
تحليل إخباري
أول تعاون كبير بين الحزب الشيوعي 

الملكية  الصيني والمؤسسة  14 تحت األضواء
هل ينسحب المغرب من اتفاقية 
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مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

يف األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965 الدروس«  »صاحب  للوزير  أثر  أي  يظهر  لم 
احلفل الذي ترأسه امللك محمد السادس بفاس، 
لقاح  إنتاج  خطوط  إطــاق  اتفاقيات  لتوقيع 
الصني،  مع  بشراكة  املغرب،  يف  لـ»كورونا«  مضاد 
وما  امللغوم،  الغياب  أي تفسير حول هذا  ولم يصدر 

إذا كانت لألمر عاقة بـ»الدروس« التي تأتي من فوق.
وكان حريا بالوزير املعني أن يكون من أول احلاضرين، 
بحكم الدور الذي لعبه طيلة فترة اجلائحة.. 
يف  متخصصة  أنها  رغــم  وزارتـــه،  أن  حتى 

»التجارة«، حلت محل وزارة الصحة.   
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لم يعد هناك أي مبرر الستمرار، بعض الظواهر المسيئة لصورة المغرب، في الداخل والخارج، وعلى رأسها ظاهرة »التسول« 
و»حراسة السيارات« وغيرها من المهن المحرجة)...( وال شك أن البحث عن نموذج تنموي جديد، يجب أن ينطلق من القطع مع 

هذه اآلفة أوال، إذ ال يعقل أن يجمع المغرب خيرة األطر، للبحث عن وصفة تنموية، ويراهن على اللحاق بنادي كبار مصنعي لقاح 
»كورونا«، ويطلق أضخم المشاريع العمرانية في إفريقيا، وتأتي الحكومة والسلطات العمومية وتتساهل مع إطالق العنان لجحافل 

المتسولين، بكافة أنواعهم، البتزاز المواطنين والسياح، بطرق بدائية..  
التفاصيل  يف  ركن  »متابعات«

التسول.. 
المهنة األولى بالمغرب 

الضائعة الحقيقة 
»العصابات« التي تحركت 

في المغرب والجزائر وتونس 28 ملف
المغرب يتسعد إلبعاد ألمانـيا 

عن الملـف الليـبي 6
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كـواليـس األخبــار
العدد: 1568 من 8 إلى 14 يوليوز 2021

أول حزب يعلن 
عن مقاطعة 

االنتخابات
الرباط. األسبوع

قــــــرر حــــــزب الـــنـــهـــج 
يغرد  ــذي  ال الديمقراطي، 
خارج السرب)...(، مقاطعة 
الجماعية  ــات  ــخــاب ــت االن
ــة املــقــبــلــة،  ــي ــع ــشــري ــت وال
معتبرا أنها تجرى في »ظل 
شروط سياسية ودستورية 
غير  وتنظيمية  وقانونية 

ديمقراطية«.
ــج  ــ ــه ــ ــن ــ وطـــــــالـــــــب ال
ــديــمــقــراطــي بــحــقــه في  ال
للتعبير  العمومي  اإلعــام 
لهذه  الــرافــض  موقفه  عن 
االنـــتـــخـــابـــات، »ألنـــهـــا ال 
يمكن أن تنبثق عنها سوى 
فاقدة  صــوريــة  مؤسسات 

الشعبية«. للشرعية 
باغه  في  الحزب  ــال  وق

املؤشرات  »كل  أن 
أن  ــى  إل تشير 
مــقــاطــعــتــهــا 
إلى  ستصل 
ــويــات  مــســت

قياسية«.

 

بقلــم               الطيب العلوي

حتى ال نخضع.. 
لقانون الضفدع

تجربة الضفدع املغلي، هي رواية للكاتب والفيلسوف 
لتجربة  شائعة،  قصة  تحكي  كليرك«،  »أوليفييه  الفرنسي 
بشكل  ــر  األم يكون  وعندما  مغّلى،  مــاء  في  ضفدع  وضــع 
مفاجئ، يقفز الضفدع وينقذ نفسه، بينما إذا ُوِضع في ماء 
معتدل الحرارة، ثم يتم تسخينه ببطء، فإن الضفدع ال يدرك 
الخطر)...(، وبالتالي، ال يقفز، بل يبقى في املاء حتى بعدما 
يكن  لم  بساطة،  وبكل  ألنه،  هذا  فيموت)...(،  حــاّرًا،  يصير 
درجة  تبلغ  مّلا  الهرب  يحاول  وال  حان،  قد  الوقت  أن  يعرف 

حرارة املاء قدرًا مميتًا، للقفز والنجاة بالحياة.
وبعد رواية »كليرك«، ُأجريت في القرن التاسع عشر تجارب 
املُسّخن  املاء  ُتجاه  الضفادع  فعل  رد  لرصد  عديدة،  علمية 
ببطء، منها من نفْت ومنها من أكدت الحكاية، ليتضح فيما 
التسخني  معّدالت  عن  ناتج  االستنتاجات  تناقض  أن  بعد، 
املختلفة املستخدمة في التجارب، لتتحول الرواية مع مرور 
املــجــازيــة)…(،  التعابير  في  راسخة  نظرية  إلــى  السنني، 
السلبية،  التدريجية  التغييرات  من  الحذر  التزام  جوهرها 

الجتناب كل خسارة مفجعة، بعد فوات األوان.
وفي سياق آخر، بعيد كل البعد عن زمان الفرنسي »كليرك«، 
)وهلل   ،»19 »كوفيد  زمان  وفي  املغرب،  ففي  الضفادع..  وعن 
وحده يعلم ما إذا كان يصح أن نسميه بـ»زمن ما بعد كورونا«(، 
فاجأ املغرب الجميع هذا األسبوع، بإشراف ملكي، يرمي إلى 
وبيوتكنولوجية  قدرات صناعية  على  التوفر  من  البلد  تمكني 
من  انطاقا  اللقاحية«،  »السيادة  لتحقيق  ومندمجة،  شاملة 
لفيروس  املضاد  اللقاح  تصنيع  مشروع  اتفاقيات  توقيع 

»كوفيد19«، ولقاحات أخرى باملغرب.
ليبقى  يّسر«..  واللهم  هلل،  »َتَباَرك  »كورونا«،  ضد  لقاح 
ذاك  وهــو  أال  مفتوح،  واحــد  ســؤال  األســبــوع  هــذا  لحديث 
األخــرى«؟  »اللقاحات  بمصطلح  ُيقَصد  ما  ملعرفة  الهادف 
بمعنى: هل هناك أمراض أخرى في طور البحث عن لقاحات 

لها، وليس لنا بها علم ؟
ما  السريرية سرعان  فالتجارب  يبدو،  ما  وعلى  بالتأكيد، 
بدأت نتائجها تظهر حتى قبل تصنيع هذه اللقاحات األخرى 
التي ليست لنا بها دراية، لكن الذي يتضح من املفعول)...(، 
الكام  محاربة  في  تتجلى  املُستهَدفة  األمــراض  كــون  هو 
بدأت  ملا  األنظار،  عن  الــوزراء  بعض  بإبعاد  ــارغ)...(،  ــف ال
الحقيقية)...(،  املعطيات  مع  تتنافى  بها،  املصرح  أرقامهم 
الباكوري  كعودة  مفهومة)...(،  غير  طفرات  حدوث  مع  الكل 
ألضواء القنوات العمومية، ولو لبعض الثواني)...(، بعدما 

ظن الكثير أنه سيختفي لألبد..
تجارب »اللقاحات األخرى« الجديدة، أو على األقل ملحاربة 
الكام الفارغ، لم تؤثر على أصحاب الدوائر العليا فحسب، 
مثال،  ويبقى خير  الشعب«،  »أوالد  أيضا  فيها  وإنما ساهم 
التحقيق الذي تم فتحه هذا األسبوع، حول الشريط الصوتي 
الذي انتشر بسرعة فاقت سرعة انتشار املرض املعدي)...(، 
وأثار الرعب في نفوس املواطنني، وانتهى باستدعاء صاحبه 
في أقل من 24 ساعة، واالستماع إليه من طرف مصالح الدرك 
امللكي، بشأن ما جاء في املقطع من معطيات، ومن ذكر ألسماء 
مسؤولني عسكريني كبار، ليؤكد هذا األخ »امِلهرِنط« في آخر 
املطاف، أنه كان يريد فقط تخويف املواطنني الذين لم يعودوا 

مكترثني للتدابير االحترازية.
»اللسان  حــارب  قد  األخــرى«  »اللقاحات  أول  كــان  وإذا 
الطويل«، فأمل الجميع في لقاح ثان ملحاربة »اليد الطويلة«، 
صاحبي«  »بــاك  تدخات  بــدأت  ملا  قوتها،  استعادت  التي 
ثالث  ولقاح  خطوة..  كل  لتسريع  الزمة  األخيرة،  األيام  في 
ملحاربة مرض الرشوة التي لم تعد تنفع في تسهيل كل إجراء 
في  أيضا  تنفع  بدأت  بل  قبل،  من  الحال  كان  كما  فحسب، 
نيل االحترام والتقدير، وخير مثال على ذلك، ال داعي للبحث 
شارع  في  بسيطة  إطالة  وإنما  العميق،  املغرب  في  عنه 
امللكي،  القصر  من  أمتار  بعد  على  بالرباط،  السادس  محمد 
يطقطقون  الذين  األمن  لرجال  بعرض  تتمتعون  ستجعلكم 
سائقي  لشبان  واملنضبطة)...(  املثبتة  العسكرية،  التحية 
مامح  ذوي  العمر،  مقتبل  في  الدفع،  الرباعية  السيارات 
اللغز، سيكون أمام أعينكم، ملا  خليجية، والدليل الازم لفك 
سُتتاح لكم الفرصة ملشاهدة نوع املقابلة التي تجمع هؤالء 
الثواني  السيارة، خال  نافذة  عبر  األمن،  رجال  مع  الشبان 

الوجيزة التي يستلزمها الضوء األحمر)...(.
بالفعل، وبغض النظر عن لقاح »كورونا«، فاملغرب محتاج 

للقاحات عديدة أخرى... حتى ال نخضع.. لقانون الضفدع.

كاريكاتير  األسبوع

alousboue.ma

الرباط. األسبوع

بعد أن جرت العادة على السكوت، وحيث لم يعد 
يسمع أي صوت ملحمد الساسي أو رفيقه مجاهد، 
حزب  بــشــؤون  يتعلق  فيما  حفيظ،  رفيقهما  أو 
االشتراكي املوحد، أكد أعضاء من املجلس الوطني 
رفضهم  لهم،  بيان  في  املوحد،  االشتراكي  لحزب 
من  باالنسحاب  منيب،  نبيلة  العامة  األمينة  لقرار 
لها  ليس  »الخطوة  أن  معتبرين  اليسار،  فيدرالية 
أي مبرر موضوعي وتهدد باإلضرار الفادح باملسار 
الوحدوي، وتتعارض مع التزاماتهم أمام املناضلني 

والحلفاء وأمام الرأي العام«.
ووقع على عريضة البيان كل من محمد الساسي 
عضو املجلس الوطني ومنسق سكرتارية املجلس، 
ومحمد مجاهد عضو املجلس واألمني العام السابق، 

ومحمد حفيظ نائب األمينة العامة للحزب، وفاطمة 
والبرملاني  العام،  األمني  نائبة  الشافعي  الزهراء 
ورجل  الوطني،  املجلس  عضو  الشناوي  مصطفى 
األعمال كريم التازي عضو املجلس الوطني، ورجاء 
األســمــاء  وعــشــرات  برملانية،  مستشارة  كــســاب 

الوازنة داخل الحزب.
بيانهم،  في  الوطني  املجلس  أعضاء  واعتبر 
على  منيب  نبيلة  للحزب  العامة  األمينة  إقــدام  أن 
سحب توقيعها من التصريح املشترك املقدم لوزارة 
الداخلية، يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية 
من  باملائة   80 على  حــازت  التي  الجديد،  ــق  األف
األصوات في املؤتمر األخير للحزب، والتي أوصت 
مع  املوحد  والعمل  والتشاور  والتنسيق  بالتعاون 

باقي مناضلي فيدرالية اليسار.
الفيدرالية  من  االنسحاب  أن  البيان  وأوضــح 
االشتراكي  )الحزب  الثاثة  األحــزاب  من  املكونة 
الطليعة  الوطني االتحادي، وحزب  املوحد، املؤتمر 
مضمون  مع  يتناقض  االشتراكي(،  الديمقراطي 
العامة  األمينة  به  تقدمت  الذي  التعاقدي  البرنامج 

للحزب، أمام املجلس الوطني في دورته األولى باسم 
املكتب السياسي، والذي أكد على أن »مهمة تحقيق 
مشروع االندماج، يجب أن تشكل إحدى األولويات 
لكل  مناضلينا  تكثيف  على  املؤسسة  األساسية، 
والنضاالت  والتشاور  والتنسيق  التعاون  أشكال 
املشتركة، والعمل املوحد بني مكونات الفيدرالية«.

كما أكد البيان على »الحرص على التواجد الدائم 
النضاالت  ودعــم  السلمي  الشعبي  الحراك  وسط 
الشعبية، وتنويع اآلليات التي سنعمل مع مكونات 
الفيدرالية، من خالها لتوحيد التصورات واإلسراع 
بتوفير شروط االندماج في املدى املنظور«، قائلني: 
إلى  لــلــعــودة  البتة  مستعدين  غير  أنــنــا  »نــؤكــد 
انعزالي  خط  دائرة  في  التمترس  ونرفض  الــوراء، 
الوحدوي،  باملسار  تشبثنا  تأكيد  ونعيد  خلفي، 
حليفينا  بمعية  بدأناه  ما  مواصلة  على  وحرصنا 
الوفاء بتعهداتنا املعلنة واملوثقة، والتزامنا  وعلى 
التشتيت  إرادة  التجميع على  إرادة  الدائم بتغليب 
الجماعي  البناء  إعادة  ملنطق  وانتصارنا  والبلقنة، 

الواعي واملنفتح«، وفق ما جاء في البيان.

الرميد يتهم الداخلية بعرقلة تأسيس الجمعيات

الرباط. األسبوع

املكلف  الدولة  وزير  الرميد  أرسل مصطفى 
البرملان،  مــع  والــعــاقــات  اإلنــســان  بحقوق 
رسائل إلى مسؤولي وزارة الداخلية والعمال، 
تتعلق بوجود اختاالت إدارية وعراقيل أمام 

الجمعيات  وتأسيس  املدني،  املجتمع 
الصاعدة.

الرميد خال مناقشة مشروع  وقال 
التطوعي  العمل  بتنظيم  يتعلق 

التعاقدي، بلجنة العدل والتشريع، 
تتسلم  ال  اإلدارات  بعض  أن 

الجمعيات،  تأسيس  وثائق 
وال تسلم الوصل املؤقت، 

الوصل  تتسلم  ولم  املؤقت  الوصل  تسلمت  من  ومنها 
للجمعيات. النهائي 

وأوضح أن مجال تأسيس الجمعيات يعاني من هذه 
بعده،  وما  قبله  وما  الوصل  مشكلة  املشاكل، 
القوانني  مراجعة  في  التأخر  أن  معتبرا 
ــعــامــة وتــأســيــس  املـــؤطـــرة لــلــحــريــات ال

الجمعيات، يعمق هذه املشاكل.
الــجــهــات  بــعــض  أن  الــرمــيــد،  ــال  ــ وق
مقاربة  املوضوع  تقارب  الحكومية 
أمنية، وترى بأن جهات معينة 
الجمعوي  العمل  تستغل 
ــداف أخــرى،  مــن أجــل أهـ
كل  رغــم  أنــه  إلــى  مشيرا 
واالختاف  املشاكل  هــذه 
الحاصل في وجهات النظر 
أن  إال  الــحــكــومــة،  داخـــل 

الحصيلة تبقى إيجابية. البراهمةالرميد

المناضلون الذين سكتوا منذ وقت طويل

عودة الساسي وحفيظ ومجاهد إلى الواجهة 
من باب الخالف مع نبيلة



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس األخبــار
3 العدد: 1568 من 8 إلى 14 يوليوز 2021

مصطفى  الرئيس  عودة  تطرح 
في  جديد  مــن  للظهور  الــبــاكــوري 
حول  أسئلة  عــدة  ــام،  اإلع وسائل 
منعه  إلى  أدت  التي  ملفاته  مصير 
من مغادرة التراب الوطني في وقت 
سابق، بل إن زميله في الحزب، عبد 
اللطيف وهبي، أكد في وقت سابق 
على  بوظيفته  مرتبطة  »التهم«  أن 
للطاقات  املغربية  الــوكــالــة  رأس 
الزالــت  القضية  ولكن  املستدامة، 
عــودة  رغــم  وغامضة،  »حامضة« 
الباكوري للظهور في غياب تفسير 

منطقي)..(.

والشؤون  األوقــاف  وزير  قال 
اإلســامــيــة، أحــمــد الــتــوفــيــق، أن 
املقابر،  بتوفير  ملزمة  غير  وزارته 
ال شرعا وال وضعا، وأضاف الوزير 
وزارته  على  االعتماد  يمكن  »ال  أنه 
لــحــل مــشــكــل ضــعــف املــســاحــات 
مقابر  وتوفير  للدفن  املخصصة 
واملتوسطة«،  الكبرى  باملدن  خاصة 
وذلك في معرض جوابه عن سؤال 

برملاني طرح عليه هذا األسبوع.

عن  إعامية  مــصــادر  أعلنت 
سعد  الحكومة  رئيس  ترشح  عدم 
لانتخابات  الــعــثــمــانــي  ــن  ــدي ال
أبواب  فتح  أنه  يعني  ما  املقبلة، 
تقاعده السياسي مبكرا، حتى قبل 
املقبل،  شتنبر  استحقاقات  إجراء 
يفهمه  لم  ما  العثماني  فهم  وربما 

غيره.. إذا تم تأكيد الخبر)..(.

لــأمــن  ــام  ــعـ الـ ــر  ــديـ املـ خلق 
الحموشي،  اللطيف  عبد  الوطني، 
ــرة، ومــطــلــوبــة في  ــي ــب ــاجــأة ك مــف
على  أشــر  بعدما  الشرطة،  أســاك 
عشر  فــي  كبيرة  أمنية  تغييرات 
مدن مغربية، منها مراكش وأكادير 
وتطوان والدار البيضاء.. وقد ربط 
الجديدة  التغييرات  بني  الحموشي 
وبعض املعايير الصارمة، مثل سن 
على  والقدرة  والنزاهة،  الشباب، 

القرب من املواطنني.

فيه  تتحدث  الذي  في الوقت 
حميد  مـــرور  عــن  املــصــادر  بعض 
لحزب  السابق  العام  األمني  شباط، 
القصوى  السرعة  إلى  االستقال، 
في  مستقلة  الئحة  عبر  للترشح 
األمني  انتهز  املقبلة،  االنتخابات 
تواجده  فرصة  البركة،  نزار  العام 
عن  ليعلن  كبير،  إعامي  لقاء  في 
مع  نهائي  بشكل  العاقات  قطع 

شباط.

ــي الـــــــوزارة هو  »أخـــوك فـ
على  ينطبق  مــا  ــذا  هـ عـــــدوك«.. 
الــعــاقــة الــقــائــمــة بــني الــوزيــريــن 
وأنس  هلل  بنعبد  نبيل  السابقني 
العام  األمني  رفض  حيث  الدكالي، 
ظهور  واالشتراكية،  التقدم  لحزب 
زميله السابق في لقاءات تأطيرية، 
تحدث فيها باسم »الكتاب«، ووصل 
األمر إلى حد عرض املنظمني بفاس 
من  يكون  وقد  استماع،  لجان  على 
القرارات املتخذة، قرار طردهم  بني 

من الحزب.

الرباط. األسبوع

الطيب  رجـــب  ــس  ــي ــرئ ال مـــن  بـــقـــرار 
رسميا  تــركــيــا  انــســحــبــت  أردوغــــــان، 
ملناهضة  أوروبـــا  مجلس  اتفاقية  مــن 
 ،2011 عــام  املوقعة  املـــرأة  ضــد  العنف 
رغم  إسطنبول«،  بـ»اتفاقية  واملعروفة 
وتحذيرات  املتظاهرين،  أصــوات  تعالي 
فؤاد  إن  بل  الدولية،  الحقوقية  املنظمات 
أوقطاي، وهو نائب الرئيس التركي، قال 
الحفاظ  ))إن  »تويتر«:  على  تغريدة  في 
في  التقليدي  االجتماعي  النسيج  على 
التركية((،  املــرأة  كرامة  سيحمي  تركيا 

الغرض  ))لهذا  أنه  مضيفا 
هناك  ليست  السامي، 

البحث  إلى  حاجة 
ــن عــــــاج فــي  ــ عـ
تقليد  أو  الخارج 

اآلخرين((.
الرئيس  وكــان 
أردوغـــــــــــــــــــان 
ــد دافـــــــع عــن  ــ قـ

ــســحــاب بـــاده  ان
االتفاقية،  من 

قــائــا: 

ضد  العنف  إلنــهــاء  تركيا  كــفــاح  ))إن 
إسطنبول«  »اتفاقية  مع  يبدأ  لم  املــرأة 
في  وذلك  منها((..  بالخروج  ينتهي  ولن 
تعريفي  اجتماع  خــال  تدخله  معرض 
ملكافحة  الرابعة  الوطنية  العمل  بخطة 
أنقرة،  العاصمة  في  املــرأة  ضد  العنف 
قضية  تناول  ))ضــرورة  إلى  دعا  حيث 
العنف ضد املرأة بصدق وموضوعية دون 
السياسية  للنقاشات  أداة  إلى  تحويلها 

الداخلية((.
وبينما تشهد تركيا احتجاجات كبيرة 
على االنسحاب من اتفاقية مكافحة العنف 
ضد املرأة، يبقى التساؤل مطروحا حول 
أســبــاب هــذا االنــســحــاب، ولــكــن يمكن 
تصريحات  مــن  جــواب  على  الحصول 
الرئيس أردوغان الذي قال: ))إن »اتفاقية 
للمرأة  االحــتــرام  تجلب  لم  إسطنبول« 
في  وذلك  العالم((،  في  وال  تركيا  في  ال 
كلمة خال لقائه عددا من الشبان األتراك 
في  الرئاسي،  باملجمع  األمة  مكتبة  في 
وكالة  عنه  نقلتها  أنــقــرة،  العاصمة 
التركي  الرئيس  إن  بل  »األنــاضــول«، 
كشف أن 11 دولة في االتحاد األوروبي 
هي بصدد االنسحاب، وأضاف: ))إن 
ديننا  في  املــرأة  ضد  العنف  ممارسة 
إعـــداد  ويمكننا  ــرام،  ــ ح اإلســامــي 
من  وأقــوى  وأجمل  أعدل  اتفاقية 

تلك االتفاقية((.
ــواب  ــجـ ــن الـ ــكـ ولـ
األكثر وضوحا على 
ــرار االنــســحــاب،  ــ ق
في  ورد  مـــا  هـــو 
ــان الــرئــاســة  ــيـ بـ
قال  الذي  التركية 
))االتفاقية  بأن 
كـــانـــت تــهــدف 
ــة  ــداي ــب ــي ال فـ
التشجيع  إلى 
تعزيز  على 
ــوق  ــ ــقـ ــ حـ
املـــــــرأة، 
لــــــكــــــن 
جــــــــرى 
عب  لتا ا
بــــــهــــــا 
ــن قــبــل  ــ م
شــريــحــة 
تــــحــــاول 
تـــطـــبـــيـــع 
املـــثـــلـــيـــة 

تركيا  قيم  مع  تتعارض  التي  الجنسية 
والعائلية((. االجتماعية 

وكان املغرب قد شهد في الفترة األخيرة، 
في  التعمق  نحو  توجها  تركيا،  بخاف 
ضد  العنف  مكافحة  مقتضيات  تنزيل 
النساء، وهو األمر الذي توج بـ»املصادقة 
ورغم  النساء«،  ضد  العنف  قانون  على 
ذلك، تعرض هذا القانون النتقادات واسعة 
والحقوقية  النسائية  الحركة  قبل  من 
لتعريف  تقديمه  لعدم  نظرا  املغربية، 
الحكومة  اتهام  تم  كما  للعنف،  واضــح 
التزامات  عــن  بعيدا  القانون  بتهريب 
القانون  هــذا  وينص  الــدولــيــة،  املــغــرب 
باعتبارها  األفعال  بعض  ))تجريم  على 
على  كاإلكراه  باملرأة،  ضررا  يلحق  عنفا 
الزواج، والتحايل على مقتضيات األسرة 
املتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها، كما تم 
التوسع في صور التحرش الجنسي التي 
يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات 
في هذا اإلطار((، وكان املغرب قد خضع 
تقرير  أشــار  حيث  الــدولــيــة،  للضغوط 
سابق لأمم املتحدة، أن حوالي 6 مايني 
للعنف  تعرضن  مغربيات،  وفتاة  امــرأة 
من   %  62 يمثل  بما   ،2016 سنة  خال 

مجموع نساء املغرب.
الوطنية  الحقوقية  الساحة  وكــانــت 
جدال  األخــيــرة،  األسابيع  في  شهدت  قد 
األســرة،  مدونة  مقتضيات  حول  واسعا 
العدل  وزيــر  بدخول  أوجــه  الجدل  وبلغ 
هذا  الــخــط،  على  الــقــادر  بنعبد  محمد 
األسرة،  مدونة  صدور  ))إن  قال:  األخير 
التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2004، 
شكل محطة بارزة في التوجه نحو إرساء 
ثقافة اإلنصاف واملساواة بني الجنسني، 
مع  للتعاطي  جــديــد  منظور  وتأسيس 
واألســرة  خاصة،  بصفة  ــرأة  امل وضعية 
يتعلق  فيما  تحفظ  لكنه  عامة((،  بصفة 
االعتراف،  باب  ))من  قال:  حيث  بالتتمة 
املحققة  النتائج  بــأن  ــرار  ــ اإلق ينبغي 
مستوى  إلى  ترق  لم  الواقع،  أرض  على 

الطموحات واالنتظارات..((.
فــي خانة  الــعــدل  وزيــر  رأي  ويــنــدرج 
بشكلها  ــرأة  ــ امل حــقــوق  عــن  املــدافــعــني 
هذه  فتح  لكن  ــا،  ــي دول عليه  املــتــعــارف 
النقاشات كما حصل في تركيا، قد يؤدي 
ليبقى  متوقعة،  غير  تراجعات  إفراز  إلى 
عــدوى  مــطــروحــا: هــل ستصل  الــســؤال 
العنف  مكافحة  اتفاقية  من  االنسحاب 
ستساهم  وهــل  املغرب؟  إلــى  ــرأة  امل ضد 

الحسابات السياسية في ذلك ؟

تحت
األضواء

ما بعد انسحاب تركيا من »اتفاق إسطنبول«

هل تنتقل عدوى االنسحاب من اتفاقية 
مكافحة العنف ضد النساء إلى المغرب؟

ما خفي

أردوغان



ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة 
»األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة التي 
راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ ما 
يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« بانتظام 

ضمن هذا الركن.
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صور تنشر   ألول  مرة

»بعد نظر« الراحل مصطفى العلوي 
بحضور أقطاب السياسة، الزعيم 

االتحادي محمد اليازغي، وزعيم 
الشيوعيين علي يعتة.

تقرير برلماني يتهم وزارة الصحة بارتكاب خروقات خطيرة

مسـؤول إسرائيـلي
 في زيارة للمغرب

الرباط. األسبوع 

قام املدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، ألون أوشبيز، بزيارة 
رسمية للمغرب، نيابة عن وزير خارجية بالده الجديد، يائير البيد.

للخارجية  التابعة  بالعربية«  »إســرائــيــل  صفحة  وقــالــت 
وزارة  مسؤولي  سيلتقي  أوشبيز  العام  املدير  أن  اإلسرائيلية، 
الخارجية املغربية، على رأسهم فؤاد يزوغ، املدير العام للشؤون 

السياسية بوزارة الخارجية والتعاون اإلفريقي.
وأضافت أن هذه الزيارة تأتي »بعد محادثة بني الوزير البيد 

ونظيره املغربي ناصر بوريطة«، دون أية تفاصيل.
وتأتي زيارة املسؤول اإلسرائيلي، عقب االتصاالت التي جمعت 

وزير الخارجية ناصر بوريطة بنظيره اإلسرائيلي يائير البيد.
الزيارات  تبادل  إلى  اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  وتسعى 
الدبلوماسية واالتصاالت بني مسؤولي البلدين، بعد فتح مكتبني 

لالتصال بكل من الرباط وتل أبيب.

بن كيران لن يترشح 
لالنــتخــابات 

الرباط. األسبوع 

أفادت مصادر مطلعة، أن عبد اإلله بن كيران، األمني 
العام السابق لحزب العدالة والتنمية، لم يتقدم بطلبه 
للترشح  االنتخابات  لجنة  تزكية  على  الحصول  ألجل 

في االستحقاقات املقبلة بدائرة سال املدينة.
داخل  كيران  بن  مكانة  أن  املصادر،  نفس  وأضافت 
االنتخابات  لجنة  إلى  بطلب  التقدم  من  تمنعه  الحزب 
االنتخابات  في  للترشح  الحزب  تزكية  على  للحصول 
البرملانية املقبلة، موضحة أن قيادات داخل »البيجيدي« 

طلبت من العثماني تزكية بن كيران.
وحسب املصادر ذاتها، فإن العثماني يرفض منح 
غمار  لخوض  العامة  األمانة  من  تزكية  كيران  بن 
االستحقاقات املقبلة دون أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة 
املشرفة على االنتخابات والتي يرأسها األمني العام، 
التزكية، ربما  العثماني ملقترح  أن رفض  إلى  مشيرة 

والضغوطات  السياسية  الظروف  لتي تفرضه  ا
يتعرض لها الحزب.

وترفض بعض القيادات املحسوبة 
على تيار الوزراء، مشاركة بن كيران 
في االستحقاقات االنتخابية املقبلة، 
صراعا  تخلق  قد  مشاركته  لكون 
ومع  الحليفة،  األحــزاب  مع  كبيرا 

العثماني  وأن  خاصة  الدولة، 
يــرفــض الــخــطــابــات 

لغريمه  الهجومية 
بن كيران.

هل يفكر العنصر في اعتزال السياسة ؟

الرباط. األسبوع

الشعبية،  للحركة  العام  األمــني  العنصر،  امحند  يعتزم 
»السنبلة«،  لحزب  العامة  األمانة  ومغادرة  السياسة  اعتزال 

بعد نهاية االستحقاقات االنتخابية املقبلة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن العنصر يفكر في الخروج من الباب 

الواسع، وتسليم املشعل لقيادة جديدة يختارها املجلس 
الوطني للحزب خالل املؤتمر العام في سنة 2022.

ويفتح رحيل العنصر عن قيادة الحركة الشعبية، 
داخل  الــبــارزة  األســمــاء  من  العديد  أمــام  الباب 
ــرأة  وامل أوزيـــن،  محمد  مثل  لخالفته،  الــحــزب 
مبديع،  ومحمد  العسالي،  حليمة  الحديدية 

والوزير السابق محمد الغراس.
وجدير بالذكر، أن العنصر قضى أزيد من 34 
تقلد خاللها  الشعبية،  الحركة  رأس  على  سنة 
عدة مناصب حساسة، أبرزها وزيرا للداخلية.

الرباط. األسبوع 

ــة  ــجــن ــل ــر ال ــريـ ــقـ ــل تـ ــمـ حـ
حول  البرملانية  االستطالعية 

مديرية األدوية، العديد من 
االختالالت التدبيرية 
املديرية  هذه  داخل 
التابعة  واملصالح 
لها، منها صفقات 
ظفرت  باملاليير 
بـــهـــا شـــركـــات 
ووجود  كبرى، 
ــات لــم  ــقـ ــفـ صـ
ــع  ــ ــضـ ــ ــخـ ــ تـ

والتي  العروض،  لطلبات  العادية  للمساطر 
الحاجة  بسبب  وذلـــك  وقــتــا،  تتطلب 
ملواجهة  واألدويـــة  املــعــدات  لتوفير 

جائحة »كورونا«.
ورصد التقرير اختالالت أخرى في 
الطبية،  املستلزمات  تسجيل  عملية 
وتقديم شهادات اإليداع لشركات دون 
معطيات  على  تتوفر  أن 
وتاريخ  ورقمه  امللف 
إيـــداعـــه، بــاإلضــافــة 
ــة أجـــهـــزة  ــق ــصــف ل
السريع  الكشف 
ــروس  ــيـ عــــن فـ
 »19 »كــوفــيــد 
كلفت  والتي 
مليار   22
ــم  ــيـ ــتـ ــنـ سـ

إقصاء  مــع  محظوظة،  شركة  بها  وفـــازت 
التنافس  في  ترغب  كانت  أخــرى  شركات 
على شهادة  لم تحصل  الصفقة، حيث  على 

التسجيل بمديرية األدوية.
اختالالت  عدة  وجود  التقرير  كشف  كما 
وممارسات تتنافى مع الضوابط القانونية، 
داخل  والوساطة  الزبونية  ريــع  وتكرس 
تعطيل  إلــى  باإلضافة  املــذكــورة،  املديرية 
مصالح وملفات مقاوالت ترغب في الحصول 

على التراخيص أو الشهادات.
زيــارات  بعدة  البرملانية  اللجنة  وقامت 
والصيدلة  األدويـــة  ملديرية  استطالعية 
األمــراض  ومحاربة  األوبئة  علم  ومديرية 
كما  الصحة،  ــوزارة  ب الصفقات  ومصلحة 
زارت املختبرات الخاصة بصناعة وتسويق 
األدوية، ملعرفة طريقة تعامل املديرية معهم 

بخصوص التراخيص. أيت الطالب

بن كيران
العنصر

انـــتـــقـــلـــت إلـــى 
جـــــــــــــــــوار ربـــــــهـــــــا، 
املشمولة برحمة 
الـــفـــاضـــلـــة  اهلل، 
فـــــــــــــــطـــــــــــــــومـــــــــــــــة 
ــاي، بــعــد  ــ ــــطـ ــيـ ــ طـ

مرض عضال.
وبـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــذه 
األليمة  املناسبة 
نـــــتـــــقـــــدم بــــأحــــر 
الـــتـــعـــازي لــبــنــات 
املـــــــــــرحـــــــــــومـــــــــــة: 

ــائـــات متــتــمــانــي  ــنــــاء، وإلـــــى عـ أمـــيـــنـــة، إكــــــرام وســ
وحسني علوي كيالي وحدير.

