تقرير  وأبـــرز 
ألفا   24 منه  استفاد  البرنامج 
و590 سجينا خالل سنة 2020، 
ــوعــظ  ال دروس  بـــن  ــنــوعــت  ت
مسابقات  وتنظيم  ــاد،  ــ واإلرش
 4 من  أزيــد  فيها  تبارى  دينية 

آالف سجن.
بــرنــامــج  أن  الــتــقــريــر  وأكـــد 
السنة  ــالل  خ ــرف  ع املصالحة 
ــم الـــــدورة  ــظــي ــن ــة، ت ــيـ ــاضـ املـ

بمشاركة  السادسة 
على  معتقال   32
التطرف  خلفية 

واإلرهاب، حيث 
منهم  اســتــفــاد 
من  سجينا   14

العفو امللكي.

بقلــم               الطيب العلوي

الّضــامة« »طــرح 
 غير مفهـوم

بعد أن أعلن املغرب، بداية شهر مارس املنصرم، 
االتحادية  أملانيا  جمهورية  سفارة  مع  عالقاته  قطع 
واملؤسسات  التعاون  هيئات  جميع  ومع  بالرباط، 
فقط  املشيرة  بوريطة  مراسلة  عبر  لها،  التابعة 
وبعد  مصيرية«،  قضايا  تهم  عميقة  »خالفات  إلى 
إلى  أحــد  يتوصل  لــم  وتخميمة«،  تخميمة  ــف  »أل
يقول  وكما  أنها،  الجميع  ظن  حتى  اللغز)...(،  فك 
الشاب  الجنسية)...(،  املغربي  األصــل  الجزائري 
خالد: »غير زعفة وفايتة«.. إال أن »ترمضينة« املغرب 
األوضاع  أن  خاللها  من  تبن  برلن،  ُتجاه  األخيرة 

ليست كذلك..
لم تمض سوى شهرين على الغضبة)...( األولى، 
وبعد أن تالها توضيح من الخارجية األملانية، على 
مع  الطيبة  العالقات  يعرقل  سبب  »أي  ترى  ال  أنها 
املغرب«، جاء رد املغرب في هذا الشهر الكريم)...(، 
على شكل فعلي أكثر مما هو شفوي)...(، مشيرا إلى 
ْبَرة«، في خطوة أكثر تصعيدا، باستدعائه  مكان »الدَّ
إطار  وفي  برلن،  في  لسفيرته  املــرة)...(  هذه  علنا 
السلبي لألملان بشأن  أكثر وضوحا، عنوانه املوقف 
في  العدائي  الطابع  ذي  املغربية،  الصحراء  قضية 
اعترف  ــذي  ال األمريكي  الرئاسي  اإلعــالن  أعــقــاب 

بسيادة املغرب على صحرائه.
واضح ومفهوم.. إال أن ظروف وتسلسل األحداث 
الطرف  فيه  الرأي، حيث يرى  املغاربة في  يوّحد  لم 
َرْتُه األمور  األول شكال من أشكال الحكمة، والثاني َذكَّ
وتبّنوها  عليها،  ترعرعوا  التي  »الّضامة«،  بلعبة 
كل  من  استنتج  فقد  الثالث،  أما  كبروا)...(،  بعدما 

هذا، نوعا من »الترمضن«.
ــذه  ــي ه ــرون فـ ــ ــيـــة«، يـ ــنـ ــاب »حـــســـن الـ ــحـ أصـ
لم  الذي  للمغرب،  الجديدة  الخارجية  االستراتيجية 
وعبسته  استيائه  إبــداء  في  ثانية  ولو  يتردد  يعد 
قوتها  كانت  كيفما  في حقه،  دولة تخطئ  أول  ُتجاه 
وعظمتها، نوعا من االقتداء بسلوك رسول هلل ُتجاه 
الزعماء  كبار  يحاور  »ص«  النبي  كان  حيث  الُعُند، 
مبينا لهم حقيقة اإلسالم، فجاءه رجل وأراد مقاطعة 
ومع  واللباقة  األدب  مع  يتنافى  بما  وتكلم  حديثه، 
يجبه  لم  »ص«  النبي  كان  وإذا  الحال،  يقتضيه  ما 
في شيء، فقد أصاب، بنزول قوله تعالى في القرآن: 
واملعاني  الغنية،  الِحكم  ذات  وتــولــى((،  ))عبس 

الالمحدودة)...(.
أما من لم يفقه شيئا، فقد قارن الوضع بـ»طرح من 
اللعبة التي دخلت املغرب وانتشرت  الّضامة«.. تلك 
املقاربة  أن  إال  ومقاهيه،  وبيوته  وأزقته  أحيائه  في 
هنا جاءت على شكل صيغة جديدة من اللعبة، حيث 
أن اللعبة األصلية ال تتعدى أبدا العبن، إال أنه في 
حالتنا، بدأنا نعاين مغربا يواجه خصمن في طرح 
واحد، بن األملان وبالهاتهم في رفع األعالم املفبركة 
واحــتــضــان كــل مــعــارض لــلــنــظــام)...(، واإلســبــان 
ليبقى  املُستعارة..  األسماء  في توزيع  وتفاهاتهم 
في  هاته  املغرب  شجاعة  كانت  إن  يعلم  وحده  هلل 
»اللعب«، قد اكتسبها بمقتضى الظلم الذي يتعرض 
البطل  ثقة ومساندة  أنها جاءت بعدما كسب  أم  له، 

العاملي في اللعب)...(.
أما مناصري فكرة »الترمضن«، ومن باب التوضيح، 
التي  الــقــرارات  نوعية  في  »الترمضينة«  يــرون  فال 
الخارجية  السياسة  في  وال  مؤخرا،  املغرب  يتخذها 
ــات خــروج  أوقـ فــي  وإنــمــا  ينهجها،  الــتــي  الــجــديــدة 
القرارات عن وزارة الخارجية، والساعات املتأخرة من 
كل  ينتظرون  محرريها  وكأن  البيانات،  لتوقيع  الليل 
مساء أن يؤذن آذان املغرب، وأن يذهب الظمأ، وتبتل 
أن  غير  النشر..  قبل  والــقــهــوة)...(،  باملاء،  العروق 
تبادل  بعد  منعدما،  األخير، صار صوتهم  الطرف  هذا 

التهاني بمناسبة العيد.. فعيدكم مبارك سعيد.

الرباط. األسبوع

لحزب  لعام  األمن  العنصر،  امحند  سكت 
الحركة الشعبية طويال قبل أن يعلن مؤخرا 
املتابعن  »تــرشــيــح  ــم  دع على  حــزبــه  ــزم  ع
الشعبية،  الحركة  زعيم  أكد  كما  قضائيا«، 
ال  القضاء  أمام  املتابعن  املرشحن  دعم  أن 
وفي  إدانتهم،  تتم  لم  ما  له  مانع  أي  يوجد 
أن يضيف مبررا ال  نافذة، قبل  غياب عقوبة 
ضرورة  وهو  العملية،  الناحية  من  له  قيمة 
أثناء  جنايات  في  تورطوا  من  بن  التمييز 

تدبير الشأن العام، ومن وقعوا في اختالالت 
وسوء تدبير.

فحزب  العجب،  بطل  السبب  ظهر  وإذا 
العنصر،  حسب  يسعى،  الشعبية  الحركة 
إلى العودة بقوة للمشهد السياسي من خالل 
إحدى الرتب الثالثة األولى، ما يعني ضرورة 
وبالتالي،  االنتخابية،  الدوائر  كل  تغطية 
املرشحن،  على  الــرقــابــة  حــظــوظ  تقليص 
فضال عن كون التوسيع يفرض ال محالة عدم 
السابقة،  االنتخابات  رمــوز  عن  االستغناء 
اتهامات، ورغم وجود  رغم تورطهم في عدة 

مساطر جارية في حقهم)...(.
في وقت  الشعبية،  الحركة  كان حزب  وقد 
العنصر  لكن  بأعيانه،  قويا  ــات،  األوقـ من 
الفقيه  مؤسسة  على  ضيفا  حل  عندما  أكد 

سرقة  ظــاهــرة  تنامي  مــؤخــرا،  التطواني، 
أن  بمجرد  األحــزاب  تتسابق  حيث  األعيان، 
تلوح االنتخابات في األفق، للتفاوض مع من 
بإمكانهم الفوز بسهولة، يقول العنصر، الذي 
يوجد في حزبه مثل أحزاب أخرى، منتخبون 
رئيس  رأســهــم  وعــلــى  قضائيا،  متابعون 
الذي  مبديع،  محمد  بن صالح،  الفقيه  بلدية 
الفرقة  طرف  من  مؤخرا  إليه  االستماع  تم 
أحيلت  أن  بعد  القضائية،  للشرطة  الوطنية 
عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة 
خروقات  عدة  البيضاء،  بالدار  االستئناف 
الداخلية،  لوزارة  العامة  املفتشية  سجلتها 
واملجلس األعلى للحسابات، إثر شكاية تقدم 
سطات  البيضاء  للدار  الجهوي  الفرع  بها 

للجمعية املغربية لحماية املال العام)...(.

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma
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الجيش المغربي يتوصل بطائرات »الدرون« الصينية

الرباط. األسبوع

عززت القوات املسلحة امللكية 
الجوية،  العسكرية  قــدراتــهــا 
مع  صفقة  املغرب  أبــرم  بعدما 
ــل الــحــصــول على  الــصــن، ألج
طائرات Wing Loong 2 بدون 

طيار.
»ديفونس  مــوقــع  وكــشــف 
املغرب سيحصل  أن  -عرب«، 
هذه  مــن  صنف  على  قريبا 
بعدما  الدفاعية،  الطائرات 
العسكريون  الضباط  أنهى 
على  تــدريــبــاتــهــم  ــة  ــغــارب امل

من  الصنف  هــذا  استخدام 
الصن  في  اآللية  الطائرات 

الشعبية.
املغرب  حصل  أن  وسبق 
عــلــى الــنــســخــة األولــــى من 

 ،»Wing Loong1« طائرات 
اإلمــارات  من  تسلمها  بعدما 
العربية، وذلك في إطار خلق 
طائرات  من  متنوع  أسطول 

التوفيق»الدرون«.

تهافت األحزاب على 
المتهمين  ترشيح 

لالنتخابات  بالفساد 

هل هو توفير الغطاء 
لإلفالت من العقاب ؟

العنصر مبديع

تهنئة 



تحت األضواء
3 العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021من 24 إلى 30 دجنبر 2020

كـواليـس األخبــار

ما خفي

الرباط. األسبوع

حاولت تركيا في األيام األخيرة، 
الشرس  املدافع  بمظهر  الظهور 
خــال  مــن  الفلسطينيني،  عــن 
مجموعة  مــع  اتــصــاالت  سلسلة 
من البلدان لحشد ما سمته »دعم 
العاقات  أن  ورغـــم  الــقــضــيــة«، 
معروفة،  اإلسرائيلية  التركية 
مندوب  أن  التاريخ  يسجل  حيث 
املتحدة  األمم  منظمة  لدى  أنقرة 
امتنع  والثقافة،  والعلوم  للتربية 
مشروع  لصالح  التصويت  عــن 
لسحب  املــنــظــمــة  تــبــنــتــه  ــرار  ــ ق
مدينة  عن  اإلسرائيلية  السيادة 
منذ  املحتلة  الشرقية  ــقــدس  ال
تصريحات  عن  فضا   ،1967 عام 
دائما  فيها  يؤكد  التي  أردوغــان، 
ــة عــاقــات  ــام ــي إق ــن رغــبــتــه ف ع
ما  االحــتــال،  سلطة  مــع  أفضل 
يجعل انتقاده إلسرائيل أقرب إلى 

االبتزاز.
ــتــركــيــة،  ــر املــــنــــاورات ال ــ آخ
باشرتها  الــتــي  التحركات  هــي 
ملحاولة  التركية،  الدبلوماسية 
في  الــفــضــل  كصاحبة  الــظــهــور 
للجنة  ــمــاع  اجــت ــى  إلـ الـــدعـــوة 

يترأسها  التي  الشريف  القدس 
والتي  السادس،  محمد  امللك 

بتوصية  تاريخيا  تأسست 
ورئيسها  مؤسسها  مــن 
ــراحــل  ــك ال ــق، املــل ــســاب ال
بالتزامن  الثاني،  الحسن 
اإلسرائيلي  التصعيد  مع 
فــــي الــــقــــدس فــــي حــق 

الفلسطينيني.
ولم تعد األخبار القادمة من 

االطمئنان،  فلسطني تبعث على 
املتحدث  أعــلــن  حــيــث 

وزارة  بـــــاســـــم 
التابعة  الــصــحــة 
حماس،  لحركة 

ــن  عــشــري أن 
شـــخـــصـــا 

قتلوا وأصيب 65 آخرون بجروح، 
مستشفى  إلــى  منهم  عــدد  ونقل 
بيت حانون في شمال قطاع غزة، 
عن  أخــرى  مــصــادر  أعلنت  فيما 
مقتل تسعة فلسطينيني على األقل 
في  وقيادي  أطفال  ثاثة  بينهم 
حركة حماس، وكانت هذه حصيلة 
الجيش  ــد  أك بعدما  فقط  أولــيــة 
اإلسرائيلي أنه شن ضربات جوية 
مستهدفا  الــقــطــاع  شــمــال  عــلــى 
املتحدث  في حماس، وقال  قياديا 
ــي،  ــل ــي ــجــيــش اإلســرائ بــاســم ال
»ساح  أن  كونريكوس،  جوناثان 
بمهاجمة  بدأ  اإلسرائيلي  الجو 
هجمات  على  حماس، ردا  مواقع 
املنطقة  من  صاروخية انطلقت 

الساحلية الفلسطينية«.
للجنة  رئيسا  بصفته  املغرب 
ــة  الـــقـــدس، لــم يــتــردد فــي إدانـ
حيث  األرض،  عــلــى  املــعــطــيــات 
الخارجية  الشؤون  وزارة  قالت 
والــتــعــاون اإلفــريــقــي واملــغــاربــة 
اململكة  ))إن  بالخارج:  املقيمني 
املــغــربــيــة تــابــعــت بــقــلــق بــالــغ، 
في  املتواترة  العنيفة  األحـــداث 
املسجد  ــي  وف الــشــريــف  الــقــدس 
في  الــوزارة،  وأكــدت  األقصى((، 
املغربية  ))اململكة  أن  لها،  باغ 
التي يرأس عاهلها امللك 
السادس  محمد 
القدس،  لجنة 
هــذه  تعتبر 
ت  كا النتها ا
عـــــــمـــــــا 
مــرفــوضــا 
ومـــــــــــــن 
أن  شأنها 
تـــزيـــد مــن 
حــــــدة 

أن  معتبرة  واالحتقان((،  التوتر 
الجانب،  األحادية  ))اإلجـــراءات 
ــل، وتـــدعـــو  ــحــ ــ ــي ال ــ ــســت ه ــي ل
ــرام  واحــت ــحــوار  ال تغليب  إلـــى 
الحقوق((، مؤكدة على ))ضرورة 
الخاص  الــوضــع  على  الــحــفــاظ 
الطابع  وحماية  الــقــدس  ملدينة 
اإلسامي للمدينة وحرمة املسجد 

األقصى املبارك((.
ــغــرب  امل طـــالـــب  إذن،  هـــكـــذا 
األقصى،  املسجد  هيبة  باحترام 
انطلقت  التي  تركيا  مبادرة  لكن 
مؤخرا، هي أقرب إلى التشويش، 
لتركيا  الدعاية  استهدفت  حيث 
مــبــادرة  ــي  ف الــفــضــل  كصاحبة 
ــقــدس،  ال للجنة  اجــتــمــاع  عــقــد 
))إن  التركية:  املــواقــع  وقــالــت 
مولود  التركي،  الخارجية  وزيــر 
جاويش أوغلو، تباحث مع األمني 
اإلسامي  التعاون  ملنظمة  العام 
يوسف العثيمني، حول الخطوات 
اجتماع  لعقد  اتــخــاذهــا  املــزمــع 
املجتمع  وحــث  ــقــدس،  ال للجنة 
املتحدة،  األمــم  فيه  بما  الــدولــي 
نقلته  ما  حسب  التحرك((،  على 
مصادر  عن  ــاضــول«  »األن وكالة 

دبلوماسية.
تركيا  ممثل  يتحدث  صفة  بأي 
عن لجنة القدس؟ هذا هو السؤال 
دور  ألن  املتتبعون،  طرحه  الــذي 
الفلسطينية  القضية  في  تركيا 
اإلعــام  وســائــل  ولكن  مــعــروف، 
اإلعام  وسائل  وبعض  التركية، 
املتناقضات  كل  جمعت  الدولية، 
))إن  لــتــقــول:  قصاصاتها  فــي 
الداعم  الواسع  التركي  التحرك 
تصدر  والفلسطينيني،  للقدس 
واإلسامية  العربية  الفعل  ردود 
العــتــداءات  الرافضة  والعاملية، 
على  املـــتـــواصـــلـــة  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ
املسجد  في  واملصلني  املقدسيني 
ــدوان على  ــعـ والـ ــى،  ــص األق
ــرى  ــ قـــطـــاع غـــــزة.. وأج
رجب  التركي  الرئيس 
طــيــب أردوغــــــان عــدة 
اتــصــاالت مــع عــدد من 
ــني،  ــســؤول الـــقـــادة وامل

خالها  أكــد  ــني،  ــن اإلث يــوم  منذ 
على ضـــرورة وقــف االعــتــداءات 
خطوات  وبــحــث  اإلســرائــيــلــيــة، 
حشد موقف عربي ودولي ضدها، 
قطر،  أمير  االتــصــاالت  وشملت 
ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
هلل  عــبــد  املــلــك  األردن  ــل  ــاه وع
الفلسطيني  والرئيس  الثاني، 
الكويت  وأمير  عباس،  محمود 
الجابر  األحــمــد  ــواف  نـ الشيخ 
األندونيسي  والرئيس  الصباح، 
املكتب  ورئيس  ويــدودو،  جوكو 
ــاس«  ــم الــســيــاســي لــحــركــة »ح
ما  حسب  هــنــيــة..((  إسماعيل 
التي  »األناضول«،  وكالة  أعلنته 
الخارجية  وزيــر  أن  أيضا  أكــدت 
التركي بحث خال اتصال هاتفي 
التعاون  ملنظمة  العام  األمني  مع 
العثيمني،  يــوســف  اإلســـامـــي، 
لعقد  اتخاذها  املزمع  الخطوات 

اجتماع للجنة القدس.
لجميع  طبلت  التركية،  الوكاالت 
البيانات،  تستعرض  وهي  الــدول 
املــواقــف  إلـــى  اإلشــــارة  متجنبة 
املغربية، علما أن الحكومة املغربية 
للتحركات  إدانـــة  بــيــان  أصـــدرت 
ما  وهــو  القدس،  في  اإلسرائيلية 
األغلبية  فـــرق  ــع  م أيــضــا  حــصــل 
الــنــواب،  مجلس  فــي  واملــعــارضــة 
الغاية من  الذي يطرح سؤال  األمر 
هذا »التعتيم«، وال تظهر مؤشرات 
من  إال  بجاء  التركية  التحركات 
يكفي  إذ  املعارضة،  خطاب  خــال 
جاويش  داوود  طلبه  فيما  التأمل 
عبر  ــاده،  بـ معارضة  مــن  أوغــلــو 
رئيس  دعــوة  أولها  خطوات،  عدة 
للجنة  عاجل  الجتماع  الجمهورية 
التعاون  ملنظمة  التابعة  الــقــدس 
ــتــواصــل مــع ملك  اإلســـامـــي، وال
بصفته  الــســادس،  محمد  املــغــرب 
هذه  لتكون  اللجنة،  لهذه  رئيسا 
مشتركة ضد  مقاومة  نقطة  اللجنة 
االحتال اإلسرائيلي، وهو ما يعني 
القديمة  »التحرشات«  بعث  عمليا، 
املغرب  ربــط  التي  القدس،  بلجنة 
جزء من عملها، بدل أن يبقى كاما، 

بوكالة »بيت مال القدس«.

هناك من يناقش إلغاء معاشات 
إللغاء  يدعو  من  وهناك  البرملانيني 
لكن  السابقني،  ــوزراء  ــ ال معاشات 
التربية  وزير  أمزازي،  سعيد  الوزير 
والبحث  املهني  والتكوين  الوطنية 
طريقة  فــي  املــثــال  أعــطــى  العلمي، 
العمل الحكومي »املجدي«، بحصوله 
جامعة  أمناء  مجلس  عضوية  على 
بقرار  أبوظبي،  في  الخامس  محمد 
من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد 

آل نهيان.

الـــدار،  بــحــال  بحالها  »الغابة 
عبارة  النار«..  بسبب  تضيع  حــرام 
أطلقها الفنان عمر السيد إبان حملة 
سابقة للحفاظ على التراث الغابوي، 
إلى  املــرة  هذه  انتقلت  الحملة  لكن 
الفاحة، ولم  البيئة في وزارة  قطاع 
اختفت  بل  فقط،  السيد  عمر  يختف 

معه عدة أشياء ومعطيات)...(.

الخارجية  وزيـــر  مطالبة  بين 
ناصر بوريطة برد مقنع من الحكومة 
اإلسبانية حول واقعة استقبال زعيم 
مستشفياتها،  بإحدى  البوليساريو 
املغربية  السفيرة  استدعاء  وبــني 
عدائية  مــواقــف  بسبب  أملانيا  فــي 
»معادلة  تغير  وبعد  املغرب،  تجاه 
يتساءل  االستراتيجية«،  الحسابات 
من  للمغرب  سيبقى  كم  املتتبعون: 
السير  إذا واصل  أوروبا  صديق في 
على نفس النهج، أم أن بوريطة يعلم 

ما ال يعلمه املغاربة)...(.

ــة  األصــال ــزب  حـ ــوز  ــ رم تاهت 
بني  القديمة،  نسخته  في  واملعاصرة 
االستقطابات والدعوات املقترحة من 
االشتراكي  االتحاد  هما  قبل حزبني، 
الدستوري، وبني من يقول  واالتحاد 
أن حزب »الحصان« جاء دوره، وبني 
استمرار  مقابل  انتهى  أنه  يقول  من 
توزعت  االشــتــراكــي،  االتــحــاد  دور 
ــارات، واملــهــم هــو مــغــادرة  ــي ــت االخ
اللطيف  عبد  يــقــوده  ــذي  ال الــحــزب 

وهبي)...(؟

بعض  ــي  ف الــســلــطــات  شرعت 
من  الحصاد  آالت  منع  في  املناطق، 
أن  بدعوى  الحصاد  عملية  مباشرة 
يتوفروا  أن  يجب  اآللــيــات  سائقي 
عــلــى رخــصــة الــســيــاقــة الــخــاصــة 
املنع  ــذا  ه ــان  ك وإن  بالشاحنات، 
أن  إال  قانوني،  ــرار  ق بموجب  يتم 
مع  يكون  أال  يجب  تنفيذه  توقيت 
انطاق موسم الحصاد، خاصة وأن 
ليسوا  الفاحني  وعموم  السائقني 
املفاجئ،  املستجد  بهذا  علم  على 

واملحاصيل ال تقبل االنتظار.

غالي  إبراهيم  دخــول  أن  تأكد 
األراضــي  إلــى  البوليساريو،  زعيم 
اإلســبــانــيــة يــتــم بــهــويــة جــزائــريــة 
كما  »بنبطوش«،  اسم  تحت  مــزورة 
وصول  اإلسبانية  الصحافة  كشفت 
اإلسباني  التراب  إلى  باألمر  املعني 
ــل املــاضــي عــلــى منت  ــري 18 أب يـــوم 
نقله  قبل  الجزائرية،  الرئاسة  طائرة 
الشرطة،  بحراسة  املستشفى  إلــى 

ليتسرب الخبر إلى وسائل اإلعام.

تركيا »تـتطاول« على لجنة 
القدس بالتزامن مع 

أزمـة األقـصى

ما عالقة أردوغان بفلسطين؟

أردوغان
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كـواليـس األخبــار

العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021

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

الراحل الحسن الثاني 
في زيارة لضريح 

الشرفاء األدارسة

هجرة األطباء المغاربة 
تحرج الحكومة

الرباط. األسبوع

أطباء  استقدام  إمكانية  عن  الحديث  مع  بالتزامن 
ظاهرة  استفحال  من  املعارضة  حذرت  الخارج،  من 
املشاكل  الخارج، بسبب  املغاربة نحو  األطباء  هجرة 
إلى  مشيرة  الصحية،  املنظومة  فيها  تتخبط  التي 
وجود 8 آالف طبيب مغربي يمارسون مهنة الطب في 

فرنسا وآخرين في بلدان أخرى.
إصالح  بــضــرورة  الحكومة،  املعارضة  وطالبت 
الصحية،  التغطية  لتعميم  كبوابة  الصحية  املنظومة 
املنظومة  منها  تعاني  التي  الوضعية  أن  معتبرة 
جائحة  خــالل  واالرتــجــالــيــة  التخبط  مــن  الصحية 
»كورونا«، ال يمكن أن تحقق النجاح في هذا املشروع.
وأكدت أحزاب املعارضة، أن املجهودات التي تبذلها 
الحكومة غير كافية، وال تعطي أي أثر، داعية الحكومة 
مع  والتجاوب  املسؤولية  تحمل  إلى  املعني  والوزير 
املهام االستطالعية التي أسسها مجلس النواب حول 

الصفقات وغيرها خالل بداية الجائحة.

أخنوش يهاجم إسبانيا في اإلعالم اإلسباني

بوعياش ترصد اختالالت الصحة والتعليم والقضاء خالل الجائحة

ما بعد فقدان الثقة 

منيب تدعو لتقوية الجبهة 
التاريخية  الداخلية والمصالحة 

الرباط. األسبوع

دعت نبيلة منيب، األمينة العامة للحزب االشتراكي املوحد، 
خالل اجتماع األحزاب، لتقوية الجبهة الداخلية عبر اعتماد 
انتخابات  تنظيم  على  والعمل  الديمقراطي،  املصير  تقرير 

حرة ونزيهة في كافة الجهات واألقاليم الجنوبية.
مللف  االنـــفـــرادي  التدبير  مــع  بالقطع  منيب  وطــالــبــت 

الصحراء والعمل على محاربة الفساد املستشري، 
مؤكدة على ضرورة اإلشراك الحقيقي للقوى 

السياسية الوطنية واالنفتاح والعمل على 
إقناع العديد من الدول بعدالة قضيتنا.

وأكدت على أهمية التوزيع العادل للثروة 
مع تحقيق املصالحة التاريخية مع ساكنة 
األقاليم الجنوبية، عبر مدخل تنزيل مقترح 

الحكم الذاتي على أرض الواقع. 
األمينة  ــددت  شـ ــر،  األخــي وفــي 

ــعــامــة لــلــحــزب االشــتــراكــي  ال
في  النظر  إعادة  على  املوحد، 
التي  الحر  التبادل  اتفاقيات 

ال يستفيد منها املغرب.

محـامي  انتـحار 
عـلى طـريقة 

»البـــوعـزيــــزي«
الرباط. األسبوع

بمدينة  املشتغلني  املحامني  أحد  لقي 
 08 السبت  يوم  مصرعه  بنور،  سيدي 
محاولة  على  إقدامه  بعد  الجاري،  ماي 
انتحار عن طريق إفراغ مادة حارقة على 
ثيابه وجسمه، على طريقة »البوعزيزي«، 
وإضرام النار فيهما ثم رمى بنفسه من 
هامدة  جثة  ليسقط  سكنية  عمارة  فوق 
والنار مشتعلة في جسمه، وقد تم نقله 
مستودع  إلــى  ــاف  اإلســع ســيــارة  عبر 
بسيدي  اإلقليمي  باملستشفى  األمــوات 
بنور، في انتظار استكمال البحث الذي 
ملعرفة  العلمية  الشرطة  فرقة  به  تقوم 
على  إقــدامــه  وراء  الحقيقية  األســبــاب 
االنتحار، كما استعانت عناصر الشرطة 
الذين  وإخوته  زوجته  بأقوال  القضائية 
حضروا إلى عني املكان من أجل الوصول 
الــحــادث  لــهــذا  الكاملة  الحقيقة  ــى  إل

املأساوي.

الرباط. األسبوع

أبرز املجلس الوطني لحقوق اإلنسان في تقريره 
السنوي، مجموعة من االختالالت في عدة مجاالت 
الصحي  القطاع  بينها  من  الوبائية،  األزمة  خالل 
التمتع  على  أثر  كبيرة  اختالالت  من  يعاني  الذي 
يمكن  الصحة  من  مستوى  بأعلى  بالحق  الكامل 
الصحية  التحتية  البنيات  ضعف  منها  بلوغه، 
بالبالد ونقص املوارد البشرية العاملة في القطاع 

الصحي، وضعف امليزانية املخصصة للقطاع.
وسجل التقرير أن األزمة كانت لها تأثيرات على 
والنفسية  الجسدية  الصحة  في  بالحق  التمتع 
األشخاص  خاصة  الفئات،  مــن  لعدد  بالنسبة 

والنساء  املزمنة  األمراض  من  يعانون  الذين 
واألطفال.

وبالنسبة للتعليم عن بعد خالل الجائحة، 
أن هناك مجموعة من  التقرير  فقد أوضح 
اإلشكاليات أثرت على التمتع الكامل بهذا 
الوبائية،  ــة  األزم ظل  في  للجميع  الحق 

في  الفرص  تكافؤ  عدم  أبرزها 
الولوج إلى الحق في التعليم 

الحواسيب والهواتف  للجميع، خاصة وأن أجهزة 
الذكية واللوحات اإللكترونية أو الربط باألنترنيت 
غير متوفرة لجميع التالميذ والطلبة، مبرزا وجود 
حيث  بعد،  عن  التعليمية  الخدمات  جودة  إشكالية 
لجأ العديد من املدرسني إلى التدريس عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، كـ»الواتساب« و»الفايسبوك« 
و»اليوتيوب«، في غياب تكوين للمدرسني والتالميذ 

يراعي استعمال هذه التطبيقات.
الطوارئ  لحالة  القانوني  اإلطــار  وبخصوص 
إلى  الرجوع  ضــرورة  على  املجلس  أكد  الصحية، 
سريان  مدة  تمديد  حالة  في  التشريعية  املؤسسة 
ضمان  أجــل  من  الصحية  الــطــوارئ  حالة  مفعول 
املتخذة،  اإلجــراءات  وإخضاع  السلط  بني  التوازن 
للرقابة البرملانية، وخاصة تلك املتعلقة بتمديد مدة 

سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
إلى  الولوج  في  الحق  مستوى  وعلى 
سجل  بــعــد،  عــن  واملحاكمة  القضاء 
املحاكمة  ينظم  قانون  غياب  التقرير 
عن بعد، حيث لم تواكب هذه التجربة 
املتهمني  بحقوق  للتعريف  حملة 
فيما  خاصة  وذويهم،  والضحايا 
يتعلق بالحق في حضور الجلسات 
في  والــحــق  الــعــلــنــيــة  لتحقيق 
والحق  بالشهود،  االستعانة 

وجود  إلى  مشيرا  القضية،  ملف  على  االطالع  في 
تحديات منها احترام مبدأ الحضورية والتواجهية 
موكله  مع  التخابر  في  املحامي  وحرية  الشفهية، 

أثناء سير املحاكمة التي أصبحت مقيدة.
شــروط  ــرام  احــت ــدم  ع أيــضــا،  التقرير  وســجــل 
من  لسيدة  ــى  األول حالتني:  في  العادلة  املحاكمة 
في حق  قذفا  يتضمن  فيديو  مقطع  مراكش سجلت 
هيئة املحامني ونقيبها، حيث حضر في مواجهتها 
عدد كبير من املحامني دون أن تحصل على مؤازرة 
شــروط  أن  املجلس  واعتبر  ــد،  واحـ محامي  مــن 
للمادة  طبقا  مؤازرتها  تستوجب  العادلة  املحاكمة 
الثانية، فتتعلق  الحالة  أما  املنظم،  القانون  39 من 
بشخص يعاني اضطرابا نفسيا من وادي زم، تمت 
محاكمته خالل ثالثة أيام دون عرضه على الخبرة 
الطبية وبدون حضور أي محام في إطار املساعدة 

القضائية.
الوطني  للمجلس  الــســنــوي  التقرير  وكــشــف 
لحقوق اإلنسان، عدد املحكوم عليهم باإلعدام حتى 
نهاية سنة 2020، حيث بلغ مجموعهم 74 شخصا 
حكم  حقها  في  صدر  إحداهما  سيدتان،  بينهم  من 
نهائي واألخرى الزال ملفها في املحاكم، مشددا على 
ضرورة الترافع على املستوى الوطني والدولي، من 
ألنها  وممارسة،  قانونا  اإلعــدام  عقوبة  إلغاء  أجل 

غير رادعة وغير فعالة.

منيب

بوعياش

الرباط. األسبوع

قال عزيز أخنوش، األمني العام لحزب 
حوار  في  لألحرار،  الوطني  التجمع 

مع صحيفة »إملوندو« اإلسبانية، 
الــثــقــة في  فــقــد  »املــغــرب  أن 
ــد اســتــقــبــال  ــع ــا ب ــي ــان إســب
جبهة  لزعيم  مدريد  حكومة 

البوليساريو االنفصالية«.
»إننا  أخنوش:  وأضاف 
باإلحباط،  الــيــوم  نشعر 
ــى مــواقــف  ــ ــاج إل ــت ــح ون
الثقة  ــادة  ــ إلع وقـــــرارات 
لعالقاتنا«، مؤكدا أن ما تم 

يرقى  ال  اآلن،  تقديمه حتى 
إلــــى مــســتــوى 

تطلعات العالقات بني الدولتني.
وأوضح أن اللجوء إلى ورقة »دواعي 
»خطإ  إلخفاء  محاولة  هو  إنسانية« 
فادح« أثر سلبا على العالقات الثنائية 

بني البلدين.
واعتبر أخنوش أن مستقبل العالقات 
مرتبط  البلدين  بني 
هــذا  بتصحيح 
الـــــــوضـــــــع، 
مدريد  مطالبا 
ــزام  ــ ــت ــ ــاالل ــ ب
بــالــشــفــافــيــة 
والـــوضـــوح، 
ما  ومــعــالــجــة 
ــاذه  ــ ــخ ــ تــــم ات
ــي  دواع بحجة 
ــة  ــ ــي ــ ــان ــســ ــ إن
الســتــقــبــال 

إبراهيم غالي فوق ترابها.
املغاربة  البرملانيون  دعا  جهتهم،  من 
موقف  اتخاذ  إلى  اإلسبانية،  الحكومة 
ــح مــن اســتــضــافــة االنــفــصــالــي  واضــ
إبراهيم غالي، معتبرين أن ما قامت به 

يعد تصرفا غريبا ينبغي تصحيحه.
خالل  النواب  مجلس  أعضاء  وأكــد 
رئيس  مساءلة  جلسة  في  مداخالتهم 
الحكومة، إن إسبانيا لم تحترم الجوار 
االنفصاليني  لزعيم  استقبالها  بعد 
بهوية مزيفة وعمدت إلى خرق للقوانني 

الدولية.
ــفــريــق  ــد مــضــيــان، رئـــيـــس ال ــ وأكـ
ــواب، أن  ــنـ ــي بــمــجــلــس الـ ــقــالل االســت
مزيفة،  بهوية  غالي  إبراهيم  استقبال 
مع  إسبانيا  ــواطــؤ  وت تساهل  يــبــرز 
اعتبر  فيما  للمغرب،  املعادية  الجهات 
النيابية  املجموعة  عن  كريمي،  جمال 
به  قامت  ما  أن  واالشتراكية،  للتقدم 
إسبانيا غير مقبول، مشيرا إلى حرص 
الــجــوار  ــرام  احــت على  املــغــرب 

والشراكة. أخنوش



كواليس

ملف العدد

هل تعجل مهام اللجنة االستطالعية 
بإسقاط وزير الصحة ؟

عندما وصف ملك إسبانيا
 ملك المغرب بـ»العنيد«

2

6

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

كيف نجا زعيم البوليساريو من ضربة 

عسكرية في الصحراء المغربية

عندما أمر الحسن الثاني 
بمنع األخبار ودفن األسرار

14

28

  

سري

ــة بــالــنــمــوذج  ــاص رئــيــس الــلــجــنــة اخل

التنموي، شكيب بنموسى، لم يعد يشكل 

ــرة)..(،  ــي األخ التطورات  من  استثناء 

أجل  من  فــاس  إلــى  طريقه  يف  كــان  فقد 

النموذج  حــول  النهائي  التقرير  تقدمي 

التنموي إلى امللك محمد السادس، قبل أن يتم 

وبالتالي،  أتى،  حيث  من  للعودة  به  االتصال 

الفترة  يف  مقررا  كان  الذي  االستقبال«  »إلغاء 

والداكي..التي متت خاللها ترقية العدوي وعبد النباوي 
الطيب العلويمـدير النشر:

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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مــاكــرونآش بغا يصنع
؟

لم يتعد البالغ الصادر مؤخرا عن الحزب الحاكم في فرنسا، 

له  فرعين  تأسيس  رغبته في  إلى  فيه  يشير  والذي 

في كل من الداخلة وأكادير، كونه مجرد فقاعة إعالمية 

سرعان ما تبخرت في الهواء، حيث قالت وسائل اإلعالم: إن 

حزب »الجمهورية إلى األمام« اختار مخاطبة جمهوره في 

منطقتي المغرب العربي وغرب إفريقيا انطالقا من المغرب، 

غير أن الواقع الملموس يؤكد لعب الرئيس الفرنسي على 

الحبلين، بين المغرب والجزائر، لتحصيل األصوات االنتخابية 

من كال البلدين، في ظل الغموض الكبير الذي يحول دون 

إمكانية تحديد عدد المغاربة وعدد الجزائريين بشكل مضبوط 
فوق التراب الفرنسي..

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور«

3
أمريكا لن تـتراجع 

عن دعم مغربية 
الصحراء وجهة الداخلة 
ستنافس جهة طنجة 

تحت األضواء
رئيس جهة الداخلة 

في حوار مع »األسبوع«: 



العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 62021

ملف األسبوع

أعد الملف: سعد الحمري

بقوة  متداوال  موريتانيا  اســم  ذكــر  أصبح   ،2020 سنة  نهاية  منذ 
في القاموس الدبلوماسي المغربي، ووسائل اإلعالم المغربية، 
وارتبط ذلك بسلسلة من األحداث بداية من تحرير القوات المسلحة 
الــمــلــكــيــة لــمــعــبــر »الـــكـــركـــرات« مــن مــجــمــوعــة مــن قــطــاع الــطــرق 
الموقف  عرف  الحدث،  ذلك  البوليساريو، ومنذ  على  المحسوبين 

الموريتاني تقلبات يمكن وصفها بالدراماتيكية.
فقد تأرجح موقف موريتانيا بين الحديث عن عزمها سحب اعترافها 
السادس والرئيس  الملك محمد  بين  الوهم، واتصال  بجمهورية 
الموريتاني عبر من خالله الملك عن استعداده لزيارة موريتانيا، 
كما دعا الرئيس الموريتاني للقيام بزيارة إلى المغرب، ثم انقلب 
أيام  الجنوبية للمملكة رأسا على عقب، حيث بعد  الجارة  موقف 

للجمهورية  ممثال  وفــدا  الموريتاني  الرئيس  استقبل  ذلــك،  مــن 
الوهمية، األمر الذي حول التقارب بين البلدين إلى تباعد وتنافر، 
إعالم رسمية عزم  تــداول وسائل  األخير، وهو  الحدث  إلى  وصوال 
المملكة على بناء ميناء في مدينة الكويرة، وإعادة إعمارها من 

أجل جعلها قطبا اقتصاديا إلى جانب مدينة الداخلة.
والحال، أن تاريخ العالقات بين البلدين دائما ما كان مليئا بالتقلبات 
مع  المغرب  يوقعها  اتفاقية  كل  فبعد  الموريتاني،  الجانب  من 

موريتانيا، تقوم هذه األخيرة بخرقها بعد مدة قصيرة.
ومن خالل هذا الملف، تستعرض »األسبوع« أهم االتفاقيات التي 
قامت موريتانيا بخرقها بعد توقيعها مع المغرب من خالل بعض 

الوثائق الحصرية.

عندما تنصلت موريتانيا 
من »اتفاقية مدريد« 

ووقعت »اتفاقية 5 غشت 
1979« مع البوليساريو 

في الجزائر

بوقوع   ،1978 يوليوز   10 يــوم  أنــذر 
شمال  مستوى  على  جــوهــري  تــحــول 
على  موريتانيا  استيقظت  فقد  إفريقيا، 
وقع تغيير جذري في سياستها، ويتعلق 
قاده  ــذي  ال العسكري  باالنقالب  األمــر 
العقيد في الجيش املوريتاني املصطفى 
بالرئيس  لإلطاحة  السالك،  محمد  بن 
املوريتاني املختار ولد داداه، الذي كان 

يعتبر حليفا للمغرب.
وفور وقوع االنقالب، صرح املغرب غير 
ما مرة على لسان امللك الحسن الثاني، 
ستصبح  البلدين  بــن  الــعــالقــات  ــأن  ب
في  املفاجئ  التحول  هــذا  بعد  أفضل 
كانت  فقد  وبالفعل،  الجنوبية،  الجارة 
الجديد  املــوريــتــانــي  الــرئــيــس  ــارة  ــ زي
للمغرب إشارة قوية على تقوية العالقات 
الثنائية بن البلدين، خاصة وأنها كانت 
بعد شهر فقط من توليه مقاليد السلطة، 
وخالل زيارته، صرح بأنه عاقد العزم إلى 
جانب العاهل املغربي، على إزالة التوتر 
املنطقة  إلــى  والــهــدوء  السالم  وإعـــادة 
للسيادة  املتبادل  االحترام  أساس  على 
ومعنى  لبلديهما،  الترابية  والــوحــدة 

هذا، استمرار البلدين في التحالف ضد 
العدو املشترك، وهو البوليساريو، غير 
برحيله  عجلت  الرجل،  هذا  مواقف  أن 
بعد عشرة أشهر فقط قضاها في الحكم، 
السلطة  من  االستقالة  على  أجبر  حيث 
العقيد  1979، وخلفه  أبريل من عام  في 
أحمد ولد بوسيف، الذي مات في ظروف 
غامضة بعد شهر فقط من توليه السلطة، 
تقله  كانت  التي  الطائرة  سقطت  عندما 
دكار، ومازال  السينغالية  العاصمة  إلى 

لغز موته محيرا إلى اآلن.
بعد ذلك، برز على الساحة السياسية 
الــذي  هيدالة،  ولــد  خونه  محمد  نجم 
أصبح الرئيس ابتداء من 31 ماي 1979، 
وكان هذا األخير مدعوما من طرف قصر 

السلطة،  مقاليد  أخــذه  وفــور  املــراديــة، 
حكام  تنصل  ــوادر  ــ ب بــســرعــة  ظــهــرت 
موريتانيا الجدد اللتزاماتهم مع املغرب. 
فقد قرر هذا األخير التخلي عن املعاهدة 
وإسبانيا،  املغرب  وبن  بينه  الثالثية 
يوم  املوقعة  مدريد«  بـ»اتفاقية  املعروفة 

14 نونبر 1975.
رعت  التي  الجزائر  إلــى  توجه  فقد 
وجبهة  مــوريــتــانــيــا  بــن  املــفــاوضــات 
بتوقيع  وانــتــهــت  ــو،  ــســاري ــي ــول ــب ال
وجبهة  موريتانيا  بن  السالم  اتفاقية 
البوليساريو يوم 5 غشت 1979، والتي 
نصت على انسحاب القوات املوريتانية 

وتركه  الــذهــب  وادي  إقليم  مــن 
مليليشيات البوليساريو.