رحم اهلل الفقيدة وأسكنها فسيح جنانه آمني.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
ِعَباِدي  َفاْدُخلِي ِفي  ًة  َمْرِضّيَ َرّبِِك َراِضَيًة  ِإلَى 

الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  َواْدُخلِي 

المجتمع المدني يحمل الدولة 
مسؤولية انتشار الحشرة القرمزية

الرباط. األسبوع

عبرت تنسيقية »أكال« للدفاع عن الساكنة في األرض والثروة بجهة 
سوس،  منطقة  ساكنة  تعيشه  الذي  للوضع  استنكارها  عن  سوس، 
معتبرة أن السياسات واملخططات املنزلة خالل فترة الطوارئ، فاقدة 

للشرعية وملبدأ املقاربة التشاركية وضمان حق امللكية.
واستغربت التنسيقية تلكؤ الدولة في محاربة الحشرة القرمزية 
التي اجتاحت نبات الصبار في العديد من مناطق سوس، داعية 
إلى محاربة هذه اآلفة وتعويض املواطنني عما لحقهم من خسائر 

جراء عدم تدخل الجهات املسؤولة ملحاصرتها.
املافيات  فوضى  تكريس  باستمرار  املدنية  الهيئة  ــددت  ون
إلى  الدولة  داعية  الساكنة،  وممتلكات  ألراضي  املنتهكة  الرعوية 
وتقديم  املحمي  الرعي  مافيا  هجمات  من  املتضررين  إنصاف 

املتورطني في مسلسل الهجمات واالعتداءات إلى العدالة.
املتضررة،  املناطق  وبقية  أن منطقة سوس،  التنسيقية  وقالت 
تشهد تصاعدا لحدة االنتهاكات واالعتداءات التي تطال أراضي 
في  خطيرة  درجــة  بلغت  والتي  األصلية،  الساكنة  وممتلكات 
طرف  من  ســواء  الساكنة،  أراضــي  على  التهجم  وتيرة  تسريع 
واضح  استغالل  في  أراضيها  من  تجريدها  أو  الرعي،  مافيات 

لحالة الطوارئ الصحية.

أول قضاة تـتم معاقبتهم 
في عهد عبد النباوي

الرباط. األسبوع

للسلطة  ــى  ــل األع املــجــلــس  ــدر  أصــ
محمد  يترأسه  بــات  ــذي  ال القضائية 
الحالية  دورته  إطار  في  النباوي  عبد 
ولحد   ،)2021 لسنة  األولــى  ــدورة  )ال
حق  فــي  تأديبية  ــررات  ــق م تــاريــخــه، 

إحالتهم  تمت  قاضيا  عشر  خمسة 
على املجلس.

املقررات  أن  املجلس،  بيان  وقال 
استيفاء  بعد  صـــدرت  ــورة  ــذك امل
جميع إجراءات املسطرة التأديبية، 

للضمانات  ــام  ت احــتــرام  ــي  وف
القانونية، وباستحضار 

التأطيرية  املقاربة 
التي  والتوجيهية 

في  عمل  كمنهجية  املجلس  اعتمدها 
هذا اإلطار. 

التقارير  دراســـة  بعد  ــه  أن وأضـــاف 
دراســة  امللفات  فــي  املــدرجــة  والــوثــائــق 
القضاة  إلى  واالستماع  وشاملة،  معمقة 
لهذه  املستفيضة  واملناقشة  املعنيني، 
للسلطة  األعلى  املجلس  قــرر  القضايا، 
من  اثــنــني  قــاضــيــني  تــبــرئــة  القضائية 
املنسوب إليهما، واتخاذ عقوبات تأديبية 

في حق ثالثة عشر قاضيا.
األعلى،  املجلس  ــال  وق
قاضيني  عـــزل  قـــرر  أنـــه 
عقوبة  واتــخــاذ  اثــنــني 
اإلنذار في حق 7 قضاة، 
التنقيل  ــع  م واإلنـــــذار 
وتوبيخ  واحــد،  لقاضي 
واإلقصاء  اثنني،  قاضيني 
مع  شهر  ملدة  املؤقت 
لقاضي  التنقيل 

واحد. عبد النباوي



محك  أمام  اليسار  فيدرالية  األزمة  هذه  وضعت 
قادر  قوي،  يساري  سياسي  تحالف  لبناء  حقيقي 
وإعــادة  األخــرى  التقليدية  األحــزاب  منافسة  على 
اليسار الديمقراطي إلى الواجهة السياسية، السيما 
وأن آالف املواطنني يرون في فيدرالية اليسار بديال 
املشاكل  ظل  في  املستقبل،  في  لليسار  سياسيا 
اليسارية األخرى  التي تعرفها األحزاب  والخالفات 

على مستوى املناضلني والقادة.
يقول إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة محمد بن عبد هلل بفاس، أن ما وقع داخل 
فيدرالية اليسار يؤكد الصعوبات التي تواجه فكرة 
على  جديد  مؤشر  هذا  أن  مضيفا  اليسار،  وحــدة 
صعوبات اندماج اليسار أو وحدة اليسار، والدليل 
تنسيق  عملية  فــي  دخــلــت  ــزاب  أحـ ثــالثــة  أن  هــو 
التنسيق  هذا  تتويج  عن  عجزوا  لكنهم  مشترك، 
بوحدة بينهم، موضحا أن هذه ضربة قاضية لفكرة 
وحدة اليسار مرة أخرى، والتي تؤكد عمليا صعوبة 
تحقيقها بالنظر إلى الخالفات والحساسيات وثقل 

التجارب التاريخية.
االشتراكي  حــزب  حضور  أن  حــمــودي،  واعتبر 
املوحد في الساحة السياسية، هو حضور سياسي 
اليسار  تسمى  سياسية،  تجربة  على  يحيل  رمزي 
وبداية  الستينيات  نهاية  في  انبثق  الذي  الجديد، 
مستمرة،  الزالــت  الحساسية  وهــذه  السبعينيات، 
وحضورها سياسي رمزي أكثر من عددي، مؤكدا أن 
قوة هذا الحزب في تجربته الذاتية وفي الحساسية 
التي يمثلها أكثر من قوته الجماهيرية، حيث أن قوة 
قوة  من  أكثر  سياسية  رمزية  قوة  هي  الحزب  هذا 
»إن ظهور أوراق سياسية  جماهيرية عددية، وقال: 
داخــل حــزب االشــتــراكــي املــوحــد، تــبــرز أن هناك 
صعوبات  عن  وتعبر  متباينة،  فكرية  حساسيات 
تبني هذه التيارات لرؤية موحدة وفي خط سياسي 
في  الحساسيات  هذه  انخراط  يعكس  حيث  موحد، 
حلول  عند  أنه  إلى  مشيرا  واحدة«،  سياسية  رؤية 
مــوعــد االنــتــخــابــات، تــعــرف هــذه األحـــزاب ظهور 

تيارات تعبر عن طبيعة تكوين الحزب.

انقالب  على اليسار
االشتراكي  الديمقراطي  الطليعة  حزبا  اعتبر 
الحزب  انحساب  أن  االتحادي،  الوطني  واملؤتمر 
االشتراكي املوحد من فيدرالية اليسار، انقالب على 
القانون األساسي والورقة التنظيمية للفيدرالية في 

لحظة حرجة، وبمبررات غير مقنعة.
وبروح  الواعي  »االستمرار  على  الحزبان  وأكد   
التراكم  على  الحفاظ  في  مستقل  وبقرار  وحدوية 
للهيئة  اجتماع  آخر  بعد  خصوصا  انطلق،  الــذي 
الطريق  لخارطة  واعتبارا  للفيدرالية،  التقريرية 
أفق  في  وملزمة  قائمة  الزالت  والتي  أقرتها،  التي 

كل  على  املنفتح  الكبير  االشتراكي  الحزب  بناء 
توحيد  بضرورة  تؤمن  والتي  اليسارية  الفعاليات 

اليسار«.
للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  »عــقــد  ــررا  ــ وق
االندماجي في موعد يحدد الحقا، كتنفيذ لتوصيات 
املكونات  كل  إشراك  مع  األخيرة  التقريرية  الهيئة 
النشطاء  كل  على  واالنفتاح  والتقدمية،  اليسارية 
مشروع  مع  يتقاطعون  الذين  املختلفة  الحقوق  في 
من  لالنتخابات،  التحضير  مع  باملوازاة  الفيدرالية 
للفيدرالية  االنتماء  بطاقة  إصدار  سيتم  ذلك،  أجل 
تخص جميع املقتنعني بمشروعها، وتحيني القانون 
املستجد  الوضع  ضوء  على  للفيدرالية  األساسي 

مع  والتقريرية  التنفيذية  هيئاتها  هيكلة  وإعــادة 
تجسيد إرادة إشراك املكونات اليسارية والفعاليات 
التقدمية في ديناميتها، وخوض معركة االنتخابات 
)الرسالة(،  ورمزه  اليسار  فيدرالية  تحالف  باسم 
التي  التنظيمية والنضالية  املهام  واستكمال جميع 

سبق وأن تم االتفاق عليها بالهيئة التنفيذية«.

تحالف  جديد
والطليعة  االتحادي  الوطني  املؤتمر  كل من  وجه 
إلـــى وزارة  مــراســلــة  ــي،  ــراك الــديــمــقــراطــي االشــت
لخوض  انتخابي  تحالف  تشكيل  حول  الداخلية، 
فيدرالية  »تحالف  اسم  يحمل  املقبلة  االنتخابات 
استراتيجية  »وضع  الحزبان  قرر  حيث  اليسار«، 
املحلية  الترشيحات  تدبير  في  جديدة  ومنهجية 
مسطرة  يخص  فيما  مشتركة،  لجن  عبر  والوطنية 
وطريقة تزكية املرشحني، وأحدث الحزبان املكونان 
على  مكونيهما  بني  من  تنسيقية  هيئات  للتحالف، 
والوطني،  والجهوي  واإلقليمي  املحلي  الصعيد 

وأسندت لكل هيئة اختصاصاتها«.
الترشيحات  البت في  املحلية  للهيئات  وقد أسند 

وأعضاء  املهنية  الغرف  أعضاء  بانتخاب  املتعلقة 
مجالس الجماعات واملقاطعات، والهيئات اإلقليمية 
أعضاء  بانتخاب  املتعلقة  الترشيحات  في  تحسم 
فيما  النواب  مجلس  وأعضاء  الجهات،  مجالس 
يتعلق باللوائح املحلية، أما الهيئات الجهوية فتبت 
في الترشيحات الخاصة بالدوائر الجهوية املتعلقة 
الوطنية  والهيئة  النواب،  مجلس  أعضاء  بانتخاب 
تبت في الحاالت التي لم يتم الحسم فيها من طرف 

الهيئات املحلية واإلقليمية والجهوية.
التحضيرية  اللجنة  عقد  عــن  الحزبان  وأعــلــن 
كتنفيذ  الحقا،  يحدد  موعد  في  االندماجي  للمؤتمر 
كل  إشراك  مع  األخيرة  التقريرية  الهيئة  لتوصيات 

كل  على  واالنفتاح  والتقدمية،  اليسارية  املكونات 
يتقاطعون  الذين  املختلفة  الحقول  في  النشطاء 
التحضير  مــع  ــاملــوازاة  ب الفيدرالية  مــشــروع  مــع 
بطاقة  إصــدار  سيتم  ذلــك  أجــل  ومــن  لالنتخابات، 
املقتنعني  جميع  تــخــص  لــلــفــيــدرالــيــة  ــمــاء  ــت االن
بمشروعها، مع تحيني القانون األساسي للفيدرالية 
هيئاتها  هيكلة  وإعادة  املستجد  الوضع  على ضوء 
إشــراك  إرادة  تجسيد  مع  والتقريرية  التنفيذية 
في  التقدمية  والــفــعــالــيــات  الــيــســاريــة  املــكــونــات 

ديناميتها.
القانون  تحيني  في  الشروع  على  الحزبان  وأكد 
املستجد  الوضع  ضوء  على  للفيدرالية  األساسي 
مع  والتقريرية  التنفيذية  هيئاتها  هيكلة  وإعــادة 
تجسيد إرادة إشراك املكونات اليسارية والفعاليات 
معركة  خوض  وعزمهما  ديناميتها،  في  التقدمية 
ورمزه  اليسار  فيدرالية  تحالف  باسم  االنتخابات 
التنظيمية  املهام  جميع  واستكمال  »الــرســالــة«، 
بالهيئة  عليها  االتفاق  وتم  سبق  التي  والنضالية 

التنفيذية.
األعضاء  كل  إلى  رسالة  الحزبني  قيادة  ووجهت 
بـ»ضرورة االشتغال بنفس وحدوي في إطار هيئات 
الفيدرالية الوطنية واملحلية، بعد تحيينها، وضرورة 
والتقدمية  اليسارية  الفعاليات  كل  على  االنفتاح 

وعدم االلتفات لكل املحاوالت التي تستهدف تحوير 
املعركة األساسية التي نخوضها، والتي هي معركة 
معركة  واالستبداد،  الفساد  ومحاربة  الديمقراطية 
الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية، معركة األمل 

في املشروع املجتمعي لليسار املغربي«.

انقسام  داخلي
بحزب  الوحدوي«  »اليسار  تيار  قيادات  تعتزم 
االشتراكي املوحد، االنسحاب من الحزب االشتراكي 
اليسار،  بفيدرالية  التحاقها  عن  واإلعــالن  املوحد، 
األمينة  اتخذته  الــذي  للقرار  رفضهم  عن  تعبيرا 

العامة للحزب باالنسحاب من الفيدرالية.
مجاهد  محمد  رفاق  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
اليسار  فيدرالية  إلى  باالنضمام  قرارهم  اتخذوا 
الخالفات  اشتدت  بعدما  باألغلبية،  الديمقراطي 
منيب،  نبيلة  تــيــار  مــع  السياسي  املكتب  داخــل 
مبرزة  القرارات،  وفرض  الفروع  في  يتحكم  والذي 
أنهم قرروا االنشقاق عن الحزب االشتراكي املوحد 
اليسار  فيدرالية  داخــل  اليساري  التنوع  وتعزيز 
االستحقاقات  فــي  املشاركة  بغية  الديمقراطي، 
قدما  املضي  أو  »الرسالة«،  برمز  املقبلة  االنتخابية 

في االندماج.
الساسي  يقوده  الــذي  الوحدي«  »التيار  ويضم 
ومجاهد، أزيد من 120 عضوا ينتمون لفروع الحزب 
في الجهات واألقاليم، والتنظيمات املوازية له، مما 
سيؤدي بالحزب إلى فقدان كفاءات وازنة في العديد 

من املدن واألقاليم قبل موعد االنتخابات املقبلة.
التأسيسية،  ورقته  في  الوحدي«  »التيار  وأكــد 
على ضرورة تكوين تيار جديد داخل الحزب، جوابا 
االشتراكي  الحزب  في  قائمة  وأوضاع  مظاهر  على 
والهادئ  الجاد  الجماعي  العمل  أجل  ومن  املوحد، 
في  الحزب،  برصيد  األوضاع  هذه  تعصف  ال  حتى 

هذه املرحلة الدقيقة من تاريخه.
املوحد  االشتراكي  الحزب  داخل  الخالف  ويعود 
سياسية  ورقــة  حــول  الساسي،  وتيار  منيب  بني 
الثالثة  ــزاب  األحـ وتوحيد  االنــدمــاج  نحو  تسير 
بني  اشتد  الخالف  لكن  اليسار،  لفيدرالية  املكونة 
الخالف  جعل  مما  الساسي،  وأنصار  منيب  رفاق 
التي  الفيدرالية  مكونات  إلــى  ينتقل  والــصــراع 
الظروف  تفرضه  مشروع  الوحدة  مشروع  في  ترى 

السياسية واالنتخابات.
لألمينة  الداعمني  السياسي  املكتب  في  فأعضاء 
بها  جاء  التي  السياسية  األرضية  أن  يرون  العامة 
داخل  تناقش  أن  يجب  ومجاهد،  الساسي  رفــاق 
اإلعــالم،  مستوى  على  أو  خارجه  وليست  الحزب 
التيار  تحكم  في  منيب  مخاوف  زاد  الــذي  الشيء 
في  لــإســراع  عليه  والضغط  الحزب  في  الجديد 

مشروع اإلدماج مع األحزاب الحليفة األخرى.
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أي مصير ينتظر فيدرالية »الرسالة« ؟

فشل مشروع وحدة اليسار 
أزمـة أحـزاب الفيـدرالية تكـشف 

الرباط. األسبوع

عاشت فيدرالية اليسار الديمقراطي هزة 
أرضية داخلية أثرت على مكونات اليسار 
الذي يسعى للم الشمل، وبناء مشروع 

وحدوي إلعادة اليسار المغربي إلى 
سكته الصحيحة، حيث أن االنسحاب الذي 

قامت به قيادة حزب االشتراكي الموحد 
بشكل أحادي، خلقت نقاشا سياسيا 

داخليا ووطنيا حول مستقبل اليسار في 
المشهد السياسي، وطرحت تساؤالت 

كثيرة حول إمكانية تحالف أحزاب اليسار 
في حزب واحد.

وعلى إثر هذا المستجد، قرر حزبا 
المؤتمر الوطني االتحادي والطليعة 

الديمقراطي االشتراكي، االستمرار في 
التحالف وخوض االنتخابات المقبلة 

باسم فيدرالية اليسار ورمزه »الرسالة«، 
عقب االجتماع الذي جمع المكتبين 

السياسيين للحزبين بحضور األمينين 
العامين، عبد السالم العزيز وعلي 

بوطوالة، وذلك عقب انسحاب حزب 
االشتراكي الموحد من التحالف.

وجه كل من المؤتمر الوطني االتحادي والطليعة 
الديمقراطي االشتراكي، مراسلة إلى وزارة الداخلية، حول 

تشكيل تحالف انتخابي لخوض االنتخابات المقبلة يحمل اسم 
»تحالف فيدرالية اليسار«، حيث قرر الحزبان »وضع استراتيجية 
ومنهجية جديدة في تدبير الترشيحات المحلية والوطنية عبر 
لجن مشتركة، فيما يخص مسطرة وطريقة تزكية المرشحين، 

وأحدث الحزبان المكونان للتحالف، هيئات تنسيقية من 
بين مكونيهما على الصعيد المحلي واإلقليمي والجهوي 

والوطني، وأسندت لكل هيئة اختصاصاتها«.
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ظلت ليبيا مهمة بالنسبة للمغرب واملغرب مهم بالنسبة 
لها خالل مراحل عدة من تاريخ البلدين، ولطاملا كانت 

التغييرات السياسية يف ليبيا تشغل املغرب، وتنذر بأن 
تحوال عميقا سيحصل يف املنطقة.. فعلى سبيل املثال 

ال الحصر، بعد انقالب معمر القذايف ىلع آخر ملوك ليبيا، 
إدريس السنوسي، سنة 1969، كتب امللك الحسن الثاني 
مباشرة للرئيس األمريكي ليندون جونسون، رسالة سرية 

أخبره من خاللها بأن تحوال هاما وقع يف شمال إفريقيا 
سيقلب املنطقة رأسا ىلع عقب، وطلب منه التدخل 

للتصدي ألي تأثير لذلك قد يقع يف املغرب أو الجزائر، وبعد 
اتفاق وجدة سنة 1985 بين املغرب وليبيا، والذي مهد لصرح 

املغرب العربي، أقلق هذا االتفاق الواليات املتحدة األمريكية، 
وجعلها ال تنظر إليه بعين الرضى، وشغلها مدة من الزمن.

وتعتبر األزمة الليبية اليوم، واحدة من أهم القضايا املطروحة 
ىلع املستوى الدولي، ىلع اعتبار عدد الدول املتدخلة يف 
امللف، وكذلك نظرا لوجود صراعات بين عدة دول، إال أن حلول 
هذا امللف تتأرجح بين قلوب الليبيين املتجهة نحو املغرب، 

والتي ترى أن اململكة يف إمكانها إيجاد حل لألزمة يرضي 
األطراف الليبية، وبين اإلكراهات الدولية التي ترى ليبيا كعكة 

دبلوماسية، ال بد لكل قوة دولية أن تأخذ نصيبها منها.
غير أن بعض التعقيدات الدولية، ويف ظل فشل مؤتمر 

»برلين 2« لحل األزمة الليبية، قد تعصف باملقاربة األملانية 
للملف، وتجعل الرباط تسحب هذا امللف منها، وسنحاول 

يف هذا امللف إبراز مؤشرات سحب املغرب البساط من تحت 
أملانيا يف امللف الليبي.

فشل مؤتمر 
»برلين 2« في 

وضع خارطة طريق 
لألزمة الليبية

بأيام   »2 »برلني  مؤتمر  انعقاد  قبل 
إذاعــة  فــي  تحليلي  مقال  صــدر  قليلة، 
فيليه«  »دويتشه  الدولية  أملانيا  صوت 

ما  حــول   ،DW بـ  اختصارا  املعروفة 
مهام،  من  املشاركة  الــدول  وفود  ينتظر 
وقد جاء في التقرير أنه أمام املشاركني 
في  تتمثل  أولـــى  مهمة  املــؤتــمــر  ــي  ف
مساعدة الليبيني على تنظيم االنتخابات 
في موعدها املقرر بتاريخ 24 دجنبر من 
نفس السنة، وفقا التفاق الحوار الليبي 
الذي تم برعاية األمم املتحدة، وملف ثان 
األجنبية  القوات  بإخراج  يتعلق  شائك 

واملرتزقة.
هذه هي املهمة الظاهرة ألسباب انعقاد 
تدافع  وسبب  الخلفيات  أمــا  املؤتمر، 

للمشاركة  املعنية  وغير  املعنية  الــدول 
فيه، فهو ما جاء في ذات التقرير، عندما 
ذكر بالحرف أنه في حقائب وفود الدول 
أوراق أخرى  الليبية،  األزمة  املؤثرة في 
املفاوضات  طاولة  على  وضعها  تنتظر 
أمامها،  سالكة  الــطــريــق  تــبــدو  حــاملــا 
ويتعلق األمر بحصتها في خطط إعادة 
إعمار البلد بعد حوالي عقد من الفوضى.
وكما هو معلوم، فقد شاركت في املؤتمر 
 14 املاضي،  يونيو   23 يوم  انعقد  الذي 
دولة بعدما كان مقررا مشاركة 15 دولة 
املغربية،  اململكة  انسحبت  حيث  فقط، 
فيما شاركت الدول التالية: ليبيا وتركيا 

وروسيا  األمريكية  املتحدة  والــواليــات 
وأملانيا  وإيطاليا  وبريطانيا  والصني 
ــحــدة.. كما  ــت وســويــســرا واملــمــلــكــة امل
حضرت كل من تونس والجزائر ومصر 

واإلمارات العربية املتحدة. 
هي:  دولية  منظمات  أربــع  وشاركت 
األطلسي  شمال  حلف  املتحدة،  ــم  األم
وجامعة  اإلفريقي  االتــحــاد  »الــنــاتــو«، 
الدول العربية، وتغيب عن املؤتمر وزيرا 
خارجية كل من الصني وروسيا، وحضر 
ممثالن عنهما فقط، وكانت هذه هي املرة 

األولى التي تشارك فيها الحكومة 
الليبية في فعاليات مؤتمر برلني.

الوفد الليبي في مؤتمر الصخيرات

هل يسحب المغرب البساط
مـن تحـت ألمانـيا في الملـف الليـبي ؟

بعد فشل مؤتمر »برلين 2«
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وبعد أن أنهى املؤتمر أشغاله، تناولت 
نتائجه العديد من املحطات الدولية، إال أن 
أغلب التقييمات من طرف الخبراء، صبت 
برلني  مؤتمر  أن  وهو  واحــد،  جانب  في 
الثاني فشل فشال ذريعا في الدفع بامللف 

إلى األمام.
ــادرة حــول  ــصـ ــت الــتــعــلــيــقــات الـ ــان ك
نقطة  على  تؤكد   »2 »بــرلــني  خــالصــات 
واحدة، وهي أن املؤتمر أكد على ضرورة 
خروج املرتزقة، دون توضيح ماذا يقصد 
بهم، هل يتعلق األمر بقوات شركة »فاغنر« 
الروسية، أم القوات التركية؟ بينما اكتفى 
إلخراجها  فقط  بالدعوة  الختامي  البيان 
دون وضع جدول زمني أو حلول عملية، 
على  العربي«  »القدس  جريدة  علقت  وقد 
للمؤتمر،  الختامية  والتوصيات  النتائج 
دعمه  أعلن   2 برلني  ))مؤتمر  أن  وكتبت 
للحكومة الليبية دون ردع الجنرال خليفة 
قليلة  أيــام  قبل  بتحرك  قام  الــذي  حفتر، 
استعداده  عــدم  منه  يفهم  املؤتمر،  من 

لالنخراط في العملية السياسية((.
ونتائج  خــالصــات  انتقاد  يقتصر  لــم 
وسائل  مختلف  عبر   »2 »برلني  اجتماع 
اإلعالم فقط، بل انطلق النقد حتى من طرف 
بعد  فمباشرة  ليبيني،  سياسيني  فاعلني 
استضافت شبكة  املؤتمر،  أشغال  انتهاء 
»الجزيرة« القطرية عضو املجلس األعلى 
للدولة في ليبيا، منصور الحصادي، هذا 
لم   2 برلني  ))مؤتمر  بأن  صرح  األخير 
))اإلشكالية  أن  وأوضح  بجديد((،  يأت 
دعم  في  الدولي  املجتمع  جدية  في  تكمن 
البلد،  في  السياسية  والعملية  االستقرار 
أرض  على  تنفيذها  على  واملــســاعــدة 

الواقع((.
))الحديث  أن  ذاتــه،  املتحدث  وأضــاف 
عن خروج كافة القوات األجنبية واملرتزقة 
التفريق  مــع  يتم،  أن  يجب  ليبيا،  مــن 
وفقا  جــاءت  التي  األجنبية  القوات  بني 
التركية،  كالقوات  الحكومة،  مع  التفاقات 
وبني قوات املرتزقة التي ُأدخلت إلى ليبيا 
لقتال الحكومة، وقد تمردت اليوم على من 

جلبها((.
ــد الــبــاحــث املــخــتــص في  ــدوره، أكـ ــ بـ
لشبكة  الجويني،  بشير  الليبي،  الشأن 
يركز  الدولي  ))املجتمع  أن  »الجزيرة«، 
في ليبيا على خروج املرتزقة فقط ويغفل 
باقي الجوانب((، واصفا ذلك بـ»منهجية 
إلهاء«، ألن املشكلة في ليبيا ال تكمن في 
توفير  عــدم  في  أيضا  بل  فقط،  املرتزقة 
القاعدة الدستورية لالنتخابات والخدمات 

األساسية وغياب املصالحة الوطنية.
طرحت  التي  الليبية  املــبــادرة  وحــول 
عن  تبتعد  لم  والتي  برلني،  مؤتمر  في 
األعلى  املجلس  عضو  اعتبر  مخرجاته، 
بجديد،  تأت  ))لم  أنها  ليبيا،  في  للدولة 
في  ملا  خالصة  عن  عبارة  جــاءت  وإنما 
ودعا   ،))2 برلني  مؤتمر  مخرجات  ثنايا 
املجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوحدة 
الوطنية في تحقيق وحدة واستقرار ليبيا، 
والتهيئة  املرتزقة،  إخــراج  على  والعمل 
لالنتخابات لتكون أرضية تحقق تطلعات 

الشعب الليبي.
من جهته، أكد الجويني، أن الحديث عن 
الليبية  الحكومة  بسط  قبل  االنتخابات 
هو  الليبي،  التراب  على  سيطرتها  كامل 
الترشح  على  القدرة  ألن  مستحيل،  أمر 
على  القدرة  عن  ناهيك  متاحة،  تكون  لن 
عنه  ينتج  لن  الذي  األمر  وهو  االقتراع، 
قد  بل  الليبيني،  تطلعات  كل  يمثل  برملان 
نفسه  الوقت  في  مشددا  االنقسام،  يعزز 
من  االنتخابات،  تجري  أن  ضــرورة  على 
على  ولكن  االنتقالية،  املرحلة  إنهاء  أجل 

أسس واضحة.

من جانبها، أكدت الباحثة املختصة في 
فاسانوتي،  فيديريكا  الليبية،  الشؤون 
في  املــرة  هــذه  جــادة  الدولية  اإلرادة  أن 
يجب  لكن  ليبيا،  مــن  املــرتــزقــة  ــراج  إخـ
تنفيذ كل البنود التي اتفق عليها بشكل 
بالدستور،  يتعلق  فيما  متواز، خصوصا 
الخدمات  لالنتخابات، وتوفير  والتجهيز 
الصعب  فمن  لذلك،  البالد،  في  األساسية 
إجراء انتخابات ليبية في ظل بقاء قوات 

املرتزقة داخل البالد.
قدمتها  نظر  وجهة  مجرد  هذه  تكن  لم 
محددة،  لفئة  القطرية  »الجزيرة«  شبكة 
بل إن العديد من املنابر اإلعالمية العربية 
ومن  بالفشل،  املؤتمر  هــذا  على  حكمت 
التي  األوســط«  »الشرق  جريدة  ضمنها 
كتب على أعمدتها الباحث الليبي جبريل 
وكالكيت  »ليبيا  بعنوان:  مقاال  العبيدي 
))مؤتمر  أن  خالله  من  اعتبر   ،»2 برلني 
برلني  من  حاال  أفضل  يكون  لن   2 برلني 
1... كالم مضروب في كالم من دون إيجاد 

والقوات  املرتزقة  إلخراج  واضحة  آليات 
ــام  أم تــركــيــا  ــي ظــل تعنت  ف األجــنــبــيــة 
وبــال ضغط واضــح وملموس  اآلخــريــن، 
يدفعها للخروج من ليبيا، خصوصا وأن 
األجنبية،  والقوات  املرتزقة  إخراج  أزمة 

هي أزمة دولية وليست ليبية((.
))جعجعة  أن  اعتبر  نفسه،  الباحث 
إخراج  في  طحينا  لها  نرى  لن   2 برلني 
وبالتالي،  األجنبية،  والــقــوات  املرتزقة 
ولربما   ..3 برلني  انتظار  فــي  سنكون 
برلني 5 من دون خروج املرتزقة، وخاصة 
التركية، في ظل تراٍخ دولي للضغط على 
تركيا، الطرف العابث الرئيسي في الدولة 

الليبية((.
وتابع نفس املتحدث كالمه قائال: ))ما 
بني برلني 1 وبرلني 2، بدا املجتمع الدولي 
عاجزا عن إخراج 20 ألف مرتزق أجنبي 
من ليبيا.. مؤتمر برلني 2 لن يقدم أي حل 
جديد أو واضح لألزمة الليبية مختلف عن 
واضح  غياب  في ظل  1، خصوصا  برلني 
ألي آليات وجدول زمني إلخراج املرتزقة.. 

وهذا يعد من أبرز عوامل الفشل((.
في  املجتمعني  أن  ذاته  الكاتب  واعتبر 
األطــراف  جميع  استبعدوا   »1 »بــرلــني 
دعوة  تمت   »2 »برلني  في  بينما  الليبية، 
مهمة  ــراف  أط وتغييب  األطـــراف  بعض 
برلني  في  املجتمعني  أن  يعني  ما  أخرى، 

بشكل  الليبي  املشهد  يقرأون  ــوا  زال ما 
مجتزئ بدون استكمال املشهد، وبالتالي، 
سيكون   »2 »برلني  عن  سينتج  ما  فــإن 

منقوصا ويشبه الرؤية بعني عوراء.
مقاله  العبيدي  جبريل  الباحث  وختم 
بالتالي: ))أما »برلني 2« أو حتى »برلني 
وال  املرتزقة  إخــراج  من  يتمكن  فلن   ،»5
بمجرد  ليبيا  فــي  االســتــقــرار  استعادة 
»الحث«  على  تقتصر  مفرداتها  بيانات 
عن  و»التعبير  و»الــقــلــق«  و»املــطــالــبــة« 
على  حقيقي  ضغط  ممارسة  بال  الدعم« 

املخربني والعابثني في مصير ليبيا((.

مؤشرات دور 
مغربي قادم في 

الملف الليبي

املشاركة  بعدم  املغرب  قــرار  كــان  هل 
خالفات  بسبب   ،»2 »برلني  مؤتمر  في 
في  تسببت  التي  أملانيا  مع  شخصية 
أزمة دبلوماسية عميقة بني البلدين، منذ 
كان  أنه  أم  املاضي،  مــارس  شهر  بداية 
في علم اململكة املغربية أن مؤتمر برلني 
أهل  وأن  خاصة  ذريعا،  فشال  سيفشل 
بزيارات  قاموا  ليبيا  في  والعقد  الحل 

مكوكية للمملكة قبل انعقاد املؤتمر؟
مجلس  رئــيــس  ــارة  زيـ مــن  يفهم  هــل 
يوم  بعد  صالح،  عقيلة  الليبي،  النواب 
واحد من مؤتمر »برلني 2« إلى املغرب، 
وتصريح وزير الخارجية املغربي ناصر 
الذي  الصحافي  املؤتمر  خالل  بوريطة 
جمعهما بمقر وزارة الخارجية املغربية، 
))ال يوجد حل في برلني  الذي قال فيه: 
إلى  الفتا  إفريقيا((،  شمال  في  ملشكلة 
ال  التي  ))الــحــلــول  أن  تؤكد  ــالده  ب أن 
تنطلق من الواقع الليبي، ومما ال يريده 
أن  موضحا  تــنــجــح((،  لــن  الليبيون، 

))أهل مكة أدرى بشعابها((.. هل يفهم 
أن هذه اإلشارة توحي بأن املغرب يريد 
أن يلعب دورا أكبر في القضية الليبية؟ 
وهل يوحي ذلك بأن املغرب بعث رسالة 
مباشرة إلى أنه يريد أن يسحب البساط 

من تحت أملانيا؟
الخارجية  وزيـــر  أن  واضــحــا  يظهر 
فائقة،  بعناية  كلماته  اختار  املغربي 
جعلت منها رسالة واضحة، عندما صرح 
خالل رده عن سؤال حول أسباب غياب 
الرباط عن مؤتمر »برلني 2«، رغم توجيه 
الدعوة إليها من قبل الخارجية األملانية، 
دبلوماسية،  كعكة  ليست  ))ليبيا  أن 
إلى  مشيرا  شعب((،  معاناة  هي  وإنما 
الليبية  األزمــة  في  انخرط  ))املغرب  أن 
مؤتمرات  أي  وجــود  قبل  البداية  منذ 
وأمن  استقرار  هو  يهمه  ما  وأن  دولية، 
انتقاد  في  دوره((  يغير  ال  وأنه  ليبيا، 
املشاركة  الــدول  تعاطي  لطريقة  واضح 
ليبيا  أن  اعتبار  على  الليبي،  امللف  مع 
من  دولــة  لكل  دبلوماسية،  كعكة  مجرد 
الدول املشاركة نصيب اقتصادي، سواء 
تعلق األمر ببعض االمتيازات في إعادة 
األمر  أو بدور سياسي كما هو  اإلعمار، 
على  تماما  تحرص  التي  ملصر  بالنسبة 
عدم صعود تيار »اإلخوان املسلمني« في 

أي انتخابات كانت.