االتفاقيات المغربية الموريتانية في الميزان

تــــاريــخ 

العالقات 
السرية 

بين جبهة 
البوليساريو 

وموريتانيا

غاليولد الغزواني
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رد المغرب على خرق 
موريتانيا لـ»اتفاقية 

مدريد«

كان املغرب يراقب ما يحدث باهتمام 
الذي  كبير، وأمام هذا الوضع الجديد 
لزاما  كــان  الــواقــع،  أرض  على  فــرض 
ومباغتة،  سريعة  خطوة  على  اإلقــدام 
حيث  الثاني،  الحسن  به  قام  ما  وهو 
امللكية  املسلحة  للقوات  أوامــره  وجه 
الذهب  وادي  إقليم  إلــى  بــالــدخــول 
وإفشال مخطط البوليساريو وحليفتها 
حبر  يجف  أن  قبل  وذلـــك  الــجــزائــر، 
االتفاقية املوقعة بني موريتانيا وجبهة 
القوات  انتشرت  فقد  البوليساريو. 
إقليم  فــي  بسرعة  امللكية  املسلحة 
املنطقة  قبائل  وقدمت  الذهب،  وادي 
وأعلن  الثاني،  الحسن  للملك  البيعة 
الــذهــب،  وادي  إقليم  اســتــرجــاع  عــن 
للجزائر  كبيرة  انتكاسة  ما شكل  وهو 
لم  وبذلك  البوليساريو،  وصنيعتها 
من  البوليساريو  وال  الجزائر  تتمكن 
الجنوبية،  الجهة  من  املغرب  تطويق 
الحدود  لحصار  محاولة  أول  وانتهت 

الجنوبية للمغرب.
لم يكن أمام موريتانيا إال أن تحاول 
قام  حيث  الهزيمة،  ــذه  ه على  الـــرد 
ولد  خونه  املوريتاني،  األول  الوزير 
هيدالة باستدعاء القائم بأعمال سفارة 
 7 يــوم  بلبشير،  بنواكشوط،  املغرب 
شتنبر، وحضر اللقاء كل من الكومندان 
بوخريص، ورئيس األركان املوريتاني، 
نظيره  املوريتاني  األول  الوزير  وأبلغ 
الــقــوات  أن  املقابلة،  خــال  املغربي 
كانت  التي  املغربية  امللكية  املسلحة 
منذ  املوريتانية  األراضــي  فوق  ترابط 
عهد الرئيس املختار ولد داداه أصبحت 
وعليه،  ملوريتانيا،  قلق  مصدر  تشكل 
بسحب  املــغــرب  يــقــوم  أن  منه  طلب 
قواته من األراضي املوريتانية، وصرح 
لتسهيل  استعداد  على  ــاده  ب أن  له 
مغادرة تلك القوات بما في ذلك إمكانية 

مرافقتها حتى الحدود املغربية.
وفــي األخــيــر، أوضــح الــوزيــر األول 
السفارة  بأعمال  للقائم  املوريتاني 
املــغــربــيــة فــي نــواكــشــوط، أن بــاده 
ستكون مرتاحة إذا تمت مغادرة القوات 
املوريتانية  لألراضي  امللكية  املسلحة 

خال الثمان واألربعني ساعة.
سريعة  ــرب  ــغ امل اســتــجــابــة  كــانــت 
أرسل  فقد  الطلب،  هــذا  على  وفورية 
بوعبيد،  املعطي  املغربي  األول  الوزير 
كان  حيث  كوبا،  عاصمة  هافانا  من 
عدم  دول  قمة  مؤتمر  في  املغرب  يمثل 
األول  الــوزيــر  إلــى  خطابا  االنــحــيــاز، 
املوريتاني بعد ذلك بيوم واحد، أي يوم 
املغربي  الوزير  وذكر   ،1979 8 شتنبر 
نظيره املوريتاني بالتطور الزمني لهذا 
امللف، وكيف أن موريتانيا كانت ترغب 
املغربية  القوات  استمرار  في  دائما 
فوق أراضيها، حيث جاءت في الرسالة 
مر  التي  املحطات  مختلف  تفاصيل 

منها امللف وهي كالتالي:
استقبل   ،1979 يناير   6 ))بتاريخ 
محمد  السيد  السالك  ــد  ول الرئيس 
بالشؤون  املكلف  الدولة  وزير  بوستة 
بالسفير  مرفوقا  والتعاون  الخارجية 
قرار  وأبلغاه  السنوسي،  أحمد  السيد 
املغرب،  ملك  الجالة  صاحب  حكومة 
املسلحة  الـــقـــوات  ــدات  ــ وح بسحب 

املرابطة في موريتانيا، وذلك في أقرب 
الــذي  للتحول  اعــتــبــارا  ممكن  ــت  وق
الحكومة  سياسة  فــي  ملموسا  بــات 
لقضية  ــرجــع  ي فــيــمــا  ــة  ــي ــان ــت املــوري

الصحراء.
السالك  ولــد  الرئيس  جــواب  فكان 
إذذاك تلقائيا، إذ عبر ليس عن ذهوله 
عن  أيضا  بل  الخبر فحسب،  هذا  ملثل 
أمله الصادق في إبقاء وحدات القوات 
امللكية مرابطة في موريتانيا  املسلحة 
الناحية  ــن  م الــنــظــر  يــعــاد  أن  عــلــى 

االستراتيجية في مواقع رباطها.
من  املغرب  اعتبر  الوقت،  ذلك  وفي 
واجبه في إطار املعاهدات التي ترتب 
تلبية  املوريتانية،  املغربية  العاقات 
الرغبات واملطالب التي قدمها الرئيس 

ولد السالك.
ارتــأت  أشــهــر،  بضعة  مضي  وبعد 
الحكومة املوريتانية في إطار سيادتها 
في  مصلحتها  أن  الكامل،  واستقالها 
االنسحاب من إقليم وادي الذهب وفي 
ولم  محاربيها،  مع  صلح  اتفاق  إبرام 
يتأخر رد فعل حكومة صاحب الجالة، 
ففي تاريخ 9 غشت 1979، تم إشعارهم 
علنا ورسميا من طرف األركان العامة 
للقوات املسلحة امللكية ومن قبل حكومة 
النهائي  بــالــقــرار  الــجــالــة،  صــاحــب 
بمفردها  اتــخــذتــه  الـــذي  والتلقائي 
املسلحة  الــقــوات  لوجود  حد  لوضع 

امللكية فوق التراب املوريتاني.
أركان  بني  الحني  ذلك  من  وانتظمت 
حرب الجيش املوريتاني وأركان حرب 
مراسات  امللكية،  املسلحة  الــقــوات 
تستهدف  تكن  لــم  ودقيقة  مستمرة 
سوى وضع الترتيبات العملية لسحب 
القوات املسلحة امللكية من موريتانيا.

ولــيــس بــخــاف عــلــى ســعــادتــكــم أن 
كانت  امللكية  املسلحة  القوات  وحدات 
الفاصلة  املسافة  امتداد  على  ترابط 
ــم كنا  بــني نــواذيــبــو والـــزويـــرات، وك
سنرتاح لرؤية القوات املسلحة امللكية 

لو  املغربي  الــتــراب  إلــى  أخيرا  تعود 
رهن  وضعت  املوريتانية  السلطات  أن 
إشارتها وسائل النقل الحديدية الازمة 
واآللــيــات،  والــعــتــاد  الــرجــال  لترحيل 
وبالسرعة املرغوب فيها من قبلكم ومن 

قبلنا على السواء((.
الوزير  أكــد  الخطاب،  نفس  وضمن 
أن  املوريتاني،  ملخاطبه  املغربي  األول 
موريتانيا،  من  قواته  املغرب سيسحب 
وذكره بأن موريتانيا تتحمل املسؤولية 
األمن  توفير  في  والسياسية  األمنية 
من  عبورها  أثــنــاء  املغربية  للقوات 
الحدود املوريتانية إلى املغرب، إذ جاء 

في الخطاب ما يلي:
بأن  علما،  أحيطكم  أن  ))ويمكنني 
املسلحة  للقوات  العامة  الحرب  أركــان 
بترحيل مجموعة  األمر  تلقت  قد  امللكية 
شتنبر   10 من  ابتداء  وذلــك  وحداتنا، 
إلى  الزويرات  طريق  عبر  مــرورا   1979

بئر مغرين.
فوق  سيتم  الــذي  املــرور  هذا  وطيلة 
ــإن حكومة  ف املــوريــتــانــيــة،  ــي  األراضــ
لو  ممونة  ستكون  املغربية  اململكة 
التي  القافلة  هذه  سامة  على  حافظتم 
السلطات  على  تقع مسؤولية سامتها 
وفي  والعسكرية،  املدنية  املوريتانية 

جميع األحوال.
امللكية  املسلحة  الــقــوات  مقام  وخــال 
فوق األراضي املوريتانية، لم تكتف قواتنا 
املسلحة  الــقــوات  بــدمــاء  دمائها  بــمــزج 
توفير  في  أيضا  بل ساهمت  املوريتانية، 
املحتاجني  فساندت  للسكان،  الرفاهية 
وعالجت املرضى بصفة عامة، وقاسمتهم 
عبء حرب فرضت على بلدهم، كما فرضت 

على إخوانهم املوريتانيني.
مشاعر  تتقبلوا  أن  سعادتكم  أرجــو 
إياكم  مذكرا  واالعتبار،  التقدير  موفور 
الجالة  صاحب  لحكومة  الوطيد  بالعزم 
ملك املغرب رغم كل الشدائد على املحافظة 
وفي  الحاضر  في  الوثيق  التعاون  على 

املستقبل بني بلدينا((.

 الرئيس الموريتاني األسبق خونه ولد هيدالة رفقة فرانسوا ميتيران

كان المغرب يراقب ما يحدث 
باهتمام كبير، وأمام هذا 

الوضع الجديد الذي فرض 
على أرض الواقع، كان 

لزاما اإلقدام على خطوة 
سريعة ومباغتة، وهو ما 

قام به الحسن الثاني، 
حيث وجه أوامره للقوات 

المسلحة الملكية بالدخول 
إلى إقليم وادي الذهب 

وإفشال مخطط البوليساريو 
وحليفتها الجزائر، وذلك 

قبل أن يجف حبر االتفاقية 
الموقعة بين موريتانيا 

وجبهة البوليساريو، فقد 
انتشرت القوات المسلحة 
الملكية بسرعة في إقليم 

وادي الذهب، وقدمت 
قبائل المنطقة البيعة 
للملك الحسن الثاني، 

وأعلن عن استرجاع إقليم 
وادي الذهب، وهو ما 

شكل انتكاسة كبيرة للجزائر 
البوليساريو،  وصنيعتها 
وبذلك لم تتمكن الجزائر 

وال البوليساريو من تطويق 
المغرب من الجهة الجنوبية، 

وانتهت أول محاولة لحصار 
الحدود الجنوبية للمغرب.
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يوم خرقت موريتانيا 
»اتفاقية الطائف« 
الموقعة يوم 28 

يونيو 1981 باالعتراف 
بالجمهورية الوهمية

بدخول  إيذانا  التحوالت  هذه  كانت 
في  وموريتانيا  املغرب  بني  العالقات 
حرب  بينهما  نشبت  فقد  مظلم،  نفق 
خاللها  الجانبان  تبادل  قوية  إعالمية 
الطرف  موريتانيا  وغضت  االتهامات، 
على مرتزقة البوليساريو، حيث سمحت 
على  للهجوم  أراضيها  باستغالل  لهم 
املغرب، غير أن األمر لم يدم طويال، فقد 
قامت السعودية بوساطة بني البلدين، 
حيث  بينهما،  صلح  عقد  في  ونجحت 
توجه رئيسا البلدين إلى مدينة الطائف 
باململكة العربية السعودية، يوم األحد 
امللك  اجتمع  وهناك   ،1981 يونيو   28
املوريتاني  والرئيس  الثاني  الحسن 
محمد خونه ولد هيدالة بمدينة الطائف 
تحت  سعودية  ووساطة  لدعوة  تلبية 

إشراف امللك خالد بن عبد العزيز.
الطائف«  »بيان  صــدر  فقد  وهــكــذا، 
العالقات  إعــادة  بموجبه  تمت  ــذي  ال
املوريتانية،  املغربية  الدبلوماسية 
وجاء في البيان أن الطرفني استعرضا 
من  معقدة  في ظروف  بلديهما  عالقات 
على  واتفقا  الدولية،  العالقات  تاريخ 
بلديهما  بني  الطبيعية  العالقات  عودة 
التعايش  عــلــى  الــقــائــمــة  الشقيقني 
لسيادة  املتبادل  واالحــتــرام  السلمي، 
الشؤون  في  التدخل  وعدم  منهما،  كل 
العزم  أكــدا  كما  منهما،  ألي  الداخلية 
جميع  في  بلديهما  بني  التعاون  على 
املجاالت، وخاصة العمل على استتباب 
لبلديهما  االستقرار  وضمان  األمــن، 
في  واحدا  والوقوف صفا  وشعبيهما، 
مواجهة التحديات واملخاطر التي تهدد 

األمة العربية.
الطائف«،  »اتفاق  الطرفان  وقع  ثم 
النقطة  قطعت  نقط،  سبعة  ضم  الــذي 
األولى الطريق على عبور البوليساريو 
من داخل األراضي املوريتانية، فقد كانت 
كالتالي: ))عدم السماح ألي قوة معادية 
ألي منهما في عبور أراضيها أو التمركز 
الثانية  النقطة  ركــزت  بينما  فيها((، 
وممارسة  بإقامة  السماح  ))عدم  على 
عسكري  عمل  أو  سياسي  تنظيم  أي 
معادي ألحد البلدين على أراضي البلد 
معارض ألي  كل نشاط  وإيقاف  اآلخر، 
تراب األخرى، وعدم  الدولتني على  من 
هذا  بمثل  القائمني  ومساعدة  ــواء  إي
في  اآلخــر((،  البلد  رعايا  من  النشاط 
حني سلطت النقاط األخرى الضوء على 
التنسيق بني البلدين وعودة العالقات 
وقف  ))ثالثا:  البلدين:  بني  الطبيعية 
الجانبني.  كال  من  اإلعالمية  الحمالت 
الدبلوماسية  العالقات  إعــادة  رابعا: 
خامسا:  وقــت.  أقــرب  في  البلدين  بني 
كوسيلة  البلدين  بني  التشاور  اعتماد 
بما ال  األجواء  الشكوك وتنقية  لتبديد 
سادسا:  منهما.  كل  وسيادة  يتعارض 
تؤكد موريتانيا موقفها الحيادي الذي 
سابعا:   .1979 عــام  أعلنته  أن  سبق 
الجهود  كل  بذل  في  البلدين  من  رغبة 
قد  أمر  أي  الحثيثة والسريعة ملعالجة 
ينشأ من جراء تنفيذ بنود هذا االتفاق، 
اتفق الطرفان على تكوين لجنة ثالثية 
املغربية  اململكة  خارجية  وزراء  من 

املوريتانية  اإلسالمية  والجمهورية 
واململكة العربية السعودية، تجتمع كل 
أربعة شهور ابتداء من تاريخ التوقيع 
على هذه االتفاقية أو كلما دعت الحاجة 
قد  ومـــا  تنفيذه  ــم  ت مــا  الســتــعــراض 
واستعراض  عقبات،  من  ذلك  يعترض 
ما يمكن عمله لزيادة تحسني العالقات 

واألجواء بني البلدين((.
ــودة املــلــك والــوفــد املــرافــق  فـــور عـ
الثاني  الحسن  عقد  الطائف،  من  له 
 ،1981 يوليوز   2 يوم  صحفيا  مؤتمرا 
وقد طرح عليه سؤال حول كيف يمكن 
عدم  حالة  من  الجنوبية  الجارة  إنقاذ 
وخالل  فيها؟  تعيش  التي  االستقرار 
جوابه، لم يخف امللك خيبته من وجود 
وأوضــح  موريتانيا،  في  وحيد  حــزب 
أنه ))لن ينقذ موريتانيا إال موريتانيا 
أتيح  لو  ))ولكن،  وأضاف:  نفسها((، 
لي أن أقدم أطروحة في علم االجتماع، 
الحزب  نظام  أن  بساطة،  بكل  لقلت 
الوحيد يتنافى مع بلد يكون املرء فيه 
يحمله  الذي  لبيته  بالنسبة  حتى  حرا 
البلدان  هي  فقليلة  ناقته،  ظهر  على 
الضخم  العدد  هذا  فيها  يشاهد  التي 
الفصحى  العربية  باللغة  الشعراء  من 
موريتانيا،  مثل  الحسانية  وباللغة 
وهذا يعني حرية الفكر وحرية اإلنسان، 
فإقرار نظام الحزب الوحيد في ربوعها 
يؤدي حتما إلى االستفزاز. إن فهم هذه 
إن  ثم  إلى علم االجتماع،  األمور يعود 
هناك الجانب القبلي كذلك، هذا الجانب 
الذي يلعب دوره هو أيضا، ثم زد على 
الزنوج  فهناك  األجــنــاس،  قضية  ذلــك 
وهناك من هم أقل سوادا منهم، وهناك 
ــك يتطلب  ــورو«، كــل ذل ــ املــوريــون »امل
عن  تعبر  بنفسها  ناطقة  ديمقراطية 
وجودها، إن الحزب الوحيد في نظري 
عامل مهم في عدم استقرار موريتانيا، 
ومهما كان األمر، فإن هذه القضية كلها 

من اختصاص الشعب املوريتاني((.
لم  أنــه  إال  االتفاقية،  توقيع  ــم  ورغ
فاجأت  حتى  الــوقــت  مــن  الكثير  يمر 
موريتانيا املغرب من جديد، وهذه املرة 
اعترافها  وهــي  أكبر،  املفاجأة  كانت 
بداية  في  رسميا  البوليساريو  بجبهة 
»معاهدة  بــذلــك  خــارقــة   ،1984 سنة 
الحائط،  عرض  بها  وضاربة  الطائف« 
من  الثاني  الحسن  امللك  أمام  يكن  فلم 
العاهل  إلى  رسالة  إرســال  سوى  حل 

السعودي امللك فهد بن عبد العزيز، يوم 
املستجد،  هذا  حول   ،1984 فبراير   28
أخبره فيها أن املسؤولني املوريتانيني 
اعترفوا بالجمهورية الوهمية، ومعنى 
الطائف«،  بـ»اتفاقية  أخلوا  أنهم  هذا، 
خصوم  جانب  إلى  انحازوا  أنهم  كما 
اململكة، ولم يتأخر العاهل السعودي في 
اإلجابة عن رسالة نظيره املغربي، فقد 
بعث له بجواب يوم 5 مارس 1984، كان 
أهم ما جاء في الرسالة: ))أخي العزيز، 
بما  موريتانيا  باعتراف  يتعلق  فيما 
أدرك  بالجمهورية الصحراوية،  يسمى 
املسألة،  هذه  في  جاللتكم  نظر  وجهة 
ولقد كان األجدر باملوريتانيني أن يبقوا 
على الحياد((، وأضاف: ))ولقد أرسل 
فلم  مندوبا،  املوريتاني  الرئيس  لنا 
الخارجية  وزير  قابله سمو  بل  أقابله، 
الذي عهدت إليه أن يخبره بأنه كان من 
مع جاللتكم  يتفاهموا  أن  لهم  األفضل 
قبل إعالن أي شيء من قبلهم، وأن ما 
أن  ينبغي  معهم،  الشقيق  بلدكم  عمله 

يقابل بالعرفان والتقدير((.
الجمهورية  تفتح  أن  وقبل  أنه  غير 
وقع  بموريتانيا،  لها  سفارة  الوهمية 
أحمد  سيدي  ولد  معاوية  قاده  انقالب 
الطايع، يوم 12 دجنبر 1984، ومنذ ذلك 
التاريخ، ظلت موريتانيا تعترف بجبهة 
بفتح  لها  أن تسمح  دون  البوليساريو 

سفارة فوق التراب املوريتاني.

هل هناك مخطط لتوطين 
البوليساريو في الكويرة 

المغربية

إعمار  ــادة  إع املغرب  يعتزم  الــيــوم، 
تجاري  ميناء  وإقامة  الكويرة،  مدينة 
ــرؤيــة  ــر، حــســب ال ــ فــيــهــا، وهـــذا األم
حقيقيا  تهديدا  يشكل  قد  املوريتانية، 
نواذيبو،  االقتصادية  عاصمتها  على 
املغرب  أن  املواقع،  بعض  في  ويــروج 
إلى  الــخــطــوة،  ــذه  ه مــن وراء  يــهــدف 
بأيادي  جزائري  مخطط  على  القضاء 
الجانب  مــن  وتــواطــئ  البوليساريو 
مدينة  إعمار  إلــى  يهدف  املوريتاني، 
الكويرة عن طريق توطني البوليساريو 

فيها.
هو مخطط  املخطط  هذا  أن  والحال، 
قد  البوليساريو  جبهة  كــانــت  قــديــم 

ــه مــنــذ أكــثــر مــن ست  ــروج ل ــدأت تـ بـ
»املستقبل  مجلة  كتبت  فقد  سنوات، 
عن  تصدر  مجلة  وهــي  الصحراوي«، 
في  مطوال  تقريرا  البوليساريو،  جبهة 
املغربية  الكويرة  حــول   2015 يناير 
لوحظ  األخيرة،  اآلونة  ))في  فيه:  جاء 
الصحراويني  للمواطنني  كبير  توافد 
لهيب  من  هربا  الالجئني  مخيمات  من 
له  ينضاف  الصيف،  فصل  في  الحر 
توافد أقاربهم من املهاجرين في الدول 
بمدينة  ذويهم  على  للسالم  الغربية 
عنه  ينجم  ما  املوريتانية،  نواذيبو 
تكاليف كثيرة من تأجير املنازل القليلة 
وجــدت،  إن  الثمن  والباهظة  أصــال 
منطقة  ــى  إل ينظر  البعض  جعل  مــا 
الكويرة القريبة جدا من نواذيبو، نظرة 
االستغراب وحال لسان بعضهم يقول: 
ملاذا نحن هنا عالة على بعض األسر ولنا 
تغنينا  وبــاردة  وجميلة  واسعة  أرض 
وتقضي حاجتنا في فصل الصيف؟((، 
سمحت  لو  ))مـــاذا  املجلة:  وأضــافــت 
باستخدام  للصحراويني  موريتانيا 
ــن شــمــال منطقة  بــعــض األراضــــي م
املحمي،  الجنوب  عن  بعيدا  الكويرة 
بإنشاء  لهم، وسمحت  كمستقر صيفي 
املطلة  الهضاب  على  بسيطة  بنايات 
على البحر؟ هل ينقص ذلك من سيطرة 
ال..  الجواب:  املنطقة؟  على  موريتانيا 
بل سيجعل من حكومة ولد عبد العزيز 
الذي  الصحراوي  للشعب  معني  خير 
مخيمات  في  ظروف صعبة  من  يعاني 

الالجئني الصحراويني((.
))وهذا يستلزم منا طرح القضية على 
الجمهورية  وفي  بموريتانيا  املعنيني 
يرضي  حل  إلى  للتوصل  الصحراوية، 
اإلنسانية  الجوانب  ويراعي  الطرفني 
تــوظــيــف ســيــاســي،  بــعــيــدا عـــن أي 
جار  بلد  ســوى  ليست  فموريتانيا 
وصديق، ولن تعارض ما من شأنه أن 
يخفف من معاناة الشعب الصحراوي، 
والـــكـــويـــرة ســتــظــل تــحــت الــحــمــايــة 
حتى  موريتانيا  قالت  كما  املوريتانية 
تضيف  الغربية((،  الصحراء  تستقل 

املجلة.
ــل وجـــهـــت الـــجـــزائـــر وجــبــهــة  ــه ف
ــذا الــطــلــب أخــيــرا  الــبــولــيــســاريــو هـ
ملوريتانيا؟ وهل وافقت عليه موريتانيا؟ 
وهل ستخرق موريتانيا اتفاقية أخرى 

وقعتها مع املغرب ؟

الحسن الثاني: لو أتيح لي أن أقدم أطروحة في علم االجتماع، لقلت بكل بساطة، 
أن نظام الحزب الوحيد يتنافى مع بلد يكون المرء فيه حرا حتى بالنسبة لبيته 

الذي يحمله على ظهر ناقته، فقليلة هي البلدان التي يشاهد فيها هذا العدد 
الضخم من الشعراء باللغة العربية الفصحى وباللغة الحسانية مثل موريتانيا، 

وهذا يعني حرية الفكر وحرية اإلنسان، فإقرار نظام الحزب الوحيد في ربوعها 
يؤدي حتما إلى االستفزاز. إن فهم هذه األمور يعود إلى علم االجتماع، ثم إن 
هناك الجانب القبلي كذلك، هذا الجانب الذي يلعب دوره هو أيضا، ثم زد على 
ذلك قضية األجناس، فهناك الزنوج وهناك من هم أقل سوادا منهم، وهناك 

الموريون »المورو«، كل ذلك يتطلب ديمقراطية ناطقة بنفسها تعبر عن وجودها، 
إن الحزب الوحيد في نظري عامل مهم في عدم استقرار موريتانيا، ومهما كان 

األمر، فإن هذه القضية كلها من اختصاص الشعب الموريتاني.
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كواليس صحراوية
العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021

غوتيريس يشرح أسباب تهمة ارتكاب جرائم �سد الإن�سانية تالحق اإبراهيم غايل
فشل تعيين مبعوث

 أممي إلى الصحراء

األسبوع 
 

  
أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام  األمــن  كشف 
منصب  لــتــولــي  مــرشــحــا   12 أن  غــوتــيــريــس، 
ــعــوث األمـــمـــي إلـــى الـــصـــحـــراء، قــوبــلــوا  ــب امل
ــزاع أو  ــن ــواء مــن أحـــد طــرفــي ال بــالــرفــض، سـ
األمــن،  مجلس  أعــضــاء  مــن  أكثر  أو  واحــد  مــن 
عامن،  منذ  املنصب  هذا  شغور  سبب  أن  وقال 
بــالــرفــض.  قوبلت  مقترحاته  أن  ــى  إل  يــرجــع 
جلسة  خــال  غوتيريس  تصريحات  ــاءت  وجـ
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عقدتها  استماع 
 )2026-2022( ثانية  لوالية  ترشحه  في  للنظر 

ال ينافسه فيها أحد.
ــي، أنــه اتخذ  ــم ــعــام األم وأوضـــح األمـــن ال
بالتعيينات  يتعلق  ــرارا  ق األخــيــرة  ــة  اآلون في 
الرئيسية في األمم املتحدة، يقوم على الطلب من 
الدول األعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 
193 دولة، أن تقترح عليه أسماء مرشحن لشغل 

هذه املناصب.
أمام  سيمثلون  املرشحن،  هؤالء  أن  وأضاف 
أسماء  ثاثة  أو  اسمن  بينهم  من  تختار  لجنة 
ستتكون  ممن  يوضح  أن  دون  إلــيــه،  ترفعها 
غربلة  في  ستتبعها  التي  اآللية  وال  اللجنة  هذه 

األسماء.
لكن غوتيريس لفت إلى أنه »حتى مع اعتماد 
هذه اآللية، ستظل هناك حاالت صعبة، وال سيما 
املناصب املتعلقة بأزمات معينة«، إذ يتعن على 
»الحصول  االختيار  عليه  سيقع  الــذي  املرشح 

على موافقة مجلس األمن وأطراف النزاع«.
أبلغ  أن  املتحدة،  لألمم  العام  األمــن  ــح  وأوض
مثال على هذه الصعوبات، هو نزاع الصحراء الذي 
منها  أي  يحصل  لم  للمنصب«  اسما   12 »اقترحنا 
على اإلجماع الازم، دون أن يكشف عن هذه األسماء 

وال عن الجهات التي اعترضت على كل منها.
وكان الرئيس األملاني السابق هورست كوهلر، 
آخر مبعوث أممي إلى الصحراء، قد استقال في 

ماي 2019 لدواعي صحية.

غوتيريس

عبد اهلل جداد. العيون
 
 
  

نجح املغرب في بسط ضغطه الدبلوماسي 
أعلن  حيث  إسبانيا،  الجارة  على  واإلعامي 
يوم  العليا،  اإلسبانية  املحكمة  باسم  متحدث 
الجمعة املاضية، أن زعيم جبهة البوليساريو 
الباد  فــي  للعاج  نقل  الــذي  االنفصالية، 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  دعوى  بحقه  واملرفوعة 
ضد اإلنسانية، استدعي للمثول في األول من 
بذلك  منهيا  اإلسباني،  القضاء  أمام  يونيو 

غموضا استمر لعدة أيام.
ومن املنتظر االستماع إلى زعيم بوليساريو 
رفعها  التي  »التعذيب«  شكوى  بخصوص 
والحاصل  الجبهة  عن  املنشق  بريكة،  فاضل 

على الجنسية اإلسبانية.
املحكمة  باسم  الرسمي  املتحدث  وبحسب 
هوية  من  الشرطة  تحققت  العليا،  اإلسبانية 
في  مستشفى  إلى  إدخاله  تم  الذي  الشخص 
أنه إبراهيم  الباد، وتأكدت  لوغرونيو شمال 
في  االستماع  جلسة  عقد  أن  وأوضــح  غالي، 
األول من يونيو سيعتمد على حالته الصحية.
أن  أكــدت  قد  دولية  إعــام  وسائل  وكانت 
 21 في  عاجل  بشكل  أودع  بوليساريو  زعيم 
أبريل املنصرم مستشفى في لوغرونيو تحت 

اسم جزائري مستعار.

لها،  بيان  في  ذلك  إثر  الجبهة،  وأوضحت 
أن زعيمها »يتلقى العاج من فيروس كورونا 
ويتماثل للشفاء«، لكنها لم تذكر مكان وجوده.
استقبلت  أنها  اإلسبانية،  الحكومة  وأكدت 
لـ»أسباب  عمره،  من  عاما   71 البالغ  غالي، 
وهو  العاج«،  تلقي  أجل  من  بحتة  إنسانية 
املغرب  باستدعاء  ذلــك،  على  بالرد  عجل  ما 
عن  للتعبير  بــالــربــاط،  اإلســبــانــي  للسفير 
الخارجية،  ــر  وزي بوريطة  ورفــض  سخطه، 
تسترت  التي  اإلسبانية  الحكومة  عللته  ما 
على دخول غالي لوال أن املغرب فضح األمر، 

دخول  لتفاصيل  املغربية  املخابرات  وكشف 
غالي إلسبانيا.

للمساءلة،  معه  غالي  يجر  أن  املنتظر  ومن 
خمسة من قادة جبهة البوليساريو، املتهمن 
إلى  إضافة  اإلنسانية،  جرائم ضد  بارتكابهم 
االعتقال التعسفي والتعذيب في حق الناشط 
والقادة  بريكة،  الفاضل  املنشق  الصحراوي 
مؤسس  شقيق  هم  املعنيون  االنفصاليون 
السيد،  مصطفى  بشير  البوليساريو،  جبهة 
إلى أحمد بال، وغالي سيدي محمد،  إضافة 

ومحمد الخليل، ومحمد سالك عبد الصمد.

سفير المغرب
 في نواكشوط يحرك 

ملفات النقل بين البلدين
األسبوع

 

  
بنواكشوط،  املغربية  اململكة  سفير  عاد 
التعاون  ملفات  تحريك  إلى  شبار،  حميد 
مع موريتانيا، حيث عقد اجتماعا مع وزير 
أحمدو  املوريتاني محمدو  والنقل  التجهيز 
امحيميد، تمت خاله مناقشة مجموعة من 
لتعزيز  البلدين، وكذا  التي تخص  القضايا 
في  واالقتصادي  التجاري  التعاون  سبل 
مجال النقل بن اململكة املغربية وموريتانيا.
وأكد حميد شبار، على استعداد املغرب 
لتقديم خبراته ملواكبة موريتانيا في تعزيز 
السفير  أشاد  كما  بالنقل،  الخاص  مجالها 
الحكومة  أحرزته  الــذي  بالتقدم  املغربي 
النقل  قطاع  من  جعلت  والتي  املوريتانية، 
بالقطاع  للنهوض  أولوية  واللوجستيك 

االقتصادي للجارة الجنوبية للمملكة.

جنازة مهيبة لقطب اإلعالم الرسمي في الصحراء

كلميم. األسبوع 
 

  
عضال،  مــرض  مع  صراعه  بعد 
ــداه مــحــمــد األغـــظـــف،  ــ ــ أســـلـــم ال
»الــعــيــون«،  قــنــاة  مــديــر  الصحفي 
التي  الهند  بدولة  لباريها  ــروح  ال
كان يعالج فيها، وكان على تواصل 
دائم مع عليوة بدا نائبه في القناة، 
السبت  يوم  ظهر  وتم  أقاربه،  ومع 
تشييع  كلميم،  بمدينة  ــر  األخــي
جــثــمــان الــفــقــيــد بــحــضــور والــي 
الناجم  محمد  وادنــون  كلميم  جهة 
والنقيب  والدكتور حمداتي  أبهاي، 
شخصيات  جــانــب  إلــى  هيباتو، 
ــيـــان  ــة وأعـ ــيـ ــامـ ــة وإعـ ــاســي ســي
ومنتخبي املنطقة، وعدد من أقرباء 
رافقوا  والذين  وأصدقائه،  الفقيد 
الراحل إلى مثواه األخير في أجواء 
سيدي  بمقبرة  مهيبة،  روحانية 

الغازي بمدينة كلميم.
تاها  التي  امللك  برقية  وحملت 
اإلشــارات  من  الكثير  الفقيد،  نجل 
الفقيد  بــه  يتمتع  كــان  ملــا  القوية 
ــرب جالة  ــ »أع مــن خــصــال، وقـــد 
لكم  األليمة،  املناسبة  بهذه  امللك، 
ولكافة أهلكم وذويكم، ومن خالكم 
الوطنية، ولسائر  ألسرته اإلعامية 
أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا 
وأصدق مواساتنا في هذا املصاب 
وقدرا،  قضاء  بكم  ألم  الذي  األليم 

كان  ما  تقدير،  بكل  مستحضرين، 
يتحلى به الراحل املبرور من دماثة 
في  وإخــاص  التزام  ومن  الخلق، 
كمدير  أو  كصحفي  ــواء  س عمله، 
الجهوية،  العيون  بقناة  مسؤول 
كفاءة  عن  هلل،  رحمه  ــان،  أب حيث 
متشبعة  عالية  إعامية  ومهنية 
بروح وطنية صادقة وغيرة شديدة 

على ثوابت األمة ومقدساتها«.
وكان الراحل الداه محمد األغظف 
جريدتي  مكتب  إدارة  تــولــى  ــد  ق

بالعيون،  لوبينون«  و»  »الــعــلــم« 
الفرنسية،  األنباء  لوكالة  ومراسا 
مغربية  ومجات  في صحف  وكتب 
مؤسسي  بن  من  وكــان  وفرنسية، 
للصحافة  الوطنية  النقابة  ــرع  ف
ــة، ثـــم رئــيــســا مــؤســســا  ــي ــرب ــغ امل
للصحافة  الحمراء  الساقية  لنادي 
طرف  مــن  تعيينه  ــم  وت بالعيون، 
مركزيا  مديرا  العرايشي،  فيصل 
التي  الجهوية،  »الــعــيــون«  لقناة 
اإلعامين  مــن  جيا  فيها  أســس 
حول  نقاشات  وفتح  والتقنين، 
مرتبطة  وسياسية  حقوقية  ملفات 
يعتبر  كان  كما  الصحراء،  بقضية 
من قيدومي اإلعامين والصحفين 
باألقاليم الجنوبية، قد توفي بدولة 
شبكة  وله  سنة،   63 سن  عن  الهند 
واسعة من عاقات الصداقة خاصة 
وازنــة،  فرنسية  إعــام  وسائل  مع 
املوريتاني  الــرئــيــس  مــع  وأيــضــا 
حضر  الذي  الغزواني،  الشيخ  ولد 
الراحل لحفل تنصيبه بنواكشوط. 

اتفاقيات إلحياء الرياضة المدرسية

كلميم. األسبوع 
 

  
أحدثتها  التي  الثورة  بعد 
بالرياضة  االرتــقــاء  مديرية 
التربية  بــــوزارة  املــدرســيــة 
الــوزيــر  بتوقيع  الــوطــنــيــة، 
تعاون  اتفاقيات  على  أمزازي 
ــع الــجــامــعــات الــريــاضــيــة  م
قفزة  اعتبرت  والتي  املغربية، 
الجامعة  منهجية  في  نوعية 
للرياضة  املــغــربــيــة  امللكية 
جديدة  ومنهجية  املدرسية، 
الــريــاضــة  تــعــيــد  أن  يــمــكــن 
)بعد  توهجها،  إلى  املدرسية 
األكاديمية  بــادرت  هــذا(  كل 
والتكوين  للتربية  الجهوية 
إلى  وادنــــون،  كلميم  لجهة 
مع  مماثلة  اتفاقية  توقيع 
ــوزارة  املــديــريــة الــجــهــويــة لـ
والرياضة  والشباب  الثقافة 
والرياضة  الشباب  قطاع   /
بالجهة، يوم الجمعة املاضية، 

تروم إحداث مسارات ومسالك 
»ريــاضــة  مندمجة  ــة  دراســي
الجهة،  صعيد  على  ودراسة« 
تنفيذ  إطــار  في  تأتي  والتي 
املشتركة  الدورية  مقتضيات 
الوطنية  التربية  وزارة  بن 
والتعليم  املهني  والتكوين 
العلمي  ــحــث  ــب وال ــي  ــال ــع ال
والشباب  الثقافة  ووزارة 
الشباب  قطاع   / والرياضة 

والرياضة.
التي  االتفاقية   وتــنــدرج 
ــة،  ــي ــم ــادي ــن األك ــا عـ ــه ــع وق
مديرها عبد العاطي االصفر، 
وعـــن املــديــريــة الــجــهــويــة 
مديرها  والرياضة،  للشباب 
الهموري،  أيــت  املجيد  عبد 
األجــرأة  مواصلة  سياق  في 
تنزيل  ملــشــاريــع  املــيــدانــيــة 
 51.17 اإلطار  القانون  أحكام 
املتعلق  الثاني  املحور  في 
التربية  بــجــودة  بــاالرتــقــاء 
املشروع  السيما  والتكوين، 
الــخــاص بــاالرتــقــاء   11 ــم  رق

بالرياضة املدرسية.

ارتفاع حمى التنافس االنتخابي بعد تحديد 
االقــتراع أيــام 

السمارة. األسبوع
 

  
املنتخبن  بـــن  ــث  حــدي ال 
املتتبعن،  وكذا  والسياسين، 
القادمة  االنــتــخــابــات  عــن  إال 
الداخلية  وزارة  حددت  والتي 
معاملها، وإن كان األمر لم يتخذ 
بباغ  ســواء  رسمية  صفة  أي 
رسمي أو منشور، حيث حددت 
تواريخ االنتخابات التشريعية 
واملهنية،  والجهوية  واملحلية 

املرتقبة خال السنة الجارية.
فقد  إعامية،  مصادر  ووفق 
املهنية  تقرر إجراء االنتخابات 
املقبل،  غشت   6 الجمعة  يــوم 
البرملانية  أمــا االنــتــخــابــات 

فمن  والجهوية،  والجماعية 
األربعاء  يوم  تقام  أن  املرتقب 
انتخابات  8 شتنبر، وستجرى 
املستشارين  مجلس  أعــضــاء 
يوم الثاثاء 5 أكتوبر، وترتبط 

االنتخابية  إقامة االستحقاقات 
املذكورة في املواعيد املذكورة، 
الوبائية  الــحــالــة  بــتــطــورات 
بالنسبة  الــتــلــقــيــح  ونــســبــة 

إلجمالي املواطنن. 

غالي
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الـــرأي

العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ال يمكن تجاهل اإلحراج الذي تعيشه الحكومة اإلسبانية والناتج 
عن تورطها أو توريطها بالسماح للسفاح »غالي/بنبطوش« باملرور 
فقد  مستشفياتها،  إحدى  في  واالستشفاء  مزورة  بهوية  الحدودي 
حديث  وأصبح  األوروبــي  البرملان  إلى  الفضيحة  تفاصيل  وصلت 
الذي  اإلحراج  وهو  االجتماعي،  التواصل  وشبكات  العاملي  اإلعالم 
رمت  التي  اإلسبانية،  للخارجية  ملتوية  تصريحات  خالل  من  بدى 

بكرة النار في ملعب القضاء.
في  »بوديموس«  لحزب  املــدوي  السقوط  تجاهل  يمكن  ال  كما 
إغليسياس  بابلو  زعيمه  وإعــالن  مدريد،  بجهة  ماي   4 انتخابات 
)حليف سانشيز في الحكومة( عن االنسحاب من املشهد السياسي 
بصفة عامة، لكن التاريخ لن يسجل عليه فقط هذا السقوط، بل أيضا 
ألف أورو سنويا(   700 )حوالي  إيران  املالية وتمويالت  الفضائح 
ُنصرة  وإعالنه  الجزائر  جنراالت  أطروحة  تبني  مقابل  وفنزويال، 

عقيدة االنفصال سواء في كطالونيا أو مع البوليساريو.
إال أن تصريح الخارجية اإلسبانية بالقول أنه »إذا أراد القضاء 
مثول غالي، فسيمثل غالي أمام القضاء، وليس للحكومة اإلسبانية 
سابقة  نستحضر  جعلنا  القضاء..«،  عمل  استقاللية  في  تتدخل  أن 
قضائية شهيرة شبيهة بملفات املجرم غالي، ويتعلق األمر بقضية 
القاضي  قــام  بحيث  بينوشي،  أوغوستو  الشيلي  الديكتاتور 
التعذيب  تهم  بتوجيه  غارثون،  بالتازار  الصيت،  الذائع  اإلسباني 
القسري  القتل واالختطاف واالختفاء  وتأكيد مسؤوليته عن جرائم 

بني سنوات 1988 و1990.
الجنرال  تواجد  أثناء  التهم  هذه  اإلسباني  القاضي  وجه  لقد 
بينوشي بالعاصمة البريطانية لندن للعالج في أكتوبر 1998، وتقدم 
ملحاكمته  اإلسبانية  العدالة  إلى  تسليمه  بطلب  البريطاني  للقضاء 
على خلفية جرائم تعذيب كان ضحيتها مواطنون إسبان فقدوا في 

الشيلي إبان حكم الجنرال الدكتاتور. 
وشهدت فترة إقامته اإلجبارية بأمر قضائي بلندن، والتي امتدت 
حول  ارتكزت  وقضائية  قانونية  سجاالت  ونصف،  سنة  لحوالي 
السلطات  وأقرت  القضائي«،  االختصاص  عاملية  بـ«مبدأ  يعرف  ما 
القضاء  اتهامات  بشرعية   ،1999 أبريل   / مارس  في  البريطانية 
في  الشيلي  بلده  إلى  سيعود  األخير  لكن  بينوشي،  ضد  اإلسباني 
»ألسباب إنسانية«، وناجيا بذلك من مطرقة القاضي   2000 مارس 

اإلسباني بالتازار غارثون.
تجعلنا  إسبانيا  في  غالي  إبراهيم  قضية  فإن  أخرى،  جهة  من   
نستحضر واقعة قضائية أخرى، بطلها القاضي اإلسباني إسماعيل 
الصيني  الرئيس  من  كل  باعتقال  أمر  والذي   ،2014 سنة  مورينو، 
مع  بينغ،  لي  الصيني  السابق  والوزير  مني،  زي  جيانغ  السابق 
ضد  جرائم  بارتكاب  اتهامهم  خلفية  على  سامني،  موظفني  ثالثة 
في  التيبت  بإقليم  الجماعية  واإلبادة  العرقي  والتطهير  اإلنسانية 
ضدهم  دعوى  رفع  أن  بعد  التسعينات،  وبداية  الثمانينات  أواخر 
سنة 2006 من طرف جمعية غير حكومية ومواطن إسباني تنحدر 

أصوله من منطقة التيبت.
فعل  ردة  الصينيني  املسؤولني  توقيف  مذكرة  إصــدار  وخلف 
بأن  التهديد،  من  الكثير  فيها  بلغة  صرحت  التي  بكني،  من  قوية 
إلى  تسيئ  أن  يمكن  بأعمال  تقوم  أال  عليها  اإلسبانية  السلطات 
حجم  تهديد  يفيد  ما  وهو  اإلسبانية،  الصينية  والعالقات  الصني 
واملــبــادالت  الكبيرة  املالية  واملــعــامــالت  الصينية  االستثمارات 

التجارية القوية بينهما.
وأمام هذا الوضع، اضطرت سلطات مدريد إلى السعي من أجل 
تقليم وتعديل »مبدأ عاملية االختصاص القضائي« للقضاء اإلسباني، 
اإلصالح  بنود  على  اإلسباني  البرملان  بتصديق  اإلسراع  خالل  من 
رقم  التنظيمي  القانون  23 من  الفصل  القضائي، وبتغيير مضمون 
نفس  باملناسبة  وهو  القضائية،  بالسلطة  واملتعلق   1985 لسنة   6
ضد  دعواه  في  غارثون  القاضي  عليه  استند  الذي   23 أي  الفصل 

الدكتاتور بينوشي سنة 1998.
أيضا  اإلسباني  البرملان  في  لصالحه  صوت  الذي  التعديل  هذا 
الحد  من  اإلسبانية  الحكومة  مكن  املعارض،  االشتراكي  الحزب 
مفعول  وإيــقــاف  اإلسبانية  للمحاكم  القضائي  االختصاص  من 
القادة  متابعة  إسقاط  وبالتالي،  مورينو،  إسماعيل  القاضي  مذكرة 

الصينيني بتهم جرائم ضد اإلنسانية.
وهكذا فتحت مساحة جديدة للسجال القانوني والقضائي والفقه 
القانوني والدستوري بخصوص الفصل 23 وما عرفه من تأويالت 
الضغط  تحت   2014 سنة  أو   2009 سنة  في  ســواء  وتعديالت، 
الصيني، وعالقة ذلك باالتفاقيات املوقعة من طرف الدولة اإلسبانية 

واختصاصات املحكمة الجنائية الدولية.
بني  االتهام  صك  تشابه  هو  أولــى،  جهة  من  هنا،  نالحظه  وما 
بجرائم  متهم  فكالهما  غالي،  والسفاح  بينوشي  الشيلي  الدكتاتور 
ضد اإلنسانية والتعذيب واالختطاف، وكالهما تواجد خارج النطاق 
الترابي لحمايته أثناء توجيه االتهام، وكالهما يحتمي بـ»الظروف 
اإلنسانية«، كما نالحظ من جهة ثانية، تشابه عناصر صك االتهام 
»الــظــروف  مــع غياب عنصر  اإلســبــانــي  الــتــراب  فــوق  والــتــواجــد 

اإلنسانية« في ملف القادة الصينيني مع ملف الجالد غالي.
تجعل  أنها  اإلسبانية،  الخارجية  وزارة  تصريح  من  والواضح 
إنه  قولها  لكن  اإلسباني،  القضاء  يدي  بني  املرتزقة  زعيم  مصير 
غالي  بالطبع  سيغادر  اإلنسانية  األســبــاب  هــذه  ــزول  ت »عندما 
مصير  سُيقرر  من  وأن  الشك،  دائرة  في  بالقضية  يرمي  إسبانيا«، 
ولكن  اإلسباني،  القضاء  هو  باألساس  ليس  »الهارب«،  االنفصالي 

عوامل أخرى!؟

إسبانيا بين »غـــــالي« 
و»بنبطوش« نحن شعب مسلم عربي إفريقي تجمعت فينا خصال 

التزييف  نثور ضد  فنحن  املناطق،  هذه  مكونات  جميع 
ونتمرد ضد كل انحراف، خصوصا عندما يتعلق األمر 

بمستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة.
ذكرنا في حلقة سابقة، أن بعض الهيئات السياسية 
اغتنمت حلول شهر رمضان الفضيل، لتستغله استغالال 
من  استفادوا  الذين  أخضعت  حيث  فاضحا،  سياسيا 
الوطنية  البطاقة  رقــم  تدوين  إلــى  وقففها  صدقاتها 
املغربي  املواطن  نجد  وهكذا  االنتخابات،  لوائح  في 
أن  قبل  اتخذه  الــذي  للعهد  الوفاء  إما  خيارين،  أمــام 
الصدقات  لتلك  يتنكر  أو  اللوائح،  هذه  في  اسمه  يدون 
وزارة  كــانــت  فــإذا  خيرية،  أعــمــال  مــجــرد  ويعتبرها 
الداخلية قد اتخذت إجراءات وأصدرت قرارات لتحديد 

حدود الدوائر االنتخابية وعدد سكانها، فمن واجبها أيضا أن تنبه على 
األقل هؤالء الناس الذين أرادوا أن يحتالوا على النصوص القانونية.

الشكل  هذا  على  إجرائها  قبل  مهزوزة  انتخابات  من  النتائج سننتظر  فأي 
والتضليل  التزييف  فحالة  فيه،  ويقعون  املواطنني  يغري  قد  الذي  باالحتيال 
القوي،  الوزير  أيام  الزمان،  من  عقدين  من  أكثر  الشعب خالل  تحملها  والقهر 
إدريس البصري، الذي الزالت بصماته قائمة ومعموال بها في عدة مجاالت، لذلك، 
بالنزاهة واملوضوعية والوضوح،  إلى دخول عهد جديد يتسم  فشعبنا يطمح 

يتمخض عنه إبراز برملان بغرفتيه مبني على ثقة الشعب واإليمان به.
فإذا كانت حليمة سترجع إلى عادتها القديمة، فسنعتبر كل ذلك مضيعة 
األحزاب  على  يجب  الحيثيات،  من  وغيرها  األسباب  لهذه  واملال،  للوقت 
التي الزالت تحترم نفسها وماضيها، أن تقوم بحملة تحسيسية ضد هذه 
الوسائل التضليلية، وهي أخطر من وباء »كوفيد 19«، ألن جائحة »كورونا« 

رجعة،  غير  إلى  تمضي  ثم  تقصر  أو  تطول  قد 
أما زرع مثل هذه املوبقات في نفوس املواطنني، 
على  مخاطره  تقدير  يمكن  ال  شيطاني  عمل  فهو 

مستقبل هذه األمة.
بتجارب  املــغــرب  فــي  االنتخابات  مــرت  لقد 
عديدة، منها حني كان يشرف عليها وزير الداخلية 
القوي، الذي كان يصول ويجول في عرض البالد 
وطولها، »يداوي بسيفه املخزني رأس كل من كان 
يشكو من الصداع«، وال ننسى التجربة التي قام 
بها املرحوم الحسن الثاني، الذي أراد أن يشرك 
القادة السياسيني في هذه املغامرة، فشكل لجنة 
تتكون من جميع كتاب ورؤساء األحزاب، وكلفهم 
تعط  لم  نعلم،  وكما  االنتخابات،  إجــراء  بمهمة 
هذه التجربة نتائج سارة، وفي آخر املطاف اهتدى امللك الحسن الثاني إلى 
تكليف القضاء بإجراء هذه املهمة الصعبة، فأسس لجنة قضائية جهوية 

انكبت على انتخابات لم تسفر عن مبتغاها. 
يجنبه  مخرجا  الداخلية  وزير  يجد  أال  الثالث،  التجارب  هذه  أمام 
من  »والخروج  الجميع،  يرضي  فلن  فعل  مهما  ألنه  األحزاب،  انتقادات 

هذا الصداع ساملا«؟
مجرد سؤال.

ومهما يكن من أمر، فإن هذه الطامة الكبرى التي أصيبت بها البشرية 
هي التي تشغل بال جميع الشعوب، وكما سبق أن أكدنا، فإن هلل وحده هو 
القادر سبحانه وتعالى على رفع هذا البالء عنا إن نحن تجندنا بالصبر 
واإليمان كما جاء في قوله تعالى: ))وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 

مصيبة قالوا إنا لـله وإنا إليه راجعون((.

في واقع األمر، تميزت العالقة 
في  والسياسي  اإلعــالمــي  بــني 
والجزر،  باملد  املغربي  النسق 
املطبات  من  العديد  من  ومــرت 
والـــتـــجـــارب الــتــي كــانــت في 
بالهدنة  تتميز  األحــيــان  بعض 
بالصراع  أخـــرى  فــتــرات  وفــي 

والتكامل.
الخاصة،  نظري  وجهة  ومن 
تصنيف  الصعب  من  أنه  أعتقد 
ــالم  ــ اإلع ــة  ــرب ــج ت ــة  ــدق ــن خ أو 
صنف  فــي  املغربي  السياسي 
تعلمون،  فكما  بعينه،  مــحــدد 

تميز  واالجتماعي  السياسي  االتصال  أدبيات 
اإلعالمي  بــني  العالقة  فــي  أصــنــاف  ثالثة  بــني 
على  يؤكد  ــذي  ال الصنف  فهناك  والسياسي، 
ثم  وعــداء،  عالقة خصومة  هي  العالقة  هذه  أن 
نوعا  هناك  أن  يرى  الذي  الثاني  الصنف  هناك 
من التجاذب والتفاعل بني الحقلني أو الفاعلني، 
أي السياسي واإلعالمي، ثم الصنف األخير يبرز 

عالقة االعتماد وتداخل األهداف بني االثنني.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، الــتــصــنــيــف والــنــمــذجــة 
مرتبطة  أخرى  نماذج  عنها  تتفرع  إليها  املشار 
من  السياسيني،  وحتى  باإلعالميني-الصحافيني 
الرجوع  ويمكنكم  املستنير،  إلى  املهادن  املتملق 
حديثا  صدر  ملؤلف  التصنيفات  لهذه  بالتفصيل 
»اإلعــالم  حول  القصوار  أحمد  الدكتور  للزميل 
واالتصال في زمن العوملة: مقاربة نقدية«، الكتاب 
صادر عن دار بصمة لصناعة الكتاب سنة 2021.
والسياسية  اإلعــالمــيــة  نــظــري  وجــهــة  مــن 
وخبرتي في املجالني، أعتقد أن كل هذه النماذج 
في  الدوام  وعلى  إليها، موجودة  املشار  الثالثة 
يقع من حني آلخر، هو  قد  وما  املغربي،  النسق 
سيادة أو طغيان نموذج مقارنة بباقي النماذج 
املوقف  ضعف  بينها  من  عــوامــل،  عــدة  بسبب 
السياسي أو اإلعالمي وقوة موقف الطرف اآلخر 
العمومي  والنقاش  العام  ــرأي  ال مواجهة  في 

الدائر بشأن قضية من القضايا.
من  نوع  األخيرة، هو  الفترة  في  وما الحظنا 
السياسي  بني  األحــيــان  غالب  في  الحبل  شد 
ما  أبــرزهــا  لعل  اعــتــبــارات،  لعدة  واإلعــالمــي، 
في  تشكيك  من  األخيرة  السنوات  في  الحظناه 
بعض املؤسسات السياسية، وخاصة التمثيلية، 
ثم طبيعة املعالجة اإلعالمية التي تميل لإلخبار 
وفتح  لإلثارة  األحيان  بعض  وفي  املوضوعي 
واملؤسسات  السياسيني  بعض  تزعج  قد  ملفات 
التي يمثلونها، مما أدخل العالقة بني اإلعالمي 
والسياسي إلى حلبة الصراع وأصبح كل واحد 
يستعمل ما يمتلك من أسلحة تشريعية وقضائية 
وسلطة الرأي العام للفوز باملعركة واإلجهاز على 

صحي  غير  وهــذا  الخصم، 
الشفافية  ينشد  بــلــد  ــي  ف
الديمقراطي ويؤمن  والبناء 
ــوق والـــواجـــبـــات  ــحــق ــال ب
ليس  ــط،  ــســل ال وبـــتـــوازن 
كذلك  بــل  التقليدية،  فقط 
اإلعالم  في  املتمثلة  الرابعة 
والـــخـــامـــســـة الـــصـــاعـــدة 
اإلعــالم  أدوار  تنامي  مــع 
كمنصة  ليس  االجتماعي 
ــار والــتــثــقــيــف  ــ ــب ــ ــإلخ ــ ل
كمجال  ولــكــن  والــتــرفــيــه، 

للنقاش العمومي.
والسياسي،  اإلعالمي  بني  العالقة  في  ودائما 
إليه، نظرة  اإلشارة  ما تمت  إلى  ينضاف، نظريا، 
لإلعالمي،  السياسي  ونظرة  للسياسي  اإلعالمي 
للتسويق  كفرصة  لإلعالمي  ينظر  فالسياسي 
سياسيا،  لنفسه  والترويج  والدعاية  السياسي 
وعلى النقيض من ذلك، ينظر اإلعالمي للسياسي 
واجبه  ومن  للخبر  ومصدر  عمومية  كشخصية 
تتبعها وتتبع أنشطتها ومراقبتها ومدى خدمتها 
احترام  ظل  في  الحال  بطبيعة  العام،  للصالح 
الخط  ومراعاة  املهنة  أخالقيات  وضوابط  قواعد 

التحريري للمؤسسة التي ينتمي إليها.
فخطاب  الــســابــقــة،  بــالــفــكــرة  ــة  عــالق وفـــي 
ففي  اإلعــالمــي،  خطاب  عن  يختلف  السياسي 
إلى  السياسيني  غالبية  فيه  يميل  الذي  الوقت 
دون  الترويجي  التسويقي  أو  الحشو  خطاب 
اإلعالمي  خطاب  يميل  وإعالمية،  خبرية  قيمة 
آخر  في  ألنه  والتحليلي،  الخبري  الجانب  إلى 
على  وسيحاسب  العام  الــرأي  يخاطب  املطاف 
فهو  ولهذا  يقدمه،  الــذي  واملحتوى  املضمون 
من  قبوال  تلقى  التي  املــواد  اختيار  على  مجبر 

طرف املتلقي والتي تسترعي االنتباه.
لألسف، املادة السياسية ال يتوفر فيها عنصرا 
التشويق واإلثارة، وعلى الصحافي إذا كان عليه 
نشر مادة سياسية، أن يجد زاوية تحقق عناصر 
وعملية  واالبتكار،  واإلثارة  والتشويق  اإلخبار 
ال  السياسية،  املــادة  على  العناصر  هذه  تنزيل 
التواصلية  السياسي  استراتيجية  طبعا  تخدم 
قد  فعل  وردات  يخلق صداما  مما  والترويجية، 

تكون في بعض األحيان قوية.
العناصر  نتيجة  وهو  املهم،  اآلخر  العنصر 
وسوء  الصراع  احتدام  فبسبب  إليها،  املشار 
واملؤسسات  والسياسي  اإلعالمي  بني  العالقة 
بأهمية  ــان  ــمـ واإليـ والــســيــاســيــة  ــة  ــي اإلعــالم
بعض  لجأت  املؤيد،  العام  الرأي  وبناء  اإلعالم 
مؤسسات  خلق  ــى  إل السياسية  املــؤســســات 
اإلعالمية،  املؤسسات  بعض  وسّيست  إعالمية 
السياسي  ودخل  باإلعالمي  السياسي  فاختلط 

السياسي،  عــلــى  واإلعـــالمـــي  ــي  ــالم اإلع عــلــى 
وأصبح  الــحــدود  وتــالشــت  األدوار  فارتبكت 
السياسي  أفقد  مما  اآلخر،  رحمة  تحت  أحدهما 
مواجهة  في  والثقة  استقالليتهما  واإلعالمي 
الخبرة والتجربة وخرق  املجتمع بسبب ضعف 
مبدأ الحيادية واالستقاللية، وانتقل هذا ليشمل 
فــي وقـــت الحـــق حــتــى املــؤســســات اإلعــالمــيــة 
والسياسية، وقد زادت عوامل اقتصادية ومالية 

وقانونية من تكريس هذا الوضع البئيس.
حقيقة، أعتقد أن للسياسي سلطة ولإلعالمي 
يقوم  أن  عليه  يتعني  منهما  واحد  وكل  سلطة، 
بأدواره وفق ما تقتضيه متطلبات السلطة التي 
وال  الصراع  أقول  وال  التكامل  أقول  ال  يمثلها، 
أقول االعتماد املتبادل، بل كل واحد يقوم بدوره 
التكامل  العالقة  تقتضي  فــتــرات  ففي  كــامــال، 
الحاالت  بعض  وفــي  الصراع  أخــرى  وأحيانا 
االعتماد املتبادل كما هو الشأن في زمن األزمات 
واملجتمع  بالبلد  تلحق  قد  التي  األخــطــار  أو 
ولنا في جائحة »كوفيد 19« خير درس، وكيفما 
السياسي  من  فكل  والظروف،  الوضعيات  كانت 
الــرأي  الشعب:  ملحكمة  يخضعان  واإلعــالمــي 

العام، الناخب هو الفيصل. 
والــتــداخــل  والــتــكــامــل  الــتــعــاون  ولتحقيق 
واإلعالمي،  السياسي  سلطة  بني  واالستقاللية 
الضمانات  مــن  العديد  توفير  الــضــروري  مــن 
اإلعالمي  لحماية  القانوني  املدخل  أبرزها  لعل 
ــل  ــدخ ــم امل ــان حـــقـــوق الــســيــاســي، ثـ ــمـ وضـ
صناعة  بــدون  مهني  إعالمي  فال  االقتصادي، 
االستمرارية  يضمن  اقتصادي  نموذج  وبــدون 
للمؤسسات  واالقتصادية  املادية  واالستقاللية 
تأثير سياسي  اإلعالمية والعاملني فيها عن كل 
طبعا  وهناك  نوعه،  كــان  كيفما  اقتصادي  أو 
املدخل الحقوقي واملتمثل في ضمان حرية الرأي 
والتعبير وتعدديتها باعتبارها املدخل الرئيسي 
املعلومة  وتوفير  والنزاهة  الحيادية  لضمان 

للمتلقي. املتكاملة 
وباحث  وكاستشاري  حديثي،  أختم  وحتى 
في  وصلنا  السياسي،  والتواصل  اإلعــالم  في 
كل  لضمان  فيها  نتطلع  مرحلة  ــى  إل املــغــرب 
2021، وكل هذا لن  شروط االستحقاقات املقبلة 
يتحقق طبعا دون إقرار مصالحة بني السياسي 
إعالمية  صناعة  بناء  على  والعمل  واإلعالمي، 
بكل مقوماتها، دون ذلك، فسنكرر نفس التجارب 

الفاشلة..
هي  البعض،  يرى  كما  السياسة،  كانت  فإذا 
منها  تمر  ال  التي  املناطق  في  الجسور  بناء  فن 
األنهار  توجيه  إعــادة  فن  هو  فاإلعالم  أنهار، 
هي  وهـــذه  الــجــســور،  تلك  تحت  مــن  لــلــمــرور 

املسؤولية االجتماعية، والتكامل بني السلط.

انتخابات مهزوزة قبل إجرائها

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

الفرق بين السياسي واإلعالمي

خالد أدنون*

عبد الله بوصوف

*خبير استشاري يف اإلعالم والتواصل السياسي



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11

للنقـاش
العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021

التصنيف العالمي للتعليم

أداة  هــو  للتعليم  العاملي  التصنيف 
بالتعليم،  املتعلقة  البيانات  لتنسيق 
صالحة  تكون  عاملية  إحصائيات  وتقديم 
املختلفة  األنظمة  جميع  تشمل  دولــيــا، 
اللتقاط  العالم،  دول  جميع  في  املتبعة 
ــة فـــي نظم  آخـــر الـــتـــطـــورات الــحــاصــل
وإجــراء  القيم  وتحليل  وجمع  التعليم 
املقارنات والتصنيفات الدولية التي تدعم 

التعليمية.  الترتيبات 
ثالثة  مــن  التعليم  تصنيف  ويتكون 
التقييمات  في  تستخدم  أساسية  عناصر 
وبعد  الــحــيــاة،  مؤشر  ملعرفة  السنوية 
التي تقدم  التعليم  ذلك، يتم تحديد جودة 

للمواطنني.

ترتيب الدول من حيث التعليم

لم يعد خافيا على أحد أهمية إصالح 
سبيل  فــي  لــلــدول  التعليمية  املنظومة 
الوصول إلى نجاحها في شتى املجاالت 
وحجر  دائــمــا  فالبداية  استثناء،  بــال 
العملية  لجودة  عنصرا  كــان  األســـاس، 
في  الدول  تسابقت  هنا  ومن  التعليمية، 
املنظومة  جودة  وكفاءة  مستوى  تحسني 
التعليمية، إيمانا منها بأهمية االستثمار 
التي  الخطوة  وهي  البشرية،  املوارد  في 
أن  فنجد  تقدم،  كل  ذلك  بعد  منها  يأتي 
الــتــركــيــز عــلــى الــجــودة والــكــيــف بــات 
من  ما  فإنه  وبالفعل،  الكم،  على  مقدما 
مقدمة  في  التعليم  تحسني  وضعت  دولة 
مصاف  في  اليوم  ونجدها  إال  أولوياتها 
أن تلقي  إذا شئت  الالمعة حرفيا،  الدول 
التي  اإلحصائيات  على  فاحصة  نظرة 
جــودة  حيث  مــن  الـــدول  ترتيب  شملت 
بني  نفرق  أن  علينا  وهــكــذا،  التعليم، 
فرق  يوجد  حيث  والــتــدريــس،  التعليم 
التعليم  تعريف  فيمكننا  بينهما،  شاسع 
املتعلم  الــطــرف  حــصــول  هــو  ــه  أن على 
تشمل  والتي  أركانها  بكل  املعرفة  على 
أما  التعليم،  ومبادئ  وأصــول  املهارات 
التعليم،  أشكال  أحد  فهو  التدريس،  عن 
والتدريب  املناقشة  أيضا  تضم  والتي 
عن  املتعلم،  طــرف  من  الــذاتــي  والبحث 

املعلومة بدون وجود معلمني.
صفات  فيشمل  الجودة،  مصطلح  أما 
تحقيقها  ــدى  ومـ التعليمية  الــنــتــائــج 
تعريف  يشمل  وكذلك  الصفات،  لبعض 
الجودة باستغالل كافة القرارات الفكرية 
إلى  للوصول  واملتعلم  للمعلم  والذهنية 

النتائج املرجوة.
مفهوم  على  التركيز  مــن  الــهــدف  إن 
يفرضها  التي  واألســس  التعليم  جــودة 

الهدف  كان  التعليمية،  املؤسسات  على 
منه هو تحسني مسار العملية التعليمية، 
رفع  بهدف  النتائج  تميز  درجــة  ــع  ورف
يترتب  ملا  الــدول،  في  الوعي  مستويات 

عن ذلك من حضارة وتقدم.
إن املعايير التي يتم االعتماد عليها في 
التعليمية،  املنظومة  جودة  مدى  قياس 

تتجلى في اآلتي:
- مستوى املناهج واملقررات الدراسية.
- مدى التعاون بني جميع العاملني في 

املجال التعليمي.
ــس  واألس التحتية  البنية  جـــودة   -

التعليمية.   
- كفاءة القواعد التربوية واإلدارية.

البشرية  للطاقات  األفضل  التوظيف   -
واملادية.

- مدى استفادة الطرف املتعلم مما يتم 
تقديمه إليه خدمات تعليمية.

وعــدم  األفــضــل  عــن  الــدائــم  البحث   -
االكتفاء بما تم التوصل إليه من تحسن.

- النتيجة النهائية التي يتم تحصيلها 
من العملية التعليمية.

المغرب يحتل مرتبة جد متأخرة 
في مؤشر جودة التعليم 

على  متأخرة  مرتبة  في  املغرب  صنف 
مؤشر  في  والعربي  العاملي  الصعيدين 
املنتدى  تقرير  حسب  التعليم،  ــودة  ج
والــذي   ،2021 لسنة  »دافــوس«  العاملي 
اعتمد في تصنيفه على احتساب درجات 
العامة  البيانات  جمع  طريق  عن  املؤشر 
معيارا   12 بنحو  املتعلقة  والــخــاصــة 
املختصة  املــؤســســات  تــضــم  أســاســيــا 
ــصــاد الــكــلــي،  ــت بــاالبــتــكــار وبــيــئــة االق

والصحة، والتعليم األساسي.
وبذلك حل املغرب في مركز متأخر على 
مؤشر جودة التعليم العاملي، حيث صنف 
رقم 101 عامليا من أصل 140 دولة شملها 
التاسع  املركز  في  حل  كما  التصنيف، 
فلماذا  عربية،  ــة  دول  13 بني  من  عربيا 
املغربي؟  التعليم  مؤشر  في  التدني  هذا 
الحكومة  فرئيس  ذلك؟  يعود  سبب  وألي 
مؤخرا  صــرح  العثماني،  الــديــن  سعد 
والبحث  والتكوين  التربية  منظومة  بأن 
وتولي  حثيثة،  بخطى  تتقدم  العلمي 
التربية،  منظومة  إلصالح  كبرى  أهمية 
للعموم  مفتوحة  ــا  أوراش هناك  أن  كما 
وهي أوراش حققت نتائج إيجابية مهمة.
كلمة  فــي  الحكومة  رئــيــس  ــد  أك فقد 
أن  التربية،  منظومة  إصــالح  حــول  لــه 
))األوراش املتعلقة بهذه املنظومة تتقدم 
على العلوم بخطى حثيثة وتحققت فيها 
على مستوى  وال سيما  مهمة،  إيجابيات 

الهدر  وخفض  األولـــي  التعليم  تعميم 
االجتماعي،  الدعم  ومنظومة  املدرسي 
في  تبذل  التي  الجهود  وفــق  ذلــك  وكــل 
 17.51 اإلطــار  القانون  مقتضيات  سياق 
التربية  مــنــظــومــة  بــإصــالح  املــتــعــلــق 
دخل  حيث  العلمي،  والبحث  والتكوين 
الثانية،  سنته  التنفيذ  حيز  القانون  هذا 
مما يتطلب، يقول رئيس الحكومة، الرفع 
من وتيرة أوراش اإلصالح، وخاصة منها 
والتنظيمية  القانونية  النصوص  إعداد 
ضرورة  على  اإلطار  القانون  ينص  التي 
سنوات،  ثالث  غضون  في  منها  االنتهاء 
ذات  التشريعية  النصوص  رأسها  وعلى 
األولوية وإحداث لجان الحكامة، وخاصة 
واملناهج،  للبرامج  الدائمة  اللجنة  منها 
العلمي،  للبحث  الــوطــنــي  واملــجــلــس 

واعتماد  ومناقشة  إعــداد  إلى  باإلضافة 
ينص  التي  واملواثيق  الدالئل  مشاريع 

عليها القانون اإلطار((.
والتكوين  التربية  منظومة  تجربة  إن 
رئيس  بها  يشيد  التي  العلمي  والبحث 
من  العديد  بني  من  تجربة  هي  الحكومة، 
فجر  منذ  تعليمنا  عرفها  التي  التجارب 
من  واحـــدة  وال  اآلن،  حتى  االســتــقــالل 
إلى  بتعليمنا  ارتقت  التجارب  هذه  بني 
عاملية  مكانة  ليحتل  الــجــودة  مستوى 
أن  فــاملــؤســف  جــيــد،  كتعليم  لتصنيفه 
الصحيح  الطريق  إلى  يهتد  لم  تعليمنا 
إلصـــالحـــه إصـــالحـــا فــعــلــيــا مـــن حيث 
وغير  والبرامج،  التدريس  ولغة  املناهج 
كسنغافورة  الدول  بعض  فعلت  كما  ذلك 
في  األول  العاملي  الترتيب  تصدرت  التي 
جودة التعليم هذه السنة، حسب تصنيف 
ــوس«،  »داف العاملي  االقتصادي  املنتدى 
تجربة  نموذج  تمثل  التي  الــدولــة  هــذه 
 50 من  أقل  ففي  فذة،  أمة  لنهضة  فريدة 
عاما، تحولت سنغافورة من جزيرة فقيرة 
جدا تقطنها غالبية أمية من السكان، إلى 
دولة صناعية متقدمة تضاهي مستويات 

الدول األكثر تطورا عامليا.
البلد  ــذا  ه وزراء  رئــيــس  فطن  فقد 
كعامل  التعليم  حقيقة  إلى  كــوان(  )لي 
حاسم في تطوير القوى العاملة لتحقيق 
الحاجات  ولعبت  االقتصادية،  األهداف 
االقتصادية في سنغافورة دورا هاما في 
وأطلقت  التعليم،  سياسة  معالم  تحديد 
األمة  تعلم  التفكير«  »مــدارس  مــبــادرة 

مبادئ قائمة على أربعة مبادئ:
- إعادة النظر في أجور املعلمني.

املدارس مزيدا  - إعطاء املسؤولني عن 
من االستقاللية.

التميز  واستحداث  التفتيش  إلغاء   -
املدرسي.

يشرف  ملجموعات  ــدارس  امل تقسيم   -
لتطوير  مــخــتــصــون  مــوجــهــون  عليها 

واستحداث برامج جديدة.
شعار  تحت  جديدة  مبادرة  أطلقت  ثم 
طرق  على  ركــزت  أكثر«  تعلم  أقل  »تعلم 
األفسح  املجال  حجم  وتقليل  التدريس 
للتفكير، وبذلك حظيت سنغافورة باملركز 
الذي  العاملية  التنافسية  تقرير  في  األول 
الـــذي يقوم  ــوس«  ــ »دافـ حـــدده مــنــتــدى 
طريق  عــن  املــؤشــر  درجـــات  باحتساب 
املتعلقة  والخاصة  العامة  البيانات  جمع 
بنحو 12 فئة أساسية تضم عدة عناصر، 
الكلي،  االقتصاد  وبيئة  االبتكار،  منها 
والتعليم  األساسي،  والتعليم  والصحة، 
وكفاءة  السلع،  أسواق  وكفاءة  الجامعي، 
سوق العمل، وتطوير سوق املال، وحجم 
ــطــور األعـــمـــال، واالبــتــكــار  الــســوق، وت

الجاهزية. والتكنولوجيا 

العالم  دول  سنغافورة  تصدرت  وبذلك 
املرتبة  وتحتل  التعليم  جودة  مؤشر  في 
وفنلندا  سويسرا  تليها  عامليا،  ــى  األول
وفرنسا  وأملــانــيــا  والــســويــد  وأمــريــكــا 

وإسبانيا وأستراليا... إلخ.

مؤشر جودة التعليم عالميا

كشف مؤشر التعليم العاملي الصادر 
لهذه  »دافـــوس«  العاملي  املنتدى  عــن 
في  العربية  الدول  أغلب  ترتيب  السنة، 
مجال جودة التعليم، وبحسب ما نشره 
املنتدى، فإن دولة قطر هي األولى عربيا، 
التصنيف  فــي  الــرابــع  املــركــز  وتحتل 
املتحدة  الواليات  احتلت  فيما  العاملي، 
الثامنة عشر مسبوقة  الرتبة  األمريكية 
فيما  بالسويد،  ومتبوعة  بالدانمارك 

صنفت أملانيا في الرتبة العشرين.
الرتبة  ــي  ف فــرنــســا  تــرتــيــب  وجـــاء 
الرتبة  في  واليابان  والعشرين  الثامنة 
بأستراليا،  متبوعة  والثالثني  الحادية 
السابعة  الرتبة  إسبانيا  احتلت  فيما 
املرتبة  في  تركيا  وجــاءت  واألربــعــني، 

الخامسة والتسعني.
وتعد قطر األولى عربيا، نظرا لجودة 
العربية  اإلمــــارات  تليها  تعليمها، 
عامليا،  العاشرة  املرتبة  فــي  املتحدة 
املرتبة الخامسة والعشرين  ولبنان في 
ثم البحرين في الرتبة الثالثة والثالثني، 
واألردن في الرتبة الخامسة واألربعني، 
الرتبة  في  السعودية  العربية  واململكة 
140 دولة  الرابعة والخمسني من أصل 
مصر  واحتلت  الجودة.  مؤشر  شملها 
ــو املــركــز األخــيــر في  139 وه الــرتــبــة 
التصنيف العاملي من مجموع 140 دولة 
الجودة  مؤشر  واعتبر  املؤشر،  شملها 
أن كال من ليبيا والسودان وموريتانيا 
والصومال  واليمن  والعراق  وسوريا 
تتوفر  ال  أنها  مادام  مصنفة،  غير  دوال 
فيها أبسط معايير الجودة في التعليم.

التعليم المغربي وجائحة »كورونا«

والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  أكد 
األطر،  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي 
عملت  ــه  وزارت أن  على  ــزازي،  أم سعيد 
على توفير جميع الوسائل واإلمكانيات 
التعليمية  العملية  استمرارية  لضمان 
التعليم  وأن   ،»19 »كوفيد  خالل جائحة 
التعليم  يعوض  أن  يمكن  ال  بعد  عــن 
أن  الــقــول  يمكن  وبــذلــك  الــحــضــوري، 
ببالدنا  للتعليم  أضــافــت  »كـــورونـــا« 
التي  ــرى  األخـ للمآسي  كــبــرى  مــأســاة 

يتخبط فيها. 

يعتبر التعليم مقياسا لتطور 
الدول ومؤشرا على نهضتها، 

فأثار التعليم عديدة تنعكس على 
جميع مناحي الحياة، لذلك تحرص 
الدول المتقدمة على تطوير سبل 

التعليم وتحقيق منظومة تعليمية 
شاملة ومتكاملة، فالتعليم ينمي 

قدرات الفرد المنتج ويزيد من 
فعاليته في مواكبة التطورات 

الحضارية المتسارعة التي يشهدها 
العالم، لذلك، فإن مستوى مقياس 

جودة التعليم يشير إلى مدى 
التقدم الحضاري والثقافي 

واالجتماعي واالقتصادي للدولة، 
وألجل ذلك تشكل مفهوم 
مستوى التعليم وتصنيفه 

العالمي بشكل تنازلي.

حسب المنتدى العالمي »دافوس«

د. عبد الرحيم بن سالمة*

إن الهدف من التركيز 
على مفهوم جودة 

التعليم واألسس 
التي يفرضها على 

التعليمية،  المؤسسات 
كان الهدف منه هو 

تحسين مسار العملية 
التعليمية، ورفع درجة 

تميز النتائج بهدف رفع 
مستويات الوعي في 

الدول، لما يترتب عن 
ذلك من حضارة وتقدم

تقارير دولية 
تصنـــف

المغربي  التعليم 
في مراتب متخلفة

* أستاذ باحث 



شهادات من
الرواد
كتاب  مــن  املتميزة  الــشــهــادات  قطف  نتابع 
»أزهار البساتني في أخبار األندلس واملغرب على 
عهد املرابطني واملوحدين« للكاتبني األخوين، جان 
بالفريج  أحمد  الرائدان  وترجمه  طارو،  وجيروم 
هذه  لكم  واخترنا  هلل،  رحمهما  الفاسي  ومحمد 
الناس  أن  والحقيقة   ..((  :82 الصفحة  من  الفقرة 
ما تعاطوا للفقه إال لالشتغال بالفتوى واالستيالء 
األوقــاف  وإدارة  كالقضاء  العالية  املناصب  على 
وما شابه ذلك من الوظائف التي تخول لصاحبها 
الجاه واملال، وما صار الفقه إلى هذا واتخذ هذه 
الصبغة الدنيوية، إال ألن الخلفاء جعلوا لهم دائرة 
الفقهاء يبررون أعمالهم كلها ويسدلون عليها  من 
الدين  إلى  ذلك  في  ينظرون  وال  املشروعية،  ستار 
مناصبهم،  على  يحافظوا  أن  الوحيد  همهم  وإنما 
وما عليهم إذا أرضوا املخلوق وأسخطوا الخالق، 
في  وأخــذوا  اللب  عن  بالقشور  انشغلوا  أنهم  ثم 
الــنــوادر  وبــحــث  ــادالت  ــج وامل العميقة  األبــحــاث 

والغرائب(( انتهى.
1930 وتمت  فالكتاب صدر في يوليوز  للتذكير، 

إعادة طبعه في الشهر املاضي.

ــيـــم بـــالـــلـــقـــاحـــن ضــد  ــعـ ــتـــطـ بــعــد الـ
»كـــــورونـــــا« لــفــئــة عـــمـــريـــة مــــن األشــــخــــاص، 
يف  شهادة  سحب  إمكانية  لهم  متاحا  صــار 
املـــوضـــوع عــبــر الــبــوابــة اإللــكــتــرونــيــة 1717 
بإدخال رقم البطاقة الوطنية، وسيظهر يف 
احلن رقم رمز خاص بكل ملقح يستعمله 
الشهادة،  عند احلاجة للحصول على هذه 
إما من بوابته أو من محل جتاري مختص 
ــور، ومـــن األفــضــل طلب  ــ يف مــثــل هـــذه األمـ
خــدمــة تــصــغــيــر حــجــم الـــورقـــة إلــــى قــيــاس 
حملها  ليسهل  وتغليفها  التعريف  بطاقة 

مع الوثائق الضرورية.

الــذي  ــقــوي«  »ال الــرجــل  تتذكرون 
أطاح منذ 18 سنة، بأقوى حزب من رئاسة 
واستمر  العمالة  مجلس  ورئاسة  اجلماعة 
القوي  الرجل  ذلــك  فانتزع  لعقود،  فيهما 
ليعود  البرملان،  مقعد يف  مع  العاصمة  منه 
بعد  الرئاسة  إلــى  قويا  كــان  الــذي  احلــزب 
العادة،  فوق  برئيس  ولكن  »هجني«  حتالف 
عن  ابتعد  لقد  وجتاربه،  ماضيه  يف  قوته 
قوته  ناشئ  حزب  فبسط  انتخابه  جتديد 
ونفوذه على العاصمة، فذلك الرجل القوي 

يتهيأ السترداد الرئاسة املفقودة. 

شيد  حــي  أول  العتيقة،  املدينة  بعد 
1919 خــارج األســـوار هــو حــي احمليط،  سنة 
وسبقه بناء أول مدرسة ابتدائية يف الرباط 
سنة 1913 بشارع املقاومة، تلتها سنة 1943 
أمتار  الــشــهــداء« على بعد  »ســاحــة  مــدرســة 
ــى، ثــم إعــداديــة »لــا كــنــزة«  فــقــط مــن األولــ
املـــدرســـتـــن،  1963 عــلــى مــقــربــة مـــن  ســنــة 
ــــت إلـــــــى ثـــانـــويـــة  ــولـ ــ ومــــــدرســــــة أخـــــــــرى حتـ
»احمليط« وبنيت سنة 1954، أصبحت اليوم 
»خربة« وأطــاال يف موقع أهــم شــارع يغري 
محتريف العقار، وباب هذه »اخلربة« يجاور 
املعنية  للوزارة  التجهيز  بناية مديرية  باب 

»يا حسرة«.

األذان  كان  املوحدين،  ))في عهد 
العربية  باللغتني  يلقى  الــصــاة  إلعـــان 
ألغى  1228م،  سنة  يف  أنــه  إال  والبربرية، 
امللقب  ــصــور،  ــن امل ــن  ابـ إدريــــس  اخلــلــيــفــة 
من  البربرية  اللغة  اهلل،  رحمه  بــاملــامــون 
للمرحوم  املغرب«  »تاريخ  األذان(( )املرجع: 

بنعبد اهلل / اجلزء 1 ص: 131(.
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الرباط ياحسرة

الربـاط أر شيف 

غيرت  »كــورونــا«  دروس  من  ونصف  سنة 
شعب  االنتخابات،  تجاه  الشعب  أفكار  كليا 
ويقررون  باسمه  يتكلمون  لعقود..  صامتا  ظل 
ودائــمــا  ويــتــبــرعــون  ويحتجون  ويــشــرعــون 
تقوت  الوباء،  ضد  اللقاح  تلقي  وبعد  باسمه، 
املناعة وتفتحت األبصار، فاكتشف الشعب أنه 
سلم مدنه وقراه وسلطاته وأمواله إلى »وكالء« 
بأنها  بدونها،  أو  بمناسبة  تردد  جمعيات  من 
الوارثة  وهي  الشعب،  هذا  باسم  الناطقة  هي 
في  واملقررة  مصيره  في  واملتحكمة  لخيراته 
والكوارث  النكبات  من  له  والحامية  شؤونه 
ضرائبه  مقابل  ــاره،  وازدهـ لرقيه  والضامنة 
ورسومه وجباياته الحكومية والجماعية، فأزاح 
حقيقة  وبني  بينه  تحول  كانت  التي  الغشاوة 
الناخبني،  تمثل  االنتخابات  أن  ذلك  الواقع، 
العليا  قراراته  عن  فيعبر  برمته،  الشعب  أما 
املشاركة  نسبة  وتتجاوز  فقط،  باالستفتاءات 
 %  90 حــوالــي  استفتاء،  آخــر  حسب  فيها، 
بالرغم من معارضة ومقاطعة بعض الجمعيات 
لتنافس  انتخابات املناصب  التي تتهافت على 
 ،40 عددها  يصل  وقد  »املتباريات«،  زميالتها 
نفس  وفي  تعرفونها  بأسطورة  يذكرنا  والذي 

من  وهم  الناخبني  عند  مكانتها  تتأكد  الوقت 
الشعب وليس كل الشعب، خصوصا إذا كانت 
في  عندنا  تصل  متدنية  جد  التصويت  حصة 
هذا  ويتقلص  املسجلني  ربــع  إلــى  العاصمة 
بالذين  قارناه  إذا  قياسي  مستوى  إلى  العدد 
يحق لهم التصويت، أما إذا وضعناه في خانة 
أمام كل أفراد الشعب البالغني، فهل فعال يكون 
باسم  التحدث  حرج:  وبدون  لالفتخار  مؤشرا 

هذا الشعب؟
دام  ما  الحكماء  الصامتني  من  رسالة  إنها 
قد  الحكمة  هذه  دامت  وما  حكمة«،  »الصمت 
التي  املناصب  على  املتهافتني  باستثناء  عّمت 
»محافظة األقلية«، فينبغي وضع  سجلوها في 
من  وشفائه  ونضجه  الذكي  للشعب  اعتبار 
شيفرة  فك  إلى  بالرضوخ  السلطة«،  »فيروس 
الجمعيات،  عنتريات  عن  بالتخلي  رسائله، 
التسيير  فــي  آرائـــه  ــراك  وإشـ إليه  والــتــقــرب 
عن  واإلقالع  والبرملاني،  والجماعي  الحكومي 
األقلية،  أقلية  دامت  ما  الحزبية«  »العنصرية 
وتطهير االنتخابات من الذين حولوها إلى ريع 
لالسترزاق، وهذا ما سيقع، ألنها إرادة الشعب 

ومن أجله، وما الجمعيات إال ملنخرطيها.