لم تكن هذه مجرد وجهة 
نظر قدمتها شبكة 

»الجزيرة« القطرية لفئة 
محددة، بل إن العديد من 
المنابر اإلعالمية العربية 

حكمت على هذا المؤتمر 
بالفشل، ومن ضمنها 

جريدة »الشرق األوسط« 
التي كتب على أعمدتها 

الباحث الليبي جبريل 
العبيدي مقاال بعنوان: 

»ليبيا وكالكيت برلين 2«، 
اعتبر من خالله أن ))مؤتمر 

برلين 2 لن يكون أفضل 
حاال من برلين 1... كالم 

مضروب في كالم من دون 
إيجاد آليات واضحة إلخراج 
المرتزقة والقوات األجنبية 
في ظل تعنت تركيا أمام 
اآلخرين، وبال ضغط واضح 
وملموس يدفعها للخروج 

من ليبيا، خصوصا وأن أزمة 
إخراج المرتزقة والقوات 

األجنبية، هي أزمة دولية 
وليست ليبية((

مؤتمر »برلين 2« 
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وقد استمرت الدبلوماسية املغربية في 
بعث اإلشارات القوية ألملانيا ومقاربتها 
للملف الليبي، عندما أوضح بوريطة في 
كانت  التي  األسباب  عن  الكشف  محطة 
وراء غياب الرباط عن مؤتمر »برلني 2«، 
النسخة  من  له موقف  كان  ))املغرب  أن 
ــى مــن املــؤتــمــر عــلــى اعــتــبــار أن  ــ األول
كانت  البداية  في  اعتمدت  التي  املقاربة 
املجهود  مع  بالده  أن  مؤكدا  خاطئة((، 
األممي، وأنها تشتغل في إطار املجهود 
الذي يقوم به وسيط األمم املتحدة لحل 
األزمة في ليبيا، وأن دوره هو االستماع 

لليبيني ويقوم بما يرونه مناسبا.
ثمن  الصحفي،  املؤتمر  نفس  وخــالل 
دور  الليبي،  ــواب  ــن ال مجلس  رئــيــس 
معتبرا  الليبية،  األزمــة  حل  في  املغرب 
إياه داعما حقيقيا لرغبة الشعب الليبي 
عقيلة  وقـــال  االنــتــخــابــات،  تنظيم  فــي 
دور  على  كثيرا  نعول  ))نحن  صالح: 
يدعم  بأن  الدولية  مكانته  وعلى  املغرب 
))الحل  بــأن  ــد  وأك الليبي((،  الشعب 
أي  دون  منه  املباشرة  االنتخابات  هو 
محاوالت أخرى((، وأضاف: ))نؤكد أن 
املغرب معنا على الدوام يحضر املؤتمرات 
)في إشارة إلى مؤتمر برلني 2( أو يغيب 
ألهلنا  نؤكد  لكننا  تعنيه،  ألسباب  عنها 
تحت  املغربية  الحكومة  أن  املغرب،  في 
رعاية جاللة امللك، هي في صف الليبيني، 
على  كثيرا  ونعول  معنا،  تواصل  وعلى 
وأن  القادمة،  املرحلة  في  اململكة  دعــم 
وتحت  موعدها  في  االنتخابات  تكون 
وشفافة..  نزيهة  املتحدة،  األمم  إشراف 
اختيار  من  الليبي  الشعب  يتمكن  حتى 

من يحكمه((.

هل يحل المغرب 
المشاكل التي عجز 

عن حلها مؤتمر 
»برلين 2«؟

بعد أيام قليلة من زيارة رئيس البرملان 
الحكومة  رئيس  قــام  للمغرب،  الليبي 
بزيارة  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية، 
إلى اململكة، كشف موقع »عربي بوست« 
يوم 29 يونيو املنصرم، عن أسباب هذه 

الزيارة. 
ليبية،  دبلوماسية  مصادر  على  فبناء 
ذكر املوقع أنه خالل زيارة رئيس الوزراء 
الدبيبة، إلى املغرب، فتحت أربع ملفات 
للقفز على األزمة الليبية، وهي التسريع 
الجيش،  وتوحيد  دستوري،  باستفتاء 
وتوزيع  األجنبية،  املليشيات  وطــرد 

املناصب السيادية.

الــدســتــور،  مــن  املــوقــف  فبخصوص 
املغربي  الجانب  تناوله  ملف  أول  وهو 
ونظيره الليبي، فقد أكدت نفس املصادر، 
برملان طبرق  أن  في  تكمن  اإلشكالية  أن 
يضغطون  حفتر،  خليفة  ــجــنــرال  وال
تنفيذ  على  االستفتاء  تأجيل  أجل  من 
فريق  يشدد  بينما  السياسي،  االتفاق 
املشري،  خالد  بقيادة  الرئاسة  مجلس 
الدستور  على  التصويت  ضــرورة  على 
وهيكلة  االنتخابات،  إلى  االنتقال  قبل 
مؤسسات الحكم في ليبيا، وهذه النقطة 
تعتبر أكبر معرقل للتسوية بني جانبي 

الصراع.
ــة تــوحــيــد  ــا يــتــعــلــق بــمــســأل ــم ــي وف
الوطنية  الوحدة  حكومة  فإن  الجيش، 
قوات  حفتر  ميليشيات  اعتبار  ترفض 
برملان  عبر  بينما يضغط حفتر  شرعية، 
أجل  مــن  اإلقليميني،  وحلفائه  طبرق 
وإدماج  الجيش،  توحيد  عملية  تسريع 

امليليشيات املوالية له ضمنه.
أنــه ال توجد  املــصــادر،  وأفـــادت ذات 
حكومة  تراجع  إمكانية  على  مؤشرات 
الوحدة الوطنية عن هذه القضية، فعبد 
مع  التعامل  يرفض  الدبيبة  الحميد 
ميليشيات حفتر، وهذه قضية تزيد من 
تعقيد األزمة بالنظر ملا يملكه حفتر من 

دعم مصري - إماراتي باألساس.
بني  فتحه  تم  الــذي  الثالث  امللف  أما 

الدبيبة  ــارة  زيـ خــالل  بــوريــطــة  نــاصــر 
امليليشيات  طرد  في  تمثل  فقد  للمغرب، 

األجنبية واملسلحني األجانب من ليبيا.
النقطة  أن  ذاتها،  املصادر  وتوقعت 
املناصب  توزيع  بملف  تتعلق  الرابعة 
األزمة  عناوين  آخر  باعتباره  السيادية، 
الليبية، ورغم التعثر الذي يعتري تعيني 
العام  النائب  أو  املركزي  للبنك  محافظ 
وغيره، فإنه يمكن تجاوزه فور الوصول 
إلى تفاهمات في امللفات الثالث األخرى.
بها  قام  التي  الزيارات  خالل  من  يتضح 
 »2 »برلني  املسؤولون الليبيون بعد مؤتمر 
إلى الرباط، ووزن امللفات التي طرحت خالل 
الليبية  األزمة  أن  )يتضح(  الزيارات،  هذه 
من املمكن أنها تقوم على قاعدة برلني إلثارة 
الرباط  قاعدة  وعلى  الليبيني،  بني  املشاكل 

لحلها.
أن  بوست«،  »عربي  مصادر  واعتبرت 
الرباط،  على  الليبيني  املسؤولني  توافد 
التي  التقليدية  األدوار  إطــار  في  يأتي 
وجهات  تقريب  أجل  من  الرباط  تلعبها 
الليبيني،  لــأشــقــاء  بالنسبة  الــنــظــر 
املغرب  أن  ذاتــهــا،  املــصــادر  وأضــافــت 
أشقائه  تجاه  مسؤولياته  من  انطالقا 
بـ»اتفاق الصخيرات«،  في ليبيا، مطوق 
الذي شكل أرضية لـ»اتفاق جنيف«، لذلك 
فهو يعمل جاهدا على تذويب الخالفات 
وبدعم  املتنازعة،  الليبية  األطــراف  بني 

أجل  من  بينهم  فيما  لالتفاق  الليبيني 
إنهاء األزمة.

وسجلت نفس املصادر، أن زيارة قائد 
برملان  رئيس  وبعده  الليبي،  الجيش 
طبرق، ثم زيارة رئيس حكومة الوحدة، 
الــدور  بها  يحظى  التي  القيمة  يعكس 
األزمة  فرقاء  لدى  املغربي  الدبلوماسي 

الليبية.

هل تساعد 
أمريكا على سحب 
الملف الليبي من 

ألمانيا وتسلمه 
للمغرب؟

وتوقع   »2 »بــرلــني  مؤتمر  فشل  بــني 
لأزمة  يمكن وجود حل  ال  بأنه  البعض 
في  املعتمدة  املقاربة  ظل  في  الليبية 
الـــدور  يــأتــي  و2،   1 بــرلــني  مــؤتــمــري 
األمريكي الجديد في امللف الليبي، الذي 
جو  الجديد  األمريكي  الرئيس  مع  ظهر 
أكثر  بايدن، حيث بدأ االنخراط املباشر 

وضوحا.
إدارة  فيه  تبنت  الـــذي  الــوقــت  ففي 
دونالد ترامب مقاربة القيادة من الخلف، 
وغض  األخضر  الضوء  تركيا  منح  عبر 
بهدف  ليبيا،  في  تحركاتها  عن  الطرف 
جو  إدارة  فإن  الروسي،  الــدور  موازنة 
بايدن تسعى إلى دعم املرحلة االنتقالية، 
واستكمال االستحقاق السياسي الليبي، 
ظل  في  األمريكية  الخطوة  هذه  وتأتي 
روسيا  بني  واضحا  بدا  الذي  التنافس 
وأمريكا من جديد، حيث تتخوف أمريكا 
من تغلغل الدب الروسي أكثر في ليبيا، 
خاصة وأن روسيا تبحث عن موطئ قدم 

جديدة في شمال إفريقيا.
في  أمــريــكــا  حليف  املــغــرب  ويعتبر 
املنطقة.. فهل تساعد أمريكا على سحب 
البساط من تحت أملانيا في امللف الليبي 
خوفا من ظهور تعقيدات جديدة، وتسلمه 

للمغرب ؟

استمرت الدبلوماسية المغربية في بعث اإلشارات القوية أللمانيا 
ومقاربتها للملف الليبي، عندما أوضح بوريطة في محطة الكشف عن 

األسباب التي كانت وراء غياب الرباط عن مؤتمر »برلين 2«، أن ))المغرب كان 
له موقف من النسخة األولى من المؤتمر على اعتبار أن المقاربة التي 

اعتمدت في البداية كانت خاطئة((، مؤكدا أن بالده مع المجهود األممي، 
وأنها تشتغل في إطار المجهود الذي يقوم به وسيط األمم المتحدة لحل 

األزمة في ليبيا، وأن دوره هو االستماع لليبيين ويقوم بما يرونه مناسبا.

بوريطة في استقبال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة
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كواليس صحراوية
العدد: 1568 من 8 إلى 14 يوليوز 2021

الخطاط يتحدى مجلس جماعة الداخلة
آل بوعيدة في دورة 

للمجلس الجماعي قبل 
المواجهة

كلميم. األسبوع
 
 

من األذكى من اآلخر، دبلوماسية امباركة بوعيدة 
ابن  فلسفة  أم  وادنون،  كلميم  جهة  مجلس  رئيسة 
عمها الدكتور عبد الرحيم بوعيدة الرئيس السابق 
لنفس املجلس، اللذان قطعا خيط الوصال والقرابة 
والدم، خالل فترة ساخنة ومكهربة، زادت من تعميق 
اعتبر  الذي  الرحيم  لعبد  بالنسبة  خاصة  الجراح، 
نفسه ضحية مؤامرة أسقطته من رئاسة الجهة في 
فعال  انتصر  الذي  بالفقيه،  الوهاب  عبد  مواجهة 

بانتخاب امباركة لرئاسة جهة كلميم وادنون.
ولم يكن الرأي العام مدركا بأن السياسة ال وجه 
وهما  الرحيم  وعبد  ملباركة  صورة  أثبتت  فقد  لها، 
»وهلل يلعن  في ابتسامة األمل بطي صفحة املاضي 
الشيطان« واستشراف املستقبل بكل روح رياضية.. 
الجهة  مجلس  عمر  في  دورة  آخــر  معالم  هي  تلك 
بني  العقد  البرنامج/  أبعاد  ناقش  الــذي  الحالي 
يخلقه  أن  يمكن  وما  والدولة،  نون  واد  كلميم  جهة 
بلغ  التي  البطالة  من  والتخفيف  الشغل،  فرص  من 
حسب   ،2020 سنة  خــالل  املــائــة  فــي   22 معدلها 

املندوبية السامية للتخطيط بجهة كلميم وادنون.
 5 دورة  في  عليه  املصادقة  تمت  الذي  البرنامج 
يوليوز 2021 باإلجماع، يهم عدة مجاالت استثمارية 
من  وازن  عدد  بدعم  وحظي  االقتصادي  امليدان  في 
االستثمار  سياسات  تنسيق  إلى  يطمح  الشركاء، 
الفرص  يستحضر  اقتصادي  نموذج  وفق  بالجهة 
خالل  من  الجهة،  عليها  تتوفر  التي  واإلمكانات 
الداعمة  الوزارات واملؤسسات  التعاون بني مختلف 
مؤسسات  بني  التنسيق  تقوية  عن  للبرنامج، فضال 
بني  املطلوب  التكافؤ  لتحقيق  املختلفة  التكوين 

عرض املهارات والطلب بسوق الشغل املحلية.

»أنا ال أكذب وهذه هي رسالتي لرئيس مجلس الداخلة«

العيون. األسبوع 
 
 

مرة أخرى يثبت فوزي لقجع، دعمه 
العيون،  بمدينة  للرياضة  ومتابعته 

احتضان  شرف  جديد  من  منحها  التي 
التي  العرش  لكأس  النهائية  املباراة 
جـــرت بــالــقــاعــة املــغــطــاة »الـــحـــزام«، 
على  املحمدية  لشباب  الفوز  ومنحت 
كل  أشــرف  حيث  أكادير،  صقر  حساب 
الجهة،  والي  بيكرات،  السالم  عبد  من 
مجلس  رئــيــس  الرشيد  ــد  ول وحــمــدي 

الجهة، على تسليم كأس العرش للفريق 
الفائز.

وقد تم بنفس املناسبة، التوقيع على 
العصبة  بني  وتعاون  شراكة  اتفاقية 
الجهوية العيون الساقية الحمراء لكرة 
سيراكيوز  كلوب  أتليتيك  ونادي  القدم 
كل  وقعها  والتي  أمريكا،  من  نيويورك 

العصبة  رئيس  بنعويس  الحسني  من 
بلحسني  وسمير  القدم،  لكرة  الجهوية 
رئــيــس كــلــوب ســيــراكــيــوز نــيــويــورك، 
وتهدف إلى التكوين والتأطير الرياضي 
واملساهمة  البشرية  باملوارد  والعناية 
في اإلشعاع الجهوي لجهة العيون من 
خالل فتح أكاديمية بمواصفات أمريكية 

والــدراســي  الرياضي  بالجانب  تهتم 
برنامج  في  اإلنجليزية  اللغة  وتدريس 
الخبرات  وتــبــادل  وريــاضــة«  ــة  »دراسـ
املدربني  تكوين  مجال  في  والتجارب 
بني  الزيارات  وتبادل  التقنية،  واألطــر 
الفرق والدفاع عن القضايا الوطنية من 

خالل االنفتاح على املحيط األمريكي.

تحركات رياضية تنعش القطاع بمدينة العيون

عبد اهلل جداد. الداخلة 
 
 

ينجا،  الخطـاط  الداخلة،  جهة  رئيس  واجــه 
وهــذه  ــذب  أك ال  ــا  »أن بقوله:  املعارضة  أصـــوات 
الداخلة  جماعة  مجلس  لرئيس  رسالتي  هــي 
الجهة،  مع  تعاون  أي  رفض  والــذي  الحضرية«، 

ومخافة أن يتحول النقاش من دورة مجلس 
الجهة إلى ما يهم جماعة الداخلة.

وأضـــاف الــخــطــاط، أنــه ال شأن 
الرئيس  وطالب  بالجماعة،  للجهة 
إلى  نقاشهم  بتحويل  املتدخلني، 
كل  تملك  الــتــي  املعنية  الجهة 
وأدلى  تديره،  فيما  الصالحيات 
التي وجهها  الرسالة  من  بنسخة 

للجماعة  املاضي  مارس  شهر 
الترابية للداخلة.

املصادقة  وتمت 
ــة  ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ــاألغ ــ ب
على  وباإلجماع 
ــدول  ــ نـــقـــط جـ
األعــــــــمــــــــال 

ــة  ــاصــ ــخــ ــ ال

بدورة يوليوز العادية ملجلس جهة الداخلة وادي 
الذهب، ومن أهمها املصادقة على اتفاقية شراكة 
كهربائي  مركز  إنشاء  مشروع  بتمويل  متعلقة 
40، للربط بالشبكة  60/22 بالنقطة الكيلومترية 
 225 قدرها  إجمالية  بكلفة  الكهربائية  الوطنية 
على مشروع  والتصويت  والدراسة  درهم،  مليون 
ربط  مــشــروع  بتمويل  متعلقة  شــراكــة  اتفاقية 
النقطة الحدودية »الكركرات« بالشبكة الكهربائية 
بـ»الكركرات«  التوزيع  لبئر كندوز، وإنشاء شبكة 
واتفاقية  كندوز،  لبئر  الحرارية  املحطة  وتقوية 
معهد  إحداث  أجل  من  والتعاون  للشراكة  إطار 
في  املتخصصني  والتقنيني  التقنيني  لتكوين 
الداخلة،  في  والجيولوجيا  املعادن  مجال 
املنطقة  لتجهيز  الثاني  الشطر  وإنجاز 

ــة  ــيـ ــرفـ ــحـ بمركز الـ والخدماتية 
واتفاقية  كندوز،  بئر 
املصالح  جمعية  مع 
للقوات  االجتماعية 
واتفاقية  املساعدة 
للمساهمة  ــة  شــراك
في بناء مسجد الحي 
الحسني بالداخلة.

ومــــــــــن بـــني 
أهـــم املــشــاريــع 
الــريــاضــيــة، تم 
على  التصويت 

امللعب  بإحداث  تتعلق  شراكة  اتفاقية  مشروع 
مليون   261 تقارب  بميزانية  القدم  لكرة  الكبير 
محمد  مركب  بعد  نوعه  من  األكبر  وهو  درهــم، 
الخامس واألمير موالي عبد هلل، سيكون جاهزا 
خالل سنة 2024، كما تم االتفاق على تخصيص 
دعم بمبلغ يفوق 5 ماليني درهم سنويا واتفاقية 
للكايت  املغربية  والجمعية  الجهة  بني  شراكة 
سورف، ومنحت الجهة اهتمامها من أجل حماية 
التنوع البيولوجي بجهة الداخلة وادي الذهب.

والتصويت  بــالــدراســة  الـــدورة  واختتمت 
من  األول  الجزء  ضمن  تحويل اعتمادات  على 
في  اعتمادات  برمجة  إعــادة  وعلى  امليزانية، 
ترخيص  وفتح  امليزانية  مــن  الثاني  الــجــزء 
بدراسة  متعلق  برنامج  عقد  لتنفيذ  برنامج 
التطهير  محطة  واســتــغــالل  وتجهيز  وبــنــاء 
ترخيص  وتعديل  الصناعية  للمياه  السائل 
مع  الشراكة  اتفاقية  بتنفيذ  متعلق  برنامج 
الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزارة 

واألخضر وعلى تفويت دار الصانعة.
دورة يوليوز األخيرة من عمر املجلس الجهوي 
كل  الخطاط  ينجا  خاللها  استعرض  الحالي، 
ويبقى  واألرقــام،  بالصور  واألوراش  املنجزات 
حدث عقد الدورة العادية لشهر مارس في نقطة 
يحسب  تاريخيا  مشهدا  »الكركرات«،  العبور 
ووعيها  تسييرها  في  فريدة  تعتبر  التي  للجهة 

واندماجها ضمن مختلف البرامج واملشاريع. الخطاط

األحزاب تطلق سباق السرعة النهائية قبل االستحقاقات االنتخابية في الصحراء

العيون. األسبوع
 
 

تـــتـــواصـــل تـــحـــركـــات األحـــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــصـــحـــراء قــبــل 
سبق  وكــمــا  املقبلة،  االستحقاقات 
بعضها،  إلى  »األسبوع«  أشــارت  أن 
في  الحر  املغربي  الحزب  أخبر  فقد 
العيون  جهة  لوالي  موجهة  رسالة 
أحمد  تعيني  عن  الحمراء،  الساقية 
الحزب  باسم  جهوي  كمسؤول  أبتان 
الساقية  العيون  جهة  فــي  املغربي 
النيابة  الحمراء، وهو املخول له حق 
الدوائر  بتزكية  والقيام  الحزب  باسم 

املحلية بالجهة في انتخابات مجالس 
ومجالس  واملــقــاطــعــات  الــجــمــاعــات 
الجهات املزمع تنظيمها يوم األربعاء 
االنتخابات  وكذلك  القادم،  شتنبر   8
والصناعة  التجارة  بغرف  الخاصة 
التقليدية  الصناعة  والخدمات وغرف 
وانتخاب  الــبــحــري،  الصيد  وغــرف 
مــجــالــس الــجــمــاعــات واملــقــاطــعــات 
شتنبر   21 الــثــالثــاء  ــوم  ي املنعقدة 
رمز  ــد«  »األسـ بشعار  وذلــك   ،2021

الحزب املغربي الحر.
املنسق  أعلن  السياق،  نفس  وفي 
الجهوي لحزب الخضر املغربي بجهة 
باب  فتح  عن  الذهب،  وادي  الداخلة 
االنتخـابية  لالستحقاقات  الترشيح 
املقبلة، في وجه مناضلي ومناضالت 

الحزب، ابتداء من اإلثنني 05 يوليوز 
يوليوز   12 اإلثنني  يــوم  غاية  ــى  وإل
2021، وهي مبادرة تزكي انفتاح هذا 
وصاية  وبدون  الشباب  على  الحزب 

من الشخصيات النافذة.
للعيون  الجهوية  الكتابة  وأقدمت 
تزكية  على  والتنمية،  العدالة  لحزب 
لالئحة  وكيال  عماري  فاضل  محمد 
الترابية  بالجماعة  »الــبــيــجــيــدي« 
وكيال  العينني  ماء  وعبيد  السمارة، 
لالئحة بلدية طانطان، فيما لم تكشف 
ذات املصادر عن املرشحني املحتملني 
مما  وبوجدور،  وطرفاية  العيون  في 
من  حيرة  في  يوجد  الحزب  أن  يؤكد 

أمره في اختيار مرشحيه.
حزب  أن  قاطع  بشكل  تأكد  ــد  وق

مسطرة  اعتمد  والتنمية  الــعــدالــة 
االنتخابات  من  بكل  خاصة  واحــدة 
والجماعية،  والجهوية  التشريعية 
واختصاصات  تكوين  دمج  تم  حيث 
لجن الترشيح وهيئات التزكية، وذلك 
استحضارا لتزامن تنظيم االنتخابات 
في  والجماعية  والجهوية  التشريعية 

يوم واحد.
ــني  ــ وبـــالـــداخـــلـــة، أشــــــرف األم
الديمقراطية  الحركة  لحزب  الــعــام 
االجتماعية، على تدشني وافتتاح مقر 
الحزب تحت اسم الراحل »محمد ملني 
العام  األمــني  وأبــرز  هلل«،  حرمة  ولد 
للفقيد  الكبرى  األهمية  الحزب،  لذات 
كعضو  ودوره  روحــه  واستحضار 

للمكتب السياسي ومواقفه الوطنية.

سابقة.. موظفون ينالون شهادات عليا في اإلدارة

العيون. األسبوع
 
 

في سابقة هي األولى من نوعها، تخرج 
الساقية  العيون  جهة  موظفي  مــن  عــدد 
بعد  للعيون،  اإلقليمي  واملجلس  الحمراء 
والتدريس  التكوين  مــن  ســنــوات  خمس 
اإلدارة  فـــي  مــاســتــر  عــلــى  وحــصــولــهــم 
التي  الشراكة  اتفاقية  على  بناء  والتسيير 

تجمع الجهة بالجامعة الدولية.
وعبر حمدي ولد الرشيد، رئيس الجهة، 
الهامة  الخطوة  هذه  بإنجاح  سعادته  عن 

في مسار كل املستفيدين.

عزيز  الدكتور  كشف  املناسبة،  وبــذات 
بــوســلــيــخــان، رئــيــس الــجــامــعــة الــدولــيــة 
التعليم  وزارة  اعتماد  قرار  عن  بالعيون، 
املسالك  من  لعدد  العلمي  والبحث  العالي 
الجديدة في تخصصات مختلفة، من بينها 
الهندسة وتدبير األعمال ابتداء من شتنبر 

املقبل.
تتويج  لحفل  ترأسه  هامش  على  وأكــد 
الدولية  الجامعة  لخريجي   28 الــفــوج 
مجلس  رئيس  بحضور  العيون،  بمدينة 
افتتاح  ــراءات  إجــ مباشرة  على  الجهة، 
شعبة الدكتوراه بالعيون، وقال بأن تواجد 
جهة  حاضرة  العيون  بمدينة  مؤسسته 
األقاليم  وأيقونة  الحمراء  الساقية  العيون 

الجنوبية، يرجع لسنة 2016.

وأوضح بوسليخان، أن الجامعة الدولية 
حملت على عاتقها مسؤولية صقل وإخراج 
كفاءات شابة من أبناء املنطقة لهاته الجهة 
املغرب،  أبناء  كل  على  والعزيزة  الواعدة 
العيون  مدينة  في  االنطالقة  كانت  بحيث 
الجامعة  ــدارس  م من  مدرستني  فتح  عبر 
لعلوم  الخاصة  الكلية  وهما  بأكادير،  األم 
التطبيقية  الــعــلــوم  ومــدرســة  التسيير، 

للمهندسني. 
الجهود  هذه  أن  املتحدث،  ذات  وأضاف 
للعيون  الدولية  الجامعة  من  وعيا  تأتي 
وبمؤهالت  جهة،  من  املنطقة  باحتياجات 
ستتوج  وأنــهــا  أخـــرى،  جهة  مــن  طلبتها 
املدرسة  بافتتاح  القادم  الجامعي  املوسم 
الخاصة بالقانون لسلكي اإلجازة واملاستر.

غادر إلى دار البقاء، موالي علي السعيدي، املدير 
السابق لشركة »العمران«، االبن البار ملدينة الراشيدية، 
أصدقائه  نــفــوس  يف  عميقا  حــزنــا  رحيله  خلف  وقــد 
وأقربائه، لتكتب الصحافة: ))نعم ستفتقدك مدينة 
قصر السوق وأنت الذي كنت تقطع كل هذه املسافات 
مــن مــكــنــاس مـــرورا مبــيــدلــت إلــى الــراشــيــديــة لتطلق 
زمهرير.. الـــورش، ال يوقفك ال قيظ وال  تلو   الــورش 

ــذي أســســت  ــت الــ ــدا وأنــ نــعــم، لـــن تــنــســاك املــنــطــقــة أبــ
ــاريــــو« لـــلـــدفـــاع عــن  ــفــــومــــديــــســ وإخـــــوانـــــك جـــبـــهـــة »الــ
واإلقليم على وجه  والوطن عموما  الشرقية  املنطقة 

اخلصوص، لتطلق بعد ذلك مبعية إخوانك أول جتربة 
إعالمية أسبوعية باجلهة نواتها من أبناء املنطقة، كان الهدف منها إيصال صوت 

املنطقة إلى مراكز القرار((.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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الـــرأي
العدد: 1568 من 8 إلى 14 يوليوز 2021

التنموي  النموذج  حول  الخاصة  اللجنة  تقرير  صــدور  بعد 
لإلقالع  جديدا  نفسا  سيعطي  مرجعيا  إطــارا  شكل  ــذي  ال الجديد، 
حول  حاليا  الدائر  العمومي  النقاش  في  ومساهمة  باملغرب،  التنموي 
أود  بها،  جاء  التي  التنمية  سيناريوهات  ومناقشة  مضامينه  تحليل 
هذا  في  التربية  موقع  حول  أولية  وبتساؤالت  بمالحظات  أتقدم  أن 
النموذج، واألدوار املوكلة إليها خدمة لإلقالع التنموي املنشود، ويبقى 
الذي  الحيز  زاويــة  من  التقرير  مع  التعاطي  هو  األساسي  هاجسنا 
خصصه للتربية، مستعينني بمقاربة تثمن املنجز، وتطمح للتطوير عبر 

ممارسة القراءة النقدية البناءة، وفي ما يلي مجمل املالحظات:
نسجل في البداية، وعي التقرير بأهمية ومحورية التربية والتكوين 
والبحث بالنسبة ألي نقلة تنموية نوعية في املغرب، وتزامنا مع ذلك، 
تغييرا  بدورها  التربوية  املنظومة  تشهد  أن  الوقت،  نفس  في  يشترط 
هذا  وفي  وفعالية،  بنجاعة  منها  املنتظرة  بــاألدوار  تقوم  لكي  جذريا 
93: )).. فبدون تحول عميق للنظام  الصدد يقول التقرير في الصفحة 
على  للمغرب،  التنموية  األهداف  من  هدف  أي  بلوغ  يمكن  ال  التربوي، 
االقتصادي  والنمو  االجتماعي  والتماسك  املواطنني  ازدهــار  مستوى 
ال  قد  التقرير  اقترحها  التي  التغيير  خطة  لكن  الترابي((،  واإلدمــاج 
تساير النوايا املعبر عنها، فهي ال تتناول األعطاب املرتبطة باالختيارات 
الكبرى في التعليم )العوائق الصلبة( بقدر ما تكتفي بمعالجة قضايا 
الحقيقية،  أسبابها  من  وليست  لألزمة،  مظاهر  ذاتها  حد  في  تعتبر 

كمسألة الثقة في املدرسة، وجودة التعلمات، وتكوين املدرسني... إلخ.
التقرير  وظفها  التي  املفاهيم  جل  أن  فيه  نجد  الــذي  الوقت  في 
في  ومتداولة  تقليدية  تظل  والتعليم  التربية  وآفاق  واقع  تحليل  في 
إيراد  يستوقفنا  التربوية،  والوثائق  الوطنية  والتقارير  الخطابات 
التربوية«،  للمنظومة  »إحداث نهضة حقيقية  التقرير ملفهوم جديد هو 
وجعله كشعار لدينامية اإلقالع التربوي. فلقد تجنب التقرير استعمال 
التطوير، وهي املفاهيم األكثر شيوعا  التجديد أو  مفاهيم اإلصالح أو 
املقترح،  التربوي  للسيناريو  كعنوان  وفضل  الوطنية،  التقارير  في 
فهو  كمفهوم،  وجاهته  رغم  املفهوم،  هذا  أن  غير  »النهضة«،  مفهوم 
يفيد على األقل من الناحية الداللية، ارتباط النهضة عادة بإعادة إحياء 
نموذج أو تراث أو ممارسات سادت في املاضي وتعرضت لنكوص ما، 
إحياء  إعــادة  بصدد  لسنا  التربوية،  منظومتنا  حالة  في  أننا  ويبدو 
التقرير  وباعتراف  حاليا،  القائم  النموذج  ألن  ما،  براديغم  أو  نموذج 
30 % من التالميذ عند نهاية االبتدائي فقط،  نفسه، فاشل، بسبب أن 
ماضي  في  نتوفر  وال  املطلوبة،  األساسية  الكفايات  في  يتحكمون 
املنظومة التربوية، وخصوصا في بنيتها العصرية، على نماذج ناجحة 
يمكن إعادة إحيائها. إذن، الرهان املطروح اليوم هو التأسيس لنموذج 
أي  إحياء  وليس  والتجديد،  االبتكار  يستدعي  ما  وهو  جديد،  تربوي 
سياق تاريخي معني، فبعيدا عن الحمولة السلفية للمفهوم، يظل الرهان 
إلحداث  كمدخل  الكبرى،  التربوية  االختيارات  مراجعة  هو  األساسي 

تحول عميق في املدرسة املغربية.
التربوية  »النهضة«  لتنزيل  التقرير  قدمها  التي  الرافعات  تتلخص 
املعبأة،  واإلمكانيات  الطموح  بــني  املــالءمــة  ضمان  فــي:  املنشودة 
مهمة  رافعات  وهي  امليدانيني؛  الفاعلني  وتعبئة  قوية،  حكامة  إرساء 
وتهمل  والتدبيرية،  العملياتية  اإلجــراءات  تهم  أنها  غير  شك،  بدون 
العمومية  املدرسة  إلى تفكيك  أدت  التي  العمومية،  السياسات  مراجعة 

وخوصصتها وفقدانها لبريقها ولوظائفها.
سنة  أفق  في  الثقة  واستعادة  الطاقات  »تحرير  شعار  التقرير  رفع 
2035«، وهو شعار يجمع بني بعدين أحدهما اقتصادي واآلخر نفسي، 

2035، ويعتبر هذا املدى  ويرتبط اكتمالهما باستحقاق زمني محدد في 
الزمني، في نظرنا، ضيقا، وقد ال يكفي إلنجاز أهداف استراتيجية كتمكن 
90 % من التالميذ من الكفايات واملهارات األساسية املطلوبة بعد نهاية 

املرحلة االبتدائية، وكذا إنجاز تحسن دال في نتائج التالميذ في التقييم 
أننا  علما  الدولي،  املتوسط  تتجاوز  أن  ينبغي  التي  للتعلمات،  الدولي 
االختبارات  في  سنوات  أربع  كل  جدا  طفيفة  نتائج  إال  حاليا  نحقق  ال 

الدولية، وخصوصا منها »تيمس« )كما حدث مثال سنة 2019(.
الطموح  يالئم حجم  ال  قد   )2035( الزمني  التحقيب  أن  يبدو  إذن، 
من  مخاوف  وهناك  واإلصــالح،  التحسني  دينامية  بطء  بسبب  املعلن، 
أننا سنخلف املوعد إذا تمسكنا بهذا األفق الزمني، وارتباطا بذلك، لم 
يتوقع التقرير احتمال تباطؤ دينامية التغيير كما حدث مثال مع تأخر 
تطبيق الرؤية االستراتيجية والقانون اإلطار ملدة ست سنوات تقريبا، 
وحاجتها  املعلنة  االستراتيجية  صالحية  مستوى  على  ذلك  وتداعيات 
للتحيني املستمر، ورغم تناول التقرير موضوع التقييم والجودة، فإنه 
لم يخض في موضوع إصالح االمتحانات اإلشهادية، وخصوصا منها 
انخفاض  استمرار  بسبب  مساءلة  موضوع  أصبحت  التي  البكالوريا 
معايير النجاح التي تعتمدها، وهو ما جعلنا أمام مفارقة صارخة، هي 

أن تراجع التعلمات لم يمنع ارتفاع نسب النجاح كل سنة!
نظام  فهو  املدرسي،  التعليم  بعد  الثاني  االستراتيجي  االختيار  أما 
التقرير  ربط  وقد  العلمي،  والبحث  املهني  والتكوين  الجامعي  التعليم 
غير  باملغرب،  التنمية  مسار  تسريع  وبني  القطاع  هذا  أداء  جودة  بني 
ومبادئ،  نوايا  إعالن  عن  عبارة  فهو  إنشائيا،  جاء  التقرير  أن خطاب 
يخلو من طرح برامج وخطط بأهداف مرقمة، وإرساء تصور لتخطيط 
والبحث  املهني  والتكوين  الجامعي  بالتعليم  للنهوض  استراتيجي 
استقاللية  حول  التقرير  قدمها  التي  األربع  االقتراحات  أما  العلمي، 
املؤسسات، وجعل الطالب في صلب اإلصالحات، وتعزيز قيمة التكوين 
للتمويل  مستقلة  آلية  خــالل  من  العلمي  البحث  وتشجيع  املهني، 
كل  في  نجدها  التي  االقتراحات  نفس  الحقيقة،  في  فهي  والتقييم، 
كان  تعترضه صعوبات  االقتراحات  هذه  تفعيل  لكن  الوطنية،  التقارير 
املأزق  من  للخروج  استراتيجية  خطة  بتقديم  يقوم  أن  للتقرير  ينبغي 

الحالي الذي يتصف بـ:
إجراء  دون  د(  م.  )ل.  بيداغوجي  نظام  عن  التخلي  عن  اإلعــالن   -

تحويل  في  ساهم  النظام  هذا  أن  علما  وشامل،  موضوعي  تقييم  أي 
املؤسسات الجامعية إلى آالت إلنتاج الشهادات، لكن بدون قيمة مضافة 
في ما يخص البحث العلمي، والتهييئ الستنبات نظام آخر دون توفر 

البيئة الحاضنة واملالئمة؛
في  مرتبتها  وتحسني  الجامعات  بــأداء  لالرتقاء  خطة  غياب   -

التصنيفات الدولية وإرساء مسارات التميز في التعليم العالي؛
للمغرب  العلمي  االستقالل  لضمان  استراتيجي  تخطيط  غياب   -

كدولة ذات سيادة، وهو املطلب الذي أصبح ملحا بعد تداعيات جائحة 
»كوفيد 19«؛

التحوالت  فــي  الجامعات  النــخــراط  استراتيجية  خطة  غياب   -

أساسا  واملرتبطة  حاليا،  العالم  يشهدها  التي  الكبرى  التكنولوجية 
باقتصاد املعرفة، وبالثورة القادمة في مجال الذكاء االصطناعي.