أسـراررسالة الصامتين الحكماء لالستحقاقات المقبلة
العاصمة

هل تلغي االنتخابات المقبلة ظاهرة التشبث بالمناصب ؟

استوعب الــربــاطــيــون الـــدروس مــن كــل مــا مــر بهم، 
سواء أثناء احلمات االنتخابية السابقة أو عندما سلموا 
شك  ودون  ووطــنــيــا،  محليا  احلاكمة  لــأحــزاب  سلطاتهم 
وعـــوا بــالــقــوة الــتــي هــي يف أصــواتــهــم، وتــكــون حــرة ومــقــررة 
الناخب املصوت  6  ســنــوات، فتحول  أو   5 كــل  يوما واحــدا 
مـــن صــاحــب ســـيـــادة الــســلــطــة إلــــى مــجــرد مــحــجــوز عليه 
ــرف مــنــتــخــبــه الــــذي ميـــأ الــدنــيــا صـــراخـــا ووعــــودا،  مـــن طـ
بــأنــه ميــثــل إرادة األمـــة بــكــل مــا حتــمــلــه مــن ثــقــل سياسي 
املمثل  لهذا  وتبجيل  تعظيم  مــن  واقــتــصــادي،  واجتماعي 
الــذي يــســارع إلــى إشــهــار فــرض احــتــرام األمــة، بــالــزيــادة يف 
التعويضات والرفع من املستوى الذي يليق بـ»نائب األمة«، 
و»كــــراج« لإلصاح  بــالــوقــود  لــلــتــزود  مــع تخصيص محطة 
ومــصــلــحــة لــلــغــســل والــتــشــحــيــم مـــع ضــمــان تــنــقــل الــنــائــب 
احملــتــرم الـــذي يــفــرض احــتــرامــه بـــأن ال يــعــود إلـــى عــذاب 
النقل احلضري التابع حلضرته، ألنه يف نظره ميثل األمة 

التي تعفيه من الطوبيسات وامليزيرية.
فـــاألمـــة الــتــي يـــدعـــون متــثــيــلــهــا، نــصــف عـــددهـــا مينعه 
الــقــانــون مــن املــشــاركــة يف االنــتــخــابــات، والــنــصــف اآلخـــر، 
جــلــه غــيــر مــقــيــد يف الـــلـــوائـــح االنــتــخــابــيــة وهــــذا يف علم 
النواب احملترمن يف اجلماعة، ما داموا هم الذين يتولون 
التقييد واملراجعة والتشطيب والتنقيل، ويفرض القانون 
منتخبا بعينه مجلس اجلماعة للمشاركة يف كل العمليات 
لتحين هذه اللوائح، وبذلك تكون مسؤوال عنها ومطلعا 
األمـــة«، رمبــا ينصف هذا  على عــدد املسجلن مــن »نصف 
النصف، أما املشاركن املصوتن، فهم ال يتعذبون بالوقوف 
على  القيمون  وفيها  تنتظرهم  املكاتب  ألن  الصفوف،  يف 
االنــتــخــابــات واملــاحــظــون واملــراقــبــون واإلعــامــيــون، وعلى 
ــال« وعــنــد مــداخــل بــنــايــاتــهــا يوجد  طــرقــهــا »أصـــحـــاب احلــ
تكلفنا  فـــإذا  الــنــاخــبــن..  األمـــن، ونسينا  عــلــى  الــســاهــرون 
بــــ»خـــدام االنـــتـــخـــابـــات«، لـــن نــتــقــدم أمــــام ممــثــلــي »األمــــة« 
لــإلفــصــاح عــن عـــدد املــصــوتــن، ويف نــظــرنــا مــن املــتــوقــع أن 
ينخفض هذا العدد يف االستحقاقات املقبلة، خصوصا يف 
املقاطعات التي تخلصت من الدواوير القصديرية والبناء 

العشوائي و»اجلوطيات«.
فــتــلــك الــــــدروس الـــتـــي تــعــلــمــنــاهــا.. هـــل تــشــفــع لــنــا يف 
انعتاقنا من احلجر ومتتيعنا بحرية اختياراتنا، وباجلهر 
باقتراحاتنا وبالشراكة مع منتخبينا يف تدبير شؤوننا، مع 
الرجوع إلينا - نحن الناخبن - يف اتخاذ القرارات املهمة، 

وبالتالي رد االعتبار ملا تبقى من الناخبن ؟

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

الذي  السؤال  يطرح  استحقاقات  كل  قبل 
ملاذا  االنتدابية:  املدة  طول  على  محيرا  يبقى 
انتدابهم  بتكرار  املنتخبني  بعض  يتشبث 
أي  »معصومون« من  أنهم  رغم  مرات ومرات، 
وأغلبهم  املواطنني،  لفائدة  ملموسة  مبادرة 
على  بالتردد  الجماعي،  املوظف  دور  تقمص 
اجتماع  نصاب  الستكمال  والقاعات  املكاتب 
عام  جمع  حتى  أو  مجلس  مكتب  أو  لجنة 
لنا  صــار  حــتــى  عــاديــة..  دورة  فــي  ملجلس 
في  قرن  ربع  بأقدمية  »محلفني«  غير  خبراء 
سنة   30 أقفل  من  ومنهم  املجالس،  شــؤون 
الدوائر  رؤساء  وعشرات  والة   6 فيها  عاصر 
»البراريك«  وكانوا شهودا على تنمية دواوير 
ظاهرة  واستفحال  »الــجــوطــيــات«  وتفريخ 
»الطوبيسات«  وأزمـــة  املــتــجــولــني،  الــبــاعــة 
والتفويضات،  والتعويضات  املنح  وفوضى 
وهدم البنايات التاريخية داخل الحي العتيق، 
كان  وطنية،  بكل  واجهناه  مشروع  وتمرير 
أراضي  على  جديد«  »رباط  إنشاء  إلى  يهدف 
قروية ونقل عدد من املرافق إليه لتكتسب تلك 
قيمة   - املنتخبني  لبعض  وكانت   - األراضــي 
الرباط  أمجاد  امللكي  املشروع  فأنار  إضافية، 
عالج  مع  مكانتها  على  بالحفاظ  وأنصفها 
ندوبها وتزيني كل أطرافها والبقية تعرفونها..

منتخبينا  جل  »نسوك«  هو  تعرفونه،  ال  وما 
يبغون  وال  واملقاطعات،  املجالس  بـــ»مــحــراب« 
من  والحصانة  »الثواب«  من  للمزيد  فراقا،  عليه 

»تكرفيس« »الطوبيسات« ومن مصاريف املقاهي، 
على  يعض  املرء  يجعل  ما  االمتيازات  من  ففيها 

منصبه بالنواجد. 
قديمة  بوجوه  نصطدم  انتخابية،  مــدة  وكــل 

وســيــارات  شيك،  و»لـــوك«  جــديــدة،  بمساكن 
بأصوات  »جابها هلل«  وتعويضات  وتلفونات 
عباد هلل ما قبل »كورونا«، وتخدير املواطنني 
بالوعود والبرامج التي تسير وفق »اللي بغى 
يربح العام طويل«، فاالنتخابات لن نصفها إال 
ألنفسهم  الرباطيون  سيختاره  الذي  باملصير 
فيضعونه  ووطــنــهــم،  ومدينتهم  وأبنائهم 
ومقرر،  ومدافع  وكيل  هو  منتخب  كف  على 
ماديا  املــواطــن  يعني  مــا  كــل  فــي  ومتصرف 
ثم  وملرات  األمانة  »يخون«  وعندما  ومعنويا، 
الحزب  يغير  وال  أخــرى  مرة  للترشح  يتجرأ 
قد  »كورونا«  آخر، وها هي جائحة  إال بحزب 
فال  منتخبينا،  بعض  عمل  حقيقة  على  عرت 
إال  األبواب،  على  التي  االنتخابات  في  يسعنا 
أصواتنا  سنمنحهم  الذين  في  مليا  التفكير 

وسيتحملون مسؤولية الدفاع عن مصالحنا.
النفايات  لجمع  لــحــاويــة  هــي  ــصــورة  وال
نظافة  في  يفكرون  منتخبون  ابتدعها  املنزلية 
متحف  وكأنه  محيطها  والحــظــوا  مدينتهم، 
وليس حيا شعبيا في مدينة صغيرة ما وراء 
في  املنتشرة  الحاويات  خالف  على  البحار، 
معظم شوارعنا والتي أصبحت »طاروات ديال 
الزبل«، على واجهتها مكتوب »مدينة الرباط« 
وأسفلها عششت »الطوبات« والفئران، وجيوش 
الحشرات، والروائح الكريهة تمنع االقتراب منها. 
فاالنتخابات املقبلة لن تكون جديدة إال بوجوه 

جدية وجدية ال عالقة لها بالقديم.

هل نبقى محجورين 
أم نسترجع 

حريتنا ؟

صورة لطابع بريدي يطوف 
حاليا أرجاء العالم، وقد حل 

بالعاصمة ىلع ظرف موجه من 
أحد مواليد الرباط، هاجر إلى 
إسرائيل إلى أحد جيرانه، وال 
شك، ليثير االنتباه إلى املكانة 
واالحترام اللذين يحظى بهما 

شعبنا ومملكتنا هناك، فوصلت 
الرسالة ووجب الشكر.



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع الرياضي
العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021

المونديال العربي

تحديات جديدة لمحترفينا في الخليـج
أسبوعيات كريم إدبهي

الرجاء يطالب بخرق الحجر الصحي
الصباح

باراكا من الفتنة يف هذا الشهر الكرمي.

عرضوا علي رئاسة الرجاء
أيت منا، رئيس شباب المحمدية

نعل الشيطان، آش من رجاء فيهم؟

»املاص« يعود إلى سكة االنتصارات
املغرب الفاسي يعود إلى سكة االنتصارات

المساء
للسكك  الوطني  املكتب  وّل  صحافة  هــاذي  واش 

احلديدية؟

»خسرت فلوسي على املاص«
إسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي
ويف  هلل  زعما  فلوسك،  خسر  كاليك  اللي  شكون 

سبيل اهلل.

جماعيا  إفطارا  يقيم  أبرشان،  طنجة  اتحاد  رئيس 
لالعبني واألطر التقنية والطبية

مواقع
فطور  ل  بغاو  ما  فلوسهم،  غير  بغاو  »الــدراري« 

ول سحور.

السابق  الرئيس  للراضي،  التنفيذ  موقوف  الحبس 
للكوكب املراكشي 

جرائد
بركتو... كنتسناو  اللي  الفقيه 

الالعب سكوما يظهر في تداريب الوداد
مواقع

النفيخ. رونالدو هذا، باراكا من 

سريع وادي زم لن ينزل إلى القسم الثاني
الصحابي، مدرب سريع وادي زم

كول غير إن شاء اهلل، ها حنا غادي نشوفو...

رئيس الرجاء األندلسي، يطلب من الالعبني الصبر 
إلى أن تصل مكافأة االتحاد العربي

مواقع
سنة  يف  ْبـــَداْت  البطولة  هــاذ  املجهول،  ينتظر 

2019، وماعارفينش معاش غادي تسالي

...

...

حديث الصورة

تعود هذه الصورة لالعبني من املغرب الفاسي، 
يعاني  الذي  الفريق  هذا  الثمانينات،  نهاية  في 
كان  وذلك حينما  األمراض،  العديد من  من  حاليا 

يشكل رقما صعبا داخل البطولة الوطنية.
الذين  أبنائه  وعلى  مدرسته  على  يعتمد  فريق 

يضحون بالغالي والنفيس من أجل النادي.
باملركب  التقطت  الجميلة،  ــصــورة  ال هـــذه 
الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لالعبني 
بلحجوجي وامجيدو املتوكل، الذي كان من أفضل 
الجميع  له  تنبأ  حيث  الوطنية،  البطولة  العبي 
آنذاك حرموه من  لكن املسؤولني  بمستقبل كبير، 
العديد من العروض التي تلقاها، لينتقل إلى فريق 
استطاع  امجيدو  لكن  عطاءاته،  أوج  في  الــوداد 
وفي ظرف وجيز، أن ينسجم مع العبني كبار من 
فرتوت،  الـــداودي،  بنعبيشة،  الدين،  فخر  قيمة 

بويبود... 
املبللني،  الالعبني  قميصي  أعينكم  بأم  الحظوا 
وجواربهما املليئة بالغبار، أمام اندهاش الضابط 

املحبوب أبو الحسن، رحمه هلل.
فريق املغرب الفاسي، كان قد حل بمركب محمد 
املتوج  الرياضي  الرجاء  فريق  وواجــه  الخامس 
لم  والــذي  البطلة،  لألندية  إفريقيا  بكأس  آنــذاك 

ما  أدراك  ومــا  ــاص«  »املـ خصمه  بقوة  يتفاجأ 
أن  املباراة  هذه  خالل  استطاع  الــذي  »املــاص«، 

يعود بفوز ثمني بثالثة أهداف لهدفني.
انتصار املغرب الفاسي آنذاك بالبيضاء، يمكن 
أن نعتبره في تلك الفترة عاديا، ألن الجميع كان 
يعرف قوة هذا الفريق، لكن الغريب هو أنه خاض 
 3 طــرد  تم  أن  بعد  العبني  بثمانية  املــبــاراة  هــذه 
العبني، وبالرغم من النقص العددي، وأمام فريق 
كبير كالرجاء، استطاع الحفاظ على هذه النتيجة، 
على عكس ما شاهدناه خالل مباراته ضد املغرب 
حيث  العرش،  كأس  نهاية  ربع  برسم  التطواني 
الرسمي  حارسه  من  محروم  فريق  أمــام  انهزم 
استطاع  والذي  الحسناوي  الالعب  عوضه  الذي 
أن يصد ضربة خطأ أمام مربع العمليات، بل وقف 
الذين  الفاسي،  الفريق  العبي  أمــام  منيعا  سدا 

برعوا في تضييع ضربات الجزاء.
الفاسي يتحسر، والشك، على  املغرب  جمهور 
أن  استطاع  والــذي  لـــ»املــاص«،  الذهبي  الجيل 
يكون خير خلف لجيل الهزاز، الزهراوي، ليمان، 

عبد هلل، التازي، الكزار، بونو، وآخرين.
ــحــارســني رفــاهــيــة  ــن ال ــان يــتــكــون م جــيــل كـ
ــروادي،  الـ بلحجوجي،  األخــويــن  والتكناوتي، 

األشهبي، الفنان وصانع ألعابه امجيدو املتوكل، 
والقائمة  فــتــاح،  السليماني،  عــزيــز  الــغــنــدور، 

طويلة...
كل هؤالء الالعبني تخرجوا من مدرسة املغرب 
الدباغ  املرحومان  كان يشرف عليه  الذي  الفاسي 

وبنعالل، واملشرف على الحراس لكتامي.
لكل  الفقري  العمود  يشكلون  كانوا  العبون 

املنتخبات الوطنية.
دارت األيام، لنرى هذا الفريق يستقطب العبني 
عاديني من كل أرجاء اململكة، ومن خارجها، العبني 

ال يعرفون قيمة القميص الذي يرتدونه.
العشوائي،  التسيير  هو  األول  املسؤول  لكن 
القاطنني  املسؤولني  بني  الكبيرة  والصراعات 
إلى  باإلضافة  بالبيضاء،  ونظرائهم  باملدينة، 
اإلطار  طردهم  الذين  القدامى  الالعبني  كل  إبعاد 
عبد الرحمان السليماني، حينما كان مديرا تقنيا، 
ويساهموا  اإلضافة  يعطوا  أن  بإمكانهم  والذين 

في تأطير الجيل الجديد.
األزمــات؟  في  يتخبط  »املــاص«  يبقى  متى  إلى 
من  مؤطرا  املدينة،  أبناء  من  فريقا  سنرى  ومتى 
الالعبني القدامى الذين يتحسرون على التهميش 

الذي يعانون منه؟

يا حسرة على »الماص«

يخوض املنتخب املغربي للمحليني في الفترة 
نهائيات   ،2021 دجنبر  و18  نونبر   30 بني  ما 

كأس العرب في قطر.
لكل  »بــروفــة«  بمثابة  ستكون  ــدورة  الـ هــذه 

منها،  املؤهلة  خاصة  العربية،  املنتخبات 
 2022 العالم  كأس  لنهائيات  لالستعداد 

التي ستحتضنها أيضا قطر.
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
املغربي  املنتخب  يــشــارك  أن  ــأت  ــ ارت

نظرا  البطولة،  هــذه  في  للمحليني 
املنتخب  على  املناداة  الستحالة 
تقام  ــدورة  ــ ال ــذه  ه ألن  األول، 
خارج مواعيد »الفيفا« الرسمية 
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
للمجهودات  واعتراف  كتكريم 
التي قام بها املنتخب  الكبيرة 
دورة  فــي  للمحليني  املغربي 
»الشان« األخيرة والتي انتهت 
على  الثانية  للمرة  بالتتويج 

التوالي بهذه البطولة.
االتحاد الدولي لكرة القدم، 

اعترف بهذه البطولة، ورخص 
يمارسون  الــذيــن  الالعبني  لكل 
اللعب  الخليجية،  البطوالت  في 

ملنتخباتهم الوطنية.
للعديد من  ذاته، مناسبة كبيرة  وهذا في حد 
الالعبني املغاربة الذين يؤثثون فضاءات العديد 
في  أحقيتهم  إلظهار  الخليجية،  البطوالت  من 
من  هناك  بل  األول،  املنتخب  قميص  حمل 
سبق لهم اللعب وغابوا بسبب اختيارهم 

هذه البطوالت...
هو  عموتة،  الحسني  املحليني،  مدرب 
أجل  من  كبيرة  فرصة  له  منحت  اآلخــر 
إلى  ينضاف  جديد  إنــجــاز  تحقيق 
األلقاب التي حصل عليها، ككأس 
عصبة  وكــــأس  ــيــني،  املــحــل
مع  البطلة  لألندية  األبطال 
»الكاف«  وكأس  ــوداد،  ال
ــعـــرش مع  ــأس الـ ــ وكـ

الفتح الرباطي.
عموتة،  ــدرب  ــ امل
محظوظا،  يعتبر 
على  لتوفره  نظرا 
ترسانة من الالعبني 
البطوالت  من  العديد  في  املتألقني 
الخليجية، بل إنه يتوفر على فريق 
املحمدي  الــحــارس  مــن  متكامل، 
املدافعني،  إلى  السعودي(  )أبها 

البركاوي،  هلل،  حمد  أمرابط،  باألحمدي،  مرورا 
الحداد،  إسماعيل  فتوحي،  الناهيري،  فوزير، 
العبينا  كذلك  ننسى  أن  دون  طويلة،  والقائمة 
املتألقني في مصر كبدر بانون، أحداد، بن شرقي، 
عن  الحديث  دون  هــذا  الـــوادي،  الكبير  وعبد 

الالعبني الذين يمارسون في البطولة الوطنية.
ــدرب  امل ستضع  الالعبني  كثرة  أن  صحيح 
اختيار  عليه  سيصعب  ألنه  ورطة،  في  الوطني 
22 العبا نظرا لقيمة كل الالعبني الذين ذكرناهم، 
لكن الوقت سيسمح له باختيار الالعب املناسب 

في املكان املناسب.
ــرب، ســيــواجــه خاللها  ــع ال نــهــائــيــات كـــأس 
املنتخب املغربي نظيره السعودي، الذي يشرف 
هيرفي  الفرنسي  ــدرب  امل التقنية  إدارتـــه  على 
املغربي،  املنتخب  درب  أن  له  الذي سبق  رونار، 
 20 بعد   2018 الروسي  للمونديال  معه  وحضر 

سنة من الغياب.
إجراء  بعد  ومباشرة  ــار،  رون هيرفي  املــدرب 
القرعة، حذر املنتخب السعودي من قوة املنتخب 
الالعبني  ســـواء  جــيــدا،  يعرفه  الـــذي  املغربي 

املحليني، أو الذين يمارسون في الخليج.
على العموم، فمازال الوقت طويال أمام املدرب 
بااللتزام،  املطالبني  الالعبني  وأمـــام  عموتة، 

واالستعداد من اآلن للمونديال العربي. نورالدين أمرابط

العائلة الودادية تحتفي بسرعة
تأجيل بالحاج أحمد مقتدر الــقــدم،  لكرة  اإلفريقي  االتــحــاد  أعلن  أن  بعد 

قطر  مونديال  إقصائيات  من  والثانية  األولى  الجولتني 
2022، إلى نهاية شهر شتنبر القادم، وبعد أن كان على 
املنتخب املغربي خوض هاتني الجولتني في الشهر القادم 
ضد منتخبي كل من السودان وغينيا، بعد هذا التأجيل، 
ملعسكر  خاليلوزيتش  البوسني  الوطني  الناخب  يستعد 

تدريبي للمنتخب املغربي في أواخر شهر 
الجامعة  تبحث  أن  انتظار  في  مــاي، 
امللكية املغربية لكرة القدم عن منتخب 

إفريقي لتعويض هذا التأجيل.
الناخب الوطني، سيكون وال شك، 
سعيدا بهذا التأجيل، الذي سيمنحه 

قار  منتخب  عن  للبحث  الوقت 
االستحقاقات  بــه  يــواجــه 

سئم  أن  بــعــد  ــادمــة،  ــق ال
من  املغربي  الجمهور 
ترسانة  على  ــاداة  ــن امل
املحترفني  الالعبني  من 
عنهم،  االستغناء  ليتم 

والبحث عن آخرين.
ــدة  ــ ــي ــة جــ ــ ــ ــرص ــ ــ ف
يجب  لخاليلوزيتش 
استثمارها بشكل جيد 

الرسمية  املواجهات  قبل 
القادمة.

نادي  لتأسيس   84 الــذكــرى  بمناسبة 
»العائلة  جمعية  قامت  الرياضي،  الــوداد 
التسيير  أهرامات  أحد  بزيارة  الودادية« 
يعتبر  كان  ــذي  وال بالنادي،  مــروا  الذين 
األمــر  ويتعلق  الــــوداد،  بمثابة خزينة 
بالحاج أحمد مقتدر، امللقب بـ»شراوطو«، 
والذي شغل منصب الرئيس املنتدب إبان 
اجضاهيم  مكوار،  املرحوم  من  كل  واليــة 

والسنتيسي.

الحاج مقتدر على يمينه رئيس الجمعية سعيد رؤوف وعلى يساره الكاتب العام يونس صميت

بدون عنوان

خاليلوزيتش



احتفلت المملكة المغربية، مؤخرا، بعيد ميالد ولي العهد 
موالي الحسن الثامن عشر، ليبلغ بذلك سن الرشد القانوني، 

وتنتهي بذلك مسيرة التكهنات والنقاشات الدستورية 
والقانونية التي رافقت تنشئة ولي عهد عرش المغرب، 

خاصة فيما يتعلق بمجلس الوصاية.
فخالل شهر فبراير 2016، تداولت المواقع ووكاالت األنباء، 

نفس القصاصة اإلخبارية تقريبا، وهي القصاصة المرتبطة 
بحصول رئيس الحكومة السابق عبد اإلله بن كيران، على 

العضوية في مجلس الوصاية، بمقتضى قرار للمجلس 
الوزاري الذي انعقد وقتها بمدينة العيون، لتكتب وسائل 

اإلعالم الدولية أن ))بن كيران أصبح أول رئيس حكومة في 
مجلس الوصاية على العرش((.
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إعداد : سعيد الريحاني

الملك محمد السادس يحف برعايته ابنه ولي العهد موالي الحسن في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي ماكرون 

لم يكن الحديث عن مجلس الوصاية 
هذا  يبدو  وقد  التأويالت،  عن  بعيدا 
األولــى  املــرة  ألنها  بديهيا،  النقاش 
التي يتم فيها الحديث عن شخصيات 
السياسي«  »اإلســالم  على  محسوبة 
إلـــى مــؤســســة كــبــرى بهذه  لــتــدخــل 
حسب  تطلب  مــا  وهــو  الحساسية، 

املحللني، ))إبداء حسن النية((.

بلسان  الــصــحــافــة  قــالــت  وقــتــهــا 
الحكومة،  رئيس  ))واصل  املحللني: 
عبد اإلله بن كيران، التودد إلى القصر 
جسور  بناء  على  حرصه  إطــار  في 
واملؤسسات  اإلسالميني  بني  الثقة 
استثمار  حول  جدل  وسط  امللكية، 
األمني العام لحزب العدالة والتنمية 
التي  والصالحيات  اإلمكانيات  كل 

يمنحه إياها الدستور الجديد.
ــى مـــن املــخــطــط  ــ الــنــســخــة األولـ
التشريعي، التي أفرجت عنها رئاسة 
الحكومة بعدما سهرت على تنسيق 
للحكومة،  العامة  األمانة  تحضيرها 
صالحية  امللكي  للديوان  أســنــدت 
إعداد وتحديد موعد خروج القانون 
التي ستضمن  للمؤسسة  التنظيمي 

بلوغ  حني  إلى  العرش  استمرارية 
في  املحددة  الرشد  سن  العهد  ولي 
18 سنة وفق الفصل 44 من دستور 
اململكة، بالرغم من أن هذه املؤسسة 
أمام  سياسية  مسؤولية  لها  ليست 
البرملان، وهو ما يجعل من الحكومة 
مجرد ساع للبريد، إذ يبدو أن رئيس 

امللتحية«  »نــصــف  الحكومة 

إخباريتحليل 

ملك صغير في ظل ملك كبير
نهاية مجلس الوصاية وظهور مؤشرات مغرب الحسن الثالث



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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عبد اإلله بن كيران، ماض في نهجه 
مع  اصطدام  أي  تجنب  على  القائم 
امللفات  ــرك  وتـ امللكية،  املــؤســســة 
الــحــســاســة واملــتــعــلــقــة بــالــشــؤون 
يديها،  بني  للدولة  االستراتيجية 
وضعته  الــذي  التشريعي  فاملخطط 
السنوات  ويغطي  مؤخرا،  الحكومة 
األربع املقبلة، كشف عن قرار مسبق 
بريد«  »ساعي  إلى  الحكومة  بتحول 
بني القصر والبرملان، إلعداد القانون 
التنظيمي املتعلق بمجلس الوصاية 
عليه((  واملــصــادقــة  الــعــرش،  على 

)املصدر: موقع فبراير(.
أن حكت  لـــ»األســبــوع«  وقــد سبق 
عليه  صــادق  ــذي  ال »القانون  قصة 
وال  الدستورية  واملحكمة  البرملان 
ظرف  ففي  تطبيقه«..  يتمنى  أحــد 
املحكمة  ــرت  أق املتوقع،  من  أســرع 
التنظيمي  »الــقــانــون  الــدســتــوريــة 

على  الــوصــايــة  بمجلس  املتعلق 
النهائي  حكمها  وأعطت  العرش«، 
معتبرة إياه موافقا ألحكام الدستور، 
وبذلك يكون هذا القانون األسرع من 
نوعه في عهد حكومة بن كيران، قد 
وكان  اإلعــداد..  مراحل  كل  استنفذ 
املصادقة  تلك  رصدوا  قد  املتتبعون 
السريعة على هذا القانون في ظرف 
تعديالت)..(، تمت  ودون  قياسي 
لكن  الــقــانــون،  هــذا  على  املصادقة 
ظروف مناقشته ال ُتنسى، حيث قال 
كان  الذي  الضحاك،  إدريس  الوزير 
يشغل منصب األمني العام للحكومة 
))نتمنى  القانون:  هذا  تقديم  أثناء 
طريقه  ــون  ــان ــق ال ــذا  هـ ــعــرف  ي أال 
للتنفيذ، مع دعائنا لسيدنا املنصور 
الــصــحــة((،  ودوام  الــعــمــر  بــطــول 
))لترسيخ  فقط:  جــاء  ــه  أن مــؤكــدا 
الــتــي تنظم  الــدســتــوريــة  الــقــواعــد 

إحدى  تشكل  التي  امللكية  املؤسسة 
املغربي،  السياسي  النظام  ثوابت 
بــاإلضــافــة إلــى الــديــن اإلســالمــي، 
واملكتسبات  الترابية،  ــوحــدة  وال
ويمكن  والحريات((،  الحقوق  في 
ــف الــبــرملــان،  الــرجــوع إلـــى أرشــي
غير مسبوقة  تدخالت  على  لالطالع 
الــقــانــون  بمناقشة  يتعلق  فيما 
األغلبية  فرق  اتفقت  حيث  املذكور، 
في  باسمها  الحديث  إســنــاد  على 
بمجلس  والتشريع  الــعــدل  لجنة 
هلل  عبد  البرملاني  للنائب  النواب، 
اختزل كل شيء  األخير  بوانو، هذا 
السادس  محمد  امللك  ))إن  بقوله: 
وذلك  الــنــواب(،  )يقصد  بينا  كّبر 
بمنح البرملان فرصة التصويت على 
يمكن  كان  ألنه  التنظيمي،  القانون 
أال يحيل على البرملان هذا القانون، 
في  لصالحياته  ممارسته  إطار  في 
تدبير الشأن الديني.. سنرد الكبيرة 
وسنصوت  لجاللته،  منها  بأحسن 
باإلجماع على هذا القانون((، ليرد 
االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  عليه 
بالقول:  لشكر  إدريــس  االشتراكي، 
هذا  على  بــاإلجــمــاع  ))ســنــصــوت 
ــون(( )املــصــدر: األســبــوع:  ــان ــق ال
»القانون الذي صادق عليه البرملان 
واملحكمة الدستورية وال أحد يتمنى 

تطبيقه«/ سعيد الريحاني(. 
على  املــصــادقــة  إن  الــقــول  يمكن 
شكلت  الــوصــايــة  مجلس  ــانــون  ق
الدستور،  لنصوص  عمليا  تنزيال 

حيث يقول الفصل 44 من الدستور: 
ــر بــالــغ سن  ــر املــلــك غــي ــب ــعــت ))ي
الثامنة  السنة  نهاية  قبل  الرشد 
سن  يبلغ  أن  وإلى  عمره،  من  عشر 
الوصاية  مجلس  يمارس  الــرشــد، 
اخــتــصــاصــات الــعــرش وحــقــوقــه 
يتعلق  ما  باستثناء  الدستورية، 
ويعمل  الدستور،  بمراجعة  منها 
استشارية  كهيئة  الوصاية  مجلس 
ــدرك تمام  ــ ي ــك حــتــى  ــل امل بــجــانــب 
يرأس  عمره..  من  العشرين  السنة 
املحكمة  رئيس  الوصاية  مجلس 
باإلضافة  ويــتــركــب،  الــدســتــوريــة، 
رئيس الحكومة،  من  رئيسه،  إلــى 
ورئيس  الــنــواب،  مجلس  ورئــيــس 
والــرئــيــس  املــســتــشــاريــن،  مجلس 
للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب 
للمجلس  العام  واألمني  القضائية، 
شخصيات  وعشر  األعلى،  العلمي 
اخــتــيــاره،  بمحض  املــلــك  يعينهم 
علما أن الدستور نفسه واضح فيما 
الفصل  فــي  العهد،  بــواليــة  يتعلق 
املغرب  عرش  »إن  يقول:  الذي   ،43
بالوراثة  تنتقل  الدستورية  وحقوقه 
إلى الولد الذكر األكبر سنا من ذرية 
إلى  جاللة امللك محمد السادس، ثم 
ابنه األكبر سنا، وهكذا ما تعاقبوا، 
ما عدا إذا عني امللك قيد حياته خلفا 
الولد  غير  أبنائه  من  آخر  ولــدا  له 
األكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من 

إلى  ينتقل  فاملُلك  امللك،  ذريــة 

كل هذا الكالم لم تعد له أي قيمة تذكر انطالقا 
من يوم السبت الماضي، فولي العهد لم يعد في 
حاجة إلى مجلس الوصاية ببلوغه سن الثامنة عشر 
من عمره، حيث أصبح بمثابة »ملك صغير« في ظل 

»ملك كبير«، هو الملك محمد السادس، ابن الحسن 
الثاني.. الذي ينبعث من ذريته اليوم، مشروع 

الحسن الثالث.

ولي العهد موالي الحسن وجده الحسن الثاني.. حكاية تشابه منذ الصغر 

مثل ملك صغري، خضع 
ويل العهد موالي احلسن 

لتداريب مكثفة ورعاية 
صارمة، ليكون يف مستوى 

تطلعات الشعب، لذلك، 
ال يرتدد اإلعالم الرسمي 

يف اإلشارة إىل حتركات ويل 
العهد بصفة رسمية رغم 

حداثة سنه، فقد ارتدى 
موالي احلسن اللباس 

العسكري سنة 2015، 
يف حفل تنصيب الضباط 

املتخرجني حديثا، وهو 
ما دفع »الفيسبوكيني« 

إىل مقارنته بجده امللك 
الراحل احلسن الثاين، 

الذي ارتدى نفس الزي يف 
الثالثينات )انظر الصورة(. 

حكاية القانون الذي صادقت عليه األغلبية والمعارضة 
والمحكمة الدستورية وال أحد تمنى تطبيقه 

طي صفحة قانون مجلس الوصاية 
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ثم  الذكور،  جهة  من  أقربائه  أقرب 
والشروط  الترتيب  طبق  ابنه  إلى 

السابقة الذكر«(( )نفس املصدر(.
ــه أي  ــم تــعــد ل ــام ل ــك ــذا ال ــل هـ ك
السبت  يوم  من  انطاقا  تذكر  قيمة 
في  يعد  لــم  العهد  فولي  املــاضــي، 
الوصاية ببلوغه  إلى مجلس  حاجة 
حيث  عمره،  من  عشر  الثامنة  سن 
في  صغير«  »مــلــك  بمثابة  أصــبــح 
محمد  امللك  هــو  كبير«،  »ملك  ظــل 
السادس، ابن الحسن الثاني.. الذي 
مشروع  الــيــوم،  ذريته  من  ينبعث 

الحسن الثالث.
الثالث،  الحسن  عــن  الــحــديــث  إن 
املاضي  ربــط  دون  يتم  أن  يمكن  ال 
بالحاضر، هذا الربط يمكن استلهامه، 
قيدوم  حديث  من  املثال،  سبيل  على 
العلوي،  مصطفى  الراحل  الصحفيني 
ما  ملك،  عن  ملك  قاله  ما  يحكي  وهو 
عن  الثاني  الحسن  امللك  جالة  قاله 
وهو  الخامس،  محمد  املقدس  والــده 
للصك  املــذيــل  كالطابع  يعتبر  ــول  ق
جالته  كــان  فعندما   ..(( التعاقدي: 
»إن  الباد:  ملك  عن  قال  للعهد،  وليا 
كل  دام  ومــا  املــرآة،  بمثابة  هو  امللك 
إال  املــرآة،  تلك  في  نفسه  يرى  مغربي 
ويمكن له أن يقول إن السيادة املغربية 
على  الذي  الشخص  بذلك  منوطة  هي 
رأسها، وأحسن طريقة للمحافظة على 
حقه  الشعب  إعطاء  هي  املـــرآة،  تلك 
وجدت  ــور«..  األمـ تسيير  في  الكافي 
امللك عندما كان  التصريح لجالة  هذا 
وليا للعهد، في الوقت الذي كان يضع 
الحاضر،  ملغرب  املاضي  في  األســس 
يلقيها  كــان  مــحــاضــرات  شكل  على 
يرسم  واملعمورة،  ومراكش  فاس  في 
خالها الخطوط العريضة لذلك الصك 
التعاقدي، وجلسات كان يعقدها معنا، 
في  دوريـــة  بصفة  الصحفيني،  نحن 

قصره بالسويسي.
في تلك الفترات الحرجة من سنوات 
مشاكل  كانت  و1959،   1958  ،1957
إذ  والتعقيد،  الخطورة  من  املغرب 
نعرفها  التي  املشاكل  تعادل  أنها 
يكن  لم  الذي  الوقت  ذلك  في  اليوم، 
العهد  ــي  ول ــان  ك ــان،  ــرمل ب للمغرب 
الزمن  ذلك  على  مضى  وقد  الشاب، 
ثاثون عاما، يتزعم حركة إصاحية 
املحاضرات  إحدى  في  دعته  جريئة، 
إلى أن يتساءل عما يجب عمله أمام 
نفعل  »ماذا  ويقول:  األزمة،  احتدام 
يا ترى؟ هل سيستولي علينا اليأس؟ 

الراهنة،  الحالة  بنا  هل ستؤدي  أو 
إلى أن نتظاهر في الطرق؟«.

امللك  لجالة  بتصريح  سأفاجئكم 
كان  عندما  الثاني،  الحسن  الراحل 
قد  مما  أبعد  فيه  ذهب  للعهد،  وليا 
يتصور أي واقف على أبواب البحث 
»إن املغرب مقبل  عن حل، وقد قال: 
الديمقراطية:  أجــل  من  ثــورة  على 
املغرب  أن  أردد  وأنــا  سنتني،  منذ 
مقبل على ثورة، ومنذ سنتني ونحن 
بعد..  نرها  الثورة، ولم  ننتظر هذه 
الجماعة، وألن  ملاذا؟ ألن يد هلل مع 
الجماعة لم تأت لحد اآلن، بحيث إذا 
أردنا أن تتم الثورة، فيجب أال تكون 
دماغا  عشرين  أو  واحــد،  مخ  ثورة 
فقط.. بل ال بد أن تكون ثورة عشرة 
تفكير  عــن  ناتجة  ثـــورة  مــايــني.. 

جماعي«.
عشرة  آنــذاك  املغرب  سكان  كــان 
بالتأكيد  عــددهــم  والــيــوم  مــايــني، 

ثاثون مليونا.
للعهد،  وليا  كان  عندما  جالته، 

الــثــورة هــكــذا، ووضــع  تخيل هــذه 
اختار  لذلك  تكون..  أن  احتماله  في 
في  وقال  فيه،  الذي سيقف  الجانب 
بأن  أحــس  »يـــوم  أخـــرى:  مناسبة 
ألفا،  ثاثني  ضــد  مايني  العشرة 
فــســأكــون مــع الــعــشــرة مــايــني«(( 
مصطفى  الراحل  تعليق  )املصدر: 

العلوي/ 1990.7.6(.
مثل ملك صغير، خضع ولي العهد 
مكثفة  ــتــداريــب  ل الــحــســن  ــوالي  مـ
في مستوى  ليكون  ورعاية صارمة، 
يتردد  ال  لــذلــك،  الشعب،  تطلعات 
إلى  اإلشـــارة  في  الرسمي  اإلعــام 
رسمية  بصفة  العهد  ولي  تحركات 
موالي  ارتدى  فقد  رغم حداثة سنه، 
سنة  العسكري  الــلــبــاس  الحسن 
الضباط  تنصيب  حفل  في   ،2015
دفع  مــا  ــو  وه حــديــثــا،  املتخرجني 
بجده  مقارنته  إلى  »الفيسبوكيني« 
الذي  الثاني،  الحسن  الراحل  امللك 
الثاثينات  في  الــزي  نفس  ــدى  ارت

)انظر الصورة(. 

الثامن  الحسن  موالي  مياد  عيد 
الستحضار  مناسبة  هــو  عــشــر، 
بها،  قــام  التي  الــبــارزة  األنشطة 
ــي، وهــو  ــدنـ بـــني الــعــســكــري واملـ
البكالوريا  شهادة  على  الحاصل 
مسلك  دولــي«  »خيار   2020 دورة 
بميزة  واجتماعية  اقتصادية  علوم 
شتنبر   30 فــفــي  ــدا«،  ــ ج »حــســن 
2019، مثل ولي العهد األمير موالي 
محمد  امللك  بــاريــس،  في  الحسن 
الرسمية  املراسيم  فــي  الــســادس 
الفرنسي  الرئيس  جثمان  لتشييع 
الراحل جاك شيراك، والتي أقيمت 
كما  سولبيس،  ســان  كنيسة  فــي 
مــوالي  األمــيــر  العهد  ــي  ول حضر 
خال  اإلليزيه،  قصر  في  الحسن 
أقامها  غــذاء  مأدبة  نفسه،  اليوم 
الفرنسية،  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، عــلــى شــرف 
الذين  والحكومات  الــدول  رؤســاء 
جثمان  تشييع  مراسيم  حضروا 
الــرئــيــس الــراحــل جـــاك شــيــراك، 
وفي 22 شتنبر 2019، ترأس ولي 
العهد األمير موالي الحسن بحلبة 
بتمارة،  للخيالة  امللكية  املدرسة 
للملك  الكبرى  الجائزة  حفل تسليم 
الرسمية  للمباراة  السادس  محمد 
للقفز على الحواجز، وبأمر من امللك 
محمد السادس، استقبل ولي العهد 
األمير موالي الحسن في 22 غشت 
بالرباط،  الضيافة  بقصر   2019
في  املشاركني  املقدسيني  األطفال 
الصيفي  للمخيم   12 ـــ  ال ــدورة  الـ
الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس 
السامية  الرعاية  تحت  الشريف، 
وفي  الــقــدس،  لجنة  رئيس  للملك 
العهد  ولي  مثل   ،2019 يونيو   28
محمد  امللك  الحسن  موالي  األمير 
أنجرة  الفحص  بإقليم  الــســادس 
الحسيمة(  تــطــوان  طنجة  )جهة 
املينائية  العمليات  في حفل إطاق 
وهي   ،2 املــتــوســط  طنجة  مليناء 
املركب  تحويل  من  ستمكن  منصة 
املينائي طنجة املتوسط إلى ميناء 
األبيض  البحر  مستوى  على  رائد 
محمد  امللك  من  وبأمر  املتوسط، 
ورئيس  األعلى  القائد  الــســادس، 
للقوات  الــعــامــة  ــحــرب  ال ــان  ــ أرك
العهد  ولي  ترأس  امللكية،  املسلحة 
األمير موالي الحسن في 26 يونيو 
للدراسات  امللكية  بالكلية   ،2019
حفل  بالقنيطرة،  العليا  العسكرية 
العالي  للسلك   19 الـ  الفوج  تخرج 
للدفاع والفوج الـ 53 لسلك األركان، 
وبتاريخ 14 ماي 2019، وبأمر من 
امللك محمد السادس، القائد األعلى 
العامة  ــحــرب  ال ــان  ــ أرك ــس  ــي ورئ
للقوات املسلحة امللكية، ترأس ولي 
العهد األمير موالي الحسن بنادي 
 - فطور  مأدبة  بالرباط،  الضباط 
عشاء أقامها امللك بمناسبة الذكرى 
القوات  لتأسيس  والستني  الثالثة 
وكالة  )املصدر:  امللكية((  املسلحة 

املغرب العربي لألنباء(.

بعض أعضاء مجلس الوصاية الذي لم يعد له وجود

قال الوزير إدريس الضحاك، الذي كان يشغل منصب األمين العام 
للحكومة أثناء تقديم هذا القانون: ))نتمنى أال يعرف هذا القانون 

طريقه للتنفيذ، مع دعائنا لسيدنا المنصور بطول العمر ودوام 
الصحة((، مؤكدا أنه جاء فقط: ))لترسيخ القواعد الدستورية التي 

تنظم المؤسسة الملكية التي تشكل إحدى ثوابت النظام 
السياسي المغربي، باإلضافة إلى الدين اإلسالمي، والوحدة 

الترابية، والمكتسبات في الحقوق والحريات((

رئيس المجلس األعلى
للسلطة القضائية

رئيس المحكمة
الدستورية

رئيس مجلس 
المستشارين

رئيس مجلس
النواب
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ربورتاج

مطالب بإعادة إحياء 
»السامير«

 
جديد  من  »السامير«  قضية  عادت 
املستشارة  حــذرت  بعدما  للبرملان 
البرملانية رجاء كساب من أزمة شركة 
القضاء  إلى  التي وصلت  »السامير« 
منذ عام 2016، بعدما قصرت املقاولة 
تعاني  وأصبحت  ديونها  تلبية  في 

من أزمات مالية بشكل مستمر.
لها  مداخلة  في  كساب،  واعتبرت 
هذه  »إعـــدام«  أن  الــنــواب،  بمجلس 
املصفاة النفطية سيكلف اململكة ثمنا 
الحكومة  ألن  الطاقة،  بقطاع  كبيرا 
بشكل  الدراهم  من  مليارات  تخسر 
داعية  املحروقات،  أخذ  ألجل  سنوي 
أخطائها  عن  التكفير  إلى  الحكومة 
التي  الــشــركــة  واســتــرجــاع أصـــول 
من  باملائة   60 من  أكثر  فيها  تمتلك 

املديونية.
أحزابا  تضم  هيئات  عــدة  وتقوم 
بالدعوة  مدنيني،  ونشطاء  ونقابات 
إلى إعادة إحياء املصفاة، عبر زيادة 
مطالب للحكومة بإنقاذ الشركة، وتم 
بهذا  تشريعية  مقترحات  توجيه 

الخصوص عبر البرملان.

حكم قضائي 

الدار  في  التجارية  املحكمة  قضت 
نشاط  باستمرار  ــاإلذن  ب البيضاء، 
شركة »السامير« ملدة 3 أشهر أخرى، 
الجديد،  الحكم  هــذا  يهدف  بحيث 
السعي  في  لالستمرار  السماح  إلى 
وحماية  باملصفاة  اإلنتاج  الستئناف 
مصالح الدائنني وحقوق العمال، في 
هذا  عبر  األمــل  أبــواب  تفتح  خطوة 
الشركة  هــذه  إنقاذ  أجــل  من  الحكم 

الوطنية.
وقررت املحكمة مصادرة املمتلكات 
التي  والعينية  والنقدية  العقارية 
املجلس  أعــضــاء  ملكية  فــي  تــوجــد 
تسببوا  والــذيــن  للشركة،  اإلداري 
ــر«،  ــي ــالس مــصــفــاة »الســام ــ فــي إف
االبــتــدائــي  الحكم  تأييد  تــم  حيث 
ومديرها  الشركة  حق  في  الــصــادر 
غرامة  وأداء  باعامر،  السابق، جمال 
حكمت  كما  درهم،  مليار   37 قيمتها 

املدير  الــعــامــودي،  محمد  بتجريد 
التجارية  صالحياته  من  التنفيذي، 
ــد زكــت  ــ ــوات، وق ــنـ ــدة خــمــس سـ ــ مل
اتخذته  الذي  القرار  النقض  محكمة 
البيضاء  بالدار  االستئناف  محكمة 
القضائية  الــتــصــفــيــة  بــخــصــوص 
للشركة، بحيث دخلت »السامير« منذ 
القضائية  اإلدارة  تحت   2016 سنة 
للحفاظ  التجارية،  املحكمة  من طرف 

على املعدات والتشغيل.
الطريق  لتمهيد  الحكم  جــاء  فقد 
الشركة  تفويت  أجــل  من  للحكومة 
املصفاة إلى الدولة، وهو الحل الذي 
موقف  لكن  العمال،  حقوق  يضمن 
الــحــكــومــة ظــل غــيــر واضـــح، ألنها 
مشروع  مناقشة  اآلن  لحد  ترفض 
لصالح  بالتصويت  املتعلق  القانون 
حول  تــســاؤالت  يطرح  مما  الــدولــة، 

سبب صمت الحكومة.

مبادرات تشريعية 

إلنقاذ  الوطنية  »الجبهة  تقدمت 
قانون  بمقترح  السامير«،  مصفاة 
الشركة  بتفويت  يقضي  البرملان،  في 
من  إحيائها  إلعــادة  الدولة،  لفائدة 
جديد، حيث لقي املقترح موافقة أربع 
به  لم تهتم  ذلك،  برملانية، ورغم  فرق 
مع  تــجــاوب  أي  تبد  ولــم  الحكومة 
تحمل حلوال  أنها  رغم  املبادرة،  هذه 
تضمن حقوق العمال وترفع املعاناة 
وتخلق التوازن في سوق املحروقات.
فمقترح القانون ينص على تفويت 
ــة  ــدول ــول الــشــركــة لــحــســاب ال أصــ
املمتلكات  جميع  حيث  من  املغربية، 
والـــعـــقـــارات والـــرخـــص املــمــلــوكــة 
ــشــركــة »الســـامـــيـــر« مــطــهــرة من  ل
بما  والضمانات،  والرهون  الديون 
لها،  التابعة  الفرعية  الشركات  فيها 

ومساهمات الشركات األخرى.
وزارة  بمنح  املــقــتــرح  ويــوصــي 
للقيام  الصالحية  واملالية  االقتصاد 
امللكية  لنقل  الضرورية  باإلجراءات 
والشروع  املغربية،  الدولة  لحساب 
ــاج املــحــروقــات  ــت ــي اســتــئــنــاف إن ف
بشركة »السامير«، مما سيقدم حلوال 
ويقطع  املــحــروقــات  لــســوق  كبيرة 
الــقــدرة  االحــتــكــار الــذي يــؤثــر على 

ويخفض  لــلــمــواطــنــني  الــشــرائــيــة 
األثمان.

بمجلس  االستقاللي  الفريق  وأكد 
أصول  تفويت  أهمية  على  النواب، 
لحساب  »السامير«  املغربية  الشركة 
املصفاة  تــأمــيــم  أجــل  مــن  الــدولــة، 
في  لدورها  نظرا  تشغيلها،  وإعــادة 
ومختلف  النفطية  الصناعات  تطوير 

الخدمات املرتبطة بها.

موقف غامض للحكومة

ــم تــقــدم الــحــكــومــة أي جــواب  ل
واملقترحات  املــطــالــب  بخصوص 
»الجبهة  اعتبرت  حيث  البرملانية، 
السامير«،  مصفاة  إلنقاذ  الوطنية 
سلبيا،  موقفا  اتخذت  الحكومة  أن 
يلغي كل تعاون في تدبير التصفية 
تاركة  »السامير«،  لشركة  القضائية 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
وحيدة في مواجهة ملف معقد، وغير 
وعرض  األجوبة  تقديم  على  قــادرة 
التوضيحات املطلوبة أمام األطراف 
وال  املصفاة،  اقتناء  يهمها  قد  التي 
تلك املتعلقة بالتصور االستراتيجي 
الحكومي لقطاع الطاقة األحفورية.

بضرورة  جهات  عدة  طالبت  فقد 
تفويت املمتلكات التي تتوفر عليها 
منها  الدولة،  إلى  »السامير«  شركة 
وآليات  ومــعــدات  وفـــروع  شــركــات 
سيكون  التي  املؤسسة،  ملكية  في 
يطالها  ــد  وقـ مــجــهــوال  مــصــيــرهــا 
وغياب  اإلهــمــال  بسبب  النسيان 
الصيانة واملراقبة، مما دفع بهيئات 
نقابية وحزبية إلى مطالبة الحكومة 
قضية  مـــع  بـــوضـــوح  بــالــتــعــامــل 
إلى  وتفويتها  »السامير«  ممتلكات 

الدولة.

مسؤولية الرباح 

رفض عزيز الرباح، وزير الطاقة 
تقدمت  التي  املقترحات  واملعادن، 
بها الفرق البرملانية إلى وزارته من 
قضية  وتسوية  إيجاد صيغة  أجل 
جميع  تفويت  عبر  ــر«،  »الســامــي
في  تكون  حتى  للدولة،  ممتلكاتها 
مهملة  تظل  أن  تامة عوض  حماية 
قد  مما  مواكبة،  وال  تدبير  بــدون 
املؤسسة  هذه  اختفاء  إلى  يــؤدي 
أن  يرى  الرباح  لكن  سنوات،  بعد 
هو  الشركة،  أمــام  الوحيد  الحل 
تفويتها ألحد املستثمرين، ألن قرار 

التصفية موجود.
ــاح مع  ــ ــرب ــ ــدم تـــجـــاوب ال ــعـ فـ
تقدم  التي  واملطالب  املقترحات 
بها البرملانيون والنقابيون، تطرح 

والغموض  التساؤالت  من  الكثير 
جديته  وعــدم  الوزير  تهرب  حــول 
ــذي يشغل  ــوضــوع الـ فــي هــذا امل
وأن  السيما  الوطني،  العام  الرأي 
معدات  على  تتوفر  »الســامــيــر« 
باملاليير،  تقدر  كبيرة  وتجهيزات 
ملــاذا ال  املــطــروح:  الــســؤال  ليبقى 
الشركة  أصــول  الحكومة  تشتري 
الدولة، قصد  إلى  بتفويتها  وتقوم 
الشركات  بقية  مع  نشاطها  إعادة 

األخرى التي تشتغل في املجال؟

مصير مجهول للعمال
 

وعــمــال  أطــر  يعيش  بــاملــقــابــل، 
صعبة  ظــروفــا  »الســامــيــر«  شركة 
ــن الـــواقـــع الــغــامــض  ــجــة عـ ــات ن
املجهول، في ظل رفض  واملستقبل 
الحكومة تسوية امللف املتداول في 
الطبقة  ثمنه  تدفع  والذي  املحاكم، 
العاملة التي تعتبر ضحية األخطاء 
في  املغربية  للحكومة  الجسيمة 
من  »السامير«  مصفاة  ملف  تدبير 

الخوصصة حتى اليوم.
الوطنية  النقابة  احتجت  فقد 
على  والــغــاز،  البترول  لصناعات 
مـــا أســمــتــه »تــمــلــص الــســنــديــك 
مع  الــحــوار  فــي  مسؤولياته  مــن 
ــرام  وإبـ تمثيال،  األكــثــر  النقابة 
ــاعــي الــضــامــن  ــم ــاق االجــت ــفـ االتـ
أنها  معلنة  املــأجــوريــن«،  لحقوق 
لكل  اللجوء  بحق  لنفسها  تحتفظ 
املتاحة، من  الخيارات واإلجراءات 
أجل حماية وضمان حقوق العمال، 
وفضح كل املمارسات والسياسات 
والهادفة  الشركة  بمصالح  املضرة 
بها،  العاملني  وتشريد  إلقبارها 
ــني بــشــركــة  ــل ــعــام ــل ال ويـــدعـــو كـ
»الســامــيــر« إلــى الــرفــع مــن درجــة 
كل  في  لالنخراط  والتعبئة  اليقظة 
التي  واملبادرات  النضالية  الصيغ 
سيعلن عنها في حينها، ويؤكدون 
عبر  الحكومة  تعاون  ــدون  »ب أنــه 
تكرير  صناعات  مستقبل  توضيح 
في  املغرب سيمضي  فإن  البترول، 

مراكمة الخسائر الفادحة«.

لماذا تتجاهل الحكومة إنقاذ 
»السـامير« مصفـاة 

 يعيش أطر وعمال 
شركة »السامري« 

ظروفا صعبة 
ناجتة عن الواقع 

الغامض واملستقبل 
اجملهول، يف ظل 

رفض احلكومة تسوية 
امللف املتداول يف 

احملاكم، والذي تدفع 
ثمنه الطبقة العاملة 

التي تعترب ضحية 
األخطاء اجلسيمة 
للحكومة املغربية 

يف تدبري ملف 
مصفاة »السامري« 

من اخلوصصة حتى 
اليوم

تعد شركة »السامير« من أشهر 
الشركات الوطنية في التسعينيات، 

وقد كانت تشكل محورا أساسيا في 
سوق المحروقات بالبلد، لكن الشركة تعرضت لعدة 

اختالالت وهزات، بسبب التدبير االرتجالي بعدما 
تمت خوصصتها وبيعها لرجل األعمال السعودي، 

العامودي، الشيء الذي أدخل المصفاة في دوامة 
من المشاكل أدت به قضيتها إلى دواليب القضاء.
فقد شغلت قضية »السامير« الرأي العام الوطني 

منذ سنوات، بسبب تفويتها لرجل األعمال السعودي، 
الذي لم يلتزم بالشروط واتفاق االستثمار الذي وعد 
به، مما أدى إلى تفاقم األزمة وسقوط الشركة في 
مشاكل مادية وإدارية وتدبيرية، حيث كان بإمكان 

الحكومة السابقة التدخل للحد من تطور األزمة.
مراحل كثيرة مرت بها »السامير«، بداية من تفويت 

الشركة سنة 2006 لمؤسسة العامودي، ثم 
االختالالت المالية التي عصفت بها سنة 2013، لكن 

الحكومة غير واضحة في تحديد مسار ومستقبل 
الشركة والعمال الذين يعيشون معاناة منذ توقف 

نشاطها، فكيف سيكون مصير الشركة؟ وهل 
ستستفيد الدولة من ممتلكاتها؟

الرباط. األسبوع

نحو جبهة وطنية إلنقاذ قطاع المحروقات
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ويدور

ظاهرة اختطاف األطفال تخلق الرعب في إقليم زاكورة  في المدن
زاكورة

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

خـــال شهر  طــنــجــة  مــديــنــة  سجلت 
ــعــــدل حــــــــوادث الــســيــر  ــلــــى مــ ــان، أعــ ــ ـــضـ رمــ
ــادة يف  ــزيــ بــعــضــهــا كـــانـــت ممــيــتــة بــســبــب الــ
الــســرعــة املــفــرطــة الــتــي يــقــود بــهــا بعض 
الــســائــقــن، خــصــوصــا مـــع اقـــتـــراب مــوعــد 
أذان املــغــرب، رغــم أن شــوارع طنجة تعرف 

هذه األيام ازدحاما ال مثيل له.
ــــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ ويـــــنـــــاشـــــد الـــــعـــــديـــــد مـــــــن املـ
الــســلــطــات، لــلــتــدخــل الــعــاجــل ووضـــع حد 
ــيـــث صـــــــارت مــديــنــة  ــذه الــــظــــاهــــرة، حـ ــهــ لــ
نسبة  أعلى  الفترة  هذه  تشهد يف  البوغاز 

يف حوادث السير.

يــســود يف صفوف  اســتــنــكــار عـــارم 
بشكاياتهم  يتوجهون  الذين  التطوانيني، 
للجماعة  الــتــابــع  الــصــحــة  حــفــظ  لقسم 
معاجلة  عــدم  بسبب  لــتــطــوان،  الترابية 
شكاياتهم أو الرد عليها، وكأن هذا القسم 
يبالي مبعاناة الساكنة  التغطية، وال  خارج 
ــع الــضــرر،  ــل رفـ ــي تــلــجــأ لــه مــن أجـ ــت ال
على  الــكــاب  تربية  مجال  يف  خصوصا 
السكان،  هؤالء  يؤكد  كما  املنازل،  أسطح 
غياب هذا القسم عن امليدان وعدم تعامله 
بجدية مع شكايات املواطنني، والدليل على 
ذلك، هو عدم خروج موظفيه للساحة من 
الفاسدة  وخاصة  البضائع،  مراقبة  أجل 
احلال  هو  كما  الصاحية  واملنتهية  منها 

مبدينتي طنجة والفنيدق.

ــداء واســـــــع عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــ نـ
البحرية  ــدود  االجــتــمــاعــي مــن أجــل فتح احلـ
بـــن ســبــتــة ومــلــيــلــيــة، ومــــع انــتــشــار خــبــر عن 
اســـتـــعـــداد املـــغـــرب لــفــتــح احلـــــدود الــبــريــة مع 
ــراءات  الــعــديــد مــن املـــدن والــتــخــفــيــف مــن إجــ
الــســفــر والــتــنــقــل، فــإن الــعــديــد مــن املــواطــنــن 
يأملون بأن تشمل هذه القرارات املدن احملتلة.

قـــررت حكومة  فقد  الــســيــاق،  نفس  ويف 
سبتة احملــتــلــة، متــديــد فــتــرة إغـــاق املعبر 
30 مـــاي  احلــــــــــدودي »بـــــــاب ســـبـــتـــة« إلــــــى 

اجلاري.

المقبرة اإلسالمية بتطوان تستغيث.. فهل من مغيث ؟

جمعيات تـتحالف ضد نائب برلماني هاجم شباب شفشاون
عن  برملاني  لنائب  األخيرة  املداخلة  ــارت  أث
البرملانية  الجلسة  داخل  والتنمية  العدالة  حزب 
األخيرة، والتي كانت مخصصة لدراسة مشروع 
التصريحات  هذه  الهندي،  القنب  زراعة  تقنني 
جدال  أثارت  »الكيف«،  مزارعي  ضد  كانت  التي 
لساكنة  إهانة  البعض  اعتبرها  حيث  كبيرا، 
السخط  مــن  موجة  وخلفت  شــفــشــاون،  إقليم 

والغضب في صفوف الساكنة.
30 جمعية  التصريحات أخرجت حوالي  هذه 
للمجتمع املدني واملمثلة لسكان إقليم شفشاون، 
عن صمتها، بعدما غابت عن تنمية املنطقة، حسب 
وأصدرت  املحلي،  للشأن  املتتبعني  من  العديد 
ألحد  األخيرة  املداخلة  خالله  من  تستنكر  بيانا 

هذا  »املصباح«،  حزب  عن  البرملانيني  النواب 
األخير الذي ينتمي لنفس العمالة، وصف شباب 
لهذه  تعاطيهم  بسبب  األوصاف  بأبشع  منطقته 

العشبة.
قائال  مداخلته  املتحدث خالل  ذات  واسترسل 
أن »شباب املنطقة هم مجموعة من املدمنني على 
املخدرات ال يرجى منهم أي خير، وفاشلون في 

دراستهم«.
الجمعيات  استنكرتها  التصريحات  هــذه 
اإلقليم،  أبناء  على  تهجما  واعتبرتها  املذكورة، 
القرآن،  وحفظة  والعلماء  بالعلم  يعرف  الــذي 
حسب بيانهم الذي تتوفر »األسبوع« على نسخة 

منه، موضحني أنه كان على هذا البرملاني وهو 
واستغالل  التهكم  بدل  الحاكم،  للحزب  ينتمي 
أن  اإلقليم،  ساكنة  من  لفئة  الهشة  الوضعية 
يسائل رئيس الحكومة الذي تقلد مقاليد الحكم 
لشباب  قدمه  الــذي  ما  ببلدنا،  سنوات  لعشر 
البدائل  هــي  ومــا  التنمية؟  فــرص  مــن  اإلقليم 
الواقعية التي قدمها للزراعة املوجودة باإلقليم؟

لهذا  استنكارنا  نجدد  ))وإذ  البيان:  ويختم 
البرملاني  نطالب  مــســؤول،  الغير  التصريح 
املذكور، املنتمي لحزب العدالة والتنمية، بتقديم 

اعتذار رسمي لكافة ساكنة إقليم شفشاون((.
الداخلية  فقد رفض وزير  السياق،  وفي نفس 
الهندي. للقنب  الترفيهي  لالستهالك   الترخيص 

ــرة اإلســالمــيــة  ــب ــق تــحــولــت امل
واملعروفة بـ»باب املقابر« بتطوان، 
إلـــى مــطــرح لــرمــي األزبــــال بكل 
البناء،  مخلفات  أنواعها، وخاصة 
املدينة  ــل  داخـ يتم  ــذي  الـ ــواء  سـ
ُيلقى  حيث  خارجها،  أو  العتيقة 
أسوارها،  وعلى  املقبرة  في  بها 
مما يؤثر بشكل سلبي على حرمة 

املقبرة ومحيطها.
املواطنني  من  العديد  ويقصد 
رمي  أجــل  من  اإلسالمية  املقبرة 
إلى  إضافة  بها،  املنزلية  النفايات 
البناء،  ومــواد  الصلبة  النفايات 
دون  فيها،  ترعى  األغنام  أن  كما 
احـــتـــرام حــرمــة األمـــــوات، وهــو 
السكان  يرفضه  ــذي  ال التصرف 
جملة  مدينتهم،  على  الغيورون 
على  دخيل  فعل  لكونه  وتفصيال، 
املدينة، السيما رمي كميات كبيرة 

من النفايات بجانب القبور. 
نتيجة  الوضع  هذا  ويستفحل 
ــات املــعــنــيــة الــتــي  ــجــه ــاب ال ــي غ
الكارثة  هذه  في  بدورها  ساهمت 
هــذا  ــجــاه  ت بصمتها  الــبــيــئــيــة، 
مما  عنه،  وتغاضيها  املــوضــوع 
سمح أو شجع على إلقاء النفايات 
باملقبرة التي أصبحت في وضعية 

مزرية، بسبب غياب الحس املدني 
بحرمة  املواطنني  بعض  والمباالة 
املوتى املنتهكة، بعد تحول املقبرة 
للنفايات،  عشوائي  مطرح  إلــى 
إضافة إلى انتشار ظاهرة التسول 
وممارسة الشعوذة، حسب العديد 

من املتتبعني ألوضاع املقبرة.
اإلسالمية  املقبرة  تعاني  كما 
الضارة  الحشائش  انتشار  مــن 
ارتفاعها  يبلغ  التي  والطويلة 
املقبرة  في  ســواء  مترين  أحيانا 
حيث  السفلية،  املقبرة  أو  العالية 
األغــنــام  مــربــي  بعض  يستغلها 
ملاشيتهم،  مرعى  إلــى  لتحويلها 
بالغة  أضـــرارا  يسبب  مــا  وهـــذا 

للقبور.
وحسب شهادات بعض الشباب 
هــذه  لتنظيف  تــطــوعــوا  ــن  ــذي ال
صعوبات  واجهتهم  فلقد  املقبرة، 
تنظيفها،  أجل  من  تدخلهم  إلنجاز 
أغـــراض  انــتــشــار  بسبب  وذلـــك 
والشعوذة،  السحر  في  مستخدمة 
كما هو ظاهر في الصورة، بحيث 
سبق أن عثر العديد من املتطوعني 
على  التطوعية،  حملتهم  خــالل 
داخل  تمائم  من  الشعوذة،  أعمال 
وشابات  لشباب  وصــور  القبور، 

حديدية،  أقــفــال  عليها  وضــعــت 
مــشــدودة  عــيــدان  بينها  ــرى  وأخـ
أعــمــال سحرية  ــي  وه بــخــيــوط.. 
والطالق  للتفريق  غالبا  تستعمل 
باملسحور  الفقر  وإنــزال  والعقم 

وغيرها.
الجهات  تطوان  ساكنة  وتناشد 
املسؤولة، من أجل التدخل العاجل 

لوقف مثل هذه األعمال، وكذا منع 
على  للنفايات  العشوائي  الرمي 
وبعض  املــقــبــرة  مــدخــل  مستوى 
من  عمال  وتخصيص  ــا،  ــاه زواي
وتنقيتها  املقبرة  تنظيف  أجــل 
التي  الـــضـــارة،  الــحــشــائــش  ــن  م
أخذت هي األخرى حيزا كبيرا من 

مساحة املقبرة.

األسبوع
 

  

عادت ظاهرة اختطاف األطفال 
الصغار في إقليم زاكورة لتخلق 
بسبب  األسر،  نفوس  في  الرعب 
عنها  ــل  ــي ق عــصــابــات  نــشــاط 
ما  مــافــيــا  لــفــائــدة  تعمل  أنــهــا 
تجارة  في  أو  »الكنوز«،  يسمى 
الذي  الشيء  البشرية،  األعضاء 
التواصل  مواقع  بنشطاء  دفــع 
االجتماعي يطلقون حملة لحماية 

الطفولة.
زاكــورة  مدينة  في  حديث  فال 
ظاهرة  تفاقم  عن  إال  ومحيطها 
في  الصغار  األطــفــال  اختطاف 
سرقة  محاوالت  وكثرة  اإلقليم، 
ــال مـــن طـــرف أشــخــاص  ــفـ األطـ
دراجــات  يستخدمون  مجهولني 
بحيث  مجهولة،  وسيارات  نارية 
خلقت هذه اآلفة خوفا كبيرا لدى 
وأيضا  والتلميذات،  التالميذ 

لدى األسر.
اختطاف،  محاولة  سجلت  فقد 
بعدما  املــاضــي،  األســبــوع  خــالل 
حـــــاول أشـــخـــاص مــجــهــولــون 
اختطاف  نارية،  دراجــة  يمتطون 
أوالد  بــدوار  سنة   11 عمرها  فتاة 

حيث  يحيى،  أوالد  جماعة  عثمان 
منهم  اإلفــالت  من  الطفلة  تمكنت 
املجرمني  وخوف  صراخها  بفضل 
في  ليتركاها  أمرهما  افتضاح  من 

الطريق ويلوذا بالفرار.
ووقعت محاولة أخرى الختطاف 

ــن إحـــدى املــؤســســات  تــلــمــيــذة م
بنفس  تعقيلت  بــدوار  التعليمية 
مكنتها  شجاعتها  لكن  الجماعة، 
وتمكنت  الخاطفني  من  الفرار  من 
الزال  بينما  منهم،  ــالت  اإلفـ مــن 
منذ  غامضا  محمد،  الطفل  مصير 

يتم  لم  حيث  سنة،  ملــدة  اختفائه 
العثور عليه لحد اآلن.

ــرة  ــاهـ ــظـ ــذه الـ ــ ــ ــب ه ــبـ ــسـ وبـ
مواقع  نشطاء  أطلق  اإلجرامية، 
مدينة  في  االجتماعي  التواصل 
لحماية  »هاشتاغ«  حملة  زاكورة، 
ــاف في  ــطـ ــتـ ــال مـــن االخـ ــ ــف ــ األط
التواصل  مواقع  منصات  جميع 
السلطات  مطالبني  االجتماعي، 
واملــراقــبــة  اإلجـــــراءات  بتشديد 
ومــحــاربــة عــصــابــات »الــكــنــوز«، 
األطفال  باختطاف  األولى  املتهمة 

الصغار »الزوهريني«.
وسبق أن اهتزت مدينة زاكورة 
وقع  على  املــاضــي،  الصيف  فــي 
ضحيتها  راحــت  شنعاء  جريمة 
اختطافها  تم  التي  نعيمة،  الطفلة 
على  وعثر  تفركالت،  منطقة  من 
زالـــت  ال  إذ  ــل،  ــب ج فـــي  جــثــتــهــا 
الكشف  دون  متأخرة  التحقيقات 
إلى جانب  واملجرمني،  الجناة  عن 
من  رضيع  يد  بتر  قضية  نتائج 
لم  بحيث  اإلقليمي،  املستشفى 

تسفر التحقيقات عن أي شيء. 
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بيوكرى  مــديــنــة  أن  يــظــن  مــن  مخطئ 
املدينة  مــادامــت  باملغرب،  الفالحة  رائــدة  هي 
سوى  يفكرون  ال  شؤونها  تدبير  يتولى  ومــن 
يف مصاحلهم اخلاصة ويف أرصدتهم البنكية 
ــد املـــجـــالـــس  ــ ــق ألحــ ــبـ ــل سـ ــهـ والــــعــــقــــاريــــة.. فـ
أن  إقليميا،  الوصية  السلطات  وال  املنتخبة 
حــول  لــلــمــديــنــة  مستقبلية  ــة  رؤيــ أي  قـــدمـــوا 
تــدبــيــر الـــقـــطـــاع الـــفـــالحـــي ســـــواء مـــن حــيــث 
اإلنــتــاجــيــة أو الــتــســويــق، بـــل ظــلــت بــورصــة 
الــبــواكــر عــلــى حــالــهــا ألكــثــر مــن أربــعــن سنة 
منذ إحداثها، بل هي وصمة عار على جبن 
اإلقـــلـــيـــم تــســتــنــزف مــيــزانــيــة مــهــمــة دون أن 
تقدمي أدنى إضافة، فضال عن أن اإلقليم ال 
يتوفر على أبسط مركز للتكوين الفالحي، أو 
تعاونية نوعية يستفيد منها فالحو اإلقليم.

كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
ــادر اعـــمـــارة، يـــوم الــثــاثــاء  ــق واملــــاء، عــبــد ال
املاضي، أن ربط أكادير ومراكش بالقطار فائق 
السرعة، إلى جانب ربطه بني مدينة القنيطرة 
بنحو  تقدر  ضخمة  تكلفة  يتطلب  ومــراكــش، 
وأضــاف خال جوابه عن  درهــم،  مليار   100
املستشارين،  مبجلس  احلركي  للفريق  ســؤال 
متثل  متويلهما  ومصادر  املشروعني  تكلفة  أن 
العقبة األساسية بالنسبة للمغرب فيما يخص 
تنزيل هذين املشروعني، وأن املغرب يبحث مع 
عدد من شركائه الدوليني الذين أبدوا دعمهم 
لهذا املشروع الكبير، سبل متويله، ويأخذ بعني 
االعتبار مقترحاتهم يف هذا اجلانب، وأضاف 
السريعة،  القطارات  تكنولوجيا  أن  اعــمــارة، 
قضية  لتبقى  دول،  عدة  يف  متوفرة  أصبحت 
أمــام  األهــم  التحدي  هــي  وطريقته  التمويل 
من  مشاريع  على  بعد  تتوفر  ال  التي  البلدان 

هذا النوع.

أصبحت بعض جمعيات املجتمع املدني 
بــحــاضــرة إقــلــيــم اشــتــوكــة أيـــت بـــاهـــا، وســيــلــة 
لــالســتــرزاق واحلـــصـــول عــلــى جـــزء من كعكة 
مـــاي  دورة  خــــــالل  مت  ــا  ــ مـ وذلـــــــك  ــلــــس،  املــــجــ
األخيرة ألي  هاته  غياب تقدمي  األخــيــرة، يف 
بــرنــامــج مــتــكــامــل مــن أجـــل تنشيط املــديــنــة، 
إعالميا،  حتى  أو  ريــاضــيــا،  أو  ترفيهيا  ســواء 
ليبقى الغريب يف األمــر، أن ذات األشخاص، 
احملسوبن على املجلس، هم املستفيدون من 
فهل  اجلــادة..  اجلمعيات  من  العديد  إقصاء 
املقبلة،  االنتخابات  تكتيك  يف  يدخل  األمــر 
أم أن املوضوع خاضع ملنطق وحسابات أخرى 
أن األمــر فيه مخالفة  للعيان؟ كما  ال تظهر 
لدورية وزير الداخلية حول ترشيد النفقات، 
فهل يتدخل العامل لترشيد نفقات املجلس، 

أم أن الدورية مجرد حبر على ورق ؟

ــاء بــاحملــكــمــة  ــقـــضـ ــة الـ ــئ أرجــــــــأت هــي
قضية  يف  النظر  أكــاديــر  مبدينة  االبتدائية 
البندقية«،  مــول  »الطبيب  بـ  يعرف  بــات  ما 
شبان  ملنع  حتذيرية  رصاصات  أطلق  والذي 
االقتراب  من  نارية،  دراجات  على منت  كانوا 
من عمارة سكنية بحي صونابا، حتى السابع 
فرصة  محاميه  ملنح  الشهر،  هذا  من  عشر 
طلب  رفض  مت  وباملقابل،  الدفوعات،  إعداد 
السراح املؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع.

وزارة  أن  مـــطـــلـــعـــة،  ــادر  ــصــ مــ ـــادت  أفــ
جيهان،  الــقــائــدة  بتعين  قــامــت  الــداخــلــيــة 
الــقــادمــة مـــن ســـوق األربـــعـــاء الـــغـــرب، على 
ــزا بــأكــاديــر، وقـــد جــاء  رأس قــيــادة تــــدارت أنـ
هــــذا الــتــعــيــن لــتــعــويــض الـــقـــائـــد الــســابــق 
ــه عـــلـــى الــــواليــــة بــــدون  ــتـ ــالـ الــــــذي متــــت إحـ
احتجاجات متعددة من ساكنة  بعد  مهمة، 
اجلمعوية  والــفــعــالــيــات  واملــهــنــيــن  املنطقة 
واحلقوقية، قبل صدور قرار عزله من سلك 

رجال السلطة.

العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021
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مساءلة العمدة األزمي حول اختالالت في مباريات تعيـين مسؤولين

األسبوع   
   

مباريات  لفاس  الحضرية  الجماعة  أجرت 
مصالح  ــاء  ورؤسـ جــدد  مسؤولني  لتعيني 
ــهــا، وهــي  ــســت الــتــابــعــة ل بــاملــقــاطــعــات ال

»خـــــروقـــــات« املباريات التي عرفت 
جعلت و«اخـــــــتـــــــاالت«،  و
العديد من املوظفني 
واألطـــــر اإلداريـــــة 
ــني مــن  ــائـ ــتـ ــسـ مـ
تنظيم  ــة  ــق طــري
ــذه املــبــاريــات  هـ
ــاء فــئــات  ــصـ وإقـ

فئات  حــســاب  على 
أخرى.

إلى  استفسارا  الداخلية  وزارة  ووجهت 
لحزب  املنتمي  األزمــــي،  ــس  ــ إدري الــعــمــدة 
ظروف  لشرح  والتنمية،  العدالة 
في  التعيني  مــبــاريــات  ــراء  ــ إج
بالجماعة  املسؤولية  مناصب 
ــة  ــب ــال ــط واملــــقــــاطــــعــــات، م
»الخروقات  حول  بتوضيحات 
عرفتها  التي  واالختاالت« 
االنتقاء  عملية 

والترشيح.
وســجــلــت 
الــــــــوزارة 
الــوصــيــة 
وجـــود 

لجنة  أعضاء  حول  وماحظات  »اختاالت« 
لشغل  املرشحني  اختيار  وطريقة  االنتقاء، 
في  املعتمدة  واملعايير  املسؤولية،  مناصب 
انتقاء رؤساء املصالح باملقاطعات املتواجدة 
جنان  زواغــة،  املرنيني،  سايس،  أحياء:  في 

الورد، أكدال، واملدينة القديمة.
من جهته، قام الوالي سعيد زنيبر، بمراسلة 
اجتماعات  تأجيل  أجل  من  األزمــي،  العمدة 
املرشحني  ملفات  ــدراســة  ب املكلفة  اللجن 
واملقاطعات  الجماعة  في  املسؤولية  ملناصب 
إلى حني قيام وزارة الداخلية بدراسة ملفات 

املرشحني ملناصب املسؤولية.
انتقادات  لألزمي  التابعة  للجنة  ووجهت 
لشغل  املرشحني  ملفات  اختيار  كيفية  حول 
الجماعة  في  والترقية  املسؤولية،  مناصب 
وغيرها، حيث منحت األولوية مللفات موظفني، 

وتم استبعاد أطر أخرى.

الراشيدية
تدهور الوضع الصحي بمستشفى موالي علي الشريف 

األسبوع
   

يــعــيــش املــســتــشــفــى الــجــهــوي 
بالراشيدية،  الشريف  علي  موالي 
الوضع  بسبب  مــزريــة،  وضعية 
ثمنه  تدفع  الذي  واملالي،  اإلداري 

األطر الصحية واملرضى.
ــاألطــر  ــع ب ــذا الـــوضـ ــ ودفــــع ه
ظروف  على  لاحتجاج  الصحية، 

التي  الكثيرة  واملشاكل  االشتغال 
بسبب  املستشفى،  منها  يعاني 
قبل  من  املؤسسة  تسيير  منهجية 
اإلدارة، مما أدى إلى تفاقم الوضع 
الجهوي،  للمختبر  تــام  وتــوقــف 
وبالتالي، حرمان الناس من إجراء 

التحاليل منذ عدة أشهر.
ــد انــتــقــد املــكــتــب الــوطــنــي  وقـ
الصحة  لقطاع  الوطنية  للجامعة 
املستشفى  إدارة  ــزام  ــت ال ــدم  »عـ
بتنفيذ اتفاقها حول امللف املطلبي 
ــحــوار،  ــة ال ــروح عــلــى طــاول ــط امل

خــاصــة بــعــد الـــوعـــود املــتــكــررة 
وحمل  نقاطه«،  مختلف  بتسوية 
الجهات املعنية واملسؤولة، جميع 
االتــفــاقــات  مــن  التملص  تبعات 

املوقعة في محاضر االجتماعات.
واستنكر املكتب النقابي املحلي 
املسبوق«  غير  »التسيب  وضعية 
مــوالي  مستشفى  يعيشه  الـــذي 
من  يشهده  ــا  وم الــشــريــف،  علي 
ونمط  وصولي«،  »انتهازي  منطق 
الذي  الصحية  املؤسسة  تسيير 
إلى  مشيرا  »التسلط«،  يشوبه 

ــود الــعــديــد مــن الــتــجــاوزات  وجـ
أوضــاع  تــردي  في  ساهمت  التي 
االشـــتـــغـــال والــعــشــوائــيــة في 

التسيير.
التي  بالطريقة  املكتب  ونـــدد 
املستشفى  املـــديـــر  بــهــا  يــســيــر 
ورفضه تسوية العديد من املشاكل 
املــمــرضــون،  منها  يــعــانــي  الــتــي 
شركات  خروقات  على  والتغطية 
قاعات  إصــاح  ورفضه  املناولة، 
طبيبة  حق  ومصادرة  الحراسة، 

في الحصول على تعويضها.

 سطات
»تريبورتورات« تتحدى القانون 

وتنشر الخوف في سطات 

األزمي

 نورالدين هراوي
   

التي أصبحت  العارمة  الفوضى  في ظل 
العجات، سواء  ثاثية  الدراجات  تحدثها 
في  أو  الرئيسية  الشوارع  مستوى  على 
في  معيب  تجاوز  من  الشعبية،  األحياء 
سامة  وتهديد  املفرطة،  والسرعة  السير 
املارين والسائقني في تحد صارخ للقانون، 
التي  الحديدية  اإلطـــارات  إلــى  باإلضافة 
إلى  »الــتــريــبــورتــورات«  سائقو  يضيفها 
مخالفة  في وضعية  يجعلها  مما  هياكلها، 
قانونية، مما يفرض معها اإليداع باملحجز 
الدراجات  هذه  واملتابعة، أصبحت  البلدي 
فوق القانون، بل أصبحت تزاحم سيارات 
األجرة الصغيرة في نقل الركاب، ومما زاد 
الطني بلة، أن هذه الدراجات أصبحت لها 
كل  وتهدد  السري،  النقل  في  تنشط  شبكة 
من يجرؤ على االحتجاج على هذا السلوك 

غير املقبول، حسب مصادر متطابقة، أكدت 
بتهور  يتميزون  أصحابها  أن  للجريدة، 
بعضهم  يحترم  وال  السياقة،  أثناء  كبير 
اهتماما  يعيرون  وال  الضوئية،  اإلشارات 
في  ويتسببون  الكبرى،  ــدارات  املـ ملسار 
في  املــشــاكــل  ويختلقون  ســيــر،  ــوادث  حـ
الطرقات، أما الشتم والسب بالكام النابي، 
من  بعضهم  وأن  خاصة  حرج،  وال  فحدث 
من  يسلم  ال  العدلية،  السوابق  أصحاب 
املكلفون  األمــن  رجــال  حتى  اعتداءاتهم  
بالسير والجوالن أثناء محاولتهم التدخل، 

مما يجعل منها مركبات فوق القانون.
يحدثها  التي  الفوضى  هــذه  كــل  ــام  أم
الرأي  يطالب  »التريبورتورات«،  أصحاب 
ــن هــذه  ــام ومــخــتــلــف املــتــضــرريــن م ــع ال
الطرقية،  بالسامة  الــضــارة  السلوكات 
قطاع  لتنظيم  بالتدخل  املعنية  الجهات 
هذه املركبات الخطيرة، ويأملون أال تكون 
مدة  في  تنتهي  حمات  مجرد  التدخات 
إلى  جــديــد  مــن  الفوضى  لتعود  وجــيــزة 

شوارع املدينة، تضيف نفس املصادر.

الصويرة 

»الواد الحار« يخنق أنفاس 
مواطنين بالصويرة

 
حفيظ صادق

   

 تسود حالة استياء في صفوف ساكنة حي لا أمينة 
الراقية، حيث  بمدينة الصويرة، الذي أخذ يفقد هويته 
تعرف أزقة الحي منذ سنة، حالة سيئة بعدما كان حيا 
نموذجيا يضرب به املثل في الطرق املعبدة وخاليا من 

الحفر وبدون مشاكل »الواد الحار«.
»الحلزونية«  واألشغال  هذا  يومنا  وإلى  سنة  فمنذ 
انتشار  خلف  مما  حفر(،  وعــاود  )حفر  بعد  تنته  لم 
البرك الناجمة عن تدفق عوادم »الواد الحار«، وبالتالي 
بعد  الكريهة  والروائح  »الناموس«  مع  الساكنة  معاناة 
بداية العمل العشوائي من طرف شركة عشوائية وعدم 
في  غارقة  املنازل  أصبحت  وقد  املراقبة،  وال  املتابعة 

األوحال وتسربها إلى املاء الصالح للشرب.
حي توجد به أكثر من 250 منزال ومساحته ألف متر 
املسؤولني  صمت، راسلوا  في  تعاني  والساكنة  مربع 
استياء  أثــار  مما  جــواب،  دون  لكن  ــواب،  األب وطرقوا 
سكان هذه األزقة والشوارع ومستعمليها من الراجلني 
وأصحاب العربات املختلفة وتاميذ مؤسستني للتعليم 

االبتدائي يفوق عددهم الـ 600 تلميذ وتلميذة.
هذا نداء إلى كل مسؤول. 
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كواليس جهوية

إغالق طريق أساسية 
أمام أعين السلطات 

بسوق عشوائي

األسبوع
 

  

يوسف  ســيــدي  حــي  ســكــان  يعاني 
الواقعة  الطريق  ومستعملي  بأكادير 
الباعة  انتشار  من  الحي،  ملعب  قرب 
املنافذ  كــل  أغلقوا  الــذيــن  املتجولني 
السوق  إلى  املؤدية  أو  للحي،  املؤدية 

النموذجي.
وقد لجأ الباعة الجائلون إلى إغالق 
وقاموا  الحي،  في  األساسية  الطريق 
باحتالل الطريق دون أي اهتمام للمارة 
كبيرا  غضبا  خلق  مما  السيارات،  أو 
عن  عبروا  الذين  املواطنني  في صفوف 
املحلية  السلطات  غياب  من  استيائهم 
الطريق  وفتح  العمومي  امللك  لتحرير 

أمام حركة السير.
العشوائي  الــســوق  هــذا  خلق  فقد 
ــي حي  ف مــهــول  بشكل  انــتــشــر  ــذي  الـ
لآلباء  كبيرة  مشاكل  ــات«،  ــســرن »ام
في  يدرسون  الذين  التالميذ  وأمهات 
أصبح  حيث  بطوطة«،  ــن  »اب مــدرســة 
ظل  في  مستحيال  الشارع  من  العبور 
تحكم وسيطرة أصحاب العربات عليه، 
التي  املحلية  السلطات  غياب  مستغلني 

تتغاضى عن هذه املشاكل املزعجة.
ــوضــى  ــف ــالل وال ــ ــت ــ ــل االح ــي ظـ ــف ف
الساكنة،  منها  تعاني  التي  العشوائية 
واملشاكل واملشادات اليومية مع الباعة 
املتجولني الذين يستغلون الشارع بدون 
من  الساكنة:  تتساءل  قانوني،  سند 
املسؤول املباشر عن تنامي ظاهرة قطع 
املواطنني  وحرمان  العمومي،  الطريق 

من العبور والسير والجوالن ؟

العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021

أكادير
الدار البيضاء

قال عدد من ساكني 
عمارات »رياض« بتابريكت 

سال، أنهم يعانون من إزعاج 
بعض الشباب، خاصة األحياء 

المجاورة، كحي »الديبو« وحي 
اللة عيشة، ويجتمع هؤالء 

الشباب في المساء ويتناولون 
المخدرات، باإلضافة إلى 

خرق حالة الطوارئ الصحية 
ويقضون جل الليل أمام 
أبواب العمارات هروبا من 
الحملة األمنية التي تشنها 

السلطات، وهو ما يجعلهم 
يلتمسون تدخل األمن 

الوطني.

تلــــكس

نفايات مطرح مديونة تزكم أنوف ساكنة أحياء بوسكورة

األسبوع
 

  

تــفــاقــم مــشــكــل مــطــرح مــديــونــة 
للنفايات بشكل كبير خالل السنوات 
ــح  ــرة الــروائ ــث األخـــيـــرة بــســبــب ك
تقض  والتي  منه،  املنبعثة  الكريهة 
املجاورة  األحــيــاء  ساكنة  مضجع 
وتزكم أنوف الناس، في غياب أي رد 
فعل من طرف املسؤولني واملنتخبني 
املشرفني على تسيير الشأن املحلي.
ــرة انــتــشــار  ــ وقـــد اتــســعــت دائـ
الروائح وشملت العديد من األحياء 
من مناطق عني الشق وموالي رشيد 
وبوسكورة،  مليل  وتيط  واملعاريف 
دفع  مما  أخــرى،  بعماالت  وأحياء 
خاصة  القاطنة،  األسر  من  بالعديد 

في منطقة بوسكورة، لعرض شققها 
جحيم  من  للهروب  للبيع،  السكنية 

الروائح الكريهة.
البيضاء  الـــدار  ساكنة  معاناة 

مــســتــمــرة فـــي ظـــل عــجــز الــجــمــاعــة 
الروائح  مشكلة  تسوية  عن  الحضرية 
األحــيــاء  حتى  شملت  الــتــي  الكريهة 
إذ  وكاليفورنيا،  املعاريف  الــراقــيــة: 

إيجاد حل سريع  الضروري  من  أصبح 
انتظار  فــي  املستمرة،  املعاناة  لهذه 
فيه  انتهت  الــذي  الجديد  املطرح  فتح 

األشغال منذ مدة.
قنبلة  إلى  مديونة  مطرح  تحول  فقد 
إلى  تــؤدي  وقد  لالنفجار  قابلة  بيئية 
بسبب  الساكنة  قبل  من  احتجاجات 
الكريهة  والروائح  الحشرات  انتشار 
للجميع،  كبيرا  ضـــررا  تسبب  الــتــي 
لألطفال  الصحية  الــســالمــة  ــهــدد  وت
االختناق  من  يعانون  الذين  الصغار 

والحساسية. 
ويبقى مجلس جماعة الدار البيضاء 
عاجزا عن البحث عن حلول لهذا املطرح 
الذي تحول إلى مشكل بيئي خطير منذ 
سنوات بسبب حرق النفايات وانتشار 
أضــرار  في  يتسبب  الــذي  امليثان  غــاز 
صحية، في غياب أي مبادرة أو دراسة 
إليجاد حلول واقعية ترفع الضرر الذي 

تعاني منه ساكنة الدار البيضاء.