التربية في تقرير
 لجنة النموذج التنموي

حسابه  على  تغريدة  شريف،  بن  الصمد  عبد  الصحافي  كتب 
ما  مع  التفاعل  غياب  من  يشتكي  االجتماعي،  للتواصل  موقع  على 

يقدمه من أفكار واقتراحات، وهذه ليست املرة األولى.
أجابني  الــربــاط،  العاصمة  فــي  مقهى  فــي  عــابــرة،  جلسة  وفــي 
توفيت،  الــقــراءة  بــأن  الورقية،  للصحف  بائع  أشهر  »الــروبــيــو«، 

والجرائد الورقية ال يقرأها ويكاد ال يسأل عنها أحد.
الصحف  بقراءة  اشتهرت  التي  الرباط،  مقاهي  كبريات  من   5 في 
الورقية تاريخيا، من طرف الزبناء، وبالتسابق عليها من الجالسني، 
ألن العرف كان يقضي بأن لكل زبون طاولة وفنجان قهوة وجريدة.. 

فما الذي جرى يا ترى؟
البشرية  وطبعا  اليوم،  املغاربة  تضرب  إفــالس  حالة  أن  أعتقد 
منصات  أنشأوا  القاصرين  من  مجموعة  بني  تحالف  برمتها، سببها 
تحمل اسم مواقع التواصل االجتماعي، وتحالفوا مع شركات عمالقة 
مالي،  بمقابل  الناس  وقت  فسرقوا  ذكية،  اسم  تحمل  هواتف  طورت 
وحولوا البشرية إلى مجرد معادالت رياضية.. إنها لعمري أكبر سرقة 

في القرن 21.
فإذا  الورقية  الصحف  وأمــا  يوميا،  القراءة  تموت  املغرب،  في 

الصديق  إلى كشك  فلن تصل جريدة ورقية واحدة  الحكومي،  املالي  الدعم  توقف 
»الروبيو« في اليوم املوالي.

قتل  صوب  بثبات  املاضية  االجتماعي،  التواصل  بمواقع  مرتبطون  فالناس 
ومقاوم،  بديل  ثقافي  مشروع  أي  لغياب  املغربي،  املجتمع  في  والقراءة  الثقافة 
الكتاب  القذرة، واستمرار محاربة  املغربية في حروبها  املثقفة  العائلة  والنغماس 
الجدد، ومنع تجديد األسرة املثقفة املغربية، ألن الثقافة نادي مغلق إلى أن يموت 

كل أعضائه، بتأثير التقادم.
بهذا  التسليم  العقالني  من  هل  ولكن  حقيقي،  جنون  هو  أكتبه  ما  أن  أعترف 
تقرأ  تزال  ال  أخرى  مجتمعات  ملاذا  يوم؟  كل  حياتنا  يسمم  الذي  الثقافي،  املشهد 
ثمن،  بأي  هاتفا  نشتري  والكتاب؟  القراءة  نحارب  أصبحنا  نحن  فيما  ورقيا، 

ونتمنع عن شراء كتاب ولو بـ 20 درهما مثال ال حصرا؟ 
املوت  قبل  حياة  عشرية  آخــر  أمامها  املغربية،  الورقية  الجرائد  أن  أومــن 
في  يتغير،  العالم  أن  ونسيت  دائما،  املالي  الدعم  على  اعتمدت  ألنها  الطبيعي، 
زمن ما بعد العوملة، وحتى ظهور املواقع اإلخبارية على األنترنيت، لم يقدم نماذج 

مهنية ناجحة اقتصاديا، فالجميع مرتبط بصاحب رأس املال.
وفي املحصلة، فمهنة الصحافة مهددة باالنقراض مغربيا وعربيا، وفق النموذج 
التقليدي املالي الحالي، سواء ورقيا أو رقميا، فالحاجة إلى نظام ونموذج اقتصادي 

جديد وعادل، قائم على املقروئية، التي تأتي من االجتهادات املهنية، 
ومن دعم القراءة عبر االشتراكات، أو الشراء املباشر لجريدة ورقية 
أو رقمية، وهنا ال بد من توافر وعي عند القارئ، الذي يمكنه التخلي 
عن سلطة الهاتف املحمول »الغبي«، وتخصيص وقت يومي للقراءة.

في إحدى جوالتي اليومية في مزابل مواقع التواصل االجتماعي، 
وضع  قبيل  من  مشهدا  يقدم  شخص  املوضة،  أي  الجديد  االتجاه 
الجميع، وهذا  الرقص والسيارة تتحرك، فيتبعه  أو  الثوم في األنف 
أي  وبدون  وناعم،  رقمي  التحكم  املحصلة  ففي   ،21 القرن  قطيع  هو 

ضجيج.
املرة أخالقي، فمقطع  انهيار جديد، هذه  البشرية على حافة  تقف 
أمام  القصر عمريا، تقدم رقصا أو غنجا جنسيا،  مصور ملراهقة من 
مخل  لفعل  مرتكبة  وليس  مؤثرة،  يجعلها  املحمول،  هاتفها  كاميرا 

بالقانون أو فاضح أو جنسي؟
الحق  إعطاء  االجتماعي، هي  التواصل  ملواقع  أول جريمة  وتبقى 
فيما  العام،  للرأي  صانع  إلى  وتحويله  رأيه،  عن  للتعبير  لألحمق، 
يجري إخراس املثقف الواعي، ألنه صوت العقل، ليس ألنه ال يعرف 
يعجب  ال  رأيه  ألن  ولكن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  مع  التعامل 

الراغبني في صناعة القطيع املتحكم فيه آليا.
عبر  النجاح  في  عالم  أو  كاتب  أو  مثقف  تمكن  الختام، مجرد سؤال: هل  وفي 

مواقع التواصل االجتماعي؟ 
لتدمير  فتاكة  أسلحة  املنصات  هــذه  ألن  ال،  هو  الــجــواب  الشديد،  لألسف 
عبر  جدا،  الواسع  املالي  الربح  في  ترغب  عمالقة  شركات  أجل  من  املجتمعات، 
إلى  حولها  من  ضد  البشرية  تنتفض  فهل  معجبني،  أرقام  إلى  البشرية  تحويل 

عبيد رقمي؟
الرجل  الرباط،  في  األسود،  املربع  مقهى  في  السوداء،  قهوته  »الروبيو«  أكمل 
الجرائد، وال  الورقية من  النسخ  أن اشترى منه مغاربة ماليني  شاب شعره، بعد 
من  ومنهم  صناعتهم،  في  »الروبيو«  ساهم  الذين  املثقفني  من  أحد  عنه  يسأل 
أصبح مليونيرا وكان يشتري الورقي من الصحف واملجالت من »الروبيو« بثمن 
بخس، فيما يواصل الصحافي عبد الصمد بن شريف، نشر نصوصه الرقمية على 

حساباته على مواقع التواصل االجتماعي.
روتني  في  االعتيادية  يومياته  فيعيش  املغرب،  في  الحكومي  الثقافة  قطاع  أما 
والخسارة  الربح  حسابات  نسج  تواصل  املغربية  املثقفة  العائلة  بينما  إداري، 
في كل شيء، وإقصاء اآلخرين، بينما دور النشر املغربية.. فتلك قصة أخرى ملن 

يساهمون كل يوم في قتل القراءة عن سبق إصرار وترصد.

وفعال  مدنيا  سلوكا  االحتجاج  يعتبر 
الرفض  أو  االعــتــراض  عن  يعبر  اجتماعيا 
املجموعة  بمصلحة  يضر  قــرار  أو  لسياسة 
عن  واملـــادي  الــرمــزي  للتعبير  تتجند  التي 
وتعبئة  الــجــمــوع  حشد  خــالل  مــن  رفضها 
والغضب  االحتجاج  عن  للتعبير  املتضررين 
بالشعار  تتوسل  تنظيمية سلمية،  آليات  عبر 
التي  الغاضبة  األغــانــي  وتــرديــد  والهتاف 
توجه الخطاب السياسي للمحتجني، وتوصل 
رسالة إلى صناع القرار لتدارك األمر والقيام 
الــذي  الــوضــع  تغيير  أو  لتعديل  يلزم  بما 
قنوات  فتح  خالل  من  لالحتجاج،  دافعا  كان 
واقتراح  الحلول  إليجاد  والتفاوض  الحوار 
النظام  الديمقراطية،  فضيلة  تلك  البدائل.. 
األقل سوءا الذي أبدعته البشرية حتى اليوم، 

بتعبير تشرتشل.
الوقفات  في  املرفوعة  الشعارات  ليست 
للجموع  السلمية  واملسيرات  االحتجاجية 

األثير،  في  يتالشى  فيزيائي  صوت  مجرد  الغاضبة، 
حقوقهم،  املغتصبة  ووليمة  الغاضبني  صرخة  إنها 
ملن  خطابا  توصل  املظلومني  ملطالب  متضمنة  رسالة 
صناعة  في  بالقول  للتأثير  ومحاولة  األمــر،  يعنيهم 
القرار.. إنها الوقود األساسي لجمع الحشود واألتباع، 
في  جماعي.  طقس  هي  بل  فردية،  غير  الشعارات  ألن 
في  كما  أوركسترا  وقائد  كــورس  من  بد  ال  شعار  كل 
الجماعي  األداء  انتظام  على  يحرص  سمفونية،  أي 

املصاحب ألي حراك أو تجمع احتجاجي.
منذ أكثر من عقدين، أصبح االحتجاج عملة السياسة 
كما  الحواضر  في  العامة  الساحات  وتحولت  باملغرب، 
في املداشر والقرى الهامشية إلى »أكورا« املستضعفني، 
بانفعاالت  محملة  إخبارية  نشرة  مثل  الشعار  وأصبح 
جماعية، لحظة خطابية بامتياز محملة بالرموز تهدف 
السياسي  التغيير  الجمهور وفي  التأثير في وعي  إلى 
واالجتماعي.. ال نجاعة للشعارات خارج الجماعة، فهي 
أو  قــرار  من  املتضررة  الحشود  أصــوات  توحد  التي 
أفرادها للصراخ،  إهمال أو ظلم مس مصالحها ووحد 
من أجل إبالغ صوتها إلى صناع السياسات العمومية 

واملاسكني بالقرار.
لشحنات  وتجسيد  لطموح،  اخــتــزال  هو  الشعار 
انفعالية تتجه نحو املستقبل، فهو يحمل قيما، ويعتبر 
األفراد  للتحدي واستعادة  رمز  إنه  عليها،  دالة  أيقونة 
مجريات  في  التغيير  إحــداث  على  القدرة  في  ثقتهم 
حملته  في  أوبــامــا  رفعه  ــذي  ال الشعار  مثل  الــواقــع، 
وهو   ،)yes we can( نستطيع«  »نعم  االنتخابية: 
الجديدة  السياسية  الحركة  رفعته  الذي  الشعار  ذاته 
أو  »نستطيع«،  تعني  التي  »بيديموس«،  بإسبانيا 
كينغ  لوثر  مارتن  الزنجي  املناضل  رفعه  الذي  الشعار 

.. )i have a dream( »لدي حلم«

الشارع  جورنال  االحتجاج،  دستور  هي  الشعارات 
التحدي:  بــروح  مطعمة  خالصي،  طابع  ذات  الــعــام، 
»سوا  تشعل«،  غا  تشعل  غا  تطفي،  ما  تعيا  »واخــا 

اليوم سوا غدا، املطالب وال بد«.. 
تحيل  جنائزيا  طابعا  تحمل  وقد 
»هز  الـــدم..  القتل،  املـــوت،  على 
ــوارع عامرة  قـــدم، شـ ــدم.. حــط  قـ
»نعم  »قتلوهم، عدموهم«،  بالدم«، 
مبشرة  لكنها  ولكننا«..  سنموت 
الشعب  »أوالد  والحياة  بــاألمــل 
القمع/الظلم  يخلفوهم« و»سننزع 

من أرضنا«..
الشعارات أداة حشد الجماعة، 
شــاحــن ملـــلء بــطــاريــة الــجــمــوع: 
تجمع، توحد، تذكي الحماس.. مع 
بالشعارات،  للغاضبني  هدير  كل 
املحتج  أو  املتظاهر  بدن  يقشعر 
العامة،  الحشود  على  املتفرج  أو 
أنه ليس معزوال وأنه  الفرد  يدرك 
في  مؤثرة  لكن  صغيرة،  ذرة  مثل 

رمال هذه الحشود الهادرة.
الشعارات تمحي الفوارق وسط الجموع املحتشدة، 
شعار  إيقاع  وعلى  واحد  بصوت  الحناجر  ترتفع  حني 
الفيزيائية  طاقته  كل  يخرج  املرء  يجعل  موزون/مقفى، 
للصراخ بأعلى صوته، ألن الذي يجب أن تبلغه الرسالة 
ُيفترض دوما أنه موجود هنا.. حاضر في جهة ما، لكنه 
في اآلن ذاته، بعيد عن الجماعة من حيث هو غير مرئي.
وهناك حجب تحاول أن تذيب هذا الصراخ وتجعله 
هناك  لذلك  والعقد،  الحل  بيده  الذي  هذا  إلى  يصل  ال 
أصوات  وتوحيد  الشعارات،  وحــدة  على  يحرص  من 
الفيزيائي  للصراخ  يريد  واحد،  شعار  على  الجماعات 
من  وهنا،  اآلن  وقع  ذا  جلال،  حدثا  يكون  أن  الغاضب 
هنا وظيفة مكبر الصوت الذي أصبح أداة ضرورية في 

كل احتجاج جماعي.
كائن  عدو/خصم،  وجــود  دومــا  تفرض  الشعارات 
حكومية،  مؤسسة  أمن،  دولــة،  مرئي..  غير  أسطوري 
املتضررة  الجماعة  صوت  سماع  عن  محجوب  غاصب 
إلى  الــدافــع  وهــو  للغضب،  مسبب  ــر  آَخ فـــردا..  ــردا  ف
االحتجاج، ولكن هو الذي بيده املنح، العطاء، الرحيل، 
ألنه  ويحجب،  يعمي  الشعار  الحل..  الحياة،  املــوت، 
الطاقات  يحول  التوتر،  عالية  انفعالية  بشحنة  محمل 
من  يصدح  جماعي  طوفان  إلى  العامة  ألفراد  املتفرقة 
في  للشعار  محددة،  بمطالب  االجتماعي  الفعل  خالل 
االحتجاجات وظائف بيداغوجية أيضا، عقلنة السلوك 
االحتجاجي، تحويل الغضب من غريزة املوت والتدمير 
التربية  أي  التطهير،  والحياة، وبعد  البناء  إلى غريزة 

على السلوك املدني في كل احتجاج.
ال  ورمــوز  جديدة  بقيم  املغرب  في  االحتجاج  تزيَّى 
تخلو من إبداع، تدل على وجود تنظيم اجتماعي أكثر 
عقالنية، بعد تخلصه من غرائز العنف والهدم والتدمير 
وعدم مواجهته بأشكال متطرفة، كالقمع والكبت األمني 

الذي كان يؤدي إلى انزالقات كثيرة.
إن الرؤية الخارجية للمغرب اليوم تبرزه على شكل 
»َمْرِميطة« )une marmite(، املاء يغلي في السطح، 

خضر تعلو وأخرى تنزل إلى القعر، لكن ال شيء يفيض 
طنجرة  في  يتم  ال  هــادئ،  غليان  إنه  »املرميطة«،  عن 
الضغط القابلة لالنفجار ما دام التنفيس حدث ويحدث 

إلى أن يظهر الواقع العكس.
املكتوبة  الشعارات  في قلب هذا االحتجاج، تنتعش 
على شكل الفتات، أو املرسومة على قمصان املتظاهرين 
بدالالت  محمل  لغوي  وتكثيف  بإيجاز  أجسادهم  أو 
املحتشدة،  الجموع  لسان  على  ُتردد  شفهيا  أو  كثيرة، 
القضايا  ملجموعات  فئوية  مطالب  يحمل  مــا  منها 
استكانت  التي  التقليدية  الوسائط  صوت  خفوت  بعد 
امتدادها  عن  وتخلت  بيروقراطية  مؤسساتية  ألدوار 
تتوخى  وطنية  مطالب  يحمل  ما  ومنها  االجتماعي، 
الكرامة  في  بالحق  واملطالبة  والتهميش  الظلم  رفع 
واإلنصاف وتوزيع الثروة وربط املسؤولية باملحاسبة، 

وتعضيد البناء الديمقراطي.
تموت،  ال  شعارات  هناك  العام،  الداللي  الحقل  في 
الحياة  يمنح  جيل  كل  الجماعة،  بوجدان  لصيقة  تظل 
بضيق  دومــا  مصابة  شعارات  وهناك  الشعار،  لــذات 
التي  الصغيرة  الجماعة  ــرة  دائ تتجاوز  ال  التنفس، 
برمزيتها  النسيان..  لكسل  بعدها  وتستسلم  رفعتها 
الجموع  بني  انتقالها  بسهولة  املوسيقي،  وإيقاعها 
ال  أعــم  مطالب  عن  التعبير  على  وقدرتها  واألجــيــال، 
تفنى، تتأثر الشعارات بالخيال الجمعي لألمة املنتجة 

لها والصادحة بها، وهو ما يمدها بصيرورة الحياة.
إن االحتجاج هنا آلية للممارسة السياسية الشعبية 
أكثر تأثيرا من النشاط االنتخابي ومن التصويت الذي 
لم يعد يؤثر على صناعة القرار السياسي أو في تمثيلية 
يومي  بشكل  املحتجني  فاحتالل  للمواطنني...  حقيقية 
وأمام  العام  الفضاء  من  واسعة  ملساحات  املغرب  في 
أمكنة ذات رمزية سياسية: عمالة أو والية، برملان، وزارة 
ثقافة  ترسيخ  في  اليوم  يسهم  عمومية..  مؤسسة  أو 
الطابع  االجتماعية  االحتجاجات  عن  وينزع  املواطنة، 
توحيد  هنا  الشعارات  وتستهدف  والدموي..  الغرائزي 
مصيركم  شاركونا  »جماهير  قضية  حــول  الجماعة 
زارو:  عبد هلل  األنثربولوجي  الباحث  يقول  مصيرنا«.. 
وحضارية،  صحية  ظاهرة  االحتجاجي  السلوك  »إن 

مــازال  االجتماعي  الجسم  أن  على  دالــة  ألنها  صحية 
يشتغل بما يعنيه ذلك من قدرة على اإلحساس والتفاعل 
نفسها  عن  تكشف  ألنها  حضارية  وهــي  املحيط،  مع 
وتمارس بالعلن، ويبدو أن االتجاه في االحتجاج املرح 
الذي ال يبحث عن تغيير العالم بقدر بحثه ألصحابه عن 
هذا  أقول  ذاته،  في  هو  كما  العالم  هذا  في  قدم  موطئ 
االحتجاج هو الذي بدأ في التبلور ببطء، ولكن بثقة في 

أجندة االحتجاج االجتماعي املغربي«.
الحراك  ساحة  إلــى  األشعار  تستقطب  الشعارات 
مسارا  وتمنحها  صاخبا  مضمونا  تعطيها  الشعبي، 

آخر للحياة:
- إذا الشعب يوما أراد الحياة، فال بد أن يستجيب القدر.

- منتصب القامة أمشي، مرفوعة الهامة أمشي.
- إنا حلفنا على التحرير والنصر ما لوش بّدالة

- إنا حلفنا القسما أال نخون الوطنا/ رفاقنا.

موت القيم وانقراض الصحافة الورقية

نافذة للرأي

بيــن  الشعــار  واالحــتجاج

عبد العزيز 
كواكس 

عبد الله الخياري

عادل 
الزبيري
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يعد تطبيق السياسات االجتماعية أداة لبناء 
والعشرين،  الحادي  القرن  أوائــل  في  الدولة، 
هي  االجتماعية  السياسة  أن  على  إجماع  ظهر 

جزء من الوظيفة األولية للدولة.
ألن  ضــروريــة،  االجتماعية  السياسات  إن 
الجميع  إلى  تصل  ال  االقتصادي  النمو  فوائد 
غير  االجتماعية  السياسات  وتقوم  تلقائيا، 
املتوسط  األمــد  على  النمو  بحصر  املناسبة، 
االجتماعية  السياسات  تبرير  ويتم  والطويل، 
أيضا  بل  إنسانية،  نظر  وجهة  من  فقط  ليس 
أجل  مــن  وسياسية  اقتصادية  حــاجــة  ألنــهــا 
املستقبلي،  الــســيــاســي  ــرار  ــق واالســت الــنــمــو 
على  لحكوماتهم  املواطنني  دعم  على  للحفاظ 
املؤيدة  الحجج  بعض  فإن  وبالتحديد،  األقــل، 

للسياسات اإلنمائية العادلة، هي كما يلي:
وإنتاجية  جودة  من  يزيد  الشعوب  في  االستثمار  إن   -
وبالتالي،  االستثمار،  مناخ  يتحسن  وهكذا  العاملة،  القوى 

يتحسن النمو.
- إن املجتمعات غير املتساوية ليست ظاملة فقط، ولكنها ال 
يمكن أن تضمن االستقرار االجتماعي والسياسي على املدى 

الطويل كذلك، مما يشكل عائقا أمام النمو االقتصادي.
- من املحتمل جدا أن تؤدي التفاوتات الضخمة والتوترات 
إلى  بالتأكيد  يؤدي  عنيف  إلى صراع  املصاحبة  االجتماعية 
أكثر  الشعب  يجعل  وقد  واملناطق،  الحكومات  استقرار  عدم 

عرضة إلى الدعوات واألعمال اإلرهابية.
الدخل،  توزيع  إعادة  إلى  الحاجة  برزت  املنطلق،  من هذا 
الدولي،  البنك  في  األول  االقتصادي  يؤكد  الصدد،  هذا  وفي 
ف. بورجيجنيون، على مدى أهمية توزيع الدخل بما يعادل 

أهمية النمو للحد من الفقر.
االجتماعية  للسياسة  التوزيع هي هدف شرعي  إعادة  إن 
من أجل موازنة اتجاه السوق لتركيز املوارد، ويمكن تحقيق 
املساعدة  وزيادة  املحلية  الضرائب  من خالل  التوزيع  إعادة 
فرض  مثل  املقترحة،  الجديدة  الدولية  واملصادر  اإلنمائية 
وعلى  ــدى،  امل القصيرة  املالية  املضاربات  على  الضرائب 

تجارة األسلحة، والتلوث..
الوطنية  اإلنمائية  االستراتيجيات  الحكومات،  وتطلق 
من أجل بناء دول متماسكة اجتماعيا، وبهدف إيجاد فرص 
تعتبر  حيث  السياسي،  واالستقرار  االقتصاد  وتقوية  عمل 
التفكير  إلعــادة  فرصة  الوطنية،  اإلنمائية  االستراتيجيات 
االستراتيجيات  هذه  وتستلزم  للدولة،  االجتماعي  العقد  في 
مناسبة من  اعتمادات  رأسها تخصيص  إجراءات، على  عدة 

امليزانية لدعم سياسات األولوية.
شمولية،  وأكثر  عدالة  أكثر  مجتمعات  ضمان  أجل  ومن 
الوطنية  اإلنمائية  االستراتيجيات  هذه  الحكومات  تطور 
ومواعيد  معينة  بأهداف  عمل  بخطط  املصحوبة  والقطاعية 
إلى خمس  ثالث  من  زمنية  مدة  وعادة خالل  محددة،  إنجاز 

سنوات.
عادل  تشخيص  من  العمل،  وخطط  االستراتيجيات  تبدأ 
القومية،  األولــويــات  تحديد  إلــى  يــؤدي  ــذي  وال للمشاكل، 
يؤسس  أن  ويجب  التقييم،  خيارات  عملية  مناقشة  وتتم 
يخص  فيما  الرئيسية  االجتماعية  األولويات  التشخيص 
يواجهونها،  التي  واألخطار  السكانية،  الفئات  احتياجات 
الضروري  من  يكون  ولذلك  االجتماعية،  التنمية  وعقبات 
إعادة النظر ومراجعة السياسات القائمة بهدف الوقوف على 
اإلشكاالت التي ترتبط بالتمويل غير الكافي، وكذلك النفقات 
الدورية الناقصة التمويل، واستثمارات رأس املال املحدودة، 
ثم مسألة األموال املوزعة بشكل خاطئ بني البرامج، وكذلك 

نقص الروابط داخل القطاعات التي تضيع قدرات التنمية.

تجربة بورطو أليغري )الميزانية 
التشاركية أو اإلسهامية في البرازيل(

)البرازيل(،  صناعية  غير  مدينة  أليغري  بورطو  كانت 
العمال  حــزب  فــاز   ،1989 سنة  وفــي  الــديــون،  في  غارقة 

تقليد  كسر  وقــرر  املحلية،  االنتخابات  في 
الــبــلــديــات  ملــيــزانــيــات  املــســهــب  التفصيل 
استشارة  طريق  عن  املغلقة،  األبــواب  خلف 
املواطنات واملواطنني عن كيفية إنفاق املوارد 

البلدية النادرة.
وأدت هذه االستشارات العامة، إلى تنمية 
 ،1996 عام  إلى   1989 عام  من  مذهلة  محلية 

وكان من بني اإلنجازات املسجلة:
على  تحصل  التي  األســر  نسبة  ارتفاع   -

املياه من 80 باملائة إلى 98 باملائة؛
شبكة  لديها  التي  األســر  نسبة  ارتفاع   -

صرف صحي من 46 باملائة إلى 85 باملائة؛
- تضاعف قوائم التسجيل في املدارس؛

بنسبة  املحلية  الضرائب  جباية  ازدياد   -
عن  املواطنني  رضى  يعكس  مما  باملائة،   50

الخدمات العامة.
بشكل  التشاركية  امليزانية  وضع  وسائل  تطبيق  وتم 
أمريكا  في  املحلية  اليسارية  الحكومات  قبل  من  واســع 

الالتينية وأوروبا، وهي اآلن تتوسع إلى آسيا وإفريقيا.

الحركة الهندية لتأمين
 التوظيف الريفي

التوظيف  ضمان  »ماهاراشترا«  حركة  من  مستوحاة 
برنامج وطني في شتنبر  تم وضع  إذ   ،1976 عام  بالدولة 
ملكافحة  رئيسية  استراتيجية  هو  البرنامج  هذا   ،2005
 100 أجر  ذات  بوظيفة  واعــدة  الريفية،  الهند  في  الفقر 
الكبار  فيها  يتطوع  حيث  ريفية  أسرة  لكل  األقل  على  يوم 
يقدم  شخص  أي  براعة.  تتطلب  ال  يدوية  بأعمال  للقيام 
يوظف  ألن  مخول  هو  الحركة،  هذه  ظل  في  للعمل  طلبا 
حركة  تؤمن  وبالتالي،  يوما،   15 خالل  العامة  األعمال  في 
تأمني التوظيف حقا شرعيا شامال وقابال للتنفيذ من أجل 

التوظيف األساسي.
بدأ البرنامج في 200 مقاطعة ليشمل 600 مقاطعة في 
بالدولة  الحكومات  اشتركت  سنوات،  خمس  خالل  الهند 
غير  منظمات  إلى  باإلضافة  راج«،  »بانشايات  ومؤسسات 
حكومية في التنفيذ، ومن املتوقع أن تكون كلفة البرنامج 2 
باملائة من إجمالي الناتج املحلي، ويكون له تأثير إيجابي 
والحد  والجوع،  الفقر  من  الريفية  األسر  حماية  في  مهم 
من النزوح الريفي نحو املدن وإرساء نظام اجتماعي أكثر 

عدالة في املناطق الريفية.

 Progresa Oportunidades برنامج
في المكسيك

 20 حاليا  يغطي  وهو   ،1997 سنة  البرنامج  هذا  بدأ 
ذات  الريفية والحضرية  املكسيك: لألسر  باملائة من سكان 
النقدية  التحويالت  من  البرنامج  يتكون  املنخفض،  الدخل 

املشروطة لألمهات وبالتحديد:
دوالرا  و66  للفتيان  أمريكيا  دوالرا   58 التعليم:   -
للفتيات، إذا حضر األطفال 85 في املائة من الدروس، وهو 
التربية  نظام  في  املشروطة  املالية  التحويالت  يقابل  ما 

والتكوين املغربي والذي يعرف ببرنامج »تيسير«؛
- الصحة: رعاية صحية أساسية مجانية لجميع أفراد 
الصحية  املنح  على  والتدريب  املراجعات  من  عدد  العائلة، 

والتغذية للحصول على تحويالت نقدية للتغذية.
املحسن،  للغذاء  للعائلة  أمريكيا  دوالرا   15 التغذية:   -
الحوامل  الفيتامينات واملغذيات لألطفال واألمهات  وكذلك 

واملرضعات.
لألسر  النقد  توفير  قلل  فقد  جدا،  ناجحا  البرنامج  كان 
بنسبة  الفقر  عتبة  تحت  الذين  األشخاص  عدد  الفقيرة 
استعمال  تعزيز  طريق  عن  قليلة،  سنوات  في  باملائة   10
أثار  للبرنامج  وكانت  والصحية،  التعليمية  الخدمات 
املدارس،  في  التالميذ  وإبقاء  العائلة  صحة  على  إيجابية 

خصوصا الفتيات، ورضى الناس عن الخدمات العامة.
ونقص  والتباين  الفقر  ملقاومة  الفعالة  السياسات  إن 
االجتماعية  السياسة  تؤمن  ملحة  ضــرورة  هي  الفرص، 
من  ومجموعة  الــعــامــة،  السياسة  مــن  يتجزأ  ال  كــجــزء 
والهياكل  الــســوق  مؤسسات  وتكميل  لتنظيم  األدوات 
والتماسك  والحماية  التوزيع  إعادة  بتأمني  االجتماعية، 
والعدالة االجتماعية، فالسياسات االجتماعية تكمل وتعزز 
البشري  املال  رأس  االقتصادية عن طريق تحسني  التنمية 

والتوظيف املنتج.

السياسات االجتماعية في قطاع 
التربية والتكوين )التجربة المغربية(

عرف املغرب بداية الثمانينات، مجموعة من املشاكل املالية 
بلغت  التي  امليزانية  عجز  نسبة  في  أساسا  تمثلت  الكبرى 
 ،1983 سنة  اإلجمالي  الداخلي  الناتج  من  باملائة   12 حوالي 
باملائة   82 نسبة  بلغ  الذي  العمومي  الدين  قيمة  ارتفاع  وفي 
ونسبة التضخم التي كانت في حدود 10 باملائة، الشيء الذي 
املغرب  على  إصالحي  برنامج  فرض  إلى  الدولي  البنك  دفع 
خالل الفترة املمتدة بني 1983 و1993 سمي بالتقويم الهيكلي، 
على مجموعة من  تداعيات  له  كانت  اإلصالحي  البرنامج  هذا 

القطاعات، منها قطاع التعليم، وقد تجلى ذلك من خالل:
- خفض نفقات التعليم؛

- املالءمة بني األطر والحاجيات االقتصادية؛
- إصالح التكوين املهني؛

- إلغاء نفقات تجهيز التعليم العالي؛
- تشجيع التعليم الخاص للتخفيف من ميزانية الدولة.
والتكوين  التربية  منظومة  تشهد  الراهن،  الوقت  في 
مقتضيات  تنزيل  بفعل  التغيرات  من  مجموعة  باملغرب 
التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 رقــم  اإلطـــار  القانون 
 2011 والتكوين، هذا القانون الذي يعتبر امتدادا لدستور 
من جهة خاصة، في الفصلني 31 و35 من الدستور، وكذلك 
القوانني  مثل  القوانني  من  مجموعة  مع  تقاطعا  يشكل 
و113.14،   112.14  ،111.14 الترابية  للجماعات  التنظيمية 
الدولة  الدستور على مسؤولية  31 من  الفصل  حيث ينص 
تعبئة  في  الترابية  والجماعات  العمومية  واملؤسسات 
املواطنني  استفادة  أسباب  لتيسير  املتاحة  الوسائل  كل 
الحقوق،  من  مجموعة  من  املساواة  قدم  على  واملواطنات 
منها: الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج 
وذي جودة، وأشار الفصل 35 من الدستور إلى كون الدولة 
تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة 

للفئات االجتماعية األقل حظا.
القانون  مــن  األولـــى  املـــادة  أحــكــام  إلــى  وبــالــرجــوع 
باعتبارها  للجهة،  يمنح  نجده   ،111.14 للجهات  التنظيمي 
اختصاصات  للمملكة  الترابي  التنظيم  مستويات  أعلى 
والتكوين  املهني  بالتكوين  املتعلقة  تلك  بينها  من  ذاتية، 
 ،)111.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   82 )املــادة  املستمر 
بالبحث  تتعلق  كالتي  الدولة  وبني  بينها  مشتركة  وأخرى 
العلمي والتنمية القروية )املادة 92 من القانون التنظيمي 
العديد من  الدولة وتشمل  111.14(، وثالثة منقولة من  رقم 
مالية  مــوارد  أيضا  يمنحها  كما  التعليم،  منها  املجاالت 
التأهيل  صــنــدوق  إحـــداث  فــي  أســاســا  تتجلى  مستقلة 
يمكن  اللذين  الجهات،  بني  التضامن  االجتماعي وصندوق 
من  تستفيد  أن  املحلي،  الصعيد  على  التربوية،  للمنظومة 
مواردهما، كما يحدد أيضا شروط تقديم العرائض من قبل 
املواطنني واملواطنات والجمعيات، الشيء الذي سيمكن كل 
الفاعلني وفق شروط محددة )شروط تقديم العرائض( من 
واملطالبة  والتكوين  التربية  بمنظومة  تتعلق  نقط  اقتراح 

بإدراجها ضمن جدول أعمال مجالس الجماعات الترابية.