إفران

األسبوع
 

  

وجه أعضاء الجماعة الساللية لزاوية بن صميم 
أجل  من  الداخلية،  وزير  إلى  رسالة  إفــران،  بإقليم 
لحق  الذي  الضرر  وإيقاف  الزاوية،  شرفاء  إنصاف 
بهم جراء االعتداءات املتكررة من طرف عناصر من 
رعاة قبيلة أيت الطالب، ويتهمون نائبا سالليا من 
أيت عكي قبيلة أيت الطالب سعيد، بتحريض الرعاة 

على أرضهم.
ويقول موالي أحمد كنون، أحد النواب السالليني، 
تعرضوا  صميم،  بن  ــة  زاوي في  املاشية  مربي  أن 

العتداء همجي يوم 2 أبريل املاضي، من طرف بعض 
العناصر من قبيلة أيت الطالب عقا، بزعامة سليمان 
حيث  آخر،  شخص  وبمساعدة  وأصهاره،  باحماد 
مربو  دأب  التي  املاشية  إيواء  أماكن  بتدمير  قاموا 

املاشية على إعدادها كل سنة خالل فصل الربيع.
وأوضح أن هذا العمل التخريبي جاء بعد عملية 
سرقة تعرض لها مربو املاشية نهاية السنة املاضية، 
رغم  بعد،  السرقة  منفذي  على  القبض  يتم  لم  حيث 
امللكي، مما يهدد مستقبل  الدرك  مجهودات مصالح 
مشيرا  واالعتداءات،  السلوكات  هذه  جراء  القطاع 
يعانون  بن صميم  زاوية  في  املاشية  مربي  أن  إلى 
املسؤولني،  اجتماعية صعبة، بسبب تجاهل  ظروفا 

جراء حرمان ساقية إدمران من حصتها املائية.
للجماعات  الوطنية  الهيئة  رئيس  كنون،  ويناشد 

وزيــر  صميم،  بــن  سالليي  عــن  نيابة  الساللية 
على  الوصي  بصفته  التدخل  أجــل  من  الداخلية، 
حق  صميم  بن  زاويــة  ملنح  الجماعية،  العقارات 
التي تشرف  املندمجة  التنمية  برامج  االستفادة من 
عليها وزارة الداخلية، والتدخل إليقاف االستفزازات 
الناس  لها  يتعرض  التي  املتكررة  ــداءات  ــت واالع
ومربو املاشية من النائب الساللي املسمى سليمان 
السلطات  ويدعو  الطالب،  أيت  قبيلة  عكي  أيت  من 
للتدخل، ألجل ضمان حقوق السالليني والسالليات، 
اللوائح،  تحيني  مسألة  في  املقدمة  الطعون  وقبول 
من  عائالت  إقصاء  على  النواب  أحد  أقــدم  بعدما 
أنهم يتوفرون  الجماعة الساللية، رغم  إلى  االنتماء 
من  أنهم  تؤكد  التي  الشروط  وجميع  الصفة  على 

أبناء القبيلة. 

سالليو زاوية بن صميم يشتكون من اعتداءات الرعاة 

 
عزيز العبريدي

 
  

رئــيــس جماعة  ــي،  الــكــبــيــر صــدق تــوصــل عــبــد 
طرف  من  مهامه  من  العزل  بقرار  رسميا  الوليدية، 
العزل  ــرار  ق شمل  وقــد  مــؤخــرا،  الداخلية،  وزارة 
جماعيا  ومستشارا  للرئيس  الثالث  النائب  أيضا 
باشا  استقبل  الترابية، بحيث  الجماعة  بنفس  آخر 
املعزولني  الجماعيني  املستشارين  بالنيابة،  املدينة 
الداخلية، في  العزل من طرف وزارة  وأبلغهم بقرار 
انتظار تنفيذ مسطرة العزل بشكل قانوني من طرف 
سيمثل  بحيث  البيضاء،  بالدار  ــة  اإلداري املحكمة 

املستشارون املعزولون أمامها يوم 17 ماي.
صدقي،  بناصر  تنصيب  تم  الــيــوم،  نفس  وفــي 
الترابية  للجماعة  مؤقت  كرئيس  األول،  النائب 

الوليدية من طرف باشا املدينة بالنيابة في انتظار 
انتخاب رئيس جديد.

الذي  التقرير  على  بناء  العزل،  قــرار  جــاء  وقــد 
الداخلية،  وزارة  ملفتشية  تابعة  لجنة  أنجزته 
الوليدية  الترابية  الجماعة  زارت  قد  كانت  والتي 
مجموعة  فيه  وأثبتت  األخيرتني،  السنتني  خالل 
والنظافة  التعمير  بمجال  متعلقة  الخروقات  من 

العمومية. والصفقات 
اليوم،  نفس  في  أيضا  توصل  أخــرى،  جهة  من 
أربعاء  الترابية  الجماعة  رئيس  كرار  الرحيم  عبد 
املحلية،  السلطة  طرف  من  العزل  بقرار  العونات، 
التي  مــن االخــتــالالت  مجموعة  وجـــود  ــر  إث على 
تضمنها التقرير الذي قامت به لجنة تابعة للمجلس 
الجهوي للحسابات في السنتني األخيرتني، كما تم 
مؤقتا  رئيسا  مبارك،  الحق  عبد  األول  نائبه  تعيني 
قانوني من  العزل بشكل  انتظار مباشرة عملية  في 

طرف املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء.

بجماعة  جزئية  انتخابات  أجريت  فلقد  لإلشارة، 
أجل  من   ،2021 مــارس   25 يــوم  العونات  أربعاء 

انــتــخــاب مــجــلــس جــمــاعــي جــديــد، 
املجلس  من  عضوا   16 تقديم  بعد 
بتاريخ  استقالتهم  الجماعي 
سوء  بسبب   ،2021 يناير   18
التسيير وتأخر سلطات الرقابة 
والتفتيش في وضع حد للوضع 
هــذه  تعيشه  ــذي  الـ الــكــارثــي 

الجماعة، حسب ما جاء في 
استقالتهم،  رســالــة 
ــد أعــــادت هــذه  وقـ
االنــــتــــخــــابــــات 
الـــجـــزئـــيـــة عــبــد 
الـــرحـــيـــم كـــرار 
إلـــــى مــنــصــب 

الرئاسة.

أخبارأزمـــــــــــــور

بالدعوة  جماعي  عضو  يقوم  عندما 
ــو ينتمي  ــزب مـــعـــن، وهــ ــى مــقــاطــعــة حــ إلــ
ــتـــواصـــل  ــبـــر مــــوقــــع الـ ــر، عـ ــ ــ إلـــــى حـــــزب آخـ
واالرجتال  الفوضى  تبرز  هنا  االجتماعي، 
والتخبط، مما يفتح الباب أمام املواطنن 
للعزوف عن املشاركة يف االنتخابات وعدم 
اإلقـــبـــال عــلــى صــنــاديــق االقـــتـــراع وفــقــدان 

الثقة يف العمل السياسي.
ــيـــب  ــرتـ لــــهــــذا يــــجــــب إعـــــــــادة الــــنــــظــــر وتـ
األوراق مــن قــبــل زعــمــاء األحــــزاب إلعـــادة 
املنتخبن  تــلــقــن  عــبــر  لــلــمــواطــن،  الــثــقــة 

ــبــــادئ الــتــحــلــي بــاملــنــافــســة  واملـــنـــاضـــلـــن مــ
ــل مــع  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـــشـــريـــفـــة واملـــــســـــؤولـــــة، والـ
وكيفية خدمة  واحـــتـــرام،  بـــأدب  املــواطــنــن 
على  الناس  وعدم حتريض  العام  الصالح 

املقاطعة.

املتجولني  الــبــاعــة  قــيــام  غـــرار  على 
وأصــحــاب الــعــربــات بــاحــتــال األرصــفــة 
على  يتوفرون  ال  أنهم  بدعوى  والطرقات 
فإن  التجارية،  أنشطتهم  ملمارسة  أماكن 
التجار وأصحاب املقاهي والذين يتوفرون 

يحتلون  بــدورهــم  أصبحوا  محات  على 
األرصــفــة، ويــعــمــدون إلــى إخـــراج سلعهم 
وعرضها أمام محاتهم، األمر الذي يحرم 
املارة واملواطنني من العبور فوق األرصفة.

فــهــذه اآلفـــة انــتــشــرت بــاخلــصــوص يف 
ــق مــوالي  شـــارع مــحــمــد اخلــامــس وطــري
صعبا  فيها  املــرور  أصبح  حتى  بوشعيب، 
بدورها  الشرطة  سيارات  حتى  بل  جــدا، 
ــوج لــطــريــق مــوالي  ــول جتــد صــعــوبــة يف ال
يعيشها  التي  الفوضى  يبرز  بوشعيب، مما 
امللك العام.. فمن يحمي أصحاب احملات 

وامللك  األرصفة  يحتلون  الذين  واملقاهي 
لهم  ويعيد  الراجلني  ينصف  ومــن  الــعــام، 

حقهم يف استعمال األرصفة؟

التقنية  الــرازي  ثانوية  إدارة  أقدمت   
ــام الــتــعــلــيــم  ــي تـــضـــم أقــــســ ــتـ بــــاجلــــديــــدة، الـ
مبادرة  على  التحضيرية،  واألقسام  العالي 
نبيلة متثلت يف جمع التالميذ بأساتذتهم 
وأطرهم اإلدارية يف إفطار جماعي وعائلي، 
وذلك يف إطار األلفة التي جتمع التالميذ 

واألساتذة واألطر يف مختلف الشعب.

تشييدها  مت  ــرازي  الـ فثانوية  لــإشــارة، 
 ،1985 سنة  الــدولــي  البنك  مــن  مبساهمة 
وتخرجت منها أجيال عديدة من التالميذ 
والتلميذات يؤكدون حضورهم يف مختلف 
ملدير  رسالة  أشــادت  وقــد  الدولية،  املعاهد 
إحــــدى املــعــاهــد الــفــرنــســيــة الــتــقــنــيــة سنة 
واألســاتــذة  واألطـــر  الــــرازي،  بثانوية   1988
الـــعـــامـــلـــن فـــيـــهـــا، عـــلـــى املــــجــــهــــودات الــتــي 
يقومون بها، لكون الطلبة الذين يدرسون 
بــاملــعــهــد الــفــرنــســي يــتــفــوقــون ويــحــصــلــون 

على أعلى النقط.

عزل رئيسي جماعتين ترابيتين بإقليم سيدي بنور من طرف وزير الداخلية
سيدي بنور

لفتيت



طنجة

»الخطافة« يخلقون 
الضجيج والفوضى 
والسكان يشتكون

األسبوع

بمدينة  مسنانة  حي  سكان  يعاني 
طنجة جراء انتشار الفوضى والضجيج 
يحدثه  والـــذي  نــهــار،  ليل  حيهم  فــي 
يعرف  مــا  أو  الــســري  النقل  أصــحــاب 
إلى  الحي  تحول  بحيث  بـ»الخطافة«، 
نقطة سوداء نتيجة العديد من الظواهر 

السلبية وتجمعات لكل من هب ودب.
وتقدم السكان بشكايات إلى الجهات 
الضرر  لرفع  التدخل  قصد  املسؤولة، 
الذي يعانون منه، يؤكدون فيها انتشار 
في  السري  النقل  من سيارات  مجموعة 
محدثني  الشباب،  مركز  ــرب  وق الحي 
التلفظ  إلى  باإلضافة  يطاق،  ال  ضجيج 
بعضهم  بني  واملشادات  النابي  بالكالم 

البعض ومضايقة الساكنة.
وحــســب شــكــايــات املــواطــنــني، فــإن 
ــون حــالــة  ــرق ــخ ــاص ي ــخـ هــــؤالء األشـ
وأسسوا  الليل،  في  الصحية  الطوارئ 
تجمع  تعرف  املنطقة  في  ســوداء  نقطة 
وبالتالي  املخدرات،  ومدمني  املشردين 
ــوضــى، مــمــا يــنــتــج عنه  ــف انــتــشــار ال
املسنني  وخاصة  للساكنة  كبير  إزعــاج 

واملرضى.
وبــالــرغــم مــن الــشــكــايــات املــتــكــررة 
ورجال  املسؤولني  إلى  املوجهة  للسكان 
النقل  ظاهرة  أن  إال  واألمـــن،  السلطة 
حيث  تدخل،  أي  دون  مستمرة  السري 
أمام  واملشاكل  الخروقات  هذه  تحصل 
الساكنة:  ويبقى سؤال  السلطات،  أعني 

إلى متى يستمر هذا الضرر ؟

صفرو
انهيار قنطرة وعزل سكان جماعات قروية 

21 العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021

كواليس جهوية

أرفود

األسبوع
 

  

بإقليم  املنزل  دائــرة  شهدت 
تساقطات  مــؤخــرا،  ــرو،  صــف
في  تسببت  غــزيــرة  مــطــريــة 
الجماعات  ببعض  فيضانات 
الحمرا،  الدار  )أدرج،  القروية 
إلى  أدى  مما  تافجيغت...(، 
التي  »البشيرة«  قنطرة  انهيار 
الخير  رباط  جماعة  بني  تربط 

وأدرج.
القنطرة  سقوط  عــن  ونتج 
وعلى  املنطقة  فــي  الــوحــيــدة 
الترابية  الــجــمــاعــات  صعيد 
محاصرة  لــإقــلــيــم،  الــتــابــعــة 
محيطها،  عن  الساكنة  وعــزل 
ــى جــانــب أضـــــرار أخـــرى  ــ إل
املواطنني  منازل  لها  تعرضت 

بسبب التساقطات املطرية.
ويأتي سقوط القنطرة ليزيد 
السكان،  ومعاناة  تفاقم  مــن 
ــعــيــشــون اإلهـــمـــال  ــن ي ــذيـ الـ

ــن قــبــل بعض  والــالمــبــاالة م
املنتخبني، حيث أن العديد من 
بناء  عرفت  األخـــرى  املناطق 
املعرضة  الــقــنــاطــر  ــالح  وإصــ

إهــمــال  ــم  ت بينما  لــالنــهــيــار، 
قنطرة »البشيرة« التي هي في 
وضعية هشة منذ عدة سنوات.
السلطات،  الساكنة  ودعــت 
ــاد حل  ــجـ ــى الـــتـــدخـــل إليـ ــ إل
منذ  تعيشه  الـــذي  للمشكل 
قطع  ــذي  وال القنطرة،  سقوط 
الوحيدة  الوسيلة  الناس  على 
بالطرق  تربطهم  كانت  التي 
باإلضافة  األخرى،  والجماعات 
إلى أطفالهم الذين يدرسون في 

مؤسسات تعليمية بعيدة.
جماعة  ســاكــنــة  ــب  ــطــال وت
بتدخل  الخير،  وربـــاط  أدرج 
قنطرة  بناء  ألجل  املسؤولني، 
ــك الــعــزلــة عن  ــ جـــديـــدة، وف
ــق مــشــاريــع  ــة، وخــل ــن ــســاك ال
تسهل  طرقية  ومسالك  تنموية 
األســـواق  ــى  إل ــوصــول  ال لهم 

لقضاء أغراضهم.

بوطيب الفياللي 

شارع  على  املطلني  للسكان  حديث  ال 
)إقليم  أرفود  بمدينة  الرگراگي«  »عبد هلل 
يسوق  التي  الطريقة  عن  إال  الراشيدية(، 
الدراجات والسيارات  بها بعض أصحاب 
للشارع  استعمالهم  خــالل  مركباتهم 
أطفال  سالمة  يهدد  الذي  الشيء  املذكور، 

ما  وهــو  الــشــارع،  لهذا  املــجــاورة  املنازل 
شرطة  لعناصر  منتظما  تــواجــدا  يحتم 
بــذات  األمـــن  ملفوضية  التابعني  ــرور  املـ
الجماعة  تدخل  انتظار  في  هذا  املدينة، 
بهذا  السرعة  مخفضات  إلقامة  الحضرية 
التسبب  من شأنه  ما  لكل  تفاديا  الشارع، 
وأن  خصوصا  هلل،  قــدر  ال  مــأســاة  فــي 
)انظر  واسع  بعرض  يتمتع  الشارع  هذا 
أرفود  شرطة  تستجيب  فهل  الــصــورة(.. 
حماية  الطلب  لهذا  الحضري  ومجلسها 

ألرواح األطفال وغيرهم ؟

»عبد اهلل الركراكي« ينتظر تدخل الشرطة والمجلس الجماعي

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

رئيس المجلس الجماعي للعروي يعيش العزلة 
الجماعي  املجلس  أعضاء  أغلبية  أصدر 
مقاطعة  فــيــه  يــعــلــنــون  بــيــانــا  ــعــروي،  ــل ل
الجماعة،  ملجلس  الــعــاديــة  مـــاي  دورة 
يتخذها  التي  االنفرادية  بسبب القرارات 

رئيس املجلس.
الجماعي  املجلس  ألعضاء  بيان  ووفــق 
الثاني  الفصل  يرفضون  فإنهم  للعروي، 
بسبب  السمك،  لسوق  التحمالت  دفتر  من 
التشاور  وعــدم  عنهم،  املعلومات  غياب 

مشروع  عن  تحفظهم  سجلوا  كما  معهم، 
إلى  البناء  بداية أشغال  السمك منذ  سوق 
من  ذلك  شاب  ما  نتيجة  االفتتاح،  عملية 

خروقات.
وأضاف البيان ذاته، أن أعضاء املجلس 
املحاسبة  في  بالتدقيق  طالبوا  املــذكــور، 
شابته  التي  االخــتــالالت  على  والــوقــوف 
رئيس  إلى  الدعوة  موجهني  وتصحيحها، 
وهمومه  الشارع  لنبض  لإنصات  املجلس 

واالنكباب  فيها،  يتخبط  التي  واملشاكل 
األمام، حسب  إلى  الهروب  بدل  حلها  على 

تعبيرهم.
واعتبر املصدر ذاته، أن كل هذه املشاكل 
املجلس  ــس  ــي رئ عــلــى  ــاق  ــخــن ال ــددت  شــ
العزلة  يعيش  وجعلته  للعروي،  الجماعي 
التامة في جماعته، واأليام القادمة ستكون 
جماعة  لرئيس  بالنسبة  باملفاجآت  حبلى 

العروي، يضيف البيان.

بني  التنسيق  غياب  تسبب 
واملقاوالت  املختصة  السلطات 
ــة وشــركــة  ــدراســ ــ ــب ال ــات ــك وم
العمران، املشرفة على األشغال، 
عدد  تزفيت  مشروع  بخصوص 
الناظور،  بمدينة  الشوارع  من 
»الحفر  ظــهــور  فــي  )تــســبــب( 
إصالح  بدعوى  التزفيت«  بعد 
قنوات تصريف مياه األمطار أو 

قنوات الصرف الصحي.
القضية،  هذه  فصول  وترجع 
املقاوالت  إحدى  شرعت  عندما 
سيدي  شــارع  بحفر  القيام  في 
ثانوية  قرب  وبالضبط  محمد، 
وهو  الــخــطــابــي،  الــكــريــم  عبد 
الشارع الذي لم تمر على أشغال 
وذلك  قليلة،  أسابيع  إال  تزفيته 
الصرف  قنوات  إصالح  بدعوى 

الصحي.

ــن قــاطــنــي  ــدد مـ ــ ــار ع ــ ــ وأش
وأن  سبق  أنهم  املذكور،  الحي 
مناسبة،  من  أكثر  في  أخبروا 
على  تسهر  كانت  التي  املقاولة 
بضرورة  الشارع،  ذات  تزفيت 
الصرف  قنوات  بإصالح  القيام 
التزفيت،  عملية  قبل  الصحي 
ملطلبهم،  اكترث  أحــد  ال  أن  إال 
كانت  املقاولة  أن  إلى  مشيرين 
ــن لــالنــتــهــاء من  ــزم تــســابــق ال

األشغال.
ــون في  ــنـ ــواطـ وتـــســـاءل املـ
اللجان  دور  عن  الحالة،  هــذه 
الدراسة  ومكاتب  االستباقية 
الخاصة بإنجاز مشاريع البنية 
املراقبة،  لجان  وكــذا  التحتية، 
حيث أكدوا أن ما يقع بالشارع 
املذكور الذي لم تمر على تزفيته 
هدر  هو  مــعــدودة،  أسابيع  إال 

تتبع  في  واإلهمال  العام  للمال 
واحترام دفاتر التحمالت.

جماعة  أوضحت  جهتها،  من 
أي  تتحمل  ال  أنــهــا  الــنــاظــور، 
مشيرة  الوضع،  في  مسؤولية 
شوارع  تزفيت  مشروع  أن  إلى 

دفتر  عــلــى  يــتــوفــر  ال  املــديــنــة 
وأنها  بــه،  الخاص  التحمالت 
وشركة  اإلقليم  عمالة  راسلت 
ــالطــالع عــلــيــه، في  الــعــمــران ل
هما  الطرفني  كــون  إلــى  إشــارة 

املعنيان بهذه األشغال.

معظلة »الحفر بعد التـزفيت« تـتجدد بشوارع الناظور
حاويات األزبال تحت األرض 

في النقط السوداء
املكتب  مــع  بتنسيق  الــنــاظــور،  جماعة  شــرعــت 
تثبيت  في  للماء،  الوطني  واملكتب  للكهرباء  الوطني 
حاويات جديدة لألزبال والنفايات املنزلية من الجيل 

الجديد، وهي األولى من نوعها بمدن جهة الشرق.
التحت  الحاويات  هذه  من  عدد  تثبيت  جرى  وقد 
وكذا  باملدينة،  الرئيسية  الــشــوارع  بأبرز  أرضية 
مصطفى،  الحاج  ساحة  مثل  العمومية،  الساحات 
الرباط،  فندق  قرب  الجماعة  ملقر  املحاذية  والساحة 
واملحطة  والفواكه  الخضر  أسواق  بمحاذاة  وأيضا 

الطرقية.
عشر  األول،  الشطر  خــالل  الحاويات  عــدد  وبلغ 
حاويات، فيما ستعمم الحاويات على جل الشوارع، 
الثاني  والحسن  امللكي  الجيش  شــوارع  خصوصا 
إضافة  تاشفني،  بن  ويوسف  محمد  سيدي  واألمير 
باقي  على  تعميمها  انتظار  في  تاويمة  شــارع  إلى 

األحياء.
وجدير بالذكر، أن مشروع الحاويات تحت أرضية، 
وذلك  ككل،  والجهة  واإلقليم،  املدينة  في  سابقة  يعد 
بعد أن عانت مدينة الناظور من مشكل فرز النفايات 
منذ سنوات طوال، كما تجدر اإلشارة إلى أن مدينة 
الناظور تعيش، خاصة في فصل الصيف، على وقع 
انتشار مهول للنفايات املنزلية بجميع األحياء، مما 
ما  وهذا  يطاق،  ال  جحيم  إلى  السكان  حياة  يحول 
عاجلة  بحلول  املطالبة  إلى  آلخر،  حني  من  يدفعهم 

لتخليصهم مما وصفوه بـ«كابوس التلوث«.
أطلقوا  أن  باملدينة،  النشطاء  من  لعدد  سبق  وقد 
للتنديد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  حملة 
بأحياء  للنفايات  صور  التقاط  عبر  وذلك  بالوضع، 
إلى  مركزيا  املسؤولني  لتنبيه  ونشرها  الناظور 
املدينة  قاطنو  منه  يعاني  ــذي  ال الــوضــع  خــطــورة 

الساحلية.
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مهنة المحاماة في األعمال الرمضانية

ت  مــبطـــال
االنـــتخـــابات

سياسي  حــدث  عــن  تفصلنا  قليلة  شــهــور 
ستعرفه الحياة السياسية ملغرب ما بعد دستور 
2011، ويتعلق األمر بثالث انتخابات تشريعية 
التي  االنتخابات  ترابية، هذه  انتخابات  وثاني 
من املنتظر أن تفرز لنا أغلبية جديدة ومعارضة 

جديدة بوجوه قديمة.
من  مجموعة  فيها  ــت  دع انــتــخــابــات  ــي  وه
األحزاب السياسية إلى إعادة النظر في القوانني 
وإصالح  املرتقبة  االنتخابية  للعملية  املنظمة 
املصادقة  فيها  تمت  والتي  إصالحه،  يمكن  ما 
التنظيمية  القوانني  مشاريع  من  مجموعة  على 
مشاريع  أربعة  وهــي  العملية،  بهذه  املتعلقة 
قوانني تنظيمية، كان من أبرزها مشروع قانون 
النواب،  بمجلس  املتعلق   04.21 رقم  تنظيمي 
الذي  املستجد  يخص  فيما  الجدل  خلق  والذي 
والذي  االنتخابي،  القاسم  يخص  فيما  حمله 
اعتبرته املحكمة الدستورية في قرارها الصادر 
مقتضيات  يخالف  ما  فيه  ليس  بأنه  مؤخرا، 

دستور 2011.
تتصارع حول  السياسية  األحزاب  كانت  فإذا 
التي  االقتراع  أنماط  وحول  االنتخابي  القاسم 
هناك  فــإن  سياسي،  حــزب  كل  مقاس  تناسب 
تعرفها  التي  الثغرات  أكبر  من  بــأن  يــرى  من 
باملغرب،  االنتخابية  للعملية  املنظمة  القوانني 
األقل  على  يجب  ولذلك  العلمي،  الشرط  غياب 
يرغب في  البكالوريا على كل من  فرض شهادة 
إلى  تشير  فاألرقام  االنتخابات،  غمار  خوض 
يديرون  مستشارا  و663  ألفا   30 أصل  من  أنه 
 1503 عددها  البالغ  الترابية  الجماعات  شؤون 
جماعات، هناك 4739 لم يكملوا تعليمهم، وهي 
إعــادة  إلــى  وتدعونا  مخجلة  جد  تبقى  ــام  أرق
هذا  للمترشحني،  العلمي  املستوى  في  النظر 
من جهة، أما من جهة ثانية، فإن االستحقاقات 
آخر  ســؤاال  تطرح  السنة،  هذه  خالل  املرتقبة 
في  املقيمة  املغربية  الجالية  مشاركة  حــول 
وذلك  االنتخابية،  العملية  هــذه  في  الــخــارج 
منح  الـــذي   ،2011 دســتــور  روح  مــع  تماشيا 
علما  والتصويت،  الترشح  في  الحق  للجالية 
املحطات  من  مجموعة  في  إقصاؤهم  تم  أنــه 
قد يرجع  التي عرفتها بالدنا، وذلك  االنتخابية 
تقنية. وأخرى  سياسية  أسباب  إلى   باألساس 
وقف  إلى  تدعونا  القادمة،  االنتخابات  أن  كما 
األحزاب  أفقد  الذي  السياسي  الترحال  نزيف 
السياسية مرجعيتها الفكرية، حتى أننا لم نعد 
نعرف األحزاب اليسارية من األحزاب اإلسالمية، 
وال اليمينية من اليسارية، رغم أن دستور 2011 
من خالل  وذلك  الظاهرة،  هذه  مع  القطع  حاول 
61 منه، إال أن عملية الترحال أصبحت  الفصل 
من  وذلك  التشريعية،  الوالية  آخر  في  تمارس 
داخــل  مناصبهم  على  هـــؤالء  محافظة  أجــل 
العمل  تبخيس  فــي  ساهم  مــا  وهــو  الــبــرملــان، 
نسبة  ارتفاع  وبالتالي،  باملغرب،  السياسي 
أن  إلى  إضافة  املقاطعني،  حزب  إلى  املنتمني 
حالة التنافي التي جاءت بها القوانني الجديدة، 
حني  في  الحق،  هذا  الجماعات  لبعض  أعطت 
ملبدأ  ضرب  وهو  منه،  أخرى  جماعات  منع  تم 
للجهوية  أنه ضرب  كما  الجهات،  بني  املساواة 

املتقدمة التي فشلت قبل أن تبدأ.
كان  التي  األساسية  النقاط  من  تعتبر  فهذه 
جهة،  من  السياسية  واألحــزاب  الحكومة  على 
واملجتمع املدني من جهة ثانية، معالجتها، وذلك 
املنظمة  القانونية  الترسانة  إصــالح  أجل  من 
للعملية االنتخابية حتى ال نكون من جديد أمام 
بدون   2021 لسنة  االنتخابي  العرس  مبطالت 

شواهد علمية وال كفاءة دبلوماسية.

هشام عميري 

الوطنية  الشركة  حسنات  مــن  لعل 
تقديم  على  إصرارها  والتلفزة،  لإلذاعة 
واألفــالم  املسلسالت  مــن  محلي  طبق 
الزحف  هذا  بعملها  وأوقفت  لزبنائها، 
للدراما  سابقة  سنني  فــي  عــرف  ــذي  ال
فارضة  املغربي،  املتفرج  على  املصرية 
وقضايا  أذواقه،  تناسب  ال  أذواقا  عليه 
ال تمس من قريب وال من بعيد ما يفكر 
فيه، وال ما يريد أن تالمسه الدراما من 

أفكار ورؤى.
أن  بتاتا  يعني  ال  هذا  فإن  وبالطبع، 
املصرية  الدرامية  األعمال  قدمته  كل  ما 
املستوى  مــن  كــان  املــغــربــي  للمتفرج 
الرديء، بل طاملا عاش جيلنا مع أعمال 
العربية،  للدراما  الجميل  الــزمــن  مــن 
أعمال جمعت  والسورية،  منها  املصرية 
بني الفائدة واملتعة، فقدمت عوالم كانت 
املتفرج  انتباه  شد  على  ــادرة  ق وقتها 
الشكل  لجمال  الصغيرة،  الشاشة  إلى 
املحتوى،  وسمو  وموسيقى،  من صورة 
وقصة، وما ترتكز عليه من خلفيات فكرية 
املخرجني  من  رواد  مع  خاصة  ورؤى، 
أذكر  وهنا  التمثيل،  وأهرامات  وكتاب 
الحلمية«  »ليالي  األعمال:  تلك  ببعض 
»ثالثية«  »زيزينيا«،  والبنون«،  و»املال 
ــهــجــان«...  ال »رأفـــت  مــحــفــوظ،  نجيب 
على  القائمني  لكن  طويلة،  والقائمة 
الشأن اإلعالمي ارتأوا أن يتجهوا نحو 
البداية  في  مدفوعني  املحلية،  األعمال 
عن  تغيب  أن  دون  اقتصادي،  بهاجس 
والحس  الهوية  قبيل  من  أمور  األذهان 
الوطني، ودعم تواجد اإلنتاج املحلي في 
عامل يمكنك من االختيار، وتبني إصرار 
بهذا  التمسك  على  الشركة  مسؤولي 
االختيار، حينما لم يتخلوا عنه حتى في 

شهر رمضان، شهر التلفزيون بامتياز.
نحو  النهائية  السرعة  ــى  إل املـــرور 
الهني،  باألمر  يكن  لم  املحلي،  املنتوج 
ولم يمر دون مصادمات مع هذه الجهة 
أو تلك، وهنا نذكر بالنقاش الذي طغى 
التي  التحمالت  دفتر  فكرة  طرح  خالل 
حكومة  عهد  في  الخلفي  الــوزيــر  جــاء 
تالها  ما  وال  األولــى،  والتنمية  العدالة 
خبرا  أصبح  أنه  اليوم  ظهر  نقاش  من 
الكبير  الــنــصــر  ويــبــقــى  ــاضــي،  امل مــن 
في  يتمثل  االختيار،  هــذا  حققه  ــذي  ال
كليا  يهاجر،  لم  املغربي  املتفرج  كــون 
متاحة  أخرى  خيارات  نحو  جزئيا،  أو 
عن  التحكم  بجهاز  ممسكا  باعتباره  له 
بعد، سفينته األولى للهجرة نحو قنوات 
وربما  متعددة،  خيارات  تعرض  عربية 
باملحلي،  التمسك  هــذا  أن  إال  دســمــة، 
لم  اآلخــر،  تلفزيون  نحو  الهجرة  وعدم 
يكن  لم  األقل،  على  أو  معارك،  دون  يمر 

باألمر السهل.
فــطــاملــا تــحــدثــت وســـائـــل اإلعــــالم، 
خالل  خاصة  واإللكترونية،  املكتوبة 
في  »الحموضة«  عــن  الــكــريــم،  الشهر 
خاصة  الرمضانية،  املغربية  الــدرامــا 
عــلــى مــســتــوى الــســيــتــكــومــات الــتــي 
دون  وذكــائــه،  املغربي  ــذوق  ب تستهني 
املفبركة  الخفية  الكاميرا  ننسى  أن 
الغالب  في  أنها  بامللموس،  تأكد  التي 
أنــه،  إال  الــذقــون،  على  وضحك  تمثيل 

املتفرج  بقي  ذلــك،  كل  من  الرغم  وعلى 
األمر  املحلي،  للمنتوج  وفيا  املغربي 
فخصصت   ،MBC قناة  التقطته  الذي 
وقد  املغربي،  للمنتوج  قنواتها  إحدى 
القت هذه الخطوة إقباال منقطع النظير، 
هو  املــتــتــبــع،  ــه  ل يستغرب  مــا  ولــعــل 
اإلنتاجات  من  لعدد  قوي  نقد  توجيه 
على  السيتكومات،  ومنها  الدرامية، 
املكتوبة،  الوطنية  الجرائد  صفحات 
واملواقع اإللكترونية، ومواقع التواصل 
لهذا  تتبع  عن  أبان  بشكل  االجتماعي، 
على  الوقوف  على  والــقــدرة  املنتوج، 
نقدم  أن  هنا  ويمكن  الخلل،  مواقف 
مثاال فاضحا على ذلك، سيل املالحظات 
الجزء  استهدفت  التي  واالنــتــقــادات 
األول من مسلسل »سلمات أبو البنات« 
املوسم   MBC  5 قــنــاة  قدمته  الـــذي 
ذلك  املقابل،  وفي  املاضي،  الرمضاني 
االلتصاق  على  املسبوق  غير  اإلصــرار 
الدراما  ومتابعة  الصغرى  بالشاشة 

تفسير  ال  أمر  غثها وسمينها،  املغربية، 
له سوى كون املتتبع املغربي وجد فيها 
من  بعضا  واملهم،  أمثاله،  لغته،  ذاتــه، 

آالمه وآماله.
في  الخصوص  على  يظهر  التفاعل 
من  غضب  عن  املعبرة  الحركات  بعض 
على  احتجاجا  هناك،  أو  هنا  تثار  فكرة 
ما اعتبره البعض تشويها لهذه الفئة أو 
تلك، فمواقع التواصل االجتماعي لم تخل 
يوما من انتقاد لعمل قدم صورة مشوهة 
أو  الــصــحــفــي،  أو  التعليم،  رجـــل  عــن 
املمرض، دون أن يصل األمر إلى مقاضاة 
املحامون  تــحــرك  أن  ــى  إل الــعــمــل،  ــك  ذل
اعتبروه  مــا  ضــد  وانتفضوا  مــؤخــرا، 
إساءة لهم في سيتكوم »قهوة نص نص«، 
املقهى  جعلت  محامية  عند  وقف  الــذي 
وتتدخل  القضايا،  تتصيد  لها،  مكتبا 
أن  إال  كوميدي،  بشكل  األمـــور  كــل  فــي 
البصري  السمعي  لإلعالم  العليا  الهيئة 
)الهاكا(، أوقفت هذه املهزلة، معتبرة أنه 
ال يحق لهذه الفئة أن تشتكي من العمل 
معروفة  بحجج صارت  بتوقيفه  وتطالب 

لدى الخاص والعام.
التصرف  هــذا  في  أرى  لــي،  بالنسبة 
ــعــمــومــي،  خـــطـــرا يـــهـــدد فــضــاءنــا ال
ــدول  ل سيئة  لــتــجــارب  واســتــحــضــارا 
فيها  حاولت  التي  مثال،  كمصر  أخرى، 
ومالحقة  األفواه،  تكميم  الجهات  بعض 
القضائية،  بالدعاوي  واألدباء  املبدعني 
محاولة  أو  االغتيال،  إلــى  األمــر  وصــل 
األديــب  اغتيال  محاولة  ومــا  تنفيذه، 
تكون  قد  عنا،  ببعيدة  محفوظ  نجيب 
بلغة  »الــبــوز«  أو  الشهرة،  في  الرغبة 
تحقيق  أو  هؤالء،  حرك  ما  هي  العصر، 
رقم  نعلم  حينما  خاصة  مادية،  منافع 
لم  لكنهم  بــه،  طالبوا  الــذي  التعويض 
يقفوا عند خطورة الباب الذي كادوا أن 

يشرعونه على املجهول.
»الهاكا«،  له  تصدت  الذي  األمر  خطورة 
تكمن في كونه كان إن تم سيزيل الحواجز 
بني اإلبداع وبني السب العلني، أو ما شابهه 
مما يجرمه القانون، سيجعلون املسؤولية 
االجتماعي  النقد  في  تتحكم  الجماعية 
التي  السوداء،  الكوميديا  على  بالركوب 
وبعد  بالضحك،  ولكن  املجتمع،  تنتقد 
مرحلة  إلى  ينتقل  أن  للمجتمع  يمكن  ذلك 
متقدمة، متأثرا بجو التجييش الذي كانوا 
األخبار،  هذه  يتابعون  وهم  ضغطه  تحت 
كل  على  الجسدي  ــداء  االعــت ــى  إل ينتقل 
مخالف أو منتقد، متناسيا أن الفعل، عبر 

التاريخ، يمارس نقده بوسائله الخاصة.
املسؤولية  عند  ختاما  نقف  ودعــونــا 
رغم  الفردية،  املسؤولية  بدل  الجماعية، 
إيماننا بتجنب التعميم، ولنلقي نظرة على 
والطالح،  الصالح  فيها  سنجد  مهنة،  أي 
العمل  إيــقــاف  نحو  التحرك  كــان  وربــمــا 
اإلســـاءة  يلحقون  عمن  للحديث  فــرصــة 
وخاصة  أهلها،  بني  من  املحاماة  بمهنة 
في القضايا التي وصلت لإلعالم، من قبيل 
اختالق حوادث للسير وهمية، أو ما بات 
مهجورة  عقارات  على  باالستيالء  ُيعرف 
وقفت  ما  وهو  وغيرها،  البيضاء  بالدار 
عنده وسائل اإلعالم، وهذا ما يسيء فعال 

ملهنة نبيلة.

عبد العالي عبد ربي البقالي

البحث عن المقاعد بدل البحث عن الكفاءات
ورد في عدد من وسائل اإلعالم، أن عددا كبيرا من البرملانيني 
واملستشارين يعانون من األمية، وعدد من رؤساء الجماعات 
من  خرجت  النسبة  وهــذه  األبجدية،  األمية  عليهم  تنطبق 

حاسوب وزارة الداخلية.
األحزاب السياسية ال تبحث عن الكفاءة بقدر ما تبحث عن 
تدبير  دون  يحول  مانع  هناك  ليس  يقول  قائل  ورب  املقاعد، 

شؤون جماعة أغلبية سكانها يعانون من األمية.
وقد عرفت بالدنا في املاضي والحاضر أميني كان الواحد 

هذه  األسف  مع  الرأي،  وحصافة  التدبير  لحسن  مثاال  منهم 
النماذج انقرضت فيما يبدو، وهي على كل حال، ال تقبل أن 
وضع  يتم  لكي  الوقت  حان  وقد  املخزن،  يد  في  دمية  تكون 
حد لسياسة البحث عن املقاعد بدل البحث عن الكفاءات، ألن 
املغرب في حاجة إلى كفاءات قادرة على تدبير الشأن املحلي 

بكل شجاعة ومصداقية.

محمد برزوق

التفاعل يظهر على 
الخصوص في بعض 
الحركات المعبرة عن 

غضب من فكرة تثار 
هنا أو هناك، احتجاج 

على ما اعتبره البعض 
تشويها لهذه الفئة أو 
تلك، فمواقع التواصل 

االجتماعي لم تخل 
يوما من انتقاد لعمل 
قدم صورة مشوهة 
عن رجل التعليم، أو 

الصحفي، أو الممرض، 
دون أن يصل األمر 
إلى مقاضاة ذلك 

العمل)...(.
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المنبر الحر
العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021

النقابة كأداة لمناهضة المستعمر

الحركة النقابية المفترى عليها
املرابط  محمد  لقاء  عن  السابق  املقال  في  تحدثنا 
 1949 سنة  منتصف  في  صدفة  الصديق  بن  باملحجوب 
في مدينة القنيطرة، في بيت خيزوة، حيث قضيا الليلة، 
وعمال  التبغ  معمل  بعمال  التقوا  املوالي،  اليوم  وفي 
أجل  مــن  ــك  وذل خطابي،  تجمع  فــي  الحديدية  السكك 
دعوتهم إلى االبتعاد عن نقابة القوة العاملة واالنخراط 
املغاربة  للعمال  تسمح  لكونها  ت«،  ج.  »س.  نقابة  في 
املنافسة  عن  الحديث  وقبل  بهم،  خاصة  مكاتب  بتكوين 
النقابية الشرسة التي كانت قائمة ما بني القوة العاملة 
و«س. ج. ت«، ال مناص من الوقوف على محطة القنيطرة 
سيصبح  وأنه  خاصة  الصديق،  بن  للمحجوب  بالنسبة 
غداة االستقالل كاتب عاما للنقابة املغربية، بعد تعيينه 
عوض انتخابه من طرف عبد هلل إبراهيم والفقيه محمد 
باعتباره  الروداني،  إبراهيم  استشارة  بعد  البصري، 
بأي  صلتهم  عــدم  رغــم  النقابية«  الشؤون  في  »منظرا 

والوفاء«  العبرة  كتاب  البصري  »الفقيه  كتاب  في  جاء  ما  حسب  نقابي،  نشاط 
لحسن النجمي.

بيت  وفي  الصديق،  بن  املحجوب  على  املرابط  محمد  القنيطرة، سيتعرف  في 
العمال  التوجه، وهو دعوة  النقابيني أن لهما نفس  خيزوة، سيتبني للمسؤولني 
إلقاء  وعند  العاملة«،  »القوة  نقابة  عوض  ت«  ج.  »س.  نقابة  في  االنخراط  إلى 
البحث  أجل  من  بالنقابيني  املرابط  الرباط، سيجتمع  في  املحجوب  على  القبض 
النقابي، بل  اللقاء بامللك، وهو االستقبال الذي أعطى دفعة قوة للعمل  عن سبل 
نظري  وفي  املستعمر،  غيض  أثار  الذي  الحدث  وهو  عام،  بوجه  الوطني  للعمل 
يمكن اعتباره بداية ثورة امللك والشعب، إذ منذ ذلك االستقبال، ستتواتر األحداث 
ببيت  الصديق  بن  املحجوب  التحاق  هو  الثاني،  والحدث  متسارعة،  بكيفية 
إبراهيم الروداني، الذي كان في البداية يهيئ فيه محمد املرابط العمال والحرفيني 
للنخبة  مأوى  األربعينيات،  منتصف  في  أصبح  أن  إلى  الوطني  للعمل  البسطاء 
السياسية والنقابية من أمثال بناصر حركات والطيب بن بوعزة واملحجوب بن 
الطنجيون، في  العمال  اليوسفي، وهو طنجي احتضنه  الرحمان  الصديق وعبد 
مقدمتهم محمد املرابط، ولو سأل الباحثون واملؤرخون عن تلك الفترة عبد القادر 
البدوي أطال اهلل عمره باعتباره مؤسس املسرح العمالي، الذي كان بحق بمثابة 
مهرجانات عمالية حاشدة على حقيقة التأسيس ال العمل النقابي، وإنما للكفاح 
الوطني من أجل االستقالل، والبداية، بالتصدي لنقابة »القوة العاملة« التي أتى 
بها أرباب املعامل بتوجيه من املعمر، بل حتى األمريكيني كان لهم موقف من تأثير 

نقابة »س. ج. ت«.
بعد  أنه  الصدد،  هذا  في  يروي  الروداني،  إبراهيم  نجل  أحمد،  مع  لقائي  في 
الحرب العاملية الثانية، كان لألمريكيني أيضا تدخل في املجال النقابي، إذ كانوا 
مركز  عن  مسؤوال  بعد  فيما  أصبح  مبعوث  بينهم  من  نقابية  عناصر  أوفدوا  قد 
يمثل  البداية  في  كان  بــراون(،  )إرفــني  إفريقيا  شمال  في  األمريكية  املخابرات 
االبتعاد  إلى  املغاربة  النقابيني  املسؤولني  بعض  يدعو  وكان  األمريكية  النقابة 
لها  ال عالقة  نقابة  في  واالنخراط  منظمة شيوعية،  ألنها  ج. ت«  »س.  نقابة  عن 

بالسياسة، وأن تجنب النقابة الشيوعية هو في صالح املغاربة 
أذكر، أن هذا املبعوث األمريكي كان  وفي مصلحة بلدهم، ومما 
النقابيني  القادة  أن  إال  املجزرة،  في  والدي  يزور  من حني آلخر 
نقابة  كانت  ألنها  ت«  ج.  »س.  في  بانخراطهم  متمسكني  ظلوا 
للنقابيني  تسمح  كانت  املهم،  هو  وهذا  وألنها،  ومؤثرة،  قوية 
فيما يخص  يتناقشوا  وأن  في صفوفها  ينخرطوا  بأن  املغاربة 

قضاياهم النقابية والسياسية بكل حرية.
»س. ج. ت«  في  العمال  التصدي النخراط  بداية محاولة  وعن 
من طرف »القوة العاملة«، يروي محمد املرابط ما عاشه في هذه 
املرحلة بخصوص النشاط النقابي داخل »س. ج. ت«: ))لقد كان 
لي فيها أربعة خاليا، وقمنا بعد ذلك بتأسيس خاليا أخرى بعد أن 
تطوع بعض العمال ببيوتهم التي كنا نجتمع فيها ليال، وكان ذلك 
في درب السلطان ودرب الطلبة ودرب الفقرا )شارع الفداء حاليا(، 
فتمردنا على النقابيني الفرنسيني، وبدأ التفكير في تأسيس نقابة 
خاصة بنا كمغاربة، وكان ذلك في أوائل سنة 1951، وملا وحدنا كلمتنا، وقد كانت 
أوطونوم«  د. س« و»سانديكا  »س. ج. ت« و»س. ف.  نقابات:  التبغ ثالث  بمعمل 
العاملة«،  »القوة  نقابة فرنسية جديدة هي  ذلك  )النقابة املستقلة(، ثم جاءت بعد 
التي اقتصر دورها على محاولة استقطاب العمال املغاربة، حيث دعونا لجمع في 
ملعب »سطاد فيلبس«، وقبل ذلك، كانوا قد بعثوا لنا بمسؤولني من مختلف مراكز 
املغرب ودعونا نحن العمال، حوالي ستمائة عامل، لنصوت ونختار إحدى نقاباتهم 
بالزرابي  املفروشة  املنصة  في  مكانهم  الفرنسيون  وأخذ  فيها،  االنخراط  قصد 
وجلسوا على كراسي مريحة، بينما نحن خصصوا لنا طاوالت وكراسي من الدرجة 
الثانية، فخاطبنا ممثل »القوة العاملة« قائال: إن س. ج. ت تعتبر قنطرة للشيوعية، 
والشيوعية ال تتالءم مع الدين اإلسالمي، أما »القوة العاملة« فهي مستقلة وتعنى 
أن  منا  طلبوا  ذلك،  وبعد  السياسية،  باألمور  لها  شأن  وال  العمال  بشوؤن  فقط 
»القوة  نقابة  متهما  ج. ت«  »س.  نقابة  ممثل  الكلمة  أخذ  ثم  نقابتهم،  في  ننخرط 
العاملة« بكونها أتت لضرب وحدتنا، وذلك بشراء ضمائر الناس، وأما نقابة »س. 
ج. ت« فهي معروفة بجديتها والتزام مسؤوليها، وطلب بدوره من الجمع االنخراط 
فيها، وعند نهاية تدخالت املسؤولني النقابيني الفرنسيني، طلبت الكلمة وتوجهت 
هو  باألساس،  يهمنا  وما  تعنينا  ال  البعض  لبعضهم  انتقاداتهم  بأن  قائال  إليهم 
السماح لنا بتكوين مكاتب خاصة بالنقابيني املغاربة داخل نقابتهم، ثم نعمل على 
كاتب  فرد علي  املغاربة..  أيضا نحن  بيننا وندافع عن مصالحنا  فيما  خلق جبهة 
نقابتنا،  في  باالنخراط  لكم  وسمحنا  خيرا  فيكم  عملنا  نحن  قائال:  ت«  ج.  »س. 
واآلن تطالبون بمكتب مستقل، هذا أمر غير ممكن، فأجبته: نحن منخرطون معكم، 
هذا  وتستغلون  االجتماعات  في حضور  الحق  لهما  ليس  فقط  اثنني  ممثلني  ولنا 
املطلب واعتبروه  بهذا  يهتموا  لم  وملا  بأصواتنا،  لتدافعوا عن مصالحكم  الوضع 
إلى  وأشرت  فرفضت  املكتب،  انتخاب  مسألة  إلى  انتقلوا  للنقاش،  قابل  غير  أمرا 
الفرنسيون  وبقي  االنتخاب،  في  نشارك  ولم  جميعا  فخرجنا  باالنسحاب،  الجمع 

وبعض عمالئهم الذين افتضح أمرهم فيما بعد((.

ذ. عبد الصمد المرابط*
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أجهـــزتنا  هل 

بخـــير؟  النفســية 
عبد الحكيم برنوص

النفسية  أجهزتنا  إن  ــقــول  ال الصعب  مــن  سيكون 
على  أو  أسوياء،  بأننا  بخير،  النفسية  حياتنا  إن  بخير، 
أن  تظهر  املنجزة  فالدراسات  األسوياء،  من  قريبون  األقل 
األمراض النفسية ما فتئت تنشب أظفارها في نفوس كثير 
من الناس، وجولة واحدة داخل الجهاز النفسي لدى طائفة 
الضغط  فحجم  بخير.  ليست  األمور  أن  ُتنبئنا  منا  ممتدة 
الهشة  الطبقات  أن تطيقه  أكبر من  »البالوي«  هائل وقوة 

لنفوس كثير من الناس.
عليهم  تظهر  أن  من  الناس  من  كثير  سلم  إذا  وحتى 
العالمات املتأخرة للقهر النفسي، عندما يعلن املصاب أمام 
الناس عن إصابته الظاهرة متحررا من كل قيد اجتماعي، 
فال مهرب لهم من قْدر، يصغر أو يكبر، من االضطراب وعدم 

التوازن النفسي أو الجنون الظاهر منه أو املخفي.
معهم  نتقاطع  معنا،  وتعيش  بيننا،  تسير  الناس  عديد 
)حسب  األسوياء  من  نعدهم  امللتوية،  الحياة  مرافق  في 
للنفس في  أول احتكاك حقيقي  الخاصة(، وفي  مقاييسنا 
مداراة  في  تعبت  التي  النفس  الحياة،  عاديات  مواجهات 
العطب  يظهر  كبر(  أو  )صُغر  االمتحان  هذا  عند  علتها، 

وتتبني الهوة.
الساحة  في  الناس  يرمي  العسير،  الحياة  درب  وخالل 
الخلفية لنفوسهم ما ال يلقون له باال، وما ال يقدرون حجم 
ُيغلق  وخطورة ما ينطوي عليه، في هذه الساحة املنسية 
اآلالم  من  له  حّد  ال  وما  املبطلة،  املتفجرات  من  كثير  على 
منها  املشروع  والــنــزوات،  والرغبات  والجروح  ــال  واآلم

وغير املشروع.
مكانها(،  أحد  يعلم  ال  )التي  املظلمة  الغرفة  هذه  وفي 
واالستهزاء  والتنقيص  واإلحباط  اإلهانة  أنواع  كل  ُتركن 
التي يمكن أن يسأمها حاملوها، منذ غابر الطفولة وحداثة 
إمكانيات  كل  فيه  تشيخ  الذي  العمر  راهن  إلى  املرء،  سن 
أو  أو اإلسقاط  التسامي  أو  النسيان  أو  الدفن  أو  الفرملة 
التقنيع، وغيرها من اآلليات املبثوثة في كتب علم النفس، 
ُيركن كل ذلك حاميا شديدة السخونة، ُيبّرد إلى حني، لكنها 

لن تبرد أبدا.
مسيرة(  طائرة  بالضرورة  )ليس  يسّير  أن  املرء  يكفي 
املقاهي  من  انطالقا  يثبتها  أو  الدقيقة،  االلتقاط  حاسة 
أو  الزحام،  الشديدة  في شوارعنا  بها  يسير  أو  املنثورة، 
يخرج بها إلى الطرقات الرابطة بني املدن، أو يحكم إثباتها 
ليرى  ذلك  يكفيه  التكتيم،  الشديدة  املسورة  البيوت  داخل 
عددا كبيرا من أشباه البشر تهيم على وجهها، ال ترى إال 

نفسها، وال تحدث إال نفسها.
كائنات كانت تنتمي إلى فئة »العقالء«، ترتدي »مانطات« 
مفتول  وشعر  كثة  ولحي  العوف،  يعافها  وأسماال  وخرقا 
الدالية، وأبدان عّف عنها البؤس، وعفا  حتى عاد كأعواد 

عنها املرض، فلم يجد ما يقتات عليه فيها.
ولكل واحد منا أن يتساءل عن حال ومصير هؤالء الذين 
ندعوهم باملرضى النفسيني، هؤالء الذين ظهر مرضهم ولم 
في  نصادفهم  الذين  إبطاؤه،  وال  إخفاؤه  املمكن  من  يعد 
اليوم والليلة، وحال األسر التي تأويهم )أما الذين ال مأوى 
أوتيت من صبر ورحابة  بما  وأعظم(  أشد  فاملصيبة  لهم، 
صدر وقليل املال والدواء والحيلة، أو بما أوتيت من قسوة 
في  وكالهما  أحيانا،  »التعذيب«  حد  تصل  قد  وتجريح 

جحيم أرضي تنوء بحمله الجبال.
و» البالوي« النازلة بنفوس الناس أو عقولهم، أصناف 
وأنواع، قد تأتي بها الجينات مدسوسة خفية، لتطفو على 
سطح دماغ أحدهم، لُتزيحه من فئة األسوياء، أو العقالء، 
التوتر،  شديد  العالي  للتيار  التعرض  نتيجة  تأتي  وقد 
»سلك«  إثر ذلك  الحياة، فيتلف على  الذي تحفل به  التيار 
اإلصالح،  أو  الترميم  على  العصي  العصبية  األسالك  من 
فيسقط صاحب التلف صريعا، برأسه خلل، وبنفسه خبل.

وقد تأتي املصيبة من صكوك الذهان أو العصاب التي 
ال  التي  اللفائف  تلك  وكــل  األوالد،  جيوب  في  يدسونها 
كانوا  من  معهم  يصطحبه  أصبح  ما  عنك  ودع  تفارقهم، 
القتل  وفــصــول  الفصل  قــاعــات  إلــى  بالتالميذ  ُيسمون 
واملصارعة من مساحيق ومعاجني ولفائف ُينزلونها تحت 
َلسن  أصحاب  بها  يصبحوا  أن  عــوض  التي  ألسنتهم، 
وأعينهم،  أوداجهم  وتحمّر  ألسنتهم،  ترتخي  وفصاحة، 
ويغدون أصحاب هذيان وشراسة تطيح باألستاذ في أول 
اشتباك، وكم من تلميذ سارت به لفائفه املقرونة إلى عالم 

الجنون والعته والبله.
فيه  يربط  كان  »بيمارستان«  أن  يتذكر  الناس  جميع 
أصحاب العقول املعطوبة كما تربط البهائم إلى أوتادها، 
يقدم  كان  املتفرد،  املشفى  أن هذا  الناس يعرف  وقليل من 
الشأن  أصحاب  يستطع  لم  املبتالة،  لألسر  جليلة  خدمة 
املصائب  من  التخفيف  حتى  أو  املناسب،  البديل  تقديم 

النازلة بالناس.
وتم  وجوههم،  على  الناس  هــام  املشفى،  أغلقوا  وملــا 
إرجاع النزالء إلى أهلهم قسرا، بعد أن تملص كثير منهم 

وتنصل منهم وأتلف كل عنوان.

حاليا  تدور  عاملية  مواجهة  هناك 
ــن يــســتــحــوذ عــلــى بــيــانــات  حـــول م
مجموعة  قمة  اختتام  ففي  الشعوب. 
التي   2019 يــونــيــو  فــي  الــعــشــريــن 
العديد  رفضت  اليابان،  في  التأمت 
مــن الـــدول الــنــامــيــة الــتــوقــيــع على 
البيانات  تدفق  بشأن  ــي  دول إعــالن 
والذي  أوساكا«،  بـ»مسار  فيما سمي 
مثل  نــاشــئــة  دول  مــقــاطــعــة  ســبــب 
إفريقيا  وجنوب  وأندونيسيا  الهند 
لإلعالن، على اعتبار أنه لم تكن لديها 
الخاصة  مصالحها  لــوضــع  فــرصــة 
حول البيانات في الوثيقة الختامية.

ــور خــمــســني مــوقــعــا،  ــض ــح وب
مستقبلية  نوايا  عن  كإعالن  قائما  اإلعــالن  يــزال  ال 
مثلت صراعا  املقاطعة  لكن  التفاوض،  من  مزيد  حول 
بشأن  مطالبتها  لتأكيد  الدول  بعض  قبل  من  مستمرا 

البيانات التي ينتجها مواطنوها.
بيانات  أن  على  عامليا  الترويج  تم   ،2016 عام  في 
املواطنني هي النفط الجديد القادم في املستقبل، وعلى 
الرغم من أن هذا التشبيه قد تم دحضه بسرعة، إال أنه 
العاملي  الرقمي  لفهم االقتصاد  ال يزال كوسيلة مفيدة 
الراهن والقادم، واليوم مع تكثيف املفاوضات الدولية 
هذه  النفط  مقارنة  تساعدنا  قد  البيانات،  تدفق  حول 
البيانات«،  »توطني  يسمى  ما  اقتصاديات  تفسير  في 
أي محاولة االحتفاظ ببيانات املواطنني داخل بلدانهم.
من  دافعت  التي  للنفط  املنتجة  الدول  غرار  وعلى 
الخام،  النفط  إلى  قيمة  إلضافة  النفط  مصافي  أجل 
تبني  أن  اليوم،  العالم  جل  في  الحكومات  تريد  كذلك 
على  بيانات  مراكز  الكبرى  التكنولوجيا  شركات 
الكثير  تشغل  التي  السحابة  تستند  حيث  أراضيها، 
من صناعة التكنولوجيا في العالم إلى مراكز بيانات 
شمال  ســواحــل  حــول  أســاســي  بشكل  تقع  ضخمة 
أوروبا والواليات املتحدة، وبالتالي في الوقت نفسه، 
بشكل  أمريكا  في  الكبرى  التكنولوجيا  شركات  تتجه 
متصاعد إلى األسواق في الجنوب العاملي للتوسع مع 
مجال  في  املتمرسني  الشباب  من  هائلة  أعداد  دخول 

التكنولوجيا عبر األنترنيت.

اتهامات بـ »اإلمبريالية الرقمية«

للبيانات  الجديدة  املصادر  بني  االنفصال  أدى  لقد 
من  كثير  من  اتهامات  إلى  البيانات،  مراكز  ومواقع 

بـ»استعمار  الثالث  العالم  دول 
»االســتــعــمــار  أو  ــبــيــانــات«  ال

الرقمي«.
لــدول  االقــتــصــاديــة  الحجة 
الــجــنــوب الســتــضــافــة املــزيــد 
أنها  هي  البيانات،  مراكز  من 
من  الرقمي  التصنيع  ستعزز 
تنافسية  ــا  مــزاي خــلــق  خـــالل 
املحلية،  السحابة  لــشــركــات 
وتطوير روابط أخرى من قطاع 
تكنولوجيا املعلومات املحلية.

ــعــديــد من  لــقــد تــعــامــلــت ال
املتعلقة  اللوائح  مع  البلدان 
بــنــوع الــبــيــانــات الــتــي يجب 
فقط،  معينة  قطاعات  يغطي  بعضها  وطنيا،  تخزينها 
مثل البيانات الصحية في أستراليا، وفي دول أخرى 
مثل كوريا الجنوبية، تتطلب موافقة الشخص صاحب 
فرنسا  أمــا  الــخــارج،  إلــى  نقلها  يتم  حتى  البيانات 
البيانات  ملركز  التحتية  البنية  وراء  السعي  فتواصل 
»السيادة  اســم  عليها  يطلق  والــتــي  بها،  الــخــاص 
الشركات  بعض  إغــالق  من  الرغم  على  السحابية« 
توجد  فيما  الــبــدايــة،  فــي  الفكرة  وراء  كانت  التي 
والتي  وروسيا،  الصني  في  شمولية  األكثر  القوانني 
تفرض التوطني عبر قطاعات متعددة ألنواع كثيرة من 

البيانات الشخصية.
التعداد  ذات  ــدول  ال من  كثيرا  إن  القول  يمكننا 
الهائل واملتزايد على األنترنيت، هي األكثر  السكاني 
استفادة اقتصاديا من مثل هذه اللوائح، ألنها تتلقى 
من  للبيانات  التحتية  البنية  في  استثمار  أقل  حاليا 
املستخدمني،  لعدد  بالنسبة  التكنولوجيا  عمالقة 
ويستشهد مؤيدو توطني البيانات باالعتماد البنيوي 
النامية على البنية التحتية الرقمية اململوكة  للبلدان 
االقتصادية  الفوائد  من  عادلة  غير  وحصة  لألجانب، 
البيانات  توطني  باستخدام  يحلمون  إنهم  للصناعة، 
كيانات  تصبح  أن  على  التكنولوجيا  شركات  إلجبار 
دائمة على أرض الوطن لزيادة مقدار الضرائب التي 

يمكن أن تفرضها عليهم في نهاية املطاف.
ارتــفــاع  إلــى  يــشــيــرون  جهتهم،  مــن  املــنــتــقــدون 
لعمالقة  فقط  ليس  املحلية،  للخوادم  األعمال  تكاليف 
التي  الناشئة  للشركات  أيضا  ولكن  التكنولوجيا، 
أن  بدعوى  تشجيعها  تريد  إنها  الحكومات  تقول 
لوائح التوطني تتداخل مع االبتكار العاملي، ويصعب 
البيانات:  الفنية ملراكز  تنفيذها، وتتجاهل املتطلبات 

القرب من »العمود الفقري« لكابالت األلياف الضوئية 
ودرجــة  للكهرباء،  مستقرة  ــدادات  وإمـ لألنترنيت، 
الخوادم  لتبريد  املــاء  أو  للهواء  منخفضة  حــرارة 

العمالقة.

البيانات: ما هي قيمتها؟

لقد استخدمت إحدى الدراسات، األكثر استشهادا 
املركز  أنتجها  غامضة  منهجية   ،2014 عام  منذ  بها 
الدولي، وهو مؤسسة  السياسي  األوروبي لالقتصاد 
يأتي  بروكسيل،  في  ومقرها  الحرة  للتجارة  فكرية 
الجنسيات  مــتــعــددة  شــركــات  مــن  تمويلها  بعض 
خسائر  تجد  أن  املستغرب  مــن  وليس  املجهولة، 
بياناتها، ومع  تفكر في توطني  التي  للبلدان  جسيمة 
ذلك وجدت دراسة أجريت عام 2018 بتكليف من شركة 
الواليات  في  البيانات  مركز  إنفاق  أن  »الفيسبوك«، 
ودعم  الوظائف  من  اآلالف  عشرات  خلق  قد  املتحدة 
مليار   5.8 بـ  وساهم  املتجددة  الطاقة  استثمارات 
للواليات  اإلجمالي  املحلي  الناتج  في  أمريكي  دوالر 

املتحدة في ست سنوات فقط.
إن اتخاذ موقف دوغمائي مع أو ضد هذه القضية، 

يخفي تعقيدات أخرى.
نوع  على  االقتصادية،  والفوائد  التكاليف  تعتمد 
البيانات املخزنة، سواء كانت نسخة مكررة أو نسخة 
البنية  لدعم  الحكومي  الدعم  حصرية فقط، ومستوى 

التحتية األوسع، على سبيل املثال ال الحصر.

ماذا تفعل الحكومات ببيانات مواطنيها؟

لعب  الكبرى على  والدول  الشركات  يقتصر دور  ال 
»سيادة  على  الحصول  محاولة  في  جدا  هامة  أدوار 
التكنولوجيا  مطورو  يجد  قد  مواطنيها«،  بيانات 
في  التحكم  في  األفــراد  حقوق  لدعم  طرقا  اآلن  حتى 
مثل  رقمية  منصات  باستخدام  الشخصية  بياناتهم 
يشبه  ما  منا  واحــد  كل  تمنح  والتي  بوكس«  »داتــا 

الخوادم الشخصية الخاصة به.
إن هذه التقنيات ال تزال قيد التطوير، لكن املشاريع 
آخذة في النشوء )معظمها في جميع أنحاء أوروبا(.. 
بياناتهم  على  أكبر  سيطرة  األشخاص  تمنح  ال  إنها 
قيمة  إنتاج  إلــى  تهدف  وإنما  فحسب،  الشخصية 
اجتماعية بدال من القيمة الربحية، وقد تجد مثل هذه 
التجارب مكانا في العالم النامي جنبا إلى جنب مع 

ما تفعله الدول والشركات الكبرى.

* محامي بهيئة الرباط

من ثروة البترول إلى ثروة البيانات الرقمية 

عبده حقي
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موسم دراسي متأخر 

يعاني  التي  ــات  اإلضــراب خلقت 
منها قطاع التعليم منذ بداية املوسم 
للتالميذ  كبيرة  مشاكل  الــدراســي، 
الكبير  التأخير  بسبب  والتلميذات 
في الدروس، حيث الزالت العديد من 
التعليمية متأخرة كثيرا  املؤسسات 
إلنهاء املوسم الدراسي، الشيء الذي 
التالميذ  وتخوف  معاناة  من  يزيد 
وفهمهم  استيعابهم  عــدم  نتيجة 
التي  الضغوطات  بسبب  للدروس، 
األســاتــذة  على  الـــوزارة  تمارسها 
ــدروس  ال إنهاء  في  اإلســـراع  ألجــل 
الوقت  إتاحة  ضــرورة  مراعاة  دون 

للتالميذ لفهمها.
يــجــدون  الــتــالمــيــذ  مــن  فالكثير 
الــدروس،  فهم  فــي  كبيرة  صعوبة 
خاصة وأن بعض األساتذة يسعون 
يونيو،  شهر  قبل  املقرر  انهاء  إلى 

بينما تقتضي املسألة مراعاة ظروف 
يحتاجون  الذين  التالميذ،  ومصير 
يكونوا  حتى  والــتــمــاريــن  للشرح 
االمتحانات  لخوض  استعداد  على 

املقبلة.
يسير  الدراسي  املوسم  أن  يبدو 
املشاكل  كثرة  بسبب  الفشل  نحو 
الحالي،  املوسم  خالل  التعليم  في 
القائم  ــصــراع  ال فــي ظــل  وخــاصــة 
املتعاقدين  األساتذة  تنسيقية  بني 
والـــــــوزارة، وتــضــامــن األســاتــذة 
التالميذ  جعل  مما  معهم،  اآلخرين 
يعيشون جمودا دراسيا فوت عليهم 

العديد من الدروس.
وألجل التحسيس بالوضعية التي 
كثرة  بسبب  التالميذ  فيها  يتخبط 
طالبت  األساتذة،  وسرعة  الــدروس 
لجمعيات  الوطنية  الكونفدرالية 
ــوزارة  ال باملغرب،  التالميذ  أولياء 
الوطني  االمتحان  موعد  بتأخير 
للباكالوريا إلى أواخر شهر يونيو، 
وتــأجــيــل االمــتــحــانــات اإلشــهــاديــة 

الجهوية  لألكاديميات  تسمح  لفترة 
تنفيذ  حـــول  املــعــطــيــات  بتجميع 

املقررات الدراسية في كل جهة.
وعزت الكونفدرالية هذا الطلب، إلى 
الدراسية  املقررات  تنفيذ  في  »التأخر 
التعليمية،  املؤسسات  من  العديد  في 
نظام  واعتماد  الجائحة  تأثير  بسبب 
الزمني  الــغــالف  وتقليص  التفويج 
للتعلمات، ناهيك عن اإلضرابات التي 
والتربوية«،  اإلداريــة  األطر  خاضتها 
الكافي  ــت  ــوق ال تــوفــيــر  إلـــى  ــة  ــي داع
لإلعداد الجيد لالمتحانات واجتيازها 

في ظروف مناسبة.

تصعيد األساتذة 
المتعاقدين

الوطنية  التربية  وزارة  تسعى 
لــلــخــروج بــأقــل األضــــرار وإكــمــال 
املوسم الدراسي، لكنها تواجه عقبة 
األساتذة  إصــرار  في  تتمثل  كبيرة 

األكاديميات  ــر  أط أو  املتعاقدين 
االحتجاج  مواصلة  على  الجهوية، 
ــن أجـــل اإلدمــــاج في  ــنــضــال م وال
األساتذة  مثل  العمومية  الوظيفة 

املرسمني.
وتخشى الوزارة من تعثر املوسم 
األساتذة  تمسك  بسبب  الــدراســي، 
هددوا  حيث  بمطالبهم،  املتعاقدين 
محصالت  نــقــاط  إدراج  بتعليق 
واملــراقــبــة  ــفــروض  ال فــي  التالميذ 
وقد  »مسار«،  موقع  املستمرة ضمن 
تؤدي هذه الخطوة إلى إرباك وتعثر 
للموسم  النهائية  النتائج  خــروج 
الـــوزارة  سيضع  مــمــا  الـــدراســـي، 

الوصية في ورطة.
وقرر األساتذة املتعاقدون تحميل 
باملنظومة  النقاط  إدراج  مسؤولية 
ــة إلـــى األطـــقـــم اإلداريـــــة  ــمــي ــرق ال
الشيء  التعليمية،  بــاملــؤســســات 
بحكم  واسعا،  جدال  سيخلق  الــذي 
مع  اإلدارية  األطر  العالقة بني  توتر 
الوزارة، خاصة وأن األطقم خاضت 

بدورها عدة احتجاجات في األشهر 
املاضية.

املتعاقدون  ــذة  ــات األس ويــرفــض 
مسألة  في  مسؤولية  أي  تحميلهم 
النتائج الدراسية، معتبرة أن إدخال 
املعلوماتية  املنظومة  عبر  النقط 
التربوية  اإلدارة  مهام  فــي  يدخل 
التربوية  األطـــر  مــهــام  فــي  ولــيــس 
والساعات  التدريس  مهمتها  التي 

اإلضافية التضامنية.
أن  املتعاقدون،  األساتذة  ويعتبر 
الوزارة  تنهجه  الذي  التعاقد  خيار 
الوصية، ال يهدف مطلقا إلى تجويد 
املدرسة العمومية، وال حتى الجهوية 
العوجاء التي اتخذتها الحكومة، إذ 
التعاقد  خيار  على  اإلبقاء  يرفضون 
ألنه ال يعكس جودة التعليم وينقص 
من هامش تحرك األساتذة، ويضرب 
الوظيفي،  وأمــنــهــم  اســتــقــرارهــم 
في  وإدماجهم  بإسقاطه  مطالبني 

الوظيفة العمومية.
املتعاقدون  األساتذة  ويهدد 

إعداد: خالد غازي 

يعيش قطاع التعليم معركة حقيقية بين مجموعة 
من النقابات ووزارة التربية الوطنية، بسبب العديد من 

القضايا والملفات العالقة، وانفراد الوزارة بالعملية 
االنتخابية، الشيء الذي فجر خالفات بينها وبين مجموعة من 

النقابات التي احتجت على االختالالت الواردة في مقرر توزيع اللجن 
اإلدارية والدوائر االنتخابية، باإلضافة إلى تعثر الحوار القطاعي 

بسبب تهرب الوزارة من تسوية العديد من المشاكل التي يتخبط 
فيها التعليم منذ عدة سنوات.

فالموسم الدراسي يقترب من نهايته، لكن هناك تأخير كبير في 
الدروس بالنسبة للتالميذ، وتعثر الوزارة في تسوية العديد من 

الملفات والمشاكل، التي دفعت بالنقابات وهيئات النتقاد سياسة 
الوزارة والحكومة في إنقاذ الموسم الدراسي الذي يتخبط في 
أمور كثيرة، منها ملف الترقيات، األساتذة المتعاقدين، وأساتذة 

»الزنزانة 10«، وأطر التوجيه... إلخ.
وبالرغم من قرب انتهاء والية هذه الحكومة، إال أن قطاع 

التعليم الزال يعاني من عدة تعثرات ومشاكل متراكمة، بسبب 
غياب النجاعة والحلول لدى الوزارة الوصية لحل العديد من القضايا 

التي يتخبط فيها التعليم العمومي رغم الميزانية المهمة التي 
رصدت ألجل إصالحه.

من األساتذة المتعاقدين إلى مشكل االنتخابات

مؤشرات  إفالس 
التعليم  قطاع 
في صراع الوزارة 
والنقــابات

أمزازي
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بأنهم »سيواصلون عمليات مقاطعة 
الرئيس،  واألستاذ  املفتشني  لقاءات 
وكذا  املهني،  بالتأهيل  يسمى  وما 
اقــتــراح االمــتــحــانــات اإلشــهــاديــة 
حــراســة  ملقاطعتها  ــداد  ــع ــت واالس

وتصحيحا«.

إغالق وتفويت مدارس 
عمومية

فوجئ أولياء تالميذ مدرسة أنس 
بقرار  البيضاء،  الدار  في  مالك  ابن 
العمومية  املدرسة  بإغالق  يقضي 
أبنائهم وتفويتها  فيها  يدرس  التي 
القرار  بهذا  منددين  الخواص،  إلى 
التمدرس  أبناءهم من  الذي سيحرم 
مدرسة  في  املقبلة  السنوات  خالل 
من  العديد  منها  تخرجت  عمومية 
األجيال، مطالبني بالعدول عن القرار 
الذي يهدد التالميذ بالهدر املدرسي.
عن  التالميذ  وأمهات  آبــاء  وعبر 
اتخذته  الذي  القرار  من  استيائهم 
املدرسة  بإغالق  والـــوزارة  النيابة 
العمومية الوحيدة في الحي، والذي 
في  حقها  من  أخرى  أجياال  سيحرم 
الدراسة، متسائلني عن املصلحة من 
نهائي،  بشكل  املدرسة  إغالق  وراء 
مستقبل  االعتبار  بعني  األخــذ  دون 
اإلدارة  وضعتهم  الــذيــن  التالميذ 

أمام مصير مجهول.
أن  التالميذ،  أمور  أولياء  واعتبر 
قرار إغالق املدرسة يؤكد استهداف 
حقا  يعد  ــذي  ال العمومي  التعليم 
املغربية،  األســر  لجميع  دستوريا 
مؤكدين عزمهم على خوض اعتصام 
تسريحهم  تم  ما  إذا  أطفالهم  رفقة 

وإغالق املدرسة.
املدرسة  هذه  إغــالق  قــرار  ويأتي 
وتفويتها للخواص، ليطرح السؤال: 
هل هناك مساعي لتفويت املزيد من 
العمومية،  التعليمية  املؤسسات 
خاصة وأن هناك إحصائيات تشير 
املــدارس  من  العشرات  إغــالق  إلــى 
بعضها  ومنح  املدن،  من  العديد  في 
لشركات خاصة أو لشركات عقارية، 
املدارس  لتقليص  فهل هناك مخطط 

العمومية؟

 رفض للتقسيم 
االنتخابي

عبرت مجموعة من النقابات عن 
استيائها من طريقة تدبير الوزارة 
االنتخابي،  والتقسيم  لالنتخابات 
مستوى  ــع  م يــتــمــاشــى  ال  الـــذي 
باإلضافة  األكــاديــمــيــات،  وحــجــم 
على  املشرفة  اللجن  تعيني  ــى  إل
هذه االنتخابات، حيث فجرت هذه 
كبيرة  أزمة  املهنية  االستحقاقات 
ــوزارة  ــ وال الــنــقــابــات  معظم  بــني 

الوصية.
وطـــالـــب الــتــنــســيــق الــنــقــابــي 
)النقابة الوطنية للتعليم،  الثالثي 
الجامعة  للتعليم،  الحرة  الجامعة 
التربية  وزيــر  للتعليم(  الوطنية 
الوطنية، بإعادة النظر في التقسيم 
موحدة  معايير  وفــق  االنتخابي 
التقسيم  يكتسبه  ملا  نظرا  معممة، 
في  بالغة  أهمية  مــن  االنتخابي 
ضمان دمقرطة العملية االنتخابية 
وإفراز  والتكوين،  التربية  بقطاع 
الفئات  وحجم  تتالءم  تمثيليات 

املعنية.
على  النقابي  التنسيق  وأكـــد 
ــرفــع مــن عــدد ممثلي  ال ضـــرورة 

لخصوصية  التعليمية  ــرة  األسـ
العمومية،  الوظيفة  القطاع، ضمن 
وعــدد  الهيئات  وعـــدد  ليتوافق 
املوظفني مع مراعاة مبدأ التمثيلية 
والتقسيم  ــار  ــ اإلط ــي  ف والــقــرب 
املجالي، حتى تضمن تمثيلية لكل 
الفئات، مؤكدا على ضرورة إعادة 
االنتخابي  التقسيم  فــي  النظر 
بشكل يضمن تكافؤ الفرص ويتيح 
على  الفئات  لكل  مالئمة  تمثيلية 
والجهوي،  الوطني  الصعيدين 
املالحظات  االعتبار  بعني  آخذين 
ضرورة  إلى  مشيرا  إليها،  املشار 
عقد اجتماع يتعلق بامللف املطلبي 
ذات  تعد  الــتــي  املعنية  للفئات 

األولوية لدى التنسيق النقابي.

تساؤالت واختالالت

للنقابة  الــوطــنــي  املــكــتــب  قــرر 
رئيس  مراسلة  للتعليم  الوطنية 
واملالية  االقتصاد  ووزير  الحكومة 
وإصالح اإلدارة، للطعن واالحتجاج 
الوطنية،  التربية  وزير  مقرر  على 
القانونية  االستشارة  ومباشرة 
في  قضائيا  الطعن  إمكانية  لبحث 
أمام   21/046 عدد  ــوزارة  ال مقرر 
للعيوب  بالنظر  اإلداريــة،  املحكمة 
الشكلية واملوضوعية التي تشوبه، 
داعيا كل األجهزة النقابية وعموم 
والكونفدراليني،  الكونفدراليات 
التعبئة،  وتــيــرة  مــن  الــرفــع  ــى  إل
ملواجهة كل التحديات واالستمرار 
في التحضير الجيد لالستحقاقات 

املهنية.
ــراد  ــف ان أن  ــنــقــابــة  ال ــدت  ــ وأكـ
بتدبير  الوطنية  التربية  وزارة 
اإلدارية  اللجن  النتخابات  اإلعداد 
املتساوية األعضاء، وما أسفر عنه 
توزيع  من   046/21 عدد  مقررها 
بامللموس  ليؤكد  الــلــجــن،  لــهــذه 
ــة الــتــحــكــم الــقــبــلــي في  ــاول ــح م
مبدأ  مع  يتنافى  ما  وهو  النتائج، 

الذي يتوجب أن  الحياد اإليجابي 
ورد  ما  رافضة  اإلدارة،  به  تتحلى 
ــة  اإلداري اللجن  توزيع  مقرر  في 
أن  وتعتبر  األعــضــاء،  املتساوية 
أي تقطيع انتخابي ال يراعي حجم 
التعليمية،  والفئات  األكاديميات 
الناحية  مــن  معيب  تقطيع  هــو 
وقالت  واملوضوعية،  القانونية 
مقرر  في  الــواردة  »االختالالت  أن 
املتساوية  اإلداريــة  اللجن  توزيع 
إحداث  حيث  من  سواء  األعضاء، 
الدوائر االنتخابية، واعتبار بعض 
ــرة  دائ كبرها  ــم  رغ األكــاديــمــيــات 
سطات،  البيضاء  )الــدار  واحــدة 
الـــربـــاط ســال الــقــنــيــطــرة، فــاس 
لجن  وإحداث  الشرق…(،  مكناس، 
الصغيرة  الفئات  لبعض  جهوية 

والنفخ في عدد ممثليها، وتحويل 
رغم  مركزية  للجن  أخــرى  فئات 
»مــاذا  متسائلة:  الكبير،  عددها 
التربية  القائمون على وزارة  يريد 
وملصلحة  ذلك؟  وراء  من  الوطنية 
من يتم تسخير السلطة القانونية 

للوزارة؟«.

حوار غامض ومتعثر

اعتبرت أسرة التعليم أن الحوار 
لطموحات  ــى  ــرق ي ال  الــقــطــاعــي 
التربية  ونساء  رجال  وانتظارات 
بــاب  إغـــالق  بسبب  والــتــعــلــيــم، 
الحوار منذ أكثر من سنة، الشيء 
امللفات  مــن  الــعــديــد  جعل  الـــذي 
وتيرة  وترتفع  تتفاقم،  والقضايا 
قبل  مــن  واملطالب  االحتجاجات 
تسوية  ألجـــل  التعليم،  شغيلة 
الحوار  باب  وفتح  العالقة  امللفات 

الحقيقي.
الوطنية  الــجــامــعــة  وانــتــقــدت 
تنهجها  التي  السياسة  للتعليم 
وإغالقها  الوطنية،  التربية  وزارة 
لباب الحوار القطاعي واالجتماعي 
منذ أزيد من سنة، مطالبة بتسوية 

امللفات العالقة وفتح حوار حقيقي 
جاد ومسؤول، معتبرة أن الحوار 
أفرغ من املحتوى الذي يجيب على 
التعليمية،  الشغيلة  انــتــظــارات 
ويهدر  املنظومة  أزمات  يعمق  مما 
التعليم  ويدفع  املــدرســي،  الزمن 

العمومي نحو اإلفالس.
لالتحاد  التابعة  النقابة  وأكدت 
مراسلتها  فــي  للشغل،  املغربي 
للوزير، غياب الشروط املوضوعية 
الوزارة  تجاهل  في ظل  ألي حوار 
التي  املــفــتــوحــة  لــالحــتــجــاجــات 
مما  التعليمية،  الفئات  تخوضها 
وأزمـــات  أعــطــاب  ويعمق  يفاقم 
إلى  مشيرة  العمومي،  التعليم 
وتفاقم  االحــتــجــاجــات  تــصــاعــد 
ــذي يــعــرفــه قــطــاع  ــ ــان ال ــق ــت االح

ــا وصــفــتــه  الــتــعــلــيــم نــتــيــجــة مـ
التعليم  فــي  الحق  بـ»استهداف 
تمرير  عبر  ومجانيته،  العمومي 
التراجعية  واملــراســيــم  القوانني 
القطاع  تدبير  بمضامني  املتعلقة 
ــة  ــ واإلداري املهنية  ــاع  األوضــ أو 
ــنــســاء ورجـــال  ــة ل ــاعــي ــم واالجــت

التعليم«.
اإلدريــســي،  ــرزاق  الـ ودعــا عبد 
فتح  إلــى  للنقابة،  العام  الكاتب 
امللفات  كــافــة  ــول  ــدي ح حـــوار ج
الــفــئــات،  بــكــل  املتصلة  الــعــالــقــة 
دون  السابقة  االلتزامات  وتفعيل 
على ضــرورة  مــشــددا  تــســويــف، 
وفق  إقصاء  دون  املعنيني  إشراك 
والقانونية  الدستورية  املرجعيات 
مع  والــوضــوح  للشفافية  ضمانا 
نساء ورجال التعليم، ومع قضايا 
أن  يجب  الــذي  العمومي  التعليم 

يأتي على رأس األولويات.
الغني  عــبــد  ــد  أكـ جــهــتــه،  مـــن 
للنقابة  الــعــام  الــكــاتــب  ــي،  ــراق ال
الوطنية للتعليم، أن غياب الحوار 
نتج  الوطنية،  التربية  وزارة  مع 
امللفات،  مــن  للعديد  تــراكــم  عنه 
النقابة  بــني  عالقة  الزالـــت  التي 

وتتضمن  ــة،  ــوصــي ال ــوزارة  ــ ــ وال
إلى  مشيرا  ومــقــتــرحــات،  حــلــوال 
الشيء  بدون حلول،  ملفات  وجود 
وتصاعد  احتقان  عنه  ترتب  الذي 
اإلضــرابــات  مــن  والعديد  التوتر 
وكله  واملسيرات،  واالحتجاجات 

بسبب غياب الحوار. 