النهوض بالبحث العلمي

يحتل موضوع البحث العلمي والتقني واالبتكار مكانة 
التربية  باعتباره مرتكزا تستند عليه منظومة  هامة، ليس 

ملكانته  وإنما  فقط،  أهدافها  تحقيق  في  ببالدنا  والتكوين 
مجموعة  على  البالد  تنمية  في  والحيوية  االستراتيجية 
الصعيد  على  التنافسية  قدرتها  وتقوية  املستويات،  من 

الدولي.
وفي هذا الصدد، خصت الرؤية االستراتيجية )2015-
2030(، رافعة للنهوض بالبحث العلمي والتقني واالبتكار 
وجهة  من  تبدو،  التي  املقترحات  من  مجموعة  تضمنت 
تطوير  في  تساهم  أن  شأنها  من  وهادفة  وجيهة  نظرنا، 
البحث العلمي، وأن تساعد على مواجهة التحديات التي 
شملت  حيث  املجال،  هذا  في  الوطنية  السياسات  تعرقل 

هذه املقترحات مجموعة من املستويات أهمها:
الخام  الداخلي  الناتج  نسبة  من  التدريجي  الرفع   -
إلى نسبة  العلمي، لكي ترقى  البحث  لتمويل  واملخصصة 
 ،2025 باملائة في سنة  القريب، و1.5  املدى  باملائة على   1
مصادر  تنويع  نحو  التوجه  مع   ،2030 سنة  باملائة  و2 

التمويل؛
- التحفيز الضريبي للمقاوالت التي تنتج أبحاثا ذات 

أهمية اقتصادية واجتماعية للبالد؛
العلمي  البحث  لــدعــم  الوطني  الــصــنــدوق  تقوية   -

واالبتكار.

توسيع نطاق تطبيق أنظمة
 التغطية االجتماعية

وبهدف  الدراسيني،  واالنقطاع  الهدر  محاربة  أجل  من 
تشجيع التمدرس وضمان استمراريته وتحفيز املتعلمات 
في  دراستهم  متابعة  على  التمدرس  سن  في  واملتعلمني 
نطاق  توسيع  على  العمل  تم  ومالئمة،  مناسبة  ظــروف 
نوعي  بشكل  االجتماعية  األنظمة  من  مجموعة  تطبيق 
أوال، ونخص بالذكر هنا، البرنامج امللكي »مليون محفظة« 
الدعم  برنامج  االبتدائي، وكذلك  السلك  إلى تالميذ  املوجه 
االجتماعي املشروط والذي يطلق عليه اسم برنامج تيسير، 
النقل  وكذلك  والداخليات،  املدرسية  املطاعم  إلى  إضافة 
الوحدات  تبعد  القروي، حيث  الوسط  في  املدرسي خاصة 
»دار  وكذلك  واملتعلمني،  املتعلمات  مساكن  عن  املدرسية 
الطالبة« التي ساهمت إلى حد بعيد في استمرارية الفتاة 
ثم  متقدمة،  مستويات  إلى  دراستها  متابعة  في  القروية 
حال  باعتباره  أتى  الذي  الجماعاتية«  »املــدارس  برنامج 
املناطق  بني  والفرعيات  املدرسية  الوحدات  تناثر  ملشكل 
الشأن  هو  كما  جغرافي  بشكل  وثانيا،  والبعيدة،  النائية 
بالوسط  بداية  انطلق  الذي  »تيسير«،  لبرنامج  بالنسبة 

القروي ليشمل الوسط الحضري أيضا في مرحلة الحقة.

المالية العامة في تقرير لجنة 
النموذج التنموي

من أجل جعل املالية العامة في خدمة التنمية الوطنية، 
تقترح اللجنة ما يلي:

القانون  يمنحها  التي  لإلمكانيات  الكامل  االستغالل   )1
التنظيمي لقانون املالية، قصد إرساء تدبير مرتكز النتائج، 
السيما من خالل وضع ميزانية تعتمد منطق حسن األداء 

عوض منطق الوسائل؛
العامة،  للمالية  السنوات  متعددة  البرمجة  تعزيز   )2
مع  تنسجم  امليزانياتية  للبرمجة  قوانني  اعتماد  من خالل 

أهداف النموذج التنموي الجديد؛
3( وضع آلية دورية للمراجعة العامة للنفقات العمومية، 
بهدف االستخدام األمثل لهذه النفقات عبر تقليص النفقات 
غير ذات أولوية، األمر الذي سيسمح بتوسيع الحيز املالي 
 87 )ص  الجديد  التنموي  النموذج  أولويات  تمويل  قصد 

و88 من التقرير(.
ومن بني التوصيات التي تقدم بها تقرير لجنة النموذج 
األنشطة  على  الضريبة  عبء  تخفيف  يجب  أنه  التنموي، 
ذات األثر االجتماعي، وكذا تلك املتعلقة بالبحث والتطوير، 
يجب  اإلنتاجية،  القطاعات  تنافسية  لدعم  أنه  إلى  إضافة 
خالل  من  عدالة  أكثر  يصبح  أن  الضريبي  النظام  على 
توسيع أكبر للوعاء الضريبي عبر محاربة الغش والتهرب 
الضريبيني وترشيد النفقات الجبائية وإدماج القطاع غير 

املهيكل )صفحة 88(.
ويرى التقرير، أن االقتصاد االجتماعي يساهم في خلق 
عشرات اآلالف من مناصب الشغل سنويا على مستوى كل 
على  والتحفيز  جماعية  خدمات  تقديم  مع  البالد،  مناطق 
املقترحات  بعض  الصدد،  هذا  في  اللجنة  وتقدم  االبتكار، 

نسردها كاآلتي:
- اعتماد إطار تأسيسي لالقتصاد االجتماعي الجديد؛

العمومية  الخدمات  لبعض  املفوض  التدبير  تشجيع   -
الفاعلني في قطاع االقتصاد االجتماعي باعتماد  من طرف 

منهجية تجريبية؛
- تنمية ريادة األعمال املبتكرة في امليدان االجتماعي.

لبلوغ  الطامحة  املجتمعات  ومعه  الــيــوم،  العالم  إن 
درجات عالية من النمو والتقدم، تسعى إلى إدماج مختلف 
الشركاء والفرقاء والفاعلني في عملية التنمية وفق مقاربة 
نوع  فظهر  املجاالت،  مختلف  في  اعتمادها  يتم  تشاركية 
جديد من التدبير الحديث يمتح من الديمقراطية التشاركية 
اإلسهامية  امليزانية  تقنية  وتشكل  ومرتكزاته،  مبادئه  أهم 
على  إيجابي  انعكاس  من  تحققه  ملا  املرتكزات،  هذه  أهم 

عملية تجويد التدبير.
يسمو  أخــذ  والهوياتي  املواطناتي  الحس  أن  كما 
التجارب  وباستحضار  املجتمعات،  داخل  فشيئا  شيئا 
املقارنة، فقد بات من الالزم أن يفتح باب املبادرات أمام 
في  بدورها  لإلسهام  الخاصة  واملؤسسات  املــقــاوالت 
االجتماعي، خاصة  الجانب  في  التنمية، وكذلك  عمليات 
تعليم  من  للمجتمع  الضرورية  األساسية  القطاعات 

وصحة وحماية اجتماعية.

يونس 
شهيم

عودة الوظيفة االجتماعية للدولة

على هامش البحث عن نموذج تنموي

 * مسؤول تربوي 



شهادات من

الرواد
املصطفى  األســتــاذ  الــرائــد  ــن  م شهادة 
»تحية  كلمة  في  جــاءت  الحسيني،  الصقلي 
الصقلي  علي  موالي  الوطني  النشيد  لشاعر 
الحسيني في مثواه« مدونة في كتاب »أبحاث 
الــجــوهــري،  مصطفى  للدكتور  وشــهــادات« 
الوطني  نشيدنا  ))إن  وفيها:   ،88 صفحة 
يدخل  شاعرنا،  وضــع  من  هو  ــذي  ال الخالد 
الحال  هو  كما  الهوية  نطاق  في  اعتقادي  في 
والطبخ..  واللباس  والــديــن  للغد  بالنسبة 
األشياء،  بهذه  نتشبث  مغربنا  في  أننا  فكما 
فهو  الوطني،  بالنشيد  متشبثون  كذلك  فإننا 
واالعتزاز  البالد  لتمجيد  واندفاع  ونور  َأَلــٌق 
الحماس،  إلثــارة  فعالة  وسيلة  أنه  كما  بها، 
فكلماته جاذبة يحلو للمواطن ترديدها في كل 

املناسبات وما أكثرها(( انتهى.
رحم هلل الشاعر الكبير موالي علي الصقلي 

وأسكنه فسيح جناته.  

الـــقـــادمـــة هي  احلــكــومــة  بوصلة جنــــاح 
التي  بــنــمــوســى«  »جلــنــة  بــاســتــنــتــاجــات  التقيد 
اعــتــرفــت بها كــل األحــــزاب واملــنــظــمــات املدنية 
فهل  نظيره،  قــل  إجــمــاع  يف  املهنية  والنقابات 
تــزكــيــة استثنائية  إلـــى  يــتــحــول هـــذا اإلجــمــاع 
ــى صـــاحـــب الــعــلــبــة  ــ ملـــهـــام حــكــومــيــة تــســنــد إلـ
ــوداء ملــشــاكــل املـــغـــاربـــة؟ وقـــد متــيــز مــســاره  ــسـ الـ
لــوزارة  عــام  كاتب  املهني يف قطاعات حساسة: 
لــلــداخــلــيــة، وســفــيــر للمملكة يف  املــالــيــة، وزيـــر 

فرنسا.. فهل تهتم به األحزاب؟

الوزارة  إلى  عاد  ثم  وسفيرا  وزيرا  كان 
ومنها إلى مقر حزبه رافضا التقاعد السياسي 
بإعالنه قرار ترشحه يف العاصمة.. وتنظيمه 
لقاء مع فعاليات ثقافية غير منتمية ألي هيأة 
حزبية فاجأتها الدعوة، وستكون يف املستقبل 
التيارات  مــن  مماثلة  دعـــوات  بتلبية  ملزمة 
الفعاليات  هـــذه  أحـــد  األخــــرى،  السياسية 
التي  املضافة  القيمة  عن  مبتسما  استفسر 
لم  الـــذي  وهــو  كــنــائــب،  للعاصمة  سيسديها 
مهمة،  لقطاعات  وزيــرا  كان  عندما  يتذكرها 
ومن يدري، رمبا يستدرك ما فات إذا نال ثقة 

الرباطيني.
 

بــانــتــظــارات  حـــابـــا  الــصــيــف  سيكون 
املـــواطـــنـــن الـــذيـــن ســيــصــنــعــون فــيــه مــكــونــات 
للمدن  محلية  إدارات  وســيــرســون  احلــكــومــة.. 
ــلـــس الــتــشــريــعــي  والـــــقـــــرى، وســــــيــــــزودون املـــجـ
اإلعــان  بشغف  ينتظرون  إنــهــم  بــالــكــفــاءات.. 
جوائز  وكأنها   2021 باستحقاق  املتوجن  عن 
»نوبل«، فلعلها حتمل إلينا بشرى سارة تعترف 
أو  السياسة  يف  ســواء  قادتها،  بنبوغ  للمملكة 
إلخ، فهل يهل علينا هذا  الثقافة...  أو  الطب 

العيد »الكبير« الذي ننتظره ونتمناه؟ 

لعضوية  ترشح  سنة   29 حــوالــي  قبل 
ــرة انــتــخــابــيــة بحي  ــ مــقــاطــعــة حــســان يف دائ
ــوم حــســب مجلة »أفــريــكــان  ــي ال احملــيــط هــو 
بانكر« الصادرة يف 22 يونيو املنصرم، أفضل 
وزير للمالية يف القارة اإلفريقية توج به محمد 
االقتصاد  وزير  منصب  تولى  الذي  بنشعبون، 
واملالية وإصالح اإلدارة منذ سنة 2018 قادما 
إليه من القطاع البنكي.. بنشعبون سطع جنمه 
مواجهة  الذكي يف  املالي  بالتدبير  إفريقيا  يف 

أزمات اجلائحة.. هنيئا.

العدد: 1568 من 8 إلى 14 يوليوز 122021

الرباط ياحسرة

نحتج  خاللها  كنا  ســنــوات   6 نضال  بعد 
»ظلم«  من  العاصمة  جماعة  بإعفاء  ونطالب 
الحكومية،  والرسوم  الضرائب  في  إغراقها 
حتى أننا اقترحنا إلزام الحكومة واملؤسسات 
الجماعية،  املجالس  لفائدة  باملثل  العمومية 
ونبهنا إلى أن الجماعة تخدم املصلحة العامة، 
خدماتها،  من  املستفيدين  أكبر  من  والحكومة 
لذلك ال يعقل أن تخضع معامالتها القتطاعات 
ضريبية وكأنها شركة تسعى للربح بينما إدارة 

محلية تقدم إنجازات وإصالحات للمدينة.
أخبار  راجت  املاضي،  الشهر  منتصف  وفي 
إلغاء الضرائب وتحرير كل الجماعات من  عن 
 ،2022 املقبلة  املالية  السنة  من  ابتداء  أدائها 
في  عليها  بالتنصيص  إال  تطبق  أن  يمكن  وال 

الجريدة الرسمية.
العاصمة  ميزانية  تثقل  التي  الفواتير  ومن 
املاء  استهالك  فــاتــورات  الضرائب،  برسوم 
والكهرباء، والهاتف، والصفقات، واملحروقات، 
والبنايات،  الطرقات  وتشييد  الغيار،  وقطع 
وشراء السيارات واآلالت وكل معاملة مفوترة.. 
حتى شراء الكؤوس الزجاجية التي تشرب فيها 
حتى الحكومة، ونخمن إجمالي مبلغ الضرائب 

أجور  ضرائب  دون  مليارات  عشر  حوالي  في 
وغالفها  واملنتخبني  املوظفني  وتعويضات 
املــالــي املــرصــود حــوالــي أربــعــني مــلــيــارا، ال 
ندري هل ضرائبها املفروضة على املستفيدين 
ستحال على الصندوق الجماعي، أم على وزارة 
الذي  التشريعي  النص  انتظار  في  املالية؟ 
سيوضح أكثر الجهة التي ستؤول إليها ماليير 
الضرائب الحكومية امللغاة، وينبغي أال تنزلق 
ميزانية  في  تصب  بل  التسيير،  ميزانية  إلى 
التجهيز لتمويل مشاريع من اقتراح السلطات 
بعضهم  يقصون  الــذي  املنتخبني  من  وليس 
من  االنتخابية  دوائرهم  استفادة  من  البعض 
أوراش جماعية بسبب تطاحنات حزبية.. فكم 
اإلعفاء  مبالغ  من  الرباطيني  نصيب  سيكون 

الضريبي الحكومي؟
عن  واالبــتــعــاد  التجهيز  مــبــدأ  اعتمد  إذا 
ومتابعتها  برمجتها  فينبغي  وريعه،  التسيير 
امللكي  املشروع  أن  ولــو  السلطات  طــرف  من 
التي  الــقــرن،  بــإنــجــازات  العاصمة  كــل  غطى 
يمكن  والتي  املستدامة،  الصيانة  إلى  تحتاج 
الضرائبي  اإلعفاء  من  املحصل  بها  يتكلف  أن 

لفائدة الجماعة.

جماعة العاصمة تعفى من الضرائب الحكومية.. 
فما نصيب الرباطيـين من هذا اإلعفاء ؟

أسـرار
العاصمة

ــن الـــــربـــــاط اســــــم »الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــل ضــــــاع مـ ــ تــرى هـ
السياسية«؟ وكيف ميكن التأكد من فقدان هذا اللقب؟ 
املقبل  شتنبر   8 فتاريخ  القريب،  يف  منه  نتأكد  ما  هــذا 
هو املؤشر على تأكيد أو نفي هذه الصفة، وسيكون على 
إرث األجــداد األشــاوس،  الدفاع عن حق من  الرباطين 
الذين أسسوا بنيانا شامخا للسياسة وقواعدها وسلموه 
لنا، ليكون مرجعا يف كل حتركاتنا وسكناتنا وانتخاباتنا 
التي كانت تفرز بأصواتنا رجاال عظاما اختارهم آباؤنا 
سنة  ففي  الرباطي،  اإلنسان  لنموذج  املــرآة  هم  ليكونوا 
مــديــرا  الــبــلــدي، صـــار  رئــيــســا للمجلس  انــتــخــبــوا   1960

 ،1963 سنة  ويف  بالقاهرة،  العربية  الشغل  ملنظمة  عاما 
املستشارين  أعضاء مجلس  كل  ثقة  نال  رئيسا  اختاروا 
عام  ويف  البلدية،  مجلس  إلى  إضافة  مجلسهم  ليرأس 
وإخاصه  ارتقى بجديته  للبلدية  رئيسا  انتخبوا   1969

ودون شك  العاصمة،  على  عــامــل  إلــى منصب  وكــفــاءتــه 
عــشــتــم الــفــتــرة الــذهــبــيــة النــتــخــابــات قــدمــت وزراء من 
الــعــيــار الثقيل وتــشــرفــت مبــشــاركــة زعــمــاء وطــنــيــن، ثم 
انهارت حواجز الوطنية والكفاءة أمام هجوم للباحثن 
عـــن مـــآربـــهـــم الــشــخــصــيــة والــســلــطــة واملــــــال واملــنــاصــب 
احلزبية.. حتى أنهم جنحوا يف تغيير نضال املنتخبن 
إلى استرزاق باالنتخابات، وكان من الطبيعي أن تهوى 
السياسين احلقيقين  لتفقد ممارسيها  السياسة  قيم 
الـــذيـــن انــســحــبــوا أمـــــام املـــهـــاجـــمـــن.. ال خـــوفـــا، ولــكــن 

احتراما ملاضيهم النضالي وألسمائهم.
ــة الــثــقــافــة  ــيـ ــحـ ــوم يف أريـ ــيــ والـــنـــتـــيـــجـــة نــعــيــشــهــا الــ
وحصانتها من التلوث الفكري ومقارعة الرأي بالرأي 
واحلـــجـــة بـــأخـــرى، والـــنـــقـــاش الـــهـــادف يف أجـــــواء من 
االحــتــرام، ممــا أثـــار انــتــبــاه الــعــالــم إلــى هــذه الصحوة 
ــربـــاط مـــن الــقــارة  الــثــقــافــيــة املــتــمــيــزة، فــاســتــحــقــت الـ

اإلفريقية تتويجها بتاج الثقافة القاري.
العاصمة ثقافيا  تألق  أخــرى، نبحث عن سر  ومرة 
ومـــن مــســتــوى عـــال وتــعــثــرهــا يف األنــظــمــة السياسية 
احلــزبــيــة؟ لــيــس ألنــهــا مــوطــن عــمــيــد األدب املــغــربــي 
ونبغاء الفكر ومناضلي التعبير ضد اجلهل، وهو كما 
الصفوف  يف  مكانتها  لتعزيز  وإمنـــا  أنــــواع..  تعلمون 
األولى للعواصم الثقافية العاملية.. وليس هناك سر 
املثقفن  املناضلن  هــدف  يــدركــون  أن اجلميع  دام  ما 
الذين يخفون نضالهم تواضعا وإميانا مبحبة وغيرة 
على مدينتهم التي هي عاصمة لكل مغاربة اململكة.  
وقريبا سيعود لها لقبها السياسي.. عندما تتطهر 
ــرزاق بــاســم  ــ ــتـ ــ ــب مـــاضـــي االنـــتـــهـــازيـــة واالسـ ــ ــن رواســ مـ

السياسة. 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

هل تسترجع الرباط 
لقب »العاصمة 

السياسية« ؟

عـدادات الكهربـاء والمـاء مـن »العـصر الحـجري«
 فـي عاصمـة األنـوار

أرشيف الرباط

عندما تصادفون »زنقة عبد الفتاح سباطة« 
بمقاطعة اليوسفية وتربط بين شارعي 

محمد السادس ومحمد بن الحسن الوزاني، 
فتلك الزنقة سميت باسم مقاوم وطني 

ترأس سنة 1992 مقاطعة حسان، فكان 
رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته مناضال 
نبيال صادقا بما عاهد اهلل عليه، ونرجو 

عدم نسيان الرؤساء الذين غادرونا إلى دار 
البقاء، اعترافا بنضالهم وإخالصهم يف 

االنتخابية. مسؤولياتهم 

صور  املنتخبون  يلتقط  بينما 
وقــاعــات  مكاتبهم  مــع  الــــوداع 
امتيازاتهم  ومنافع  مجالسهم 
وقفف  ســيــارات  ــن  م الــعــيــنــيــة، 
الحضور  تعويضات  من  الهدايا 
في مختلف املجالس اإلدارية التي 
الجماعية،  باملجالس  ارتباط  لها 
تــســتــأســد فــواتــيــر اســتــهــالك 
الرباطيني،  على  واملــاء  الكهرباء 
»جبروتها«  من  يتأكدوا  وحتى 
ــحــاجــيــاتــهــم  واســـتـــغـــاللـــهـــا ل
ــة، تــمــرر رســـومـــا ال  ــاريـ ــبـ اإلجـ
اقتطاعات  مثل  بها،  لها  عالقة 
وآالت  »القواديس«  خدمات  عن 
ــراك  ــبـــات االشــت الــتــلــفــزة وواجـ
املبالغ  عــن  ضــرائــب  وتحصيل 
ويدور  يجري  هذا  كل  املفوترة.. 
للجماعة  تابع  تقني  مرفق  فــي 
بشروط  التدبير  له  فوضت  التي 
ــة لــحــمــايــة  ــمـ ــدائـ ــة الـ ــبـ ــراقـ املـ
لم  تــجــاوزات  أي  من  املشتركني 
قراراته،  املجلس  فيها  يستصدر 
من  بينة  عــلــى  تــكــونــوا  وحــتــى 
»سلخنا«  في  منتخبينا  ضلوع 
في  دائــم  ممثل  فلها  بالفواتير، 

أشغال املجلس اإلداري وآخر في 
التقنية  اللجنة  أشغال  حضور 
املنفذة، وهما معا يرفعان تقارير 
وتدون  مشاركتهما،  عن  مفصلة 
مجلس  دورات  كل  في  إجباريا 
أنشطة  في  وبالضبط  الجماعة 

املكتب املسير.
التفاصيل  هــذه  مــن  ونــخــرج 

املــواطــنــني،  عند  املــعــروفــة  غير 
بـ»الكاشيات«  علما  بإحاطتهم 
ممثال  بــهــا  ــرك«  ــب ــســت »ي ــي  ــت ال
السكان عن كل حضور في املجلس 
التقنية،  الــلــجــنــة  أو  اإلداري 
التي  العدادات  موضوع  وندخل 
أنها  في حني  باألداء  إال  تركب  ال 
املشترك،  ولــيــس  ــوزع  املـ تــخــدم 

وطالبنا مرارا بإخضاعها سنويا 
الشركة  وليس  الجماعة  ملراقبة 
املــفــوض لــهــا تــدبــيــر الــقــطــاع، 
ومن  املواطنني  تمثل  فالجماعة 
خدمتهم  شــؤون  تدبير  واجبها 
في  بذلك  وهي  والكهرباء،  باملاء 
وحماية  واملــدبــر  املــدافــع  وضــع 
باسمها  االختالالت  من  سمعتها 

في غفلة منها.   
الرقمنة  زمــن  فــي  يــجــوز  فهل 
ــات املـــتـــطـــورة، وفــي  ــي ــن ــق ــت وال
حــســرة«،  »يـــا  اململكة  عــاصــمــة 
العهد  مــن  ــدادات  ــ عـ اســتــغــالل 
من  معصومة  وكأنها  الحجري.. 
لها،  آجال  الخطأ و»الهذيان« وال 
دراهــم  على  دورانــهــا  بــأن  علما 
منه  مفر  ال  وتحديثها  الرباطيني، 
إلنصاف املشتركني الذين يكتوون 
وضرائبها  األسعار  بنار  شهريا 
جماعية  خدمات  على  ورسومها 
فوتت إلى الخواص للّي »أعناق« 
املواطنني الذين يلحون اليوم على 
مراجعة ملف هذا املرفق الجماعي 
بمباركة  املواطنني  »يكشط«  الذي 

املنتخبني الذين صوتنا عليهم.
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أسبوعيات كريم إدبهي

سأصحح األخطاء )بعد الهزيمة في الديربي(
الشابي، مدرب الرجاء

من نهار جيتي وأنت غير تتصحح...

»وداد البنزرتي«
الصباح
ماشي  الوداديني  ديال  الوداد  راه  الشيطان،  ونعلو 

ديال البنزرتي أو غيرو.

حمد هلل متغطرس، وال يقبل النصيحة
المدرب السابق لنادي أبها، التونسي عبد الرزاق الشابي
آش ظهر ليك فالالعبني ديال »والد السويقة« 

التونسي؟ الترجي  أو 

كان ينقصنا هدف
البنزرتي مدرب الوداد، بعد اإلقصاء

كان ينقصنا مدرب عاقل...

مساعد  بــن  الكالمية  ــادات  ــش امل تفاصيل  ــذه  ه
بنشيخة ورئيس الدفاع الحسني الجديدي

المساء
ومال هاذ الرئيس ما يتكلم مع املدرب بنشيخة؟

فان  مدربه  لتحصن  الزمن  يسابق  امللكي  الجيش 
دير بروك

الصباح
مورينهو! عندهم  إيال  بحال 

خاليلوزيتش يراقب العبي البطولة
األخبار

هذا مازال غير كيراقب؟

عودة الجمهور في البرملان
جرائد
مزيان  يتفرجوا  ــاش  ب خــاص،  الــلــي  الــشــي  ــاذ  ه

البرملانيني. فمسرحيات 

ال أحد يتدخل في اختياراتي
الحيمر، مدرب شباب السوالم

شوف أو كان؟

على هامش إقصاء المنتخب المغربي للشبان في البطولة العربية

بعد تجاوزه ملنتخبات متواضعة في 
املغربي  املنتخب  أقصي  األول،  الــدور 
للشباب برعونة أمام نظيره الجزائري، 
نهائي  ربـــع  ــي  ف الـــجـــزاء،  بــضــربــات 

البطولة العربية للشبان.
محك  أول  وفي  الوطني،  املنتخب 
ضد  باهت  بمستوى  ظهر  حقيقي، 
والذي  املتواضع،  الجزائري  املنتخب 
استغل شرود العبي املنتخب، ليحقق 
التعادل في األنفاس األخيرة من اللقاء 

بعد أن كان منهزما بهدف لصفر.
هــذا  مــســؤولــيــة  يتحمل  مــن  ــرى  تـ

اإلقصاء املر؟ 
الذي  الشخص  وهو  طبعا،  الجواب 
»نجح« في إبعاد املدرب الشاب زكرياء 
املغربي  املنتخب  تــدريــب  عــن  عــبــوب 
إيجابية،  جد  نتائج  معه  حقق  الــذي 
نهائيات  إلى  يتأهل  أن  استطاع  حيث 
احتضنتها  التي  لألمم  إفريقيا  كأس 
 15 دام  غياب  بعد  مؤخرا،  موريتانيا 
الذي  املنتخب  سنة، كما وصل مع هذا 
دور  إلى  املغربي،  للجمهور  الثقة  أعاد 
الربع، وكان بإمكانه أن يذهب بعيدا في 

املنتخب  تعثره ضد  لوال  املنافسة  هذه 
تمكن  ــذي  ــ ال ــوظ،  ــظ ــح امل الــتــونــســي 
بالضربات  النصف  إلــى  العبور  مــن 

الترجيحية.
اعتبر  موريتانيا،  من  العودة  بعد 
جميع املهتمن بهذه الفئة، التي تتوفر 
جيد،  ومستقبل  كبيرة،  إمكانات  على 
املرحلة،  رجل  هو  عبوب  زكرياء  بأن 
الذي  عمله  في  يستمر  أن  وبإمكانه 
املرحوم  برفقة  سنوات،  منذ  أنجزه 

مصطفى مديح، إال أن البعض كان لهم 
رأي آخر، واستطاعوا أن يبعدوه عن 
»أبنائه« بطريقة خبيثة، ويتركوا هذا 
بوصلة،  وبدون  مدرب  بدون  املنتخب 
آخر  وفــي  االستعانة،  تمت  أن  إلــى 
اإلدريــســي،  هلل  عبد  بــاملــدرب  لحظة، 
اإلقصاء  مسؤولية  يتحمل  ال  ــذي  ال
عن  األول  املسؤول  يتحملها  ما  بقدر 
من  »خــرج  والـــذي  املنتخبات،  هــذه 

الخيمة مايل«.
اآلن، الواجب يفرض على املسؤولن 
عن الجامعة، إعادة األمور إلى نصابها، 
وفي أقرب وقت، وتصحيح كل األخطاء 

وذلك  ارتكبت،  التي 
ــل  ــرجــ ــ بــــوضــــع ال
املكان  في  املناسب 
ــاســب، وتــزكــيــة  ــن امل
عبوب  زكرياء  املدرب 

ــن هــذه  كــمــســؤول عـ

الــفــئــة، الــتــي ال 
بسبب  تضيع  أن  يجب 
مزاجية وأنانية البعض.
نــدافــع  ال  هــنــا  فنحن 
عـــن عـــبـــوب، فــكــفــاءتــه 

وغيرته  ونــتــائــجــه 
عــلــى عــمــلــه، هي 
ــتــي دفــعــتــنــا ألن  ال
ندق ناقوس الخطر 

قبل فوات األوان.

من كان وراء إبعاد المدرب زكرياء عبوب؟

واهلل عيب

المكتب المسير ألولمبيك أسفي: من خطإ آلخر...

عبوب

المرحـوم بيتشـو.. الفـرس األصـيل

ة
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العاجل  بالشفاء 

الطاوجني لألستاذ 

أجـــــــــــرى األســــــــتــــــــاذ مــــحــــمــــود 
الدار  الطاوجني، احملامي بهيئة 
السابق  العام  والكاتب  البيضاء 
والــنــاطــق الــرســمــي بــاســم نـــادي 
الوداد الرياضي، عملية جراحية 

كللت، وهلل احلمد، بالنجاح.
ــد مــــــن الــــــــوداديــــــــن،  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
واألصـــدقـــاء، قــامــوا بــزيــارتــه يف 
منزله لالطمئنان على صحته.
األســتــاذ الــطــاوجــنــي، شغل 
مـــنـــصـــب الــــكــــاتــــب الـــــعـــــام يف 
مكتب الرئيس السابق محمد 
نصر الــديــن الــدوبــاللــي، وفــاز 

مــعــه بــالــعــديــد مـــن األلـــقـــاب، 
أهــــمــــهــــا كــــــأس الـــــعـــــرش ســنــة 
2001، وكأس إفريقيا لألندية 
الـــفـــائـــزة بـــالـــكـــأس يف مــوســم 
جلــمــعــيــة  ســـبـــق  كـــمـــا   ،2002
أن قامت  ــة«  ــوداديـ الـ »الــعــائــلــة 
بــــتــــكــــرميــــه، اعـــــتـــــرافـــــا مــنــهــا 
ــلـــة الـــتـــي  ــيـ ــلـ بــــاخلــــدمــــات اجلـ

قدمها لوداد األمة.
ــل  ــاجـ ــعـ نـــتـــمـــنـــى الــــشــــفــــاء الـ
الطاوجني،  محمود  لصديقنا 
حــتــى يـــعـــود مــعــافــى إلــــى ذويـــه 

وأقاربه.

صورة تذكارية لألستاذ الطاوجني خالل حفل تكريمه من طرف »العائلة الودادية«

... بعد أن فشل في فك االرتباط بشكل ودي مع املدرب 
عبد الهادي السكيتوي، وبعد أن احتال على القانون، 
الفريق،  لتدريب  شيبا،  سعيد  املــدرب  مــع  وتعاقد 
التي  العقوبة  لتفادي  رياضي،  كمدير  وتنصيبه 
لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  من  تنتظره 
أسفي  ألوملبيك  املسير  املكتب  أقال  القدم، 
ومساعده  املدرب سعيد شيبا، 
الثقيلة  الهزيمة  بعد  بنعمر، 
التي مني بها في الدورة 25 

ضد نهضة بركان )0-3(.
هذه  أسباب  تعود  ربما 
ــغــامــضــة، إلــى  ــة ال ــالـ اإلقـ
عن  بعيدة  أخـــرى،  أشــيــاء 

املدرب شيبا  مستحقات  أداء  عن  كعجزه  التقنية،  املسائل 
ضمن  بقاءه  كبير  بشكل  ضمن  أن  بعد  خاصة  ومساعده، 
الكبار، أو ملعرفته املسبقة بخسارة دفوعاته مع املدرب عبد 
الهادي السكيتوي، الذي أرادوا أن يحرموه من مستحقاته، 
ضاربن بعرض الحائط كل ما قدمه للفريق املسفيوي، وكل 
أجرى  أن  بعد  معاناة،  من  الخلوق  الرجل  هذا  عاشه  ما 

عملية دقيقة على العمود الفقري.
نقطة سوداء أخرى تحتسب لهذا املكتب املسير، الغارق 
األخطاء  من  العديد  من  يستفد  لم  والذي  العشوائية،  في 

التي ارتكبها منذ سنوات.
للتذكير، فبعد كل هذه املشاكل، دخل هذا املكتب مجددا 
في مفاوضات مع املدرب جمال فوزي للتعاقد معه، بالرغم 

من قرب نهاية املوسم الكروي.
المدرب سعيد شيبا 

ضحية جديدة الرتجالية 
المكتب المسير 

ألولمبيك أسفي

انتهى في نهاية األسبوع املاضي، الديربي البيضاوي 
الـ 130، لصالح فريق الوداد الرياضي، الذي انتصر على 

الرجاء بهدفن لهدف واحد.
انتصار الوداد، أو هزيمة الرجاء، ال يجب أن نعطيهما 
أكثر من حجمهما، فكم من مرة فاز الفريق األخضر بهذا 

الديربي، والعكس صحيح.
لكن الشيء املهم الذي افتقدناه في هذه الديربيات، هو 
بإمكانه،  الذي  الحقيقي  النجم  أي  الكبير،  النجم  غياب 

ولوحده، تغيير مجريات اللعب، والنتائج.
املرحوم مصطفى شكري )بيتشو( هو من طينة هؤالء 

النجوم، الذين غابوا عنا منذ عقود.
الرجاء وأبدع، وانتقل إلى الجار  بيتشو حمل قميص 

الوداد وأمتع.
الكرة  حــب  على  املــغــربــي  الجمهور  ــد  وح املــرحــوم 

الجميلة، والفن الرفيع.
من  بالرغم  اململكة،  أنحاء  جميع  من  عشاق  له  كــان 
االستسالم  على  كلهم  فأجمعوا  انتماءاتهم،  اختالف 

ملهارات وعروض هذا الالعب املتميز.
جيل فترة السبعينات على الخصوص، كان محظوظا جدا، 

ألنه عاش الفترة الذهبية لبيتشو أو »العود«، أي الحصان.
كبيرا  مسرحا  ــان  ك الــذي  جيكو،  األب  ملعب  جيل 
للعروض املبهرة لبيتشو، الذي كان لديه جمهور خاص، 
حتى وسط رقعة امليدان، كان يتابعه خصومه قبل زمالئه 

بإعجاب كبير.
على  سجل  بيتشو  فاملرحوم  الجميع،  نرضي  وحتى 
حارسن عمالقن في الوداد حينما كان يلعب في الرجاء، 
وهما املرحوم ياشن، والحارس املتميز عبد القادر أطال 
نجيب  الــرجــاوي  الــحــارس  على  سجل  كما  عمره،  هلل 

مخلص، حينما كان العبا في الوداد.

وال  محتضن  ال  فيها  يكن  لم  فترة  في  جــاء  بيتشو، 
مستشهر، وال وكالء لالعبن.