مرسوم يخلق الجدل
 

الوطنية  التربية  وزارة  أن  يبدو 
تعيش مرحلة حرجة، بسبب خروج 
العديد من النقابات في وقت واحد، 
لالحتجاج على القرارات واملراسيم 
واإلجراءات التي تتخذها الوزارة، 
مطالب  ــع  م تــتــمــاشــى  ال  ــي  ــت وال
خرجت  بحيث  التعليم،  شغيلة 
والتخطيط  التوجيه  أطــر  نقابة 
على  لالحتجاج  بدورها،  التربوي 
املنظم  املــرســوم  مشروع  مسودة 
ملركز التوجيه والتخطيط التربوي، 
ملقتضيات  متضمنة  جاءت  والتي 
معتبرة  التوقعات،  لكل  مخالفة 
الذي  للحيف  »مكرسة  املسودة  أن 
طال هذه الهيئة منذ صدور النظام 

األساسي لسنة 2003«.
القاطع  رفضها  النقابة  وأكــدت 
ملركز  املنظم  للمرسوم  تعديل  ألي 
ال  التربوي  والتخطيط  التوجيه 
يأخذ بعني االعتبار املطالب العادلة 
ألطر التوجيه والتخطيط التربوي، 
وعلى رأسها مطلب توحيد اإلطار، 
جاءت  التي  التعديالت  أن  معتبرة 
العمق  فــي  تضرب  املــســودة  بها 
املهنية،  املــســارات  توحيد  مبدأ 
املفتش  مسار  تجعل  أنها  حيث 
يزيد  التخطيط  أو  التوجيه  فــي 
مفتشي  باقي  مسار  عن  بسنتني 
هو  الــواقــع  أن  حني  في  التعليم، 
تماثل مسار املستشار في التوجيه 
املفتش  مــســار  مــع  التخطيط  أو 
ــالت  ــدخ الــتــربــوي مـــن حــيــث امل
»إن  ــالـــت:  ــن، وقـ ــوي ــك ــت ال ــدة  ــ وم
الهيئة،  ملف  لحل  الوحيد  املدخل 
)مستشارين  اإلطـــار  توحيد  هــو 
ومــفــتــشــني( فـــي إطـــــار واحـــد 
التخطيط  أو  التوجيه  في  مفتش 
)تغيير  بمدخالته الثالث املتالزمة 
أفــواج  لجميع  باألقدمية  اإلطـــار 
املستشارين خريجي املركز ما بعد 
2004 إلى إطار مفتش في التوجيه 
أو التخطيط بعد الترقي إلى السلم 
11 إسوة باألفواج السابقة، وترقية 
القابعني  للمستشارين  استثنائية 
الدرجة  إلــى  الثانية  الــدرجــة  في 
رجعي  وبأثر  فوري  بشكل  األولى، 

مالي وإداري«.
للنقابة  الوطني  املكتب  وأكــد 
والحيف  لإلقصاء  املطلق  رفضه 
الحاليني  املتدربني  سيطال  الــذي 
ــه والــتــخــطــيــط  ــتــوجــي ــز ال ــمــرك ب
املادة  التربوي، بسبب ما جاء في 
املرسوم  مشروع  مسودة  من   35
الالمشروط  الذكر، ودعمه  السالف 
يعتزمون  نضالية  خــطــوات  ألي 

القيام بها مستقبال.
التوجيه  أطـــر  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
يستحضرون  التربوي،  والتخطيط 
الـــظـــرفـــيـــة الـــحـــالـــيـــة املــتــســمــة 
ــرب الــحــقــوق  ــتــراجــعــات وضــ ــال ب
واإلجهاز على املكتسبات، كما يدعو 
االستمرار  إلى  الهيئة  أطر  جميع 
النضالي،  الــبــرنــامــج  تنزيل  فــي 
واالستعداد لخوض أشكال نضالية 
استمرار  حــال  فــي  مسبوقة  غير 
الوزارة الوصية في تجاهل املطالب 

العادلة واملشروعة للهيئة.

يبدو أن الموسم الدراسي يسير نحو الفشل بسبب كثرة 
المشاكل في التعليم خالل الموسم الحالي، وخاصة في 

ظل الصراع القائم بين تنسيقية األساتذة المتعاقدين والوزارة، 
وتضامن األساتذة اآلخرين معهم، مما جعل التالميذ يعيشون 

جمودا دراسيا فوت عليهم العديد من الدروس.
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قناة »األولى« تحتفي بارتفاع نسب 
مشاهدتها في رمضان

ــرزت نــتــائــج قــيــاس نسب  ــ أب
ماي   06 يــوم  بحلول  املشاهدة 
رفعت  »األولــى«،  قناة  أن   ،2021
من  خالل شهر رمضان، حصتها 
مستوى  على  املــشــاهــدة  نسبة 
في   36 بلغ  بتقدم  بأكمله،  اليوم 
املاضية،  السنة  املائة مقارنة مع 
مشاهدتها  نسبة  تقدمت  كما 
وسط فئة الشباب )15-34 سنة( 
بحوالي 29 في املائة وبـ 40 في 
مقارنة  األطفال،  فئة  لدى  املائة 

بسنة 2020.
واصلت  بعدما  ــك  ذل وجـــاء 
برامج »رمضان األولى« التقدم 

ــي نــســب مــشــاهــدتــهــا خــالل  ف
رمضان،  من  الثالث  األسبوع 
وســجــلــت بــهــذا الــخــصــوص، 
نشرتها  فــي  قياسية  ــامــا  أرق
ومسلسلها  الرئيسية  لألخبار 
ــات الــعــســاس«،  ــن املــتــمــيــز »ب
نشرة  مشاهدي  عــدد  بلغ  إذ 
الثالث  األسبوع  خالل  األخبار 
مشاهد،  ماليني  ستة  من  أكثر 
»بنات  مسلسل  انــفــرد  بينما 
ثمانية  باستقطاب  العساس« 
ماليني مشاهد، وهو عدد يمثل 
نــصــف مــجــمــوع املــشــاهــديــن 

باملغرب.

»دليل القوانين المعلوماتية« أول كتاب 
بالمغرب يتحدث عن األمن السيبراني

»أحمد الحليمي يشهد:
 أزمنة نضال وفكر« 

تأسيس نادي التاريخ والحضارة بجامعة ابن زهر

»دار  ــن  ــل ــع ت
الــطــرق«  ملتقى 
ــا  ــدارهـ ــن إصـ عـ
ــاب »أحـــمـــد  ــتـ كـ
يشهد:  الحليمي 
ــة نــضــال  ــ ــن ــ أزم
ــر«، الـــذي  ــ ــك ــ وف
دفتيه  بــني  يضم 
ــم  حــــــــــــوارات ل
لبعضها  يسبق 
نــشــره  تــــم  أن 
الحليمي،  ألحمد 
القيادي االتحادي 
ــد  الــســابــق وأحـ
أقـــطـــاب حــكــومــة 

ــتــي  ــاوب ال ــنـ ــتـ الـ
ترأسها عبد الرحمان اليوسفي، وذلك ملا تتضمنه 
رؤى  للقارئ  تقدم  كبيرة  أهمية  ذات  معطيات  من 
السياسية  الحياة  تتعلق بمحطات من  وتفسيرات 
بل  الناس،  لعامة  بالنسبة  مبهمة  املغربية ظلت 

أحيانا حتى بالنسبة إلى ذوي االطالع.
وقد تم استهالل الكتاب بتقديم لعبد هلل ساعف، 
وهو ممن عرفوا أحمد الحليمي عن قرب، خصوصا 
أثناء تواجدهما معا في حكومة التناوب وفي عدد 
تحليلية  وكلمة  والعلمية،  الثقافية  األنشطة  من 

ونقدية للكاتب املعروف عبد القادر الشاوي.
مائتي صفحة،  في  الذي صدر  الكتاب،  ويندرج 
أطلقتها  التي  »مواعد«  الجديدة  السلسلة  ضمن 

»دار ملتقى الطرق«.

صدر كتاب جديد لألستاذ هشام 
لوكيل  األول  النائب  بوعاللة،  ولد 
ــدى املــحــكــمــة االبــتــدائــيــة  ــك لـ ــل امل
بكلية  ــر  ــ زائ وأســـتـــاذ  بــمــكــنــاس 
باملعهد  مؤطر  وأســتــاذ  الحقوق 
»دليل  بعنوان  للقضاء،  العالي 
باملغرب؛  املعلوماتية  الــقــوانــني 
ــدور  مــدنــيــة وجــنــائــيــة«، حــيــث ي
ــول نــطــاق  ــاب حــ ــت ــك ــوى ال مــحــت
الجنائي  القانون  نصوص  تطبيق 
ذات  إجرامية  لظاهرة  للتصدي 
باستخدام  تتعلق  متميزة  طبيعة 

املعلوماتية. األنظمة 
ــر الـــكـــتـــاب لــلــبــاحــثــني  ــوفـ ويـ
واملــهــتــمــني بــالــشــأن الــقــانــونــي 
تجميعا  واملمارسني،  املعلوماتي 
ــصــوص الــقــانــونــيــة  ــن ــكــافــة ال ل
وبمكافحة  ــاملــجــال  ب املــتــعــلــقــة 
بتكنولوجيا  املرتبطة  الجرائم 
ــت في  ــات ــي ب ــت ــومــيــات ال املــعــل
الحديثة  وتجلياتها  مظهرها 
عامة  بصفة  لألمن  تهديدا  تشكل 

خاص،  بشكل  السيبراني  ولألمن 
األصــوات  بعض  بــدأت  هنا  ومــن 
سن  ــرورة  ــض ب للمطالبة  تــرتــفــع 
على  املعلومات  لحماية  قــوانــني 
باإلضافة  التواصلية،  الشبكات 
الدول والحكومات حجم  إدراك  إلى 
جرائم  معها  ــزداد  ت التي  املخاطر 
األنترنيت، بناء عليه أنشأت اململكة 
املغربية ملكافحة هذه الجرائم وسنت 

قوانني لحماية شبكة املعلومات.
ــى أهــمــيــة  ــاب عــل ــت ــك ــز ال ــركـ ويـ
ذلك  باعتباره  السيبراني،«  »األمــن 
بعدم  والفعلي  املجتمعي  اإلحساس 
املجتمع  لبنى  الــتــهــديــدات  وجـــود 
الحساسة  وخــاصــة  املــعــلــومــاتــي، 
سواء  املختلفة،  جوانبها  في  منها 
خارجيا،  أو  داخليا  مصدرها  أكــان 
الــفــعــل  أو  الـــتـــأهـــب  ــي  ــدع ــســت وت
الــرســمــي  الــتــأهــب  أو  الــجــمــاعــي، 
توفير  طريق  عن  وذلــك  ملواجهتها، 
الترسانة  لتعزيز  التقنية  الوسائل 

القانونية.

تأجيل »فيستي باز« يثير غضب ملكة جمال الحمير
ــت  ــرة أصــاب ــي ــب ــل ك ــ خــيــبــة أم
الحمير  جمال  ملكة  »كليوباترا« 
 FestiBaz مــهــرجــان  وعــشــاق 
جمعية  إعــالن  إثر  على  الشهير، 
 ،ARDI املتكاملة  للتنمية  إقالع 
 13 ــدورة  الـ بتأجيل  قــرارهــا  عــن 
ــون  ــ ــي عـــمـــار زره ــن ملــهــرجــان ب
الثانية  للسنة   ،)FestiBaz(
»كوفيد  وباء  بسبب  التوالي  على 
يوم  ملكتبها  اجتماع  خــالل   ،»19
السبت املاضي بقصبة بني عمار.
ملكة  بلقب  تحتفظ  أنها  ورغــم 
الثالثة  للسنة  الحمير  جــمــال 
»كليوباترا«  أن  إال  التوالي،  على 
منافسات  ــول  دخـ تفضل  كــانــت 
على  للحفاظ  السنة  هذه  املسابقة 
دورة  تشتد  منافسة  وسط  لقبها 
األتان  صاحب  يقول  أخــرى،  بعد 
جمعية  رئــيــس  أن  إال  املــتــوجــة، 
الشاعر  املهرجان،  ومدير   ARDI
تأسف  بلمو،  محمد  واإلعــالمــي 

أملته ظروف  الذي  التأجيل  لقرار 
الصحية  واالحــتــرازات  الجائحة 
أنــه أوضــح  بــهــا، غير  املــعــمــول 
دوراته  سيستأنف  املهرجان  بأن 
 ،13 ــدورة  ال بتنظيم   2022 سنة 
كما  الصيف  هذا  يقتصر  أن  على 
السنة املاضية، على تنظيم الجزء 
الوضع  مــع  للمهرجان  املتالئم 
بني  »ألوان  تظاهرة  أي  الصحي، 

كانت  الــتــي  التشكيلية  عــمــار« 
ــة بكل  ــاضــي امل الــســنــة  نــاجــحــة 

املقاييس.
ــوان  ــ ــظــاهــرة »أل وتــتــضــمــن ت
تنظيمها  تقرر  التي  عمار«  بني 
املقبل،  يوليوز  و24   22 بني  ما 
باألحياء  جديدة  جــداريــات  رســم 
املاضية،  السنة  تستفد  لم  التي 

بمشاركة فنانني تشكيليني مغاربة 
إضافة  صاعدة،  محلية  وطاقات 
السياحي  للتأهيل  ورشــات  إلــى 
لنظافة  مبادرات  تتضمن  للقصبة 
محددة،  مواقع  وتشجير  وتجميل 
القصبة  أطر  مع  ولقاء  ومعرض 
املتكامل  التنموي  املشروع  حول 
مسار  في  الجمعية  تتقدم  الــذي 
خطوة  الواقع  أرض  على  تحقيقه 

خطوة.
ما  السنة،  هــذه  جديد  ويبقى 
»سينما  املنظمون  عليه  أطــلــق 
ابتكار  فــي  وتتمثل  الــســطــوح«، 
طرق عرض تتالءم مع االحترازات 
الصحية من خالل برمجة عروض 
ألشــرطــة وثــائــقــيــة حـــول تــاريــخ 
أسطح  فــي  واملــهــرجــان  القصبة 
محددة تضمن متابعتها من طرف 
األسر العمارية من أسطح منازلها 
جميل  صيفي  جو  في  املــجــاورة، 

وبما يحقق عنصر التباعد.

اإلنسانية  والعلوم  األداب  بكلية  انعقد 
العام  الجمع  بأكادير،  زهــر  ابــن  بجامعة 
والحضارة،  التاريخ  لــنــادي  التأسيسي 
ــه مــنــاقــشــة الــقــانــون  والــــذي تــمــت خــالل
تمت  الــذي  الداخلي  والقانون  األســاســي 
املصادقة عليه من طرف الطلبة الحاضرين، 
للنادي  انتخاب مكتب مسير  ذلك  ليتم بعد 
منسق  نوحي:  محمد  كالتالي:  جاء  والذي 

هاجر  املنسق،  نائبة  منير:  فاطمة  النادي، 
نائب  الرافعي:  إسماعيل  كاتبة،  جعفري: 
النادي،  أمينة  إبعاشن:  زهيرة  الكاتبة، 
تم  كما  األمينة،  نائب  العباسي   حسن 
يونس،  الهبولي  املستشارين:  انتخاب 
أوزاغ خديجة، مصطفى أيت سالم، عثمان 
نبيه،  مــعــاذ  الــقــرشــي،  أمــيــمــة  ــروش،  ــ أه

ومصطفى املخلوفي.



سري

لم يسفر املجلس الوزاري، املنعقد مؤخرا، عن 
أي تعيينات جديدة فيما يخص الئحة الوالة 
وتقول  تعيينهم،  املزمع  والسفراء  والعمال 
مصادر مطلعة، أن الئحة كبيرة من املقترحات 
أسماء  وجـــود  تبني  بعدما  لــلــرفــض،  تعرضت 
»مدسوسة« لشخصيات لها عالقات وقرابات عائلية 
واملؤسسات  السياسية  ــزاب  األحـ رؤســـاء  بعض  مــع 
ترشيح  مــن  البعض  يخجل  لــم  حيث  العمومية، 
للملك من أجل التأشير عليها.أبنائهم لتولي مسؤوليات جديدة يف لوائح مرفوعة 

  

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربياتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

التقارب العربي اإلسرائيلي ؟هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

سباق في انتخابات 2021 مؤشرات استعمال شباط كأرنب 

الكولونيل عبابو دون »بنج«معجزة استخراج رصاصة من عنق 
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العسكر يفسد الود بــين شعبين شقيقين

»نعم« لألخوة مع الشعب الجزائري، لكن »ال« للقرارات 
إلى  العسكر  تحول  أن  بعد  الجزائريين،  باسم  الصادرة 
المغربية إلخفاء  السيادة  تتطاول على رموز  »شبيحة« 
الداخلية، باستعمال أساليب منحطة إعالميا، وصلت إلى حد  العيوب 
التهجم على المغاربة وملكهم محمد السادس، في برنامج منحط)..( 
تنزيل  العسكر في  بعد أن شرع  الجنراالت،  ينهل فقراته من محبرة 
ابتداء  مخطط لالستيالء على اكفة المؤسسات المدنية في الجزائر، 

من محيط الرئيس وصوال إلى المؤسسات الوطنية، حتى لو تطلب األمر 

العودة للمتقاعدين القدامى)..(، وقد فرض على المؤسسات الجزائرية في 

األسابيع األخيرة التحرك ضد المغرب، وضد إرادة الجزائريين، ليطرح السؤال عن 

خلفيات تحرك قادة الجيش الجزائري بهذا الشلك، وفي هذا التوقيت)..(. 

إنهم  المغاربة..  يعرفها  التي  الجزائر  ليست هي  العموم، فهذه  على 

بإعالم  العالم،  عن  بعيدة  معزول،  حكم  تحت  معزولة  جزيرة  يصنعون 
وهمي.. ألم يقل العرب قديما »ما هكذا تورد اإلبل« ؟

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ملف العدد

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

عندما طالبت األحزاب بتحكيم

 الملك الحسن الثاني

حمو وبوكرين وحبيبي.. جنراالت 

تورطوا في الخيانة العظمى

عائد من اإلعدام يحكي عن قتل 

عمر بنجلون وإعدام ثـابت

إعالم البوليساريو يبكي على وهن 

الجزائر وضعف إسبانيا أمام المغرب 

28
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تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«

ساعة اإلفالس السياسي

»ملف سري في  السابقني  املعتقلني  من  واحد  طالب 

الساسي،  الزعيم  الدين  نور  وهو  الــزاز«،  كريم 

املكلف  الدولة  وزيــر  وجــه  في  الحدود  بإغالق 

خلفية  على  الرميد،  مصطفى  اإلنسان  بحقوق 

شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام ملحكمة 

الوطنية  الفرقة  على  وأحيلت  بالرباط  االستئناف 

نسخة  وجه  كما  البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 

من الطلب إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية 

حيث   ،2015 سنة  إلى  الحكاية  وتعود  العدل.  ووزيــر 

»يدعي« الساسي أنه قدم معطيات خطيرة لوزير العدل 

السابق الرميد، تتعلق باستقرار وأمن البالد)..(. مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965
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بإفالس حزب العدالة 

والتنمية، الذي يتهدده 

خطر السقوط خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة، بعد تورطه 

في تناقضات سافرة بين 

خطابه السياسي وممارسته 

العملية، تكون الحياة 

السياسية قد دارت دورتها 

المعهودة، لتكريس األعطاب 

الحزبية في مشهد سياسي 

يكرر نفسه، حيث تموت كل 

األحزاب في حضن السلطة)..(.

إنها ساعة اإلفالس السياسي، 

حيث ال عروض سياسية 

واضحة رغم أننا في عز الزمن 

االنتخابي، وقد انطلقت 

الحمالت االنتخابية مبكرا، حيث 

ينتظر أن تلعب نفس التشكيلة 

الحزبية النهائيات االنتخابية 

بنفس الممارسات، التي تقوم 

على مبدأ »القسمة«، وال 

سبيل للخروج من عنق الزجاجة 

إال بانخراط مكثف للمواطنين 

في العملية االنتخابية، 

عندها ستكون الساعة قابلة 

لـ»التحقيق«، واألحزاب قابلة 

للتغيير..

2002

2007
2011

2016

2021

ف العدد
مل

ضائعة
ال ة 

الحقيق

ت األضواء
تح

ل أوفقير 
ب الجنرا

االحتفال بانقال

ب الصــخيرات
ز انقــال

فــي عــ

ة الحدود
ر اتفاقي

أسرا

والــجزائر
ب 

ن المغــر
 بيــ

الباكوري 
ط 

سقو

ر الزناكي
وياس

ن الهمة 
بي
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خباري
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ة المغربية لمواجهة 
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مالم

والبوليساريو
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ال ف 
التطر
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سري

زازات اجلزائر يف منطقة »العرجة« 
بالتزامن مع استف

النخيل  ت 
واحا ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  د 

بع

ض 
بع تتحدث  فكيك)..(،  قرب  يرعونها  كانوا 

التي 

أن  حيث  املــيــاه،  لورقة  املغرب  حتريك 
عن  صــادر 

املــ

احلسن  د 
عه من  املوروثة  ه 

سياست يف  املغرب  ر 
استمرا

ض األودية 
ي إلى قطع بع

ء السدود، سيؤد
الثاني، يف بنا

ض 
بع أصبح  ك، 

ذلــ
من  وأكثر  جلــزائــر، 

ا يف  تصب  كانت 
التي 

للعطش  بكاملها  مــدن  ض 
تعر عــن  يتحدثون  جلــزائــريــني 

ا

»بناء  بأن  الساخرين  ض 
بع وعلق  املغربي،  التصرف  نتيجة 

من  اجلزائرية  االجتماعي  التواصل  مواقع  سيمنع  السدود 

ن املنطقة 
ل إلى اجلزائر عبر وديا

ت املغرب تص
القول بأن نفايا

مم املتحدة)..(.
ت لأل

الشرقية«، وهو ما كان موضوع شكايا

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي
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سلو
األ

م.. ال أسمع«
ال أتكل

ى.. 
»ال أر

ني السطور«
تفاصيل أخرى  يف  ركن  »ب

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

فهنيئا  بنزهة  الفسحة بتسميتها  عنوان  يتغير  أن  ــدار  األق شــاءت 
ملسميات هذا االسم الجميل، الذي يجعل من سمى املرأة نزهة على حق، 

ألنها فعال هي نزهة حياة.
وشاءت األقدار أن تكون في حديقة عيد الحب وعيد املرأة الذي صادف 
املمثلة  برنار  املطر، سارة  من  ماس  قطرات  تخللته  بــاردا  شتويا  يوما 
املسرحية الكبيرة التي دانت لها رقاب عظماء العالم من شعراء وفنانني 
وعلماء وأدباء وأمراء وشعوب أوروبا وكل القارات، فهي أشهر ممثالت 
التاسع  القرن  الثاني من  النصف  لها  العشرين، وأول ممثلة حفظ  القرن 
النجومية  تاريخ  يشهد  لم  فكري  تحرر  ومشاهد  بها  قامت  أدوارا  عشر 
والفن مثيال له، حتى أن الشعب اإلسباني وفي عز الحرب، ملا نزلت على 
إلى  مدريد متوجهة  قطار  الجميلتني من محطة  عربة جراء شلل ساقيها 

فندقها، رمى لها اإلسبان معاطفهم لتمر عليها العربة احتفاء بها.
نــجــمــة عــاملــيــة أتــقــنــت ظـــاهـــرة شــخــصــيــتــهــا ولــعــب عــلــيــهــا كما 
كبار، حيث  أقالم كتاب  لم ينضب من  وصفتها واستغرقتها تحاليل مداد 

استطاعت لعب 80 دورا في 140 مسرحية.
وكانت تجيد جميع األدوار في املسرح الروماني من الكالسيكي إلى 
الفكري  التحرر  مؤلفات  كل  إلى  والبورجوازية  التاريخية  امليلودراما 
التي أضاءت أوروبا،  وكانت معروفة باألدوار الرجالية، فلعبت أدوار 
األدوار  مثل  املعقدة  األدوار  ولعبت  وبيلياس.  ساسيو  ولونز  هاملت 
املريضية حتى أن فيكتور هيجو اعتبرها نجمة من الطراز األول على 

مدى خمسني عاما.
فيكتور  وشاعرها  فرنسا«  »ضمير  وعشقها  أحبها  التي  املرأة  وهي 

هيجو، وهو في الثمانينات من عمره وأحبته كذلك.
العالقة  تلك  فضحت  كيف  عليها  أعيب  معها  حديث  في  أنا  وبينما 
الحميمية بينها وبني هذا الشاعر العظيم وهي في سن حفيدته، أجابتني: 
مذكراتي  على  واطلع  حيا  بقي  لو  العربي..  أيها  الفكري  التحرر  إنه 
واعترافاتي بأنه رغم أني كنت في سن حفيدته ملا عشقته، وأنني لم أخنه 
مع أي رجل آخر طوال عشرتي له، ألعطاني هدايا أخرى زيادة على  تلك 

الهدية التي جعلتني أعشقه.
األمــراء  هدايا  تلقت  طــرازك  من  فنانة  جعلت  التي  الهدية  هي  وما 
هيجو  فيكتور  واستطاع  بها  تحفلني  ولم  عصرك  وعظماء  واألغنياء 
صاحب »البؤساء« أن يؤثر عليك بها في أوج جمالك وعنفوانك وشهرتك، 
أيها  ماء  قطرة  إنها  فأجابتني:  الرجال؟  بها  أرشد  علني  عليها  دليني 
العربي ال أقل وال أكثر.. لقد أرسل لي بعد مشاهدة مسرحيتي، صندوقا 
صغيرا، عندما فتحته وجدت به ماسة على شكل دمعة مجمدة، وهي دمعة 

تأثر هيجو بأدائي املسرحي الرفيع.
وأنا أحاور سارة برنار، توصلت من أستاذي ومعلمي الذي سميته 
منذ عشر سنوات في إحدى مقالتي بـ»النهر العظيم« كناية على غزارة 
من  وشرب  معه  عمل  من  جميع  عم  الذي  ونبوغه  كفاءته  وعمق  علمه 
لم  والتي  وكتاباته،  من معني محاضراته  النقية، وغرف  العذبة  مياهه 
تأليف  على  السنة  يعكف هذه  إال صقال وهو  »كورونا«  احتراز  يزدها 
لقراءة  وقتا  دائما  يجد  والتي  املنزلية،  خزانته  في  مؤلفاته  وتنقيح 
مذكراتي وفسحي ونزهاتي، ويشجعني على مزيد من اإلبداع كان وال 

زال هو إلهامه.
إنه النهر العظيم، األستاذ إدريس الضحاك، الذي أبى إال أن يقدم لي 

كتابه األخير بعد تنقيحه تحت عنوان: »املاء والقانون«.
وقد أبى إال أن يخصني بتقديم إهداء لي ولحرمي »أم الورود« سوف 
كما  منزلي  أو  مكتبي  في  أعلقها  التي سوف  الشواهد  من ضمن  أجعله 
األعلى  للمجلس  الخمسينية  الذكرى  في  ملا خصني  بذلك،  يوما  نصحني 
وطلب  بمثيله،  الفرنسية  النقض  ومحكمة  اإلسبانية  القضائية  للسلطة 
قضاة  من  واعتزاز  فخر  نياشني  الشهادات  هذه  أعتبر  أن  فضيلته  مني 
الذي  املغربي  القضاء  بدور  عرفانا  العاملي  الصعيد  على  بارزين  أجانب 
ربيتنا في داره الكبرى محكمة النقض أيام ترأسها من طرف قاضي عالم 
ومفكر ومبدع وأب لجميع القضاة وحارس أمني على األمانة التي قلدها 
لكم ملوك املغرب العظام فكنتم وال زلتم خير مؤتمن عليها ومقدر لثقلها 

ومضحي من أجل الحفاظ على قدسيتها.

نقطة ماء.. بني فيكتور 
هيجو واإدري�س ال�ضحاك 
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من  الصديقي،  سحر  الفنانة  اشتكت 
سطح  على  مؤخرا  طفت  التي  املشاكل 
بعض  سلوكات  بسبب  الفنية،  الساحة 
»الطاقة  وبسبب  املــغــاربــة  الفنانني 

السلبية« التي يتمتعون بها.
على جانب  الضوء  الصديقي سلطت 
الساحة  تعيشها  الــتــي  املشاكل  مــن 
مع  تقاسمته  منشور  في  قائلة  الفنية، 
»اإلنستغرام«:  على  حسابها  متابعي 
»املتسخة«  واألفكار  والحسد  الحقد  إن 
املحسوبني  بعض  بها  يتمتع  الــتــي 

دفعتها  الفنية،  الساحة  على 
ــن مــجــمــوعــة من  لــالبــتــعــاد ع
هناك  وأن  خاصة  الفنانني، 
زمالئها  لتحطيم  تخطط  فئة 

في امليدان.
ــارت الــصــديــقــي خــالل  ــ وأش

حديثها، إلى أن عالقتها ببعض 
الفنانني أصبحت محدودة، نظرا 

لوجود بعض األشخاص السيئني 
وصفتهم  ــن  ــذيـ والـ الـــوســـط  فـــي 

بـ»الفيروسات«.

الفنانة سحر تصف بعض الفنانين 
بالفيروسات

الممثلة هدى الريحاني تقود 
ورشات مسرحية بكندا

تسجيل  من  انتهت  بعدما 
أعــمــالــهــا الـــدرامـــيـــة الــتــي 
أعــادتــهــا إلـــى جــمــهــورهــا 
ــالل شــهــر  ــ ــ املــــغــــربــــي خـ
املمثلة  استأنفت  رمــضــان، 
أنشطتها  الريحاني،  هــدى 
الكندية،  ــديــار  ــال ب الفنية 
جمهورها  شــاركــت  حــيــث 
ضمن  اشتغالها  كــوالــيــس 
ورشات مسرحية بكندا رفقة 
من  الــنــســاء،  مــن  مجموعة 

الجزء  على  اشتغالها  خالل 
»مــامــا«،  مختبر  مــن  األول 
بكندا. »ديــســيــب«   مــســرح 
الريحاني  هدى  واستغلت 
الفرصة للحديث عن لقائها 
اشتغلت  اللواتي  بالنساء 
مـــعـــهـــن، قـــائـــلـــة أنــهــا 
استمتعت بلقائهن وأنها 
لحظات  معهن  تقاسمت 

من السعادة.

فرحة التونسي صابر الرباعي 
بمشروعه الغنائي مع النجمين 

المغربيين لمجرد و»ريدوان«
»تريو«  ألغنية  الرباعي  صابر  التونسي  الفنان  يحضر 
»ريدوان«،  ستجمعه بالنجمني املغربيني سعد ملجرد واملنتج 

وهو العمل الذي سيرى النور قريبا.
عن  صوت  كل  يختلف  أصــوات،  بثالثة  األغنية  وستؤدى 
ــريــق صابر  ف اآلخــــر، حــيــث ســيــقــوم 
الرباعي بكتابة الجزء العربي منها، 
بكتابة  ــدوان«  ــ »ريـ يتكلف  فيما 
اإلنجليزية،  باللغة  املتبقي  الجزء 
ملجرد،  سعد  املغربي  النجم  أمــا 
مشيرا  »التريو«  عن  تحدث  فقد 
الذي جمع  »ريــدوان« هو  أن  إلى 

بينه وبني صابر.
»التريو«،  هــذا  إلــى  وباإلضافة 
يلقبه  كما  »املــعــلــم«  يحضر 
جمهوره، ألغنية جديدة 
ســـيـــدمـــج فــيــهــا 
العربية  اللغتني 
ــة،  ــيـ ــانـ ــبـ واإلسـ
ــرة  وســتــكــون امل
ــتــي  ــى ال ــ ــ األولـ
يــعــتــمــد فــيــهــا 
هذا  على  سعد 

اللون الغنائي.



الدرس األخير من مجزرة الصخيرات

الكولونيل  تسلمه  ــذي  ال واالنــقــاب 
واالنقاب  املذبوح،  موت  بعد  عبابو 
وعبابو،  املــذبــوح  على  دبـــره  الـــذي 
ــتــهــازيــون الــحــاضــرون،  ــك االن ــئ أول
الحسن  امللك  أن  فعا  الذين تصوروا 
الثاني قد قتل، وأن عليهم أن ينتهزوا 
لفكرة  انضمامهم  فأعلنوا  الفرصة، 
االنقاب  على  واالنــقــاب  االنــقــاب، 
الثاني،  الحسن  أنصار  نظمه  الــذي 
ــذي  ــي إطـــار الــجــيــش الــشــرعــي ال ف
في  البشير  الــجــنــرال  قــائــده  تــولــى 
تبادل  للجيش،  العليا  بالقيادة  مكتبه 
بينه  الكوبوي،  الرصاص على طريقة 
الكولونيل  ــاب  ــق االن رئــيــس  وبـــن 
بينهما  النار  تبادل  وانتهى  عبابو، 

بموتهما معا.
تصب  كلها  ــرات  ــؤش امل أن  ورغـــم 
الجنرال  دبــره  كما  االنقاب،  أن  في 
بالنسبة  بــدائــيــا  يكن  لــم  ــوح،  ــذب امل
قبل،  مــن  انــقــابــا  ينظم  لــم  لجيش 
مراعاة لصابة النظام امللكي املتأصل 
ــقــرون طــويــلــة، أصبح  فــي املــغــرب ل
ليخلفه سلطان  يطاح بسلطان  بعدها 
االستخبارية  املصالح  فلعبت  آخــر، 
املغربية التي طورها تحت أنظار امللك 
الكبار،  الجنراالت  الثاني،  الحسن 
والدليمي، وموالي  أوفقير، واملذبوح، 
مكونيهم  من  وتوجيه  بدعم  حفيظ، 
املخابراتية  األجهزة  في  وموجهيهم 
املستوى  على  نشيطة  كــانــت  الــتــي 
األمريكي،  »السيا«  جهاز  العاملي، 
املتقاسمان  الفرنسي،  و»الديسطي« 
على  املــغــرب  فــي  السياسي  للنفوذ 
املغربي  النظام  والء  استمرار  أساس 
وقــد  املـــرســـوم،  للمخطط  وتــنــفــيــذه 
أن  عالي،  مستوى  على  معا  الحظنا 

إسقاط  ــررت  ب التي  الفساد  ظــاهــرة 
عدة  وفي  والليبية،  املصرية  األنظمة 
عملية  تسهل  أصبحت  إفريقية،  دول 
إسقاط النظام املغربي، بعد أن لم يبق 
هو  األمريكي  »السيا«  جهاز  أن  سرا 
وربما  املذبوح،  الجنرال  حضر  الذي 
انــقــاب  تنظيم  عملية  مــعــه  خــطــط 

الصخيرات.
ــو الــســفــيــر األمــريــكــي في  وهـــا ه
عندما  مكتبه  حــول  ــد  وق الــجــزائــر، 
السفارة  في  سياسيا  مستشارا  كان 
استخباراتي  مركز  إلــى  األمريكية، 
حفل  في  الحضور  عن  يتغيب  كبير، 
الصخيرات، رغم توصله باالستدعاء، 
الــغــذاء جالسا  ســاعــة  ــي  ف لــيــكــون 

اإليطالي  املستشار  بيت  في  بجانبي 
يسكن  وكــان  »جانتيلي«،  بــالــربــاط 
مكتريا بيت رئيس الحكومة املغربية، 
املقابل  البيت  البكاي،  مبارك  الراحل 
ابنة  نزهة،  لا  األميرة  لبيت  مباشرة 
الحسن  وأخت  الخامس  محمد  امللك 

الثاني.
وقد كنت حكيت لصديقي املستشار 
كالسنة  تــوصــلــت  أنـــي  ــي،  ــال ــط اإلي
التشريفات  من  باستدعاء  املاضية 
الصخيرات،  حفل  لحضور  امللكية 
السنة  فــي  حــضــوري  أن  ــه  ل وقــلــت 
السير  فــي  كثيرا  أتعبني  املاضية 
إلى  البعيد  الــســيــارات  مــوقــف  مــن 
كانت  أقدامي  بأن  علما  الحفل،  موقع 
سابق  منذ  مزرية،  حالة  في  ــت  الزال
 ،1963 سنة  في  اعتقالي  إثر  تعذيبي 
علي  فعرض  للحفل،  أذهب  لن  وأني 
خاصا  هو،  يحضره  غذاء  أحضر  أن 
واألجنبي،  املغربي  املجتمع  بسيدات 
لحفل  أزواجــهــن  كل  توجه  اللواتي 

ــرات، ألحــضــر حــفــل غــذاء  ــصــخــي ال
صدفة  ويجلس  اإليطالي،  املستشار 
»باركر«،  األمريكي  املستشار  جنبي، 
في  تلفونية  ملكاملة  استدعي  الــذي 
ويضع  والنصف،  الــواحــدة  الساعة 
التلفون على املائدة، ويخرج مسرعا، 
الصحفي،  بالفضول  مدفوعا  ألتبعه 
السريع دون  وأسأله عن سر خروجه 
لي،  ليقول  اإليطالي،  االعتذار ملضيفه 
مراعاة لصداقتي معه: سأقول له، لكن 
»أوف دي روكردر«، يعني ال تقل ألحد: 
لقد وقع هجوم على القصر امللكي في 
يسمع  واحد  أول  ألكون  الصخيرات، 
عن خبر الهجوم، وأنا أتغذى بشارع 

األميرات بالرباط.

»باركر« هذا.. ولم أره من بعد، في 
خضم ما حدث عقب محاولة االنقاب 
أنه  سمعت  تحركات،  من  أعقبته  وما 
السفارة  في  كمستشار  مهامه  غــادر 
معه  ــادر  غ كما  بــالــربــاط،  األمريكية 
بنفس  الــثــانــي  املستشار  مــســاعــده 
لنسمع  بار«،  »دين  واسمه  السفارة، 
من بعد، وبالتدقيق في سنة 1978، أن 
»باركر« عن سفيرا للواليات  صديقي 
»دين  ومساعده  الجزائر،  في  املتحدة 
بار« عن سفيرا للواليات املتحدة في 
الحرب  انفجرت  ملاذا  لنفهم  بيروت، 
بعد  من  لنسمع  لبنان،  في  الدموية 
الخارجية  لوزير  نائب  زار  بعدما  أنه 
الحسن  منه  طلب  للرباط،  األمريكية 
من  »باركر«  املستشار  سحب  الثاني 

مهامه في الرباط.
سفيرا  عن  وبعدما  هــذا،  »باركر« 
في الجزائر، صرح بأن جهاز »السيا« 
الثاني  الحسن  سقوط  يتوقع  كــان 

خال هجوم الصخيرات.

ولــيــس األمــريــكــيــون وحـــدهـــم.. 
أحمد  تازمامرت،  معتقلي  من  واحــد 
املرزوقي، حكى في مذكراته، أنه أثناء 
بالرباط،  الضباط  ــادي  ن فــي  عشاء 
ــاب، وبــيــنــمــا الــضــبــاط  ــقـ لــيــلــة االنـ
ستقام  التي  املناورات  عن  يتحدثون 
في بن سليمان ))كان معهم يف املائدة 
كان  »فــورتــاس«،  امسه  فرنسي  طبيب 
عن  لنا  حتكون  مــاذا  هلم:  قال  حاضرا، 
املناورات، إنكم غدا ستنظمون انقالبا 
»تازمامرت«. أحمد  )كتاب  عسكريا(( 

املرزوقي(.
املعتقل  حــكــاهــا  ــة  ــروايـ الـ نــفــس 

السابق محمد الرايس في مذكراته.
الحسن  هذا  أن  كيف  مريب،  عجيب 

الثاني، الذي كان يفاجئ كثيرا املقربن 
ماذا  بالتفصيل  لهم  يحكي  وهو  إليه 
ومــاذا  الخاصة،  مجالسهم  في  قالوه 
عملوه من أسرار بعيدا عن زوجاتهم، لم 
يطلع على ما كان يحضر له على أيدي 
هؤالء املقربن إليه، وال ما كان يتبادله 
املخابرات  ضباط  كبار  مع  أســرار  من 
كان  وأنـــه  والفرنسين،  األمــريــكــيــن 
يضحك عندما يحكون له أن الكولونيل 
متزوج  االنقاب،  منظم  عبابو  امحمد 
من أربع نساء، كما حكاه أخوه محمد، 
العسكرية  املحكمة  أمــام  ماثل  وهــو 

بالرباط.
بــدأت  الــتــي  العسكرية،  املحكمة 
أشغالها في يناير 1972 ملحاكمة ألف 
ومائتن من الضباط والجنود، وكانت 
أسرار  عن  للكشف  فرصة  محاكمتهم 
مريبة، عرت واقع الكذبة الكبرى، التي 
ومخابرات  النظام،  قوة  تسمى  كانت 

النظام، وصرامة النظام.

وقبل  املــجــزرة،  هــذه  انتهاء  بعد 
دفعني  ضحاياها،  ــاء  دم تجف  أن 
التوجه  إلـــى  الــصــحــفــي  الــفــضــول 
اليوم  في  أصبح  الــذي  املوقع  نحو 
مسرحا  الــهــجــوم،  لــيــوم  املـــوالـــي، 
دراماتيكيا لألحداث، وهو مستشفى 
الجثث، جثث  كانت  ابن سينا، حيث 
متراكمة  ــــس،  األم هــجــوم  ضــحــايــا 
النائب  برفقتي  وكان  غريب،  بشكل 
الحركة  فريق  في  السابق  البرملاني 
ــرجــان حــســون، حن  الــشــعــبــيــة، ه
الرباط،  في  الفرنسي  السفير  فاجأنا 
جثث  عن  للبحث  ــدوره  ب جــاء  الــذي 
مني  يطلب  وهو  القتلى،  الفرنسين 
الجثث، حن  تقليب  أساعده على  أن 
تعرف على جثة طبيب امللك، الدكتور 
القامة  طويل  وكــان  روكبير،  دوبــوا 
البوابات  إحدى  أفتح  جعلني  بشكل 
ممدود  بجثمان  ألفــاجــأ  الحديدية 
كان  على صــدره،  ويــداه  على ظهره، 
املغطاة  املــذبــوح،  الجنرال  جثمان 
وما  الــثــوب،  من  بقطع  منه  أطــراف 
دون ذلك، مناظر مقززة ملئات الجثث 
عارية،  وأخرى  لثياب،  املرتدية  فيها 
ولــكــنــهــا تــخــتــلــف تــمــامــا عــن ذلــك 
الوصف الذي أعطاه الجنرال أوفقير 
بعد أن أصبح الرجل القوي املؤتمن 
سياسيا  وامللكية)...(،  املغرب  على 
الــواقــع  فــي  ــان  ك بينما  وعسكريا، 
انقاب  ملحاولة  التحضير  بــصــدد 
سنة  بعد،  من  سنة  حصلت  أخــرى، 
الثاني  الحسن  امللك  ائتمنه  أن  بعد 

على تصفية االعتداء األسبق.
من  واحد  حكى  التي  الفترة  وهي 
مذكراتهم،  كتبوا  الذين  املهاجمن 
أوفــقــيــر  ــرال  ــن ــج ال أن  املـــرزوقـــي، 
وهو  الصخيرات  هجوم  استصغر 
املخطط  لتنفيذ  تعليماته  يعطي 
االنــقــاب  ومنظم  ملساعده  املقبل، 
بــتــهــيــيء  ))أمــــــــره  أمــقــران،  الجديد، 
ــــون االنـــــقـــــالب  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــة لـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــة دقـ ــــطـ خـ
اليت  الفانطازيا  عــوض  الــتــقــي)...( 
ــنــــود يف الــــصــــخــــرات((  ــا اجلــ قـــــام هبــ

)مذكرات املرزوقي(.
االنقاب  من  يريد  ال  إذن،  أوفقير 
ــاب  ــق االن مــثــل  يــفــشــل  أن  املــقــبــل 
يوليوز  عاشر  انقاب  ألن  السابق، 
1971 فشل فعا فشا ذريعا، بعد أن 
أكثر:  أو  انقابات  ثاث  إلى  تحول 
االنقاب الذي دبره الجنرال املذبوح، 

بقلـم :
مصطفى العلوي

يقول القيدوم الراحل أستاذنا مصطفى العلوي: ))وما كان ألحداث على مستوى خطورة هجوم الصخيرات أن تدرج يف مسالك 
النسيان، دون أن نستخلص الدرس منها، وكان امللك احلسن الثاني رحمه اهلل، حريصا على إقبار  أخبارها وأسرارها، تفاديا الستمرار 

البحث عن دوافعها وأسبابها واملسؤولني عنها، بقدر  ما يحرص كتاب »الصخيرات املجزرة السياسية« على استخالص الدرس مما 
خطته دماء الضحايا، ودموع الثكالى على جبني التاريخ املغربي املعاصر((.

فيما يلي، تقدم »األسبوع« أقوى ما كتبه الراحل مصطفى العلوي عن محاولة انقالب الصخيرات، عبر حلقات ضمن ركن »الحقيقة الضائعة«.

حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية

انتهى
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الحلقة
األخيرة

العدد: 1560 من 12 إلى 19 ماي 2021

عندما توقعت املخابرات الأمريكية
 �سقوط نظام احل�سن الثاين

عجيب مريب، كيف أن 
هذا الحسن الثاني، 

الذي كان يفاجئ كثيرا 
المقربين إليه وهو 

يحكي لهم بالتفصيل 
ماذا قالوه في 

مجالسهم الخاصة، 
وماذا عملوه من أسرار 
بعيدا عن زوجاتهم، لم 

يطلع على ما كان يحضر 
له على أيدي هؤالء 
المقربين إليه، وال ما 
كان يتبادله من أسرار 

مع كبار ضباط المخابرات 
األمريكيين والفرنسيين

الراحل الحسن الثاني في ندوة صحفية 
عقب مجزرة الصخيرات