ترى كم يساوي هذا الرجل لو شاءت األقدار أن يكون 
حاليا بن ظهرانينا؟

أجــورا  يتقاضون  البطولة  في  العبن  نــرى  فحينما 
الــدراهــم،  بمالين  سنوية  ومكافآت  ضخمة،  شهرية 
لعبوا  الذين  أمثاله  من  والكثير  بيتشو  على  نتحسر 
الجماهير  نفوس  في  والنشوة  الفرحة  ورسموا  مجانا، 
الحالي  الجيل  افتقدتها، ولألسف، مع  الرياضية، والتي 

لالعبن.



قبل الحديث عن توقيع المغرب لعدة اتفاقيات تهدف إلنتاج »اللقاح الصيني« في المغرب، كثمرة لالتصاالت 
التي جرت يوم 31 غشت 2020، بين الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين 

الشعبية، ال بد من التذكير أن الصين تعيش هذه األيام على إيقاع االحتفال بمائوية الحزب الشيوعي الصيني، 
الذي يترأس لجنته المركزية، الرئيس نفسه.
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إعداد : سعيد الريحاني

الملك محمد السادس يترأس بفاس حفل توقيع إطالق إنتاج تلقيح »كوفيد 19« بالمغرب 

هذه  الصني  احتفاالت  في  الفتا  كان 
السنة بمأوية الحزب الشيوعي، تغير 
حيث  التصعيد،  نحو  الرئيس  لهجة 
على  الغربية  األنباء  وكاالت  تسابقت 
النبرة  ذات  الرئيس  تصريحات  نقل 
جني  شي  أشــاد  وقــد  مسبوقة،  الغير 

املــائــويــة  ــرى  ــذك ال خــطــاب  فــي  بينغ 
الصيني  الشيوعي  الحزب  لتأسيس 
بالده  بمسار  املاضي،  الخميس  يوم 
مستعَمرة  من  عنه«  رجــوع  ال  ــذي  »ال
انتهاء  مؤكدا  عظمى،  قوة  إلى  مهانة 
ــي  ))وف بــكــني..  على  التنمر«  »عــهــد 

خطابه أمام الصورة العمالقة ملاو تسي 
تيان  ساحة  على  تطغى  التي  تونغ، 
الزعيم  أعلن  حيث  املنصة،  من  إنمني 
السابق جمهورية الصني الشعبية عام 
1949، تحدث شي جني بينغ بعمق عن 
الفخورين  مواطنيه  لتذكير  التاريخ، 

الخارج،  في  واملنافسني  الداخل  في 
شخصيا..  وصــعــوده  أمته،  بصعود 
التنمر  عهد  إن  بينغ:  جني  شي  وقال 
مشيدا  األبــد،  إلــى  ولــى  الصني  على 

واستعادة  الدخل  لرفعه  بالحزب 
الرئيس  وقال  الوطنية،  الكرامة 

أول تعاون 
كبير بين الحزب 

الصيني  الشيوعي 
والمؤسسة 

الملكية 

محاربة »كورونا« 
تجمع الملك محمد السادس 

والرئيس الصيني

إخباريتحليل 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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شراكة غير مسبوقة بين »الملكية« و»االشتراكية« 
تاريخيا  خطا  رســم  ــذي  ال الصيني، 
الخضوع  حقبة  مــن  خــطــابــه  خـــال 
أجل  من  النضال  إلى  األفيون  لحروب 
الحزب  أن  اشتراكية،  ثــورة  تأسيس 
حقق تجديدا وطنيا، وانتشل عشرات 
املايني من الفقر، وغير مشهد التنمية 
ــني، الــذي  ــاف شــي ج الــعــاملــيــة، وأضـ
أن  ماو،  طراز  على  يرتدي سترة،  كان 
دخل  الصينية  لألمة  العظيم  التجديد 
وتعهد  فيه،  رجوع  ال  تاريخيا  مسارا 
بمواصلة بناء جيش عاملي للدفاع عن 
املصالح الوطنية(( )املصدر: وكاالت(.
لغته  الصيني  الرئيس  غير  هكذا 
غير  تصعيدية  بلغة  املعروفة،  الهادئة 
الصني  أن  واضحا  بدا  وقد  متوقعة، 
»كوفيد  وباء  اجتياح  مرحلة  اجتازت 
منها  خرجت  إنها  بــل  بنجاح،   »19
بشكل أعظم وهي اليوم تقدم الدروس 
الشيوعي  الــحــزب  إن  بــل  للبشرية، 
 95 عضويته  فــي  ويــضــم  الصيني، 
مــن سكان  أكــثــر  أي  عــضــو،  مــلــيــون 
املغرب مرتني، علما أن تاريخ تأسيسه 
الحزب  وصل  وقد   ،1921 لسنة  يعود 

الباد  مرت  أن  بعد  النجاح  هذا  إلى 
واملجاعة  الحرب  من  قــرن  من  بأكثر 
يجادل  أحد  ال  ولكن  واالضطرابات.. 
اليوم في كون الصني قوة عظمى)..(، 
تكن  لم  العاملية  اإلعام  وسائل  إن  بل 
عن  تعبر  أن  دون  املناسبة  لتفوت 
انبهارها بقدرة الصني على خلق أقوى 
في  اقتصاد  وأقوى  العالم،  في  جيش 
اإلعام  وسائل  باعتراف  قريبا،  الكون 
»مجلة  قالت  حيث  نفسها،  األمريكية 
الحزب  ))إن  األمريكية:  نــيــوزويــك« 
ظرف  في  تطور  الصيني  الشيوعي 
قرن من الزمان، وهي فترة وجيزة في 
تعد  التي  الصينية  الحضارة  تاريخ 
من أقدم الحضارات على وجه األرض، 
من حركة ميليشيات فكرية تضم عددا 
قليا من الثوار، إلى عماق قوامه 95 
وقريبا  جيش،  أكبر  يقود  فرد  مليون 
وتؤكد  العالم..((،  في  اقتصاد  أكبر 
املجلة في تقرير ملحررها توم أوكنور، 
أن ))احتفال الحزب الشيوعي بذكراه 
املائوية هذه األيام، كان مناسبة لقادة 
الشاق  بـالطريق  لاحتفاء  الــبــاد 

تحديات  اســتــحــضــار  ــع  م لــلــنــجــاح، 
املاضي والحاضر، وتطلعات املستقبل 
في  والقلق  لإلثارة  مدعاة  باتت  التي 

اآلن ذاته(( )املصدر: وكاالت(.
احتفل  الصيني،  الشيوعي  الحزب 
الــعــالــم،  عــلــى  بتقدمه  ــاذخ  بـ بشكل 
العماقة،  واالستعراضات  بالطائرات 
نظر  وبعد  الحزب،  هذا  نظر  بعد  لكن 
يلتقيان  جعلهما  املغربية،  اململكة 
في  البلدين  بني  البعيدة  املسافة  رغم 
»كورونا«،  زمن  في  للتعاون  أفق  رسم 
الصني  بني  التعاون  أن  هو  واألكــيــد 

واملغرب لن يقف عند هذا الحد..
واالتصال  التعاون  ثمار  من  وكــان 
وامللك  الصيني  الرئيس  بني  املباشر 
اإلثنني  يوم  التوقيع  تم  أن  املغربي، 
على  فاس،  في  امللكي  بالقصر  املاضي 
تصنيع  بمشروع  تتعلق  اتفاقيات 
وتعبئة اللقاح املضاد لفيروس »كوفيد 
أن  يعني  مــا  أخـــرى..  ولقاحات   »19
لذلك  سيادية«،  بـ»خطوة  يتعلق  األمر 
))هذه  بأن  املغربية،  الصحافة  كتبت 
الخطوة تعد ثمرة شراكة بني القطاعني 

أولية  قــدرة  إطــاق  والــخــاص،  العام 
مايني   5 إلنتاج  القريب  املــدى  على 
لـ»كوفيد  املــضــاد  اللقاح  مــن  جرعة 
القدرة  قبل مضاعفة هذه  19« شهريا، 
تدريجيا على املدى املتوسط، وسيعبئ 
 500 املشروع استثمارا إجماليا قدره 
الشراكة  هذه  وبإطاق  دوالر،  مليون 
املتميزة، التي تأتي امتدادا للمباحثات 
بني   ،2020 غشت   31 يوم  الهاتفية، 
امللك محمد السادس نصره هلل، وشي 
الصني  جمهورية  رئيس  بينغ  جــني 
الشعبية، يكون املغرب قد قطع شوطا 
الرامية  امللكية  الرؤية  لبلورة  إضافيا 
واستباقي  فعال  تدبير  ضمان  إلــى 
ألزمة الجائحة وتداعياتها.. ومن خال 
فإن  للمملكة،  الصحية  السيادة  تعزيز 
املــشــروع املــقــدم أمـــام املــلــك، يكرس 

ويعزز  للمغرب  الدولي  اإلشعاع 
الصحي  لألمن  كمصدر  مكانته 

الرئيس شي جين بينغ وجانب من االحتفاالت الضخمة بمائوية الحزب الشيوعي الصيني 

هكذا غري الرئيس 

الصيني لغته الهادئة 

املعروفة، بلغة 

تصعيدية غري متوقعة، 

وقد بدا واضحا أن 
الصني اجتازت مرحلة 

اجتياح وباء »كوفيد 
19« بنجاح، بل إنها 
خرجت منها بشكل 

أعظم وهي اليوم تقدم 
الدروس للبشرية، بل 

إن احلزب الشيوعي 
الصيني، ويضم يف 
عضويته 95 مليون 

عضو، أي أكرث من 
سكان املغرب مرتني، 

علما أن تاريخ تأسيسه 
يعود لسنة 1921، وقد 

وصل احلزب إىل هذا 
النجاح بعد أن مرت 
البالد بأكرث من قرن 

من احلرب واجملاعة 
واالضطرابات.. ولكن 

ال أحد يجادل اليوم 
يف كون الصني قوة 

عظمى)..(

بإطالق هذه الشراكة المتميزة، التي تأتي امتدادا للمباحثات 
الهاتفية، يوم 31 غشت 2020، بين الملك محمد السادس نصره 

لله، وشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يكون 
المغرب قد قطع شوطا إضافيا لبلورة الرؤية الملكية الرامية 
إلى ضمان تدبير فعال واستباقي ألزمة الجائحة وتداعياتها.. 

ومن خالل تعزيز السيادة الصحية للمملكة
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في  ــاري،  ــق وال اإلقليمي  محيطه  فــي 
واالعتماد  الصحية  املخاطر  مواجهة 
السياسية((  والتقلبات  الخارج  على 
)املصدر: هسبريس/ 5 يوليوز 2021(.
وكان امللك محمد السادس قد ترأس 
حفال خاصا بهذه املناسبة، تميز بإلقاء 
الذي  العرض  أولها  العروض..  بعض 
قدمه سمير مشور، الخبير الدولي في 
والــذي  الصناعية،  البيوتكنولوجيا 
يتولى حاليا منصب نائب رئيس شركة 
»سامسونغ بيولوجيكس«، والذي يهم 

مضاد  لقاح  وتصنيع  تعبئة  مشروع 
املغرب،  في  أخرى  ولقاحات  للفيروس 
كما تميز الحفل بتدخل الرئيس املدير 
العام ملجموعة »سينوفارم«، ليو جينغ 
من  بعد  عن  مداخلة  ألقى  الذي  تشن، 

الصني. 
الذي  التاريخي  اللقاء  خلص  وقــد 
سعد  الحكومة  رئيس  من  كل  حضره 
امللك فؤاد  العثماني، ومستشار  الدين 
عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
والرئيس  بوريطة،  ناصر  بالخارج، 
محمد  وفابنك،  للتجاري  العام  املدير 
للبنك  العام  املدير  والرئيس  كتاني، 
)وحضور  منير  كريم  محمد  الشعبي 
»الصرامة«  يؤكد  األخيرين  هــاذيــن 
بالتمويالت  يتعلق  فيما  املفروضة 
توقيع  إلى  اللقاء(  )خلص  الالزمة(، 
املــلــك.  ــام  أمـ مهمة  اتــفــاقــيــات  ثـــالث 

ويتعلق األمر بـ:
1( مذكرة تعاون بشأن اللقاح املضاد 
املغربية  الــدولــة  بــني   »19 لـ»كوفيد 
للصني  الوطنية  الصيدلية  واملجموعة 
طرف  من  توقيعها  تم  »سينوفارم«، 

الطالب،  ــت  أي خــالــد  الــصــحــة،  وزيـــر 
ليو  »سينوفارم«،  مجموعة  وورئيس 

جينغ تشن.
قدرات  إعداد  حول  تفاهم  مذكرة   )2
تصنيع اللقاحات باململكة املغربية بني 
»ريسيفارم«،  وشركة  املغربية  الدولة 
االقتصاد  وزير  طرف  من  توقيعها  تم 
ورئيس  اإلدارة،  ــالح  وإصـ واملــالــيــة 
محمد  لــصــنــدوق  اإلداري  املــجــلــس 
السادس لالستثمار، محمد بنشعبون، 
ــام لــشــركــة  ــعـ ــر الـ ــديـ والـــرئـــيـــس املـ
وممثل  ــانــك،  ف ــارك  مـ ــفــارم«،  »ريــســي
املجموعة املهنية لبنوك املغرب، عثمان 

بن جلون.
الدولة  إشـــارة  رهــن  وضــع  عقد   )3
املغربية منشآت التعبئة املعقمة لشركة 
في  املتخصصة  املغربية  »سوطيما« 

صناعة األدوية، من أجل تصنيع اللقاح 
لشركة  اململوك   »19 لـ»كوفيد  املضاد 
»سينوفارم« بني الدولة املغربية وشركة 

الصحة، خالد  »سوطيما«، وقعه وزير 

العامة  املديرة  الطالب، والرئيسة  أيت 
لـ»سوطيما«، ملياء التازي.

وكان اللقاء املذكور قد ساهم في بروز 
الدولي في  الخبير  نجم سمير مشور، 
كواحد  الصناعية،  البيوتكنولوجيا 
وواحد  »كــورونــا«،  جائحة  نجوم  من 
هذا  بالخارج،  املغربية  الكفاءات  من 
خالل  من  عاليا  السقف  رفــع  األخير 
أبــرز  حيث  باملناسبة،  ألقاها  كلمة 
امللك،  يدي  بني  قدم  الذي  العرض  في 
الرامية  امللكية  الرؤية  تفعيل  مخطط 
خالل  باململكة  قاري  رائد  إحداث  إلى 
ميادين  في  املقبلة،  الخمس  السنوات 
اللقاحات  مجال  في  والتطوير  البحث 
العالية  املضافة  القيمة  ذات  واألدوية 
هــذه  وأن  وتــســويــقــهــا،  وإنــتــاجــهــا 
املغرب  على  بالنفع  ستعود  القدرات 
والقارة اإلفريقية وبقية العالم، كما أكد 
استقاللية  ستضمن  امللكية  الرؤية  أن 
الــالزمــة  ــشــروط  ال وستهيئ  صحية 
في  اإلفريقية  الــقــارة  قــدرات  لتقوية 
مجال إنتاج بعض اللقاحات واألدوية 
أن  إلى  مشيرا  القارة،  في  الحاسمة 
مراحل  ثالثة  على  ترتكز  الرؤية  هذه 
االستعجال،  مرحلة  ــا  أوالهـ مهمة، 

التي ستنطلق فورا، حسب قصاصات 
األخبار.

اململكة  بني  األخير  التعاون  أن  يذكر 
بينغ،  جــني  شــي  والرئيس  املغربية 
التنفيذية  اللجنة  العام ورئيس  األمني 
انطلق  قد  الصيني،  الشيوعي  للحزب 
بشكل مكثف في زمن »كورونا«، وكانت 
بصدور  املاضية،  السنة  البداية خالل 
اإلثنني  يوم  امللكي،  الديوان  عن  بالغ 
))املــلــك  أن  يــقــول   ،2020 غشت   31
مباحثات  أجـــرى  الـــســـادس  مــحــمــد 
رئيس  بينغ،  جــني  شــي  مــع  هاتفية 
الشعبية((، وحسب  الصني  جمهورية 
نفس املصدر، فإن ))املباحثات تندرج 
القائمة  الصداقة  عــالقــات  ــار  إط فــي 
بتوقيع  ارتقت  والتي  البلدين،  بني 
اإلعالن املشترك املتعلق بإقامة شراكة 
استراتيجية، والذي وقعه امللك محمد 
بينغ،  جني  شي  والرئيس  الــســادس 
ماي  في  لبكني  امللكية  الزيارة  خالل 
زار  التي  السنة  نفس  )وهي   ))2016

فيها امللك محمد السادس روسيا(.
وكان لجوء املغرب إلى إصدار بالغ 
االكتفاء  وعدم  امللكي،  الديوان  عبر 
بترويج األخبار عبر القنوات الرسمية 
في  يحمل  املغربية،  األنباء  وكالة  أو 

ال  اإلشـــارات)...(،  من  العديد  طياته 
سيما وأن البالغ يؤكد أن املباحثات 
السادس  محمد  امللك  بني  الهاتفية 
الشعبية،  الصني  جمهورية  ورئيس 
الثنائية  العالقات  لتطوير  تطرقت 
املــجــاالت،  جميع  فــي  البلدين  بــني 
وخاصة الحوار السياسي، والتعاون 
الثقافية  واملــبــادالت  االقــتــصــادي، 

واإلنسانية.
إشارة  من  وقتها  البالغ  يخل  ولم 
لفيروس »كوفيد 19«، حيث جاء فيه: 
))إن امللك محمد السادس تباحث مع 
الرئيس شي جني بينغ، حول الشراكة 
بني البلدين في مجال محاربة »كوفيد 
19«، وشكلت املباحثات أيضا فرصة 
الصني  لجمهورية  الشكر  لتقديم 
ومواكبتها  دعمها  على  الشعبية، 
لإلجراءات االحترازية الصارمة التي 
أجل  من  املغربية  اململكة  اتخذتها 
»كــورونــا«،  ــاء  وب انتشار  من  الحد 
الطبية  املــعــدات  صعيد  على  ســواء 
في  أو  املخبري،  الكشف  ووســائــل 
والخبرات..  املعلومات  تبادل  مجال 
املراحل  أيضا  البلدين  قائدا  وتناول 
اململكة  بني  العملي  للتعاون  املقبلة 
املغربية وجمهورية الصني الشعبية، 
جائحة  مكافحة  جــهــود  ــار  إطـ فــي 
ــالغ الــديــوان  ــا«(( يــقــول ب ــورونـ »كـ

امللكي، وقتها.
املغرب  بني  تعاون  أكبر  هو  وهــا 
امللكية  املــؤســســة  وبـــني  ــني،  ــص وال
والحزب الشيوعي الصيني، قد وصل 
»كــورونــا«،  إلــى أبعد مــدى في زمــن 
اللقاح  إلنتاج  تعاون  إلــى  بتحوله 
تأكيد  ــو  وه املــغــرب،  فــي  الصيني 
املجال  هــذا  فــي  املغربية  للسيادة 
مستقبال، كما أن هذا التعاون لم يكن 
لينجح لوال ضمانات الرئيس وامللك، 
املباشر،  التواصل  على  وحرصهما 

وقد يكون القادم أفضل.

ها هو أكبر تعاون بين المغرب والصين، وبين المؤسسة الملكية 
والحزب الشيوعي الصيني، قد وصل إلى أبعد مدى في زمن 

»كورونا«، بتحوله إلى تعاون إلنتاج اللقاح الصيني في المغرب، 
وهو تأكيد للسيادة المغربية في هذا المجال مستقبال، كما أن 

هذا التعاون لم يكن لينجح لوال ضمانات الرئيس والملك، وحرصهما 
على التواصل المباشر، وقد يكون القادم أفضل.

سمير مشور، الخبير المغربي الذي سرق األضواء في حفل توقيع اتفاقيات إنتاج اللقاح الصيني



  

سري

تــســارع بــعــض اجلــهــات الــزمــن حملــاولــة طــي أثــار 

الصلب،  احلــديــد  مــن  أطــنــان  اســتــقــدام  فضيحة 

التاريخ  شوهت  مشاريع  يف  واستخدامها  باملاليير، 

ترقيعية..  أشغال  عبر  الرباط،  للعاصمة  العمراني 

تتطلب  والتي  أحد،  بها  يسمع  لم  التي  الكارثة  لكن 

املوجودة  الطوابق  يف  يحدث  ما  هي  عاجال،  حتقيقا 

يف  »غامضة«  شقوق  ظهرت  فبينما  احلديد،  ركــام  حتت 

مرآب محطة القطار »الرباط املدينة«، حتول املرآب الثاني 

القريب من إمبراطورية »السي. دي. جي«، إلى خربة تفوح 

منها روائح نتنة، ال حتتمل، نتيجة تسربات »الواد احلار«، 

والغريب يف األمر، أن هذه املرائب، وزوارها يقدرون باملئات، 

تستمر يف العمل والتحصيل.. دون توضيحات.   
الطيب العلويمـدير النشر:

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

بنموسى يقترح على المغاربة انتظار 

النموذج التنموي إلى سنة 2035
5

تحليل إخباري

هل تـتحول محاولة إسقاط الحكومة 

إلى محاولة إلسقاط الدولة ؟
14

كواليس

الضائعة الحقيقة 

عبد النباوي: أليس القاضي هو 

من ينصف المظلوم أمام الظالم ؟ 

»بين السرجان الحيحي«..
 والمهدي بنبركة
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الحكومة تستنجد بالعرايشي 
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه

نفسهسيناريو جزيرة ليلى يكرر 

التغطية على إفالس 
المغربية  القنوات 

إعالميبخلق »هولدينغ« 

هل يتحول الصراع 
دبلوماسية مع مع إسبانيا إلى أزمة 
االتحاد األوروبي ؟

4
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كواليس األخبار

ملف العدد

البشعة  الجرائم 
االجتماعيخطر يهدد السلم 

سـبــتة كــواليــس  األســودأسـبــوع 

17

24

ربورتاج

متابعات

لم يعد السياق الدولي يسمح بمناورات كبيرة، لكن المغرب يواصل استعمال أوراقه 

بشجاعة غير متوقعة.. فبعد التصعيد ضد ألمانيا، خرجت الدبلوماسية المغربية بتصعيد 

جديد ضد إسبانيا، على خلفية استقبال زعيم البوليساريو بهوية مزورة للعالج، لكن 

التحذيرات انطلقت لتنبه المغرب إلى خطورة استعمال هذه الرصاصة األخيرة.. 

ألنه لن تبقى هناك أي خيارات لـ»اللعب« فيما بعد.

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور«
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ما يجري  

ويدور

زلزال يضرب المجتمع المدني بعد توزيع منح مالية ملغومة في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

هــذا  وقــــلــــق«..  ــار  ــتـــظـ وانـ وتـــربـــص  »تخوف 
ــن الــســيــاســيــن  ــد مــ ــديـ ــعـ ــا صـــــار يــعــيــش عــلــيــه الـ مــ
بــجــهــة الـــشـــمـــال، بــعــدمــا تــســربــت أخـــبـــار تــفــيــد أن 
العديد  ملنع  الئــحــة  تهييء  بــصــدد  الــداخــلــيــة  وزارة 
على  ملفاتهم  وإحــالــة  الــتــرشــح  مــن  املنتخبن  مــن 
ــاء وأشـــخـــاص  ــمــ الــــقــــضــــاء، وهـــــي الئـــحـــة تـــضـــم أســ
مـــتـــورطـــن يف نـــهـــب املــــــال الــــعــــام خـــــال حتــمــلــهــم 
من  سيمنعون  املنتخبة،  املجالس  داخــل  املسؤولية 
بعضهم  جعل  مما  املقبلة،  االنتخابات  يف  الترشح 
يــشــعــرون بــالــقــلــق وخــلــق جـــوا مـــن اخلــــوف والــهــلــع 
االنتخابات، ممن حتوم حولهم  أباطرة  بعض  عند 

شبهات الفساد من أن تطالهم تلك القرارات.

تبادل الضرب والشتائم والعربدة أمام مقر 
اجلماعة الترابية لتطوان يوم اخلميس املاضي، بني 
عضو  وبني  اجلماعة،  رئيس  ونائب  سابق  برملاني 
يقول  والــذي  بتطوان،  للمعارضة  املنتمي  الشبيبة 
نقل  ب«  »أ.  املسمى  يد  على  العــتــداء  تعرض  أنــه 
إسعاف،  سيارة  بواسطة  املستشفى  إلى  إثره  على 
»األسبوع«  تتوفر  االحتادية  للشبيبة  تدوينة  حسب 
احلرة  للمصارعة  العرض  هذا  منها..  نسخة  على 
واالشتباك باأليدي كما وثقته عدسات الكاميرات، 
إليها رئيس اجلماعة حول  الذي دعى  الندوة  سبق 

حصيلة برنامج عمل اجلماعة بتطوان. 

خالل الساعات األولى من صباح يوم األربعاء 
املاضي، وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
وفرتها  دقيقة  معلومات  على  بناء  طنجة،  مبدينة 
مصالح املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني، حدا 
لنشاط أحد عشر شخصا، من بينهم مواطنان من 
جنسية رومانية وثالث من جنسية ألبانية، الثاثة 
هم يف وضعية إقامة غير شرعية باملغرب، لاشتباه 
التهريب  يف  تنشط  إجــرامــيــة  بشبكة  ارتباطهم  يف 
الدولي للمخدرات، وأيضا لاشتباه يف تورطهم يف 
الدولي  التهريب  لعمليات  والتحضير  التخطيط 
العثور  البحرية، حيث مت  املسالك  عبر  للمخدرات 
بحوزتهم على مجموعة من صفائح مخدر الشيرا 
املـــعـــدة كــعــيــنــات مــوجــهــة لــلــعــرض لــفــائــدة الــزبــائــن 
املستوى  على  اإلجــرامــي  النشاط  لهذا  املفترضن 
ــي، كـــمـــا مت حـــجـــز خـــمـــس ســــيــــارات مــرقــمــة  ــ ــدولـ ــ الـ
بــاملــغــرب، وكــذلــك مــجــمــوعــة مــن الــهــواتــف النقالة 

ومبالغ مالية بالعملتن املغربية واألجنبية.

سطات

ــا«، وخــال  ــ ــورون ــ ــن »ك فــي زمـ
وزارة  أطــلــقــت  فــقــط،  أســبــوعــن 
فترة  فــي  بــاغــات  ــاث  ث الصحة 
عبرها  تحذر  تأخر،  ودون  وجيزة 
سيشهد  الوضع  أن  من  املواطنن 
ارتفاعا ملحوظا في عدد اإلصابات 
ــجــديــدة بــفــيــروس »كـــورونـــا«،  ال
وارتفاعا في عدد الحاالت الحرجة 

والوفيات.
ــت الـــــــوزارة املــعــنــيــة  ــل  وحــم
للمواطنن،  الكاملة  املسؤولية 
كمستهترين لعدم التزامهم باتخاذ 
والتدابير  الوقائية  ــراءات  ــ اإلج
ــة  ــة واحــــتــــرام املــســاف ــصــحــي ال
الكمامات  ــداء  ــ وارتـ ــة  ــضــروري ال
الوقائية،  اإلجــراءات  من  وغيرها 
كما نبهت إلى أن الرفع التدريجي 
إلجراءات الحجر الصحي ال تعني 
19« وعودة  »كوفيد  انتهاء جائحة 

الحياة إلى مجراها الطبيعي.
املواطنن،  الوزارة  نفس  ودعت 

مواجهة  في  الجميع  انخراط  إلى 
هذه الجائحة بكل مسؤولية وروح 
بر  إلــى  ببادنا  للخروج  وطنية، 

األمان.
في  خرجت  التي  ــوزارة  الـ لكن 
لم  الباغن،  بهذين  وجيز  وقــت 
بن  النقل  قــطــاع  أن  ــى  إل تنتبه 
بتطوان،  الحضري  النقل  أو  املدن 
جسيما   خطرا  ــام  األي هــذه  يشكل 
وسامة  لصحة  حقيقيا  وتهديدا 
بسبب  ــاب،  ــركـ الـ ــن  م ــعــشــرات  ال
يتم  حيث  واالكــتــظــاظ،  الــتــزاحــم 
الــحــافــات عــن آخرها  ــذه  ــلء ه م
الذي  الوبائي  دون مراعاة للوضع 
هذه  الصحة  وزارة  يقلق  ــار  ص
التباعد  األيام، وأنه ال يتم احترام 
األمــان،  مسافات  وتــرك  الجسدي 
حــيــث ضــربــت الــشــركــة املــفــوض 
جميع  الــقــطــاع،  هــذا  تسيير  لها 
واالحــتــرازيــة  الوقائية  التدابير 
املختصة،  السلطات  فرضتها  التي 

بعرض الحائط.
املواطنن  من  العديد  ويشتكي 
هــذه  وتــعــقــيــم  تنظيف  ــدم  عـ ــن  م
مخاوف  أثار  ما  وهذا  الحافات، 
الكثير من الركاب الذين استنكروا 
الصادر  الامسؤول  السلوك  هذا 
عن هذه الشركة التي تعرض سامة 
وصحتهم  الــركــاب  مــن  العشرات 
لخطر العدوى الفيروسية وتحويل 

هذه الحافات إلى بؤر وبائية.
فمتى ستتحرك السلطات املعنية 
والعشوائية  الفوضى  هذه  لوقف 

الحضري،  النقل  حــافــات  داخــل 
باحترام  املعنية  الشركة  وإلـــزام 
تكديس  وعــدم  الوقائية  التدابير 
تطوان  ساكنة  أن  علما  الــركــاب، 
التي  الحافات  قلة  أيضا  تستنكر 
وكذلك  املدينة،  داخــل  نقلهم  تؤمن 
املــدن  وبــاقــي  تــطــوان  بــن  الرابطة 
ومارتيل،  الفنيدق  ـ  املضيق  كعمالة 
ــى انــتــظــارهــا  حــيــث يــضــطــرون إلـ
لساعات طويلة تحت حرارة الشمس 

كما هو ظاهر في الصورة.

التابعة  ملصمودة  الترابية  الجماعة  تعيش 
لعمالة إقليم وزان، هذه األيام، على وقع صفيح 
عنه  السكوت  تم  ما  فضح  إلــى  تحول  ساخن 
والفساد  بالخروقات  واملتعلق  طويلة،  ملــدة 
هذه  داخل  العام  الشأن  تدبير  في  والعشوائية 
األيام  االنتخابات في  تزامنا مع موعد  الجماعة 

القليلة القادمة.
االســتــقــال، عقد هذا  لــحــزب  بــيــان  وحــســب 
أجل  من  املاضي،  السبت  يوم  اجتماعا  األخير 
التي  والعشوائية  الخروقات  من  العديد  دراسة 
تسخير  وكذلك  املذكورة،  الجماعة  عليها  تعيش 
آليات الجماعة في حملة سياسية سابقة ألوانها.
االنتخابية،  االستحقاقات  اقتراب  موعد  ومع 
تعيش  التي  الفوضى  إلى  املذكور  الحزب  نبه 

على إيقاعها الجماعة، من خال استمرار إرسال 
شاحنة وجرافة تابعتن لها، للعديد من الدواوير 
باقي  دون  بوزيري  ودوار  فرسيو  دوار  منها 
تمييزي  عمل  وهو  للجماعة،  التابعة  الدواوير 
فك  تنتظر  التي  الجماعة  ساكنة  باقي  حق  في 
املنطقة بشكل  التنمية في  العزلة عنها وتحقيق 
على  لدوار  تحيز  أو  تمييز  دون  ومتوازن  عادل 
حساب آخر، أو شخص معن، وهذا يتنافى مع 
املنفعة العامة ويضرب بعرض الحائط، القوانن 

املعمول بها في هذا املجال.
عمومية  ساقية  بحفر  الجماعة  جرافة  وتقوم 
على  املحسوبن  املستشارين  أحــد  ملك  داخــل 
في  الساقية  هذه  جعل  مما  بالجماعة،  مسؤول 
ورغم  الساكنة،  إرادة  على  ضدا  الخاص  ملكه 

زال  ال  األمر  أن  إال  بها،  تقدمت  التي  الشكايات 
على حاله رغم تدخل قائد قيادة أمزفرون لوقف 
األشغال التي تقام على حساب الجماعة وإنجاز 
لكنها عادت إلتمام عملية  املوضوع،  محضر في 
واستنكار  االحتقان  إلى  أدى  الذي  األمر  الحفر، 

من طرف الساكنة.
املعنية،  الجهات  املعني  الــحــزب  ويطالب 
الجماعة  مــعــدات  لــوقــف  الــعــاجــل،  بــالــتــدخــل 
استغالهم  يتم  ألنهم  فورا،  وجرافة(  )شاحنة 

في العمال السياسي السابق ألوانه.
أشغال  بتوقيف  البيان،  نفس  في  طالب  كما 
موقعها  نقل  على  العمل  مع  فورا،  الساقية  بناء 
ساكنة  جميع  منه  تستفيد  عمومي  مكان  إلــى 

املنطقة دون استثناء.

انتظار واكتظاظ وحالة الحافالت 
المهترئة تنذر بكارثة صحية

جماعة مصمودة بوزان تغرق في الفوضى 
هل هي صراعات سياسية أم فضح الخروقات ؟

نورالدين هراوي
 

  

ــد داخـــل  ــغــط مـــن جــدي ــل ــاد الـــجـــدل وال عـ
أشكالها  بمختلف  جمعوية  فعاليات  أوساط 
بمدينة  الخدماتية  وأنواعها  التنشيطية، 
سطات، مباشرة بعد انعقاد الدورة االستثنائية 
24 يونيو املنصرم،  بتاريخ  البلدي،  للمجلس 
املالي  الدعم  توزيع  على  التصويت  أجل  من 

للجمعيات.
واستنادا إلى مصادر محلية، فقد خلفت هذه 
أفعال  ردود  بالفضيحة،  التي وصفت  العملية 
وداخــل  اإللكترونية،  املنصات  على  غاضبة 
من  ســواء  سطات،  ببلدية  االجتماعات  قاعة 
الفعاليات  طرف  من  أو  املعارضة  فريق  طرف 
وأخرى سجل  االستفادة،  من  املقصية  املدنية 
منحتها  في  مالي  هبوط  أو  خصم  حقها  في 
السنوية وألسباب متعددة ومركبة، حيث صب 
الطريقة  على  غضبهم  جام  الساخطن  جميع 
امللغومة التي وزع بها املكتب املسير للبلدية، 
املنحة املالية للموسم الحالي، مطالبن اللجنة 
توزيعها،  في  النظر  بإعادة  عليها،  الساهرة 
اإلقليم  وعامل  الترابية  السلطات  وبتدخل 

الجمعيات  إلنصاف  املعنية،  الجهات  وكــل 
ــع »الــكــعــكــة« املــالــيــة،  ــوزي ــن ت املــتــضــررة م
ــارت  أث الــتــي  ــة  املــزري الوضعية  وتصحيح 
واحتجاجية  استنكارية  ولغة  عارما،  سخطا 
واسعة، وخاصة بعدما نالت جمعيات حزبية 
مالية  منحة  مــن  واســتــفــادت  األســـد،  حصة 
غليظة وبأقل أنشطة على أرض الواقع مقارنة 

مع أخرى لها حضور قوي وبأنشطة متعددة 
وثقافية  اجتماعية  وبــرســائــل  وملموسة 
بعدما  خاصة  متنوعة،  وتنموية  ورياضية 
األساسي  املعيار  هو  الحزبي  االنتماء  أصبح 
شبكة  إطار  )في  الرئيسي  واملحدد  والجديد، 
تكوين وتبادل املصالح( في انتقائية امللفات، 
بعضها  كــان  وإن  الجمعيات،  مشاريع  أو 

مشروعا ورقيا وليس له أثر أو بصمة تنموية 
مجتمعية، بل إن هناك جمعيات بدون مقرات 
كاهل  تثقل  أكرية  مصاريف  لديها  وليست 
ماليتها، ومع ذلك، استفادت، مما يطرح أكثر 

من عامة استفهام.
املصادر،  نفس  تضيف  املثال،  سبيل  وعلى 
الرياضية  الــخــانــة  ــي  ف مصنفة  جمعيات 
املــجــالــس  عــهــد  ــي  ف الــســطــاتــيــة  كالنهضة 
بن  تتراوح  املالية  منحتها  كانت  السابقة، 
عهد  في  نزلت  تقدير،  كأقل  مليونا  و50   30
املجلس الحالي الذي يحكمه »البيجيدي« إلى 
16 مليونا، على غرار بعض الفرق التي سطع 
الرياضة  مفخرة  وأصبحت  مؤخرا  نجمها 
لكرة  الــشــاويــة  ــود  أس كجمعية  السطاتية، 
القدم، وأخرى فوجئت بأرقام مالية محتشمة، 
الصنف  على  محسوبة  أخرى  جمعيات  بينما 
بتوزيع  تميز  الجمعوي  ومسارها  االجتماعي 
األنشطة  مــن  لها  وليس  والــدقــيــق..  السكر 
في  الغذائية  املــواد  توزيع  سوى  األساسية 
مالية  منح  على  حصلت  الدينية،  املناسبات 
مقارنة  سنتيم  ماين   6 إلى  وصلت  سمينة 
العاثر  ندبت حظها  الصنف  نفس  من  بأخرى 
ولم تتعد 3000 درهم، رغم تواجدها امليداني 
السلطات  تتدخل  فهل  أنشطتها..  وإشعاع 

الوصية للتحقيق فيما جرى ؟
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كواليس جهوية

الــــعــــام  الـــــوكـــــيـــــل  ــدخـــل ال  ــتـ يـ لــــم 
الــرئــيــس األول  أكـــاديـــر وال  بــاســتــئــنــافــيــة 
بـــهـــا، لـــرد اعــتــبــار وإنـــصـــاف نــائــب رئــيــس 
إنزكان،  الضبط مبحكمة  كتابة  مصلحة 
الذي تعرض العتداء لفظي وجسدي يوم 
7 أبــريــل املــاضــي، على يــد موظفة بــذات 
ــاز تــقــريــر يف املــوضــوع،  احملــكــمــة رغـــم إجنـ
وقد مرت ثالثة أشهر على إشعار الوكيل 
العام والرئيس األول حملكمة االستئناف 
يتم  لــم  كما  جـــدوى،  دون  لكن  بالواقعة، 

احلسم يف االتهامات)..(.

أكادير،  بعمالة  اليقظة  دقت جلنة 
امللحوظ  االرتــفــاع  بعد  اخلطر  نــاقــوس 
إلصابات »كورونا« بعاصمة سوس، وذلك 
بعد اجتماعها يوم األربعاء املاضي، ووفق 
بالغ صادر عن اللجنة، فقد تقرر تفعيل 
والزجرية،  الوقائية  املعتمدة  اآلليات  كل 
بالعمالة  الوبائية  احلالة  تدهور  لتفادي 
ــدة تــعــصــف بكل  ــديـ ــاليف مـــوجـــة جـ ــ وتـ
املعتمد،  النسبي  وبالتخفيف  املكتسبات 
كما تقرر فرض احترام ارتداء الكمامات 
طرف  من  االحترازية  التدابير  واحترام 
وتكثيف  ــام،  عــ بــشــكــل  ــؤســســات  امل كــل 
املختصة،  اللجنة  طــرف  مــن  ــارات  ــزي ال
واستهداف  وتوسيع  إجـــراء  جانب  إلــى 
العينات  بأخذ  بها  والعاملني  املؤسسات 

لكشف اإلصابات بشكل مبكر.

الــعــامــة  ــؤون  الـــشـ هــل يعلم قــســم 
بإقليم اشتوكة أيت باها، بأن هناك بدوار 
ــأيـــت بـــاهـــا،  أحــنــكــاس جــمــاعــة هــيــاللــة بـ
التي  اجلمعيات  بــن  مــن  جمعية  تــوجــد 
ال وجود لها إال على الورق، وتعد تقارير 

وهمية قصد احلصول على منح)..(؟

ــات مـــاراطـــونـــيـــة لــيــل  ــاعــ ــمــ ــ ــت اجــ
ــل االجتـــاهـــات..  ــصــاالت يف ك ــار وات ــه ن
استنفذ  الذي  اللوبي  بها  يقوم  التي  تلك 
خيرات مدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت 
املعروفني  السماسرة  بعض  صحبة  باها 
ــن اغــتــنــوا يف رمــشــة عــني وبعض  ــذي وال
ممن ال مييزون بني »األلف والزرواطة«، 
محاولة  يف  ــك  وذلـ أعــيــانــا،  وأصــبــحــوا 
اجلميع  على  والضحك  السكان  لتمويه 
على  بالبلدية  الوضع  إلبقاء  أخــرى  مرة 
عيوب  تنكشف  ال  حــتــى  عــلــيــه،  هــو  مــا 
باملنطقة،  العشوائي  التسيير  وعـــورات 
حتى أن أحدهم سمى االنتخابات املقبلة 
بـ»موسم األبقار« و»اهلل يجعل البركة يف 
شكارتي«.. فهل سيتم تلقني هؤالء درسا 

ال تنسيه األيام ؟ 

فوجئ رواد مسجد السنة مبدينة 
بالتدنيس  املاضي،  الثالثاء  يوم  تزنيت، 
الــذي طــال أحــد أبــواب املسجد بفضالت 
القبيح  الفعل  هــذا  مستنكرين  بــشــريــة، 
والــذمــيــم الـــصـــادر عــن شــيــاطــن بــشــريــة، 
من  األمنية  السلطات  بتدخل  وطــالــبــوا 
أجـــل فــتــح حتقيق يف املــوضــوع واعــتــقــال 
ــــك حــســب مـــصـــادر مــحــلــيــة،  اجلـــنـــاة، وذلـ
أكدت أن املصلن فوجئوا بوجود فضالت 
بــشــريــة بعتبة بـــاب املــســجــد، نــاهــيــك عن 
الــرائــحــة الــكــريــهــة الــتــي عــمــت املــكــان، يف 
تــصــرف غــيــر أخــالقــي يــســيء إلـــى حرمة 
الفضة،  عاصمة  ساكنة  وإلــى  اهلل،  بيوت 
التدخل  بضرورة  املدينة  ساكنة  وطالبت 
الــعــاجــل، لــتــحــديــد هــويــة الــذيــن اعــتــدوا 

على حرمة املسجد.

العدد: 1568 من 8 إلى 14 يوليوز 2021

داء
أص

ســـوسية

مراكش

بين النظافة والنقل

التدبير المفوض يعمق أزمة المجلس الجماعي في نهاية واليته

فاس

منتجو البطاطس 
يطعنون في الجمع 

العام للجمعية المغربية

األسبوع
 

  

اعتبر فرع الجمعية املغربية ملنتجي البطاطس 
العادي  العام  الجمع  أن  مكناس،  فــاس  بجهة 
البيضاء  الــدار  في  املنعقد  املغربية،  للجمعية 
»أسبيم«،  بمقر  املــاضــي،  يونيو   19 بتاريخ 
القانون األساسي من قبل  »تعديل  »باطل«، وأن 

الجمعية خالل الجمع باطل كذلك«.
ألزمت  »الجمعية  أن  الــفــرع،  بيان  وأوضــح 
القانون  على  للتصويت  قمعي  بأسلوب  الجميع 
األساسي املعدل من طرفها، والذي من املفروض 
عام  جمع  فــي  أعــمــال  جـــدول  ضمن  يـــدرج  أن 
استثنائي كما ينص على ذلك الفصل رقم 22 من 

القانون األساسي«.
وأعلن أعضاء فرع جهة فاس مكناس ملنتجي 
البطاطس، أن »الجمع العام العادي املنعقد وكل 
ما نتج عنه باطل«، مؤكدين عزمهم الطعن في كل 
القرارات الصادرة عن الجمع العام أمام الجهات 

املختصة، بالوسائل املشروعة والقانونية.
وقرر أعضاء الفرع »الشروع في تأسيس هيأة 
وطنية تهتم بالقطاع الفالحي عبر سالسل اإلنتاج 
البطاطس«،  إنتاج  قطاع  رأسها  وعلى  املختلفة، 
كل  على  الطريق  وقطع  بقوة  »العمل  إلى  داعني 
وأصحاب  والوصوليني  واالنتهازيني  السماسرة 

املصالح الضيقة«.

مكناس

عزيز الفاطمي
 

  

سبق لـ»األسبوع« أن تطرقت في أحد أعدادها، 
لقطاع النظافة بمراكش في حلته الجديدة، التي 
القطاع  السابع، وعن صفقة هذا  دخلت شهرها 
»صفقة  عليها  يطلق  ما  أو  الجديدة،  القديمة 
وطابع  مليارية  بكلفة  والــلــون«  االســم  تغيير 
خاص باملجلس الجماعي ملراكش بزعامة حزب 
العدالة والتنمية، وأقل ما يقال عن هذا املجلس، 
من  تتبق  ولم  عليه  ال يحسد  يعيش وضعا  أنه 
عمره إال أسابيع معدودة، وبذلك سيترك وراءه 
إرثا ثقيال على شكل قنبلة موقوتة ملن سيخلفه، 

ليجد الخلف نفسه وسط حقل من األلغام)..(.
فإن  املحلي،  بالشأن  املهتمني  بعض  وحسب 
جاءت  وقد  واضحة،  غير  النظافة  قطاع  صفقة 
ببنود تحتاج إلى »منظف قوي املفعول«، حيث 
على  تظهر  الصفقة  هذه  اختالالت  معالم  بدأت 
بني  ساخنة  بمواجهات  وتنذر  الواقع،  أرض 
املفوض  التدبير  شركة  لعمال  النقابية  املكاتب 
لواء  تحت  واملنضوية  »أرمــا«،  النظافة  لقطاع 
لعمال  الديمقراطية  للمنظمة  الوطني  املكتب 
املكاتب  أعلنت  حيث  البيئة،  وحماية  النظافة 
إجــراءات  عدة  تنفيذ  في  الدخول  عن  النقابية 
الحقوق  ــل  ك عــن  الــدفــاع  أجـــل  ــن  م نضالية 
الــقــانــون،  لها  يخوله  مــا  ــق  وف واملكتسبات 
بغية  احتجاجية،  ووقفات  الــشــارة،  حمل  من 
طرف  من  املمنهجة  االرتجال  لسياسة  التصدي 
تدبير  يخص  ما  في  ملراكش  الجماعي  املجلس 
حسب  النظافة،  قطاع  لصفقة  املالي  الجانب 
املكاتب  طرف  من  املوجهة  املراسلة  في  جاء  ما 
تم  إذ  »أرمـــا«،  لشركة  العام  للمدير  النقابية 

التأكيد على تنفيذ األجر مقابل العمل.
وحسب منطوق املراسلة ذاتها، فقد تقرر منذ 
يوم اإلثنني 5 يوليوز الجاري، حمل الشارة، وقد 
تليها سلسلة من الوقفات االحتجاجية أمام مقر 

املجلس الجماعي ملدينة مراكش، وبالرجوع إلى 
صرف  بعملية  املرتبطة  والحيثيات  الجزئيات 
إلى  باإلضافة  ويوليوز،  يونيو  لشهري  األجور 
فيستنتج    العيد،  وسلفة  األضحى  عيد  منحة 
بذمته  ما  أداء  في  الجماعي  املجلس  تماطل 
القطاع  لهذا  العادي  السير  أربك  مما  للشركة، 
الحيوي، وأنتج نوعا من عدم الثقة لدى العمال 
للمراكشيني  الخدمات  أجود  لتقديم  املتحمسني 
ولزوار العاصمة السياحية للمملكة، وأمام هذه 
العمالية  النقابة  تقدمت  والعراقيل،  املعيقات 
تفهم  ملتمسني  للجميع،  حــضــري  بــاعــتــذار 

الوضع والظرف الذي يمر منه قطاع النظافة.
لم  املدينة،  والزالت جل أحياء وأزقة مقاطعة 
متطورة،  عنها  قيل  التي  الخدمات  من  تستفد 
الجيل  من  لــأزبــال  حــاويــات  توفير  فيها  بما 
الليلي  الــوقــت  فــي  النظر  إعـــادة  مــع  الجديد 
املخصص لجمع األزبال، وما خلف هذا التوقيت 
من انتقادات إثر أحداث مأساوية ذهب ضحيها 
تعرضهم  بعد  النظافة  عــمــال  مــن  مجموعة 

العتداءات جسدية من طرف مجرمي الليل.
من  الــنــظــافــة  قــطــاع  يعتبر  الــعــمــوم،  عــلــى 
ارتباك  فــأي  لذلك،  الحيوية،  القطاعات  أهــم 
بالشلل  القطاع  هذا  تصيب  قد  اختالالت،  أو 
داخــل  الــعــادي  السير  على  بظاللها  وتــرخــي 

الحاضرة املتجددة.
املحلي،  الــشــأن  تدبير  ســيــاق  نفس  ــي  وف
شركات  ألربــاب  املغربية  الجمعية  تتساءل 
إطالق  تأخير  أسباب  عن  الحضري،  النقل 
العمومي  للنقل  املفوض  التدبير  طلب عروض 
بواسطة الحافالت رغم  نهاية صالحية العقد 
30 يونيو الجاري، ولإلشارة،  الحالي بتاريخ 
بعملية  قام  أن  الجماعي  للمجلس  سبق  فقد 
تمديد العقد مرتني متتاليتني ملدة سنة كل مرة، 
غياب  في  املباشر«  »االتفاق  على  باالعتماد 
املنافسة، مع العلم أن التدبير املفوض لخدمة 
النقل الحضري عبر الحافالت، يخضع ألحكام 
القانون رقم 45.05 وفق الظهير الشريف رقم 
106.15 املؤرخ بـ 14 فبراير 2006، حيث تنص 
املادة الخامسة من هذا القانون، على أنه يجب 
االستثنائية  الحاالت  في  ما عدا  املفوض  على 
القيام  القانون،  نص  في  عليها  املنصوص 
املساواة  ضمان  قصد  املنافسة  إلــى  بدعوة 
االختيار  معايير  وموضوعية  املترشحني  بني 
اتخاد  في  التحيز  وعدم  العمليات،  وشفافية 
القرارات، كما ينص هذا القانون في مادته 13 
زمنيا..  محددا  يكون  أن  العقد،  بمدة  املعلقة 
القانون  ألهــل  والتفسير  التوضيح  لنترك 

وذوي االختصاص.

األسبوع
 

  

ــن حركة  ــضــررون م ــت امل خـــاض األطـــبـــاء 
االنتقاالت، احتجاجات قرب املديرية الجهوية 
بسبب  بفاس،  الغساني  بمستشفى  للصحة 
إشكالية  وتسوية  ملطالبهم  االستجابة  عدم 

االنتقاالت املوقوفة التنفيذ.
للنقابة  الجهوي  املكتب  وطالب 
الــعــام،  الــقــطــاع  ــاء  ألطــب املستقلة 
واستعجالي  نهائي  حــل  بإيجاد 
وشرط  قيد  برفع  االنتقاالت،  لعقدة 
كل  تفعيل  إلـــى  ــا  داعــي ــوض،  ــع امل

التنفيذ،  املوقوفة  االنتقاالت 
التعيينات  كــل  ــاء  ــه وإن
ــة وتــصــفــيــة ما  ــت ــؤق امل
تبقى من ملفات التحاق 
بمباريات  الناجحني 

اإلقامة والتخصص.
املكتب  نفس  وأكد 
أن استمرار الوضع 
ــيــه،  ــو عــل ــ كـــمـــا ه
ــاوب  ــجـ وعـــــــدم تـ
الجهوية  املديرية 

املشروعة  للمطالب 
لأطباء، يزيد من »تفاقم 

أن  يمكن  ما  وكل  األوضــاع 
الحقوق  يترتب عن تجاهل 
املعنيني  تــســلــيــم  ــدم  ــ وع

من  والرسمية،  االسمية  ــة  اإلداريـ وثائقهم 
مذكرات املصلحة وغيرها«.

وقالت النقابة: إن هذه الخطوة االحتجاجية 
لم  التي  الجهوية،  الوقفات  تأتي بعد سلسلة 
تجد نفعا، بل حتى لم يتحدد أي موعد للقاء 
املدير الجهوي بعد طلب لقاء عاجل من أجل 
دراسة املشاكل التدبيرية في كل أشكال حركية 

املوارد البشرية على املستوى الجهوي.
تجاهل  استمرار  من  النقابة  مكتب  وحذر 
االنتقاالت  قضية  تسوية  وعــدم  الحقوق 
االلتحاق،  وملفات  التنفيذ  املوقوفة 
يطرح  املسؤولني  صمت  أن  معتبرة 
من  ــد  ــزي وي ــتــســاؤالت  ال مــن  الكثير 

االحتقان الداخلي لدى األطباء.
في  االستشفائية  املــراكــز  وتــعــرف 
مدينة فاس، خصاصا كبيرا في األطر 
كشف  حيث  البشرية،  واملــوارد 
للجنة  تــقــريــر 
ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــرمل ــ ب
بزيارة  قامت 

للمستشفى 
في  ــوي  ــجــه ال
حجم  أن  ــاس،  فـ
من  ــخــصــاص  ال
البشرية  ــوارد  ــ امل
ــدا  ــؤك ــدا، م ــ كــبــيــر جـ
البنية  تــوســيــع  ــرورة  ضــ عــلــى 
املستشفيات  بكل  االستشفائية 
التابعة ملندوبية الصحة بفاس، 
على  الــعــبء  تخفيف  أجــل  مــن 

الجامعي. املستشفى 

األطباء ضحايا االنتقاالت يحتجون 
على اإلدارة الجهوية

أيت الطالب



20

الشعبي يقرر خوض كواليس جهوية
االنتخابات الجماعية 

لإلطاحة بالعدالة والتنمية 

األسبوع

   

املليونير  أن  مطلعة  مصادر  أفادت 
رسميا  الترشح  قرر  الشعبي،  فوزي 
كــوكــيــل لــائــحــة حــــزب األصـــالـــة 
الجماعية  االنتخابات  في  واملعاصرة 

املقبلة بمدينة القنيطرة.
الشعبي  أن  املــصــادر،  ذات  وأوضحت 
إلى  للوصول  الجماعية  االنتخابات  فضل 
منصب عمدة املدينة، حيث قرر عدم خوض 
على  التركيز  ألجل  البرملانية  االنتخابات 
عن  مؤشرات  ظل  في  املحلية  االنتخابات 

عدم ترشح عزيز الرباح فيها.
ــة من  ــوع ــجــم ــي م ــب ــشــع ويــعــقــد ال
ــات والـــلـــقـــاءات مــع بعض  ــاع ــم االجــت
واملستقلني  للحزب،  التابعني  املناضلني 
االستحقاقات  لخوض  استعدادا  أيضا، 
برئاسة  الظفر  قصد  املقبلة  الجماعية 
وأن  خاصة  القنيطرة،  جماعة  مجلس 
حقبة  بنهاية  تــوحــي  مــؤشــرات  هــنــاك 
بسبب  املدينة  فــي  والتنمية  الــعــدالــة 

الغضب الشعبي على حصيلة املجلس.
الئحة  فــإن  ذاتــهــا،  املــصــادر  وحسب 
ستضم  الجماعية،  لانتخابات  الشعبي 
حيث  مستقلني،  وشباب  محليني  فاعلني 
يسعى الستقطاب وجوه شابة قصد نيل 

ثقة الناخبني.
املاضية،  الفترة  خال  »البام«  وشهد 

املناضلني  من  مجموعة  رحيل 
واألعضاء إلى حزب األحرار، 
بسبب اختافهم مع املنسق 

طريقة  ــول  حـ ــجــهــوي  ال
ــور  ــ تـــدبـــيـــر أمـ
الــــحــــزب عــلــى 

صعيد اإلقليم.

العدد: 1568 من 8 إلى 14 يوليوز 2021

القنيطرة

 الدار البيضاء 

الجماعة تدرس مصير المباني اآليلة للسقوط لتفادي الكارثة 

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

تجميد عضوية عمل منظمة الشبيبة االستقاللية بوجدة 
منظمة  عمل  تجميد  االستقال  حــزب  قــرر 
تزكية  بعد  وجدة،  فرع  االستقالية  الشبيبة 
بسبب  للمنظمة،  الــعــام  الكاتب  مــن  الــقــرار 
املحلية  للكاتبة  الــخــطــيــرة  »الـــتـــجـــاوزات 
اإلقليمي  املفتش  تعبير  حسب  )السابقة(«، 

للحزب محمد زين.
على  للرد  الفرصة  اإلقليمي  املفتش  وانتهز 

خصومه، بعد التحاق الكاتبة السابقة ملنظمة 
االتحاد  بحزب  معها(  )ومن  املحلية  الشبيبة 
املاء  في  يصطادون  »للذين  قائا:  االشتراكي، 
العكر، نقول لهم بأن شبيبة االستقال مازالوا 
التحقوا  ومــن  احتضنهم،  الــذي  الحزب  في 
فقط:  عنصران  هما  أخــرى،  سياسية  بهيئة 

الكاتبة السابقة وزوجها«.

لقاء  عقد  االستقال  حــزب  أن  إلــى  يشار 
تواصليا بالقاعة املغطاة بحي التقدم بوجدة، 
ومنسق  التنفيذية  اللجنة  عضو  بحضور 
حزب االستقال بالجهة الشرقية عمر حجيرة، 
االستقالية،  الشبيبة  ملنظمة  العام  والكاتب 
القواعد  وقيادات أخرى للحزب باإلضافة إلى 

الشبابية.

احتج مجموعة من املواطنني أمام 
ضد  لتاوريرت،  اإلقليمي  املستشفى 
الذي  الكارثي  »الوضع  أسموه  ما 
تعيشه هذه املؤسسة االستشفائية«. 

االحتجاجية،  الــوقــفــة  ــاءت  ــ وج
داخل  املرضى  من  عدد  »ترك  نتيجة 
دون  لها  يرثى  حالة  في  املستشفى 
عاج، بسبب غياب عدد من األطباء« 

حسب تعبير املحتجني.
ووفق ما عبر عنه أحد املشاركني في 
»الوافدين  فإن  االحتجاجية،  الوقفة 
غالبا  العاج،  قصد  املستشفى  إلى 
طويا  ينتظرون  أنفسهم  يجدون  ما 
بسبب تأخر الطبيب أو غياب جهاز 
وقد  املرض،  عن  الكشف  أجهزة  من 
يضطر أحيانا إلى الذهاب للمصحة 
من  ليعود  الكشف،  ألجــل  الخاصة 
ليصطدم  املستشفى  إلـــى  جــديــد 

بغياب الطبيب املعالج«. 

ــه من  أن املــصــدر،  ــاف نفس  وأضـ
دفعتنا  التي  املرضية  الحاالت  بني 
حالة  االحتجاجية،  الوقفة  لخوض 
تــعــيــش وضــعــا صــحــيــا حــرجــا تم 
دون  املستشفى  ــل  داخ ملــدة  تركها 
باستثناء  الــعــاج  لها  يقدموا  أن 
يسجلون  أنهم  مضيفا  »السيروم«، 
ــاب الــطــبــيــب الــجــراح وكــذلــك  ــي »غ
الفحص  املشرف على جهاز  الطبيب 

باألشعة«.
وتوعد املحتجون بالتصعيد إذا لم 
إضافة  في  املتمثلة  مطالبهم  تتحقق 
عدد  في  الطبية  وشبه  الطبية  األطر 
من األجنحة داخل املستشفى، وكذلك 
الــضــروريــة،  الطبية  الــتــجــهــيــزات 
هذه  داخـــل  العمل  سير  ومــراقــبــة 
النشطاء  وصفها  الــتــي  املؤسسة 
فيما  كبيرا  تخبطا  تعيش  بأنها 

يخص غياب األطباء.

أساتذة غاضبون 
من تأخر صرف 
تعويضاتهم 

المادية 

ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ خــــــاض مـ
بمديرية  العاملني  األســاتــذة 
اعتصاما  بجرسيف،  التعليم 
بمبيت  مصحوبا  إنـــذاريـــا، 

ليلي بمقر املديرية اإلقليمية.
املعتصمون  األساتذة  وعبر 
أشكال  اتخاذ  في  نيتهم  عن 
بسبب  تصعيدية  نضالية 
لتعويضاتهم  تلقيهم  عــدم 
ــات  ــحــان ــت ــة االم ــراسـ ــن حـ عـ
الربيعية  ــدورة  ال الجامعية، 
والعلوم  اآلداب  بكلية   2020
الحقوق  وكــلــيــة  اإلنــســانــيــة 

جامعة محمد األول وجدة.
ــوة  ــط ــخ ــذه ال ــ ــي هـ ــ ــأت ــ وت
ــب ما  ــس االحــتــجــاجــيــة، ح
ــعــض األســـاتـــذة،  وصـــفـــه ب
والتماطل«  »التسويف  بسبب 
ــعــويــضــات  ــت فـــي صــــرف ال
لامتحانات  حراستهم  عــن 

الجامعية دورة 2020.
أن  ــر،  ــ ــذك ــ ــال ــ ب وجــــديــــر 
أجريت  الجامعية  االمتحانات 
 2020 شتنبر  نهاية  خــال 
بــمــركــز الـــقـــرب بــجــرســيــف، 
اإلقليمية  املديرية  بــإشــراف 
وبــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 
لحالة  نظرا  باإلقليم،  املحلية 
الطوارئ الصحية التي رافقت 

تفشي فيروس »كورونا«.

األسبوع

   

مدينة  في  القديمة  األحياء  تضم 
املباني  من  العديد  البيضاء  ــدار  ال
ــهــددة بــالــســقــوط، فــي ظــل غياب  امل
سكان  إيـــواء  إلعـــادة  ناجعة  حلول 
الــنــداءات  من  بالرغم  البيوت  هــذه 
وجهت  الــتــي  امللكية  والتعليمات 

للمسؤولني في هذا الشأن.
للسقوط  اآليلة  املنازل  من  فالكثير 
تتعرض بني الفينة واألخرى لانهيار 
بينما  ــاء،  ــريـ أبـ ضــحــايــا  وتــخــلــف 
تتراشق الجهات املسؤولة واملنتخبة 
غياب  فــي  بينها،  فيما  االتــهــامــات 
التي  اآلفة  هذه  إلنهاء  ناجعة  حلول 

تحوم حول رؤوس البيضاويني.

الـــدار  مــديــنــة  مجلس  ويتحمل 
لتسوية  األولى  املسؤولية  البيضاء 
إشكالية املباني اآليلة للسقوط، رغم 

حصول عدة حوادث مأساوية خال 
تحرك  لم  والتي  املاضية،  السنوات 
بواجبهم  للقيام  الجماعة  مسؤولي 

مــن أجـــل الــبــحــث عــن تــســويــة مع 
البيوت  هذه  في  القاطنني  السكان 

املهددة باالنهيار.
ــس الــجــمــاعــي  ــجــل ويــعــتــزم امل
عن  البحث  االقتصادية  للمدينة 
التفاقية  توقيعه  خــال  من  حلول 
للسكن،  إدمـــاج  شركة  مــع  شــراكــة 
اآليلة  املباني  هدم  بعملية  تتعلق 
للسقوط، لكن يظل السؤال املطروح: 
من  للحد  كافية  الخطوة  هــذه  هل 
السكان  وما مصير  الحوادث؟  هذه 

واألسر القاطنة في هذه البيوت؟
شابة  مصرع  املاضي  األسبوع  وشهد 
في حادث انهيار جزئي لسقف منزل بدرب 
التي خلفت استياء  الحادثة  لكبير، وهي 
لدى السكان الذين عبروا عن غضبهم من 
باملنازل  تهتم  ال  التي  املسؤولة،  الجهات 
األسر من  تريد تمكني  للسقوط وال  اآليلة 

االستفادة من السكن الائق.

األساتذة المتعاقدون يتهمون مدراء المؤسسات بـ»التهديد واالبتزاز«الصويرة

األسبوع

   

دق املكتب املحلي للتنسيقية اإلقليمية لألساتذة 
جــراء  الخطر،  نــاقــوس  بالصويرة،  املتعاقدين 
كل  واألستاذات  األساتذة  يعيشها  التي  األوضاع 
الامسؤولة  »التصرفات  أسموها  ما  بفعل  يوم 
في  االنخراط  عن  لثنيهم  محاوالت  في  للمدراء«، 

التنسيقية  سطرتها  التي  النضالية  الخطوات 
الوطنية.

اإلقليمية  املديرية  التنسيقية مسؤولي  وحملت 
بالصويرة، مسؤولية »ما ستؤول إليه األوضاع إذا 
لم يتم التدخل إلنقاذ جميع األساتذة واألستاذات 
»املمارسات  أن  مبرزة  املــدراء«،  بعض  تسلط  من 
ومساومتهم  االبتزاز  شملت  لها  يتعرضون  التي 
بمنطق  وتهديدهم  والتربوية،  اإلدارية  بوثائقهم 

ال عاقة له بالتدبير اإلداري وال التربوي«.
في  الوضع  »إن  اإلقليمية:  التنسيقية  وقالت 
اإلقليم يتسم بالتخبط ومحاوالت ترهيب األساتذة 

التصرفات  بعض  عبر  التعاقد  عليهم  املفروض 
املدراء«،  بعض  قبل  من  والاتربوية  الاأخاقية 
مشيرة إلى »توصلها بشكايات تفيد تعسف بعض 
املدراء في حق األساتذة واألستاذات في محاولة 
ثنيهم عن االنخراط في الخطوات النضالية التي 

سطرتها التنسيقية الوطنية«.
واألستاذات  األساتذة  كافة  التنسيقية  ودعت 
بإقليم الصويرة، إلى »االستعداد لتسطير برنامج 
التصرفات  هــذه  على  ردا  تصعيدي  نضالي 
واالستفزازات، والتعبئة املكثفة والحضور الوازن 

الشعبيللمسيرة الوطنية يوم 13 يوليوز بمراكش«.

مواطنون يحتجون على الوضع الكارثي للمستشفى 
بتاوريرت  اإلقليمي 
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كواليس جهوية

توقيف وطرد 9 أستاذات بسبب انتماءات نقابية 
اليوسفية

تارودانت

أكادير

فعاليات جمعوية 
تطالب المالوكي بصرف 

المنح السنوية 
األسبوع

   

نظمت فعاليات جمعوية مدنية ورياضية 
خالل  احتجاجية  وقفة  أكــاديــر،  بمدينة 
األيام املاضية، أمام عمالة أكادير، للمطالبة 
الجماعة  تقدمها  التي  السنوية  باملنح 

لفائدتهم. الحضرية 
املماطلة  بأسلوب  الجمعويون  ونــدد 
الجماعي  املجلس  يتبعه  الذي  والتسويف 
تمت  والتي  السنوية،  املنح  صــرف  بعدم 
املصادقة عليها خالل دورة املجلس ألبريل 

املاضي.
يعمل  التي  املنهجية  املحتجون  ورفض 
السنوية،  املنح  صــرف  فــي  املجلس  بها 
باعتماد »املحسوبية والزبونية واملحاباة«، 
معتبرين أن املنحة حق مشروع للجمعيات 
الرياضية واملدنية التي تقوم بعدة أنشطة 

في غياب موارد مالية.
واعتبر رؤساء الجمعيات، أن التأخير في 
للجمعيات  مشاكل  في  تسبب  املنح  صرف 
وحرمانها  والالعبني،  الرياضية  واألطــر 
بتدخل  مطالبني  والتجهيزات،  املعدات  من 
عامل املدينة، إليجاد حل مستعجل لصرف 

املنح العالقة لدى الجماعة.
املدنية،  الجمعيات  من  العديد  وتعيش 
الثقافي  املجالني  في  تنشط  التي  وخاصة 
»كورونا«،  جائحة  فترة  خالل  والرياضي 
األنشطة وغياب  توقف  مادية، بسبب  أزمة 
أصحابها  دفــع  مما  ــم،  دع أو  مـــوارد  أيــة 
املنح  بتسوية  للمطالبة  للشارع  للخروج 
الجماعي،  املجلس  ــدى  ل العالقة 
الترفيهية  األنشطة  برمجة  قصد 

لشباب املدينة.
وســبــق ملــجــلــس جــهــة ســوس 
ماسة، أن صرف منح مالية 
رياضية،  لفرق  سنوية 
فريق  اســتــثــنــى  حــيــث 
الذي  الدشيرة  أوملبيك 
احتج أنصاره بشدة 

أمام مقر الوالية.

األسبوع

   

االجتماعية  الترقية  معهد  أساتذة  عبر 
الــشــريــف  للمجمع  ــع  ــاب ــت ال التعليمية 
غضبهم  عن  اليوسفية،  بمدينة  للفوسفاط 
من اإلدارة املحلية التي قامت بتوقيف عقود 

بعض األستاذات دون أسباب واضحة.
داخــل  اعتصام  خــوض  األســاتــذة  ــرر  وق
املجموعة  قيام  على  احتجاجا  املؤسسة، 
املــفــوض  الــتــدبــيــر  عــلــى صفقة  الــحــائــزة 
التسع  املدرسات  عقود  بإيقاف  للمؤسسة، 
املفاجئ،  القرار  هذا  حول  توضيحات  دون 
مع  عملهن  فــي  متميزات  وأنــهــن  خــاصــة 

املؤسسة بشهادة اإلدارة واألطر التربوية.
للكونفدرالية  النقابي  ــفــرع  ال وحـــاول 
من  الحوار  باب  فتح  للشغل،  الديمقراطية 
واإلدارة  املحلية  اإلدارة  مع  محاوالت  خالل 
بدون  لكن  املشكل،  تسوية  قصد  املركزية، 
جدوى، خاصة وأن اإلدارة لجأت إلى أسلوب 

التمييز النتقاء املوقوفني والتخلص منهم.
اإلدارة  قــرار  أن  محلية،  مصادر  وقالت 
املحلية جاء بعد اكتساح النقابة النتخابات 

إلى  باملؤسسة  دفع  مما  الثنائية،  اللجان 
منهم،  والتخلص  للنقابة  املنتمني  تسريح 
يعد  املــدرســات  عقود  توقيف  أن  معتبرة 
الحريات  على  وتضييقا  منهن  انتقاما 

النقابية داخل املؤسسة.
وعــبــر الــعــديــد مــن األطـــر الــتــربــويــة في 

األســتــاذات  مــع  تضامنهم  عــن  املــؤســســة، 
خاصة  املحلية،  اإلدارة  قبل  من  املوقوفات 
وأنهن يتميزن بالكفاءة والجدية في العمل، 
إلعادة  بالتدخل  املركزية  اإلدارة  مطالبني 
املــدرســات  وإنــصــاف  نصابها  إلــى  األمــور 

املظلومات.

تفكيك شبكة مختصة في التالعب بملفات حوادث السير

األسبوع

   

قامت املصالح األمنية باملنطقة 
اإلقليمية ملدينة الفقيه بن صالح، 
أطر  منهم  شخصا   12 بتوقيف 
وممرض(،  أطباء  )ثالثة  طبية 
باإلضافة إلى 3 أشخاص من ذوي 
في  لالشتباه  العدلية،  السوابق 
متخصصة  شبكة  ضمن  تورطهم 
ملفات  في  والتالعب  التزوير  في 

النصب  بهدف  السير،  حــوادث 
واالحتيال على شركات التأمني.

الشبكة،  ــذه  ه توقيف  وجـــاء 
الشرطة  مصالح  قــامــت  بعدما 
بــفــتــح بــحــث تحت  الــقــضــائــيــة 
بعدما  العامة،  النيابة  إشــراف 
ــزورة ضمن  ــ ــد م ــواه وجـــدت ش
وهمية،  سير  ــحــوادث  ل ملفات 
ــا  ــوارهـ ــم تــنــفــيــذ أطـ ــي تـ ــتـ والـ
بمدينتي الفقيه بن صالح وسوق 
التحريات  أسفرت  حيث  السبت، 
األشخاص  لهوية  الــوصــول  عن 

املتورطني في هذه األفعال.
بحجز  األمنية  املصالح  وقامت 

ــة نــاريــة  ــ ــارات ودراج ــع ســي أربـ
ومجموعة  الشبكة،  أفــراد  لــدى 
من  و42  النقالة  الــهــواتــف  مــن 
الخاصة  الــفــارغــة  املــطــبــوعــات 
كانت  والتي  الطبية،  بالشواهد 
في  التالعب  عملية  في  تستعمل 
السير،  الخاصة بحوادث  امللفات 
التأمني  شــركــات  على  للنصب 
تعويضات  على  الحصول  قصد 

باملاليني.
الشبكة  هذه  أفــراد  تقديم  وتم 
خضعوا  بــعــدمــا  الــقــضــاء  إلـــى 
القضائي  والــبــحــث  للتحقيق 
النظرية،  الحراسة  فترة  خــالل 

الشبكة  هذه  امتداد  مدى  ملعرفة 
آخرين  أشخاص  تورط  واحتمال 

ضمنها.
تقوم  الشبكة  هــذه  وكــانــت 

وهمية  سير  حوادث  بافتعال 
تتضمن  ــات  ــف ــل م ــع  ــ ووضـ
مدد  تتضمن  طبية  شهادات 

زمــنــيــة طــويــلــة من 
أجل التحايل على 
التأمني  شــركــات 
والـــــقـــــضـــــاء، 
ــة جــنــي  ــيـ ــغـ بـ
ــات  ــض ــوي ــع ت

المالوكيمالية مهمة. 

أحال الوكيل العام 
بمحكمة االستئناف 

بأكادير، شابين 
عشرينيين ىلع السجن 
املحلي بأيت ملول، بعد 

تورطهما يف جريمة 
اعتداء ىلع فتاة قاصر، 

بعدما قاما باستدراجها إلى 
أحد املنازل بحي العزيب 
بالقليعة ضواحي أكادير، 

وقاما بتعريضها لالغتصاب 
الجماعي، وبعد أن أطلقت 

الضحية العنان للصراخ، 
ما دفع الجيران إلى إخبار 

الدرك امللكي، حلت عناصره 
ىلع الفور بعين املكان، 

وتم اعتقال املجرمين، فيما 
تم عرض الضحية ىلع 

الخبرة الطبية التي أثبتت 
عملية االغتصاب.

تلــــكس

الفقيه بن صالح

األسبوع

   

بإقليم  تعليمية  نقابات  دعــت 
مع  تحقيق  فتح  إلــى  تــارودانــت، 
للتسيير«،  »زفــيــر  شــركــة  إدارة 
ــب وجــــــــود اخــــتــــالالت  ــبـ ــسـ بـ
منتجع  تسيير  في  و»خــروقــات« 
إقصاء  اإلدارة  تعمد  بعد  »زفير«، 
االستفادة  من  التعليمية  األطــر 
من اإلقامات التي شيدت من أجل 

أسرة التعليم وبأموالهم.
ــالث هــيــئــات  ــ واســتــنــكــرت ث
للتعليم،  الوطنية  )النقابة  نقابية 
الجامعة الحرة، الجامعة الوطنية 
للتعليم( تصرفات وطريقة تعامل 
إدارة الشركة مع األطر التعليمية، 
مــخــالــفــة اتــفــاقــيــة الــتــعــاقــد مع 
مؤسسة محمد السادس للنهوض 
للتربية  االجتماعية  بــاألعــمــال 
األولوية  تمنح  والتي  والتكوين، 
رجــال  ــن  م املــؤســســة  ملنخرطي 

االستفادة  قصد  التعليم،  ونساء 
ــام  ــن هـــذه اإلقـــامـــات خـــالل أي م

العطل الدراسية.
تعامل  طريقة  النقابات  وأدانت 
على  املشرفة  املؤسسة  مسؤولي 

السياحية،  ــات  ــامـ اإلقـ تسيير 
ــات األطــــر الــتــربــويــة  ــب ــع طــل مـ
حجز  فــي  الــراغــبــة  والتعليمية 
املنتجع،  ــل  داخــ األيــــام  بــعــض 
مراجعة  بضرورة  أيضا  مطالبة 

مراعاة  والشقق  الــغــرف  أثمنة 
للظروف االجتماعية واالقتصادية 
تطبيقا  وأيضا  التعليمية،  لألطر 
االجتماعي  والــطــابــع  لــالتــفــاق 
مؤسسة  تأسست  أجله  من  الذي 

األعمال االجتماعية.
صمت  النقابات  واستغربت 
لألعمال  الساس  محمد  مؤسسة 
أصوات  تعالي  رغم  االجتماعية، 
ــضــة  ــراف ــر الــتــعــلــيــمــيــة ال ــ األطـ
الشركة  وســيــاســة  ــجــاوزات  ــت ل
»املــؤســســة  محملة  املـــذكـــورة، 
ــيــة في  االجــتــمــاعــيــة« املــســؤول
االستفادة  من  املنخرطني  إقصاء 
واملنشآت  الحيوية  املــرافــق  من 

التي شيدت ألجلهم.
الهيئات  كافة  النقابات  ودعــت 
النقابية واملجلس اإلداري ملؤسسة 
محمد السادس للنهوض باألعمال 
والتكوين،  للتربية  االجتماعية 
والعمل  مسؤوليتهم  تحمل  إلــى 
التعليمية  لألطر  االستجابة  على 
املؤسسة  في  املنخرطني  وجميع 

قصد االستفادة من حقوقهم.

نقابات تعليمية تطالب بفتح تحقيق حول منتجعات »زفير«
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المنبر الحر
العدد: 1568 من 8 إلى 14 يوليوز 2021

المهلة االسترحامية 
أو نظرة الميسرة 

تعليق على قرار استعجالي
 

ذ. عبد الواحد بن مسعود

استرحامية  مهلة  منح  موضوع  في 
املهلة  تلك  الكويتي حدد  املشرع  فإن  معقولة، 
بحيث ال يجوز للقاضي أن يتعداها، فقد جاء 

قانون  من   293 املــادة  من  الثانية  الفقرة  في 
))يجوز  يلي:  ما  له  املكملة  والقوانني  والتجارية  املدنية  املرافعات 
ويالحظ  شهرا...((  تتجاوز  ال  للوفاء  مهلة  املدين  يمنح  أن  لألمر 
من صياغة النص أن املشرع الكويتي ركز على كلمة »املدين« وكلمة 
»الوفاء«، كما أنه حصر املهلة في حدها األقصى ومدتها شهر واحد 

ال يمكن تجاوزه بإضافة أي مدة أخرى مهما كانت جدية السبب.
ويالحظ على األمر االستعجالي موضوع التعليق، أنه اعتمد على 
أسباب ال تتسم بالجدية لطلب املهلة االسترحامية، فاألسباب التي 
أسباب  هي  االسترحامية  املهلة  لطلب  املَدعي  الطرف  عليها  ارتكز 
اإلخالل  فهل  تسييره،  وسوء  تدبيره  سوء  إلى  وترجع  جدية،  غير 
املساهمة  أداء  عن  والتقاعس  العمال،  بحقوق  املتعلقة  بااللتزامات 
الضرائب،  أداء  من  والتملص  االجتماعي،  الضمان  صندوق  في 
املَدعي  ذلك  بتمتيع  الحكم  وتبرر  ومقنعة  وجيهة  أسبابا  تعتبر 
املقصر باملهلة االسترحامية؟ والتنكر لحجية األحكام؟ واملس بهيبة 

القضاء؟
فهل تلك األسباب هي التي نص عليها الفصل 243 وتوضح ضائقة 

املدين املالية وتبرر منح من تهور في سلوكه املهلة االسترحامية؟
املوازي  التعليل  ضعف  االستعجالي  األمر  ذلك  على  نالحظ  كما 
النعدامه، فالقانون نص على أن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي وإن 
فيه  بما  معلال  يكون  أن  وقتي، يجب  له طابع  استعجاليا  أمرا  كان 
الكفاية، والتعليل واجب بمقتضى القواعد العامة الواردة في قانون 

املسطرة املدنية وفي مواد دستور اململكة.
والفصل 125 من الدستور، ينص على أن األحكام يجب أن تكون 
املنصوص عليها في  الشروط  معللة وتصدر في جلسة علنية وفق 
مخالفا  جاء  التعليق،  موضوع  االستعجالي  األمر  أن  كما  القانون، 
األحكام  أن  على  ينص  الذي  الدستور  من   126 الفصل  ملقتضيات 
النهائية الصادرة من القضاة ملزمة للجميع، ويجب على السلطات 

العمومية، املساعدة على تنفيذ األحكام. 
االستئنافي  الــتــجــاري  ــقــرار  وال االبــتــدائــي  الــتــجــاري  والحكم 

القاضيني باإلفراغ، عطل تنفيذهما بمجرد تقديم أسباب واهية.
حجيتهما  قوة  انتهكت  باإلفراغ،  القاضيني  النهائيان  والحكمان 
الذي  والضرر  الدائن  لحقوق  مراعاة  ودون  للجدية،  تفتقر  بأسباب 

لحقه بسبب وقف إجراءات التنفيذ مدة طويلة وغير معقولة.
وهو  الدفاع،  بحق  املس  االستعجالي،  األمر  ذلك  على  ويؤاخذ 
الوقائع وخالل  دراسة  من  يتبني  إذ  العام،  بالنظام  وثيقة  ذو صلة 
للمحكمة خالل  قدم  االسترحامية،  املهلة  طالب  املَدعي  أن  املناقشة، 
بمسطرة  تتعلق  بوثائق  مرفقة  مذكرة  قدم  للتأمل،  القضية  حجز 
حجز ما للمدين لدى الغير، واألمر االستعجالي لم يذكر أن الطرف 
الوثائق وطلب منهما وجهة  تلك  اطلعا على  دفاعه  أو  املدعى عليه 
نظرهما في تلك الوثائق، وفي ذلك مس بحق الدفاع وحرمان املدعى 

عليه من االطالع على وثائق لها أثر على موضوع الدعوى.
يقدم  ما  كل  أن  النقض،  محكمة  اجتهادات  وحسب  ومعلوم، 
للمحكمة من حجج ووثائق تضم مللف الدعوى، يجب أن يطلع عليها 
بتلك  تتعلق  مستنتجات  أو  دفوعات  من  لهم  ما  ويقدمون  األطراف 

الحجج والوثائق.
فال يقبل تقديم حجج من طرف وحرمان الطرف اآلخر من االطالع 
بالنظام  وثيقة  صلة  ذي  دفاع  بحق  مساس  من  ذلك  في  ملا  عليها، 
طريق  عن  املدين  إغاثة  العدل  من  وليس  بالتقاضي،  املتعلق  العام 

اإلضرار بالدائن.
بل  خلفيات،  على  بناء  أو  فراغ  من  التعليق  هذا  في  ننطلق  لم 
للنقاش،  قابل  بــرأي  واإلدالء  نصابها  في  األمــور  لوضع  محاولة 

وكانت االستعانة باملراجع الفقهية التالية:
- كتاب »الوسيط في شرح القانون املدني الجديد« )3(، »نظرية 
 ،1958 سنة  االنقضاء   - الحوالة   - األوصاف   - عام  بوجه  االلتزام 
القاضي  تحديد   - يليها  وما   780 صفحة  املصرية  النهضة  مكتبة 
القاضي لنظرة امليسرة  - شروط منح  - نظرة امليسرة  الوفاء  وقت 
نظرة  في  األجل  سقوط   - امليسرة  نظرة  على  تترتب  التي  األثار   -

امليسرة.
- كتاب الدكتور محمد السماحي: »نظام التنفيذ املعجل لألحكام 
املدنية في القانون املغربي - دراسة مقارنة« سنة 1985 صفحة 344 

وما بعدها - األجل االسترحامي. 
- كتاب »القضاء االستعجالي« للدكتور عبد اللطيف هداية هلل.

- كتاب »نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة« 
للدكتور محمد الكشبور، إذ جاء في الصفحة 69 ما يلي: ))وتجدر 
اإلشارة في هذا الصدد، إلى أنه يمكن للمدين في االلتزام التعاقدي 
أن  الشروط،  بعض  تحققت  ومتى  الخاصة،  الحاالت  بعض  وفي 
هذا  تنفيذ  بتأجيل  له  الحكم  مباشرة،  املوضوع  قاضي  من  يطلب 
االلتزامات  قانون  من   243 الفصل  من  الثانية  للفقرة  طبقا  االلتزام 

والعقود والخاصة بمهلة امليسرة((.
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* من هيئة المحامين بالرباط

يتبع

اإلهمال  آفة الحدائق
حممود عثمان 

األحياء،  تصاميم  في  أكيد  فعلي  تواجد  للحدائق  بات 
واإلقامات، واملؤسسات، واإلدارات، وقد يعزى ذلك إلى الحس 
املجتمع،  أفراد  بني  انتشارا  إال  األيام  تزيده  ال  الذي  البيئي 
بمختلف  البيئة  ــى  إل ــاءة  اإلسـ أخــطــار  على  الــوقــوف  بعد 
إذ  الجمالي،  الحس  يأتي  ذلك،  مع  ارتباط  وفي  مكوناتها. 
إذا توسطتها  إال  تلك  أو  اإلقامة  بهاء عمارات هذه  يكتمل  ال 
ظالل  ذات  أشجار  ساحاتها  أرصفة  وزينت  غناء،  حديقة 
واسعة، وال ينبغي إغفال أمر التطور املتسارع الذي تشهده 
عليها،  الحصول  أمر  الشتالت، وسهلت  نوعت  التي  املشاتل 
فصول  مدار  على  الحدائق  داخل  استنباتها  صعبا  يعد  فلم 
السنة، وبأشكال مختلفة، إال أن الالفت للنظر، هو أن العديد 
الدوام،  الزوار على  الحدائق ينطلق بشكل جيد، فيأتيها  من 
ووحــدانــا،  زرافـــات  واالستجمام  الــراحــة  طــالب  ويقصدها 
بمرافقها  العبث  في  اإلهمال  يد  تشرع  ــام،  األي مــرور  ومــع 
وبمغروساتها رويدا رويدا، لتتحول على إثر ذلك إلى أماكن 
مهجورة، تشعر املار بها، بالوحشة والخوف، وقد دب الذبول 
إلى ممراتها وساحاتها وكراسيها..  أغراسها، واإلتالف  إلى 
والحقيقة، أن ذاك اإلهمال في الغالب يولد مع إنشاء هاتيك 
بالكثير  يؤول  للمغروسات  املدروس  غير  فاالنتقاء  الحدائق، 
من الحدائق إلى سوء العاقبة.. فكيف مثال ألشجار ذات جذور 
تنمو  أن  منها  القريبة  لألزهار  تسمح  أن  وعميقة  متفرعة 
وتتفتح؟ وكيف لنباتات في حاجة ماسة إلى الظل أن تغرس 
في مكان يستقبل أشعة الشمس الحارقة كذا ساعة في اليوم؟ 
أضف إلى هذا، فإن الكثير من الحدائق تقام على مساحات ال 
يستهان بها، وتغرس فيها أصناف من األشجار واألزهار، غير 

كان  وربما  الصهاريج،  ذات  الشاحنات  بواسطة  تسقى  أنها 
منه  تجعل  التي  باملواد  معالجا  الغاية  لهذه  املستعمل  املاء 
ماء صالحا للشرب!! فكيف يمكن ألغراس تسقى بهذا الشكل 
السقي  فأساليب  وجمالها؟  رونقها  على  وتحافظ  تنمو  أن 
تطورت، وشروطه توفرت، وفي غيابهما ال حديث عن اهتمام 
يكون  وأحيانا  الحدائق،  داخــل  النباتي  بالغطاء  مسؤول 
إليها  للحديقة ككل، نصيب وافر في اإلساءة  العام  للتصميم 
مع مرور األيام، فالحديقة التي تزين مستشفى معينا، إذا قلت 
داخلها الكراسي طلبا للراحة، فال يالم الزوار املرضى أو من 
يرافقهم، إذا تمددوا بال إحساس بالذنب، على العشب، وفي 
غضون أيام، سيتالشى ولو سقي على الدوام؟ والحديقة التي 
اللعب،  إذا قلت فيها املمرات وأماكن  تتوسط ساحة مدرسة، 
سيدوس األطفال الذين من طبعهم الحركة في هذه السن، على 
األعشاب الخضراء، بال شفقة وال رحمة.. وال ننسى هنا عامل 
اإلشراف على الحدائق، ومسؤوليته املباشرة في النزول بها 
إلى ما ال تحمد عقباه في نهاية املطاف، فعندما نكلف شخصا 
طيلة  بها  والتعهد  أغراسها  وسقي  الحديقة  بحراسة  واحدا 
اليوم، فإننا نتوقع - بال شك - أن يكون قيامه بتلك املهام كلها 
في أدنى املستويات، وعندما تقام الحديقة على مساحة كبيرة 
دون سياج يحميها، وأبواب يعلن إغالقها عن نهاية الدخول 
واملتشرد،  للمتسكع  مالذا  تصير  أن  أبدا  نستغرب  ال  إليها، 

ولم ال الضال من الكالب!
علما  هندستها  وقد صارت  ومرافقها،  املدن  زينة  الحدائق 
وبيئي  جمالي  هو  بما  معماري  هو  ما  فيها  يلتقي  وفنا، 
أثناء  حقه  الجوانب  تلك  من  جانب  كل  فليأخذ  وصحي.. 
التفكير في إنشائها، وليتم إعداد كل السبل الناجعة لتعهدها 
لحراستها  املــؤهــالت  يمتلك  من  وليكلف  عليها،  والسهر 
مزهرة  خضراء  تبقى  حتى  األوجــه،  أحسن  على  ورعايتها 
وذات بهجة، يؤمها روادها باستمرار، دون أن يطال اإلهمال 

ما تحتويه من مرافق وأغراس.

نموذج التنمية واالنفراج الحقوقي.. أي عالقة؟
عرفت معظم دول العالم عبر عدة محطات 
األنظمة  كنه  غيرت  جوهرية  تحوالت  تاريخية، 
بذلك  وهي  تفكيرها،  وطريقة  االستخباراتية 
مست باألساس ملفات حقوق اإلنسان، وبالتالي، 
اإلجــراءات  بفعل  حقوقية  انفراجات  إلى  أدت 
املتخذة، فاململكة املغربية بدورها كان لها موعد 
في  واملصالحة  اإلنصاف  مع  وسباق  تاريخي 
عدة  ولطي  الضرر  لجبر  األخــيــرة،  السنوات 
والخروقات  االنتهاكات  بعض  عرفت  ملفات 
وإصابات  البعض  وفيات  إلى  الغالب  في  أدت 
البعض اآلخر بعاهات مستديمة، وتشهد بالدنا 
بحول هلل،  االنفراج  هذا  مع  آخر  موعدا  اليوم 
امللفات  في طرح  التنموي  النموذج  يرافق  لعله 
العالقة لحقوق اإلنسان، واملعتقلني السياسيني 

لكل  حــدا  وليضع  منهم،  اإلسالميني  وخاصة  ــرأي،  ال وسجناء 
سواء  الجهات،  كل  من  مغلوطة  بتقارير  وتلفيق  وتعد  اختالل 
والهيئات  واملنظمات  كاألحزاب  حكومية،  غير  أو  حكومية،  كانت 
ذهبوا  املغاربة  من  فالكثير  وغيرها،  والنقابات  والجمعيات 
املواطنني  من  وكثير  املاضية،  السنوات  في  التقارير  تلك  ضحايا 
األمرين،  فيها  عانوا  مبررة،  غير  تعسفية  العتقاالت  تعرضوا 
وآخرين تم تشريدهم بالنفي إلى أماكن بعيدة عن مقار سكناهم، 
تعيينهم  تم  الحصر،  ال  املثال  سبيل  على  التعليم،  رجال  فبعض 
بشكل تعسفي في أبعد نقطة من تراب اململكة، على أساس أنهم 
بسبب صراعات  إال  ليست  ومكائد  بتلفيقات  مناضلني مشاغبني، 
ليعيشوا في ظروف قاسية  عرقية ودينية واجتماعية وسياسية، 
أصيبوا  وأغلبهم  وذويهم،  أهليهم  عن  بعيدين  يومية،  ومعاناة 
عن  فصلهم  إلى  إما  أدت  عصبية،  وانهيارات  عقلية،  بأمراض 

العمل، أو إلى لزومهم فراش املستشفيات العقلية..
واليوم، وبعد تشكيل لجنة من الخبراء واألطر العليا واملحترمة 
من قبل امللك، لصياغة نموذج تنموي يواكب العصر، ويستجيب 
مكوناته،  بكل  املغربي  الشعب  والنتظارت  املرحلة،  ملتطلبات 
في  حقة،  بمواطنة  الكريم  العيش  قصد  واالجتماعية،  السياسية 
ظل املساواة داخل دولة الحق والقانون، وبعد ظهور نتائج عمل 
ثم عرضه  للملك،  أوال  تقديمه  تم  تقرير  في شكل  امليداني  اللجنة 
السياسية  األحزاب  أنظار  على  وباألخص  الجهات،  مختلف  على 
الورقية  والبصرية،  السمعية  اإلعالم  كل وسائل  ومعها  املغربية، 
واإللكترونية، يتطلع الشعب املغربي متمنيا من هلل العلي القدير، 
الغد  مغرب  لبناء  وقــواعــد،  قــادة  الجميع،  بني  الصلح  يتم  أن 
بثرواتنا وخيراتنا، وبكل ما حبا به هلل هذه البالد من نعم، فوق 
األطلسي،  املتوسط واملحيط  بالبحر  األرض وتحتها، وكذا  سطح 
املعدنية،  الغازية  املياه  مجاري  وكل  العذبة  واألنهار  وبالوديان 
بجدية،  اإلنسان  حقوق  ملف  طرح  يتم  أن  في  كبيرا  أملنا  يبقى 
من جديد، وذلك لتناول قضايا كل املعتقلني املغاربة في السنوات 

التي  واملظاهرات  االحتجاجات  بسبب  األخيرة 
عرفتها بالدنا في عدة جهات من اململكة.

موعد  على  املغربي  الشعب  بــأن  يعلم  الكل 
لتشكيل  جــديــدة  انــتــخــابــات  مــع  السنة  ــذه  ه
بالدنا  لشؤون  املتتبعني  وجل  جديدة،  حكومة 
كل  على  الطريق  قطع  في  يرغبون  السياسية، 
املفسدين، ووضع حد نهائي لكل أسباب الفساد 
إلى  وبالتالي،  النكسات،  خلق  إلى  تؤدي  التي 
بأمن  تمس  قد  التي  السيئة  الفعل  ردود  ظهور 
سلبا  تؤثر  وكــذا  املغربي،  املجتمع  واستقرار 
الوطن  أعــداء  ويستغلها  العادي،  السير  على 
الطائفية والتوترات  النعرات  الفنت، وخلق  لبث 
بيننا،  فيما  الصراعات  وتأجيج  االجتماعية، 
املسؤولية  ربــط  يتم  أن  في  ملحة  رغبة  ولنا 
املحاكم  برفوف  العالقة  امللفات  بإخراج  والتعجيل  باملحاسبة، 
تسول  ال  لكي  املفسدين،  محاكمة  وتتم  مجراها،  املساطر  لتأخذ 
وأن  الوطن،  بمصالح  يتالعب  أن  الحكم  يتقلد  من  لكل  النفس 
يتصرف بسوء في خيرات البالد، فاملسؤولية قبل أن تكون تشريفا 
قال  وقديما  أن يحاسبنا هلل،  قبل  أنفسنا  فلنحاسب  تكليف،  هي 
األجداد واآلباء رحمهم هلل: »كول من جهتك، ديال الناس صعيب«، 
العبادة  في  تقصير  أو  صالح  غير  عمل  من  هلل  وبني  بيننا  فما 
فيه مغفرة بفضله، وما بيننا وبني الناس من عمل ال يرضي هلل 
ويضر، كسوء التدبير وتقديم املصلحة الخاصة على العامة، فيها 

محاسبة وعذاب..
سياسية  بــإرادة  الشعب  يطالب  مضى،  وقت  أي  وقبل  اليوم، 

فعلية وتوزيع عادل للثروات مع وضع حد للنفي واالعتقاالت.
واليوم، وبالدنا تشهد بادرة طيبة مباركة من السلطة القضائية 
ومجلس الحسابات، ال يسعنا إال أن نشكرهم عليها رغم تأخرها 
وأبناء  الناهبني  من  وكــلّ  مل  املغربي  الشعب  ألن  الظهور،  في 
الناهبني ورثة االستعمار، وكل املفسدين، فالشعب املغربي األبي 
مناصب  تقلد  من  كل  محاسبة  يريد  قاطبة،  مكوناته  بكل  الوفي، 
وذلك  استثناء،  البالد، وبدون  بهذه  تكليف ومسؤولية  فيها  عليا 
منذ فجر االستقالل إلى اليوم، فمن مات منهم نحاسب ورثته بأداء 
ضريبة على الثروة، والباقي من هلل إن شاء عذب وإن شاء غفر، 
املفسدين،  الناهبني  املسؤولني  من  الحياة  قيد  على  يزال  ال  ومن 
نتصدى لهم بمحاكمنا وبالقانون، بالتالحم بني السلطة القضائية 
التنسيق مع مجلس حقوق  يتم  أن  الحسابات، ونتمنى  ومجلس 
اإلنسان كذلك، وكل الجمعيات التي تشتغل على انتهاكات حقوق 
بملفات  املفسدين  مواجهة  لتتم  عامة،  بصفة  والفساد  اإلنسان 
بهذه  وهكذا،  والعقاب..  باملال  الخيانة  ثمن  ليؤدوا  فسادهم، 
الطريقة نطوي ملفا يؤرق بال الجميع، ونسد الباب في وجه كل 
من سولت له نفسه خيانة الوطن الغالي، وإن يعلم هلل في قلوبكم 

خيرا يؤتكم خيرا.

ذ. احلسن العبد
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عبد السالم الطاهري

ريع األحزاب المغربية 

ورسالة  روحية  عقيدة  باعتباره  الدين 
إنسانية  ضرورة  يشكل  وأخالقية،  اجتماعية 
نحو  الفرد  سلوك  وتصويب  توجيه  أجل  من 
تعامله مع نفسه  املبادئ األصيلة في  ترسيخ 
يكون  أن  ُيفترض  فإنه  وكذلك  اآلخرين،  ومع 
مبادئ  إشاعة  في  محوري  دور  الدين  لرجال 
السياسة  لكن  املجتمع،  في  اإلنساني  الكمال 
لها  واالقتصادية،  االجتماعية  األمور  وتدبير 
ليس  الدين  رجال  ألن  املتخصصون،  رجالها 
لديهم ما يقدمونه في هذا العصر الذي يتجدد 
بالغة، ألن  الدوام وبسرعة  فيه كل شيء على 
مجملها  في  تصلح  ال  الدين  رجــال  روايـــات 
في  ومشاكلهم  أزماتهم  وحل  املسلمني  لعالج 
التالية، وأن  العصور  العصر، وكذلك في  هذا 
الكهنة  أولئك  تجدي  لن  كذلك  الروايات  تلك 
عن  الـــذود  فــي  تفيد  ولــن  نفعا،  التقليديني 
بطل  الذي  الزمان  هذا  في  وذلك  معتقداتهم، 
فيه السحر وساد فيه العقل سيادة شبه تامة 
بشتى  والعلوم  التكنولوجيا  فيه  وتطورت 

أنواعها.
إن توظيف الدين في السياسة أدى إلى الفنت 
تاريخ  في  الواحد  الدين  داخل  واالنشقاقات 
حصلت  فقد  الــثــالث،  التوحيدية  الــديــانــات 
طابعا  أخــذت  التي  االنشقاقات  من  العديد 
التنافس  بقضايا  الرتباطها  نظرا  دمــويــا، 
الشأن  هذا  في  نذكر  السلطة،  على  والصراع 
اإلمبراطورية  انقسام  املــثــال،  سبيل  وعلى 
الرومانيةـ  بعد أن أصبحت املسيحية هي الدين 
األولى  إمبراطوريتني:  إلى  ـ  للدولة  الرسمي 
في الشرق وعاصمتها الجديدة القسطنطينية 
البيزنطية،  اإلمبراطورية  اسمها  وأصبح 
الغربية  الرومانية  والثانية هي اإلمبراطورية 

الـــضـــاربـــة جـــذورهـــا في 
املتوسطي،  التاريخ  عمق 
وبــعــد انــهــيــارهــا عــلــى يد 
البربرية،  القبائل  ــزوات  غ
أعـــيـــد تــكــويــنــهــا تــحــت 
الرومانية  الكنيسة  سلطة 
اسم  وتــحــت  الكاثوليكية 
اإلمـــبـــراطـــوريـــة املــقــدســة 
ــة الــجــرمــانــيــة،  ــي ــان ــروم ال
الخالف  تعمق  وبالتالي، 
روما  كنيسة  بني  الالهوتي 
حد  ــى  إل بيزنطا  وكنيسة 
الصليبيني  وغزو  القطيعة 
إحدى  خالل  للقسطنطينية 
وقد  الصليبية،  حمالتهم 

على  الكاثوليكية  الكنيسة  سلطات  مارست 
هيمنتها،  تحت  الواقعة  واإلمـــارات  املمالك 
الحكام  على  الــصــالحــيــات  مطلقة  مــراقــبــة 
التنكيل  أنواع  بأبشع  قامت  وكذلك  املدنيني، 
والتعذيب على من كان يجرؤ على فهم وتأويل 
املسيح خالفا ألحكام  رسل  ورسائل  األناجيل 
هناك  املــغــربــي،  مجتمعنا  ــي  وف الكنيسة، 
هذه  إلى  بنا  العودة  تحاول  دينية  جماعات 
العصور القديمة البائدة وإضفاء خرافة »ولي 
املواطنني  لتدويخ  الحزب،  رئيس  على  هلل« 
ينعم  حتى  غفلون،  دار  في  يعيشون  الذين 
واملــال،  بالسلطة  معه  ومــن  الجماعة  رئيس 
إلى كرسي  ويظل من صوت عليهم وأوصلهم 
والفقر  والتعاسة  الجوع  في  يعمهون  الحكم 

والحرمان.
إن أهم معضالت الدولة العربية، توظيفاتها 
أهــداف  على  تــقــوم  والــتــي  للدين،  النفعية 

األمر  املنفعة،  وآنية  قصيرة 
شرعية  مأزق  من  عمق  الذي 
ــل مـــحـــاوالت  ــك الــــدولــــة، ف
القائمة  الــعــربــيــة  الـــدولـــة 
باملعتدلني  االستعانة  على 
اإلسالميني ملواجهة جماعات 
املزيد  إال  يفرخ  لم  متطرفة، 
كما  املتطرفة  القيادات  من 
فـــي الــتــجــربــتــني املــصــريــة 
األمر  أن  على  والجزائرية، 
ــرازه، هــو أن  إبـ ــذي يجب  ال
الناشطة  الدينية  الجماعات 
هي األكثر استثمارا للدين في 
واملزايدات  السياسة  سوق 
قديم  داء  ــذا  وهـ الــحــزبــيــة، 
ممتد عبر العصور التاريخية إلى يومنا هذا، 
إذ كان السالح األقوى بيد الجماعات الدينية 
الحاكمة،  السلطة  املعارضة في صراعها ضد 
هو »سالح الدين« بهدف نزع الصفة الشرعية 
عن السلطة واتهامها بأنها ال تطبق الشريعة 
وكل  القدامى،  الخوارج  فعل  هكذا  العادلة، 
بعدهم،  مــن  املعارضة  الدينية  الجماعات 
املعاصرة  الدينية  الجماعات  تفعله  ما  وهو 
واالبتزازي  التحريضي  خطابها  في  اليوم 
عدم  أن  مفاده  والــذي  الحاكمة  األنظمة  ضد 
في  البالد  يغرق  سوف  الحكم  في  مشاركتها 
الفتنة والفوضى، وقد أضافت هذه الجماعات 
أنها  الحاكمة هي:  األنظمة  جديدة ضد  تهما 
الحاقد  »الصليبي  الكافر  الغرب  مع  تتحالف 
األجندة  تنفذ  وأنها  ــالم«،  اإلس على  املتآمر 
»تغريب«  بهدف  اإلسالميني  ضــد  الغربية 
معا،  الدولة  وعلمنة  اإلسالمية  املجتمعات 

مما حول الصراع السياسي إلى صراع ديني 
والتحديث  التنمية  مشاريع  يعرقل  »وهمي« 
واالقتصادية  السياسية  األوضـــاع  ويجمد 
عديدة،  قرونا  الوراء  إلى  مجتمعاتنا  ويعيد 
ــيــوم عــلــى يــد تنظيم  هــذا هــو الــحــاصــل ال
»داعش«، وكافة املجتمعات املسلحة املسيسة 
في العراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال 

وغيرها من الدول.
وهو  الكبرى،  »اآلفــة«  هو  الدين  تسييس  إن 
وإن  التخلف«،  »هــوة  لتجاوز  األخطر  »املعّوق« 
بشري،  مجتمع  أي  به  يصاب  أن  يمكن  ما  أسوأ 
هو أن يتحول رجال الدين إلى علماء في االجتماع 
السياسيني  يزاحمون  واالقــتــصــاد،  والسياسة 
واملعاهد،  الجامعات  خريجي  واالقــتــصــاديــني 
للقيام  مؤهلني  غير  وهم  مالعبهم  في  ويلعبون 
الدين  يفسدون  بذلك   فهم  العام،  الشأن  بأمور 
مجتمعاتنا  تعانيه  مــا  فــإن  لــذلــك،  والسياسة، 
وانعدام  واالضطرابات  العام  التردي  من  اليوم 
بني  الخلط  تجليات  أحد  هو  واالستقرار،  األمــن 
السياسي والديني، وقد ساعد على هذا الخلط، أن 
مجتمعاتنا تستفتي الفقيه والشيخ في كل كبيرة 
حلوال  منهما  وتلتمس  شؤونها،  في  وصغيرة 
امتداد  على  نــراه  ما  وإن  املعاصرة،  لقضاياها 
العربي من مشاهد عنف وإرهاب ومجازر  الوطن 
البشر من ديارهم، ما  ودماء وتهجير املاليني من 
السياسي  التوظيف  هذا  ثمار  من  ثمرة  إال  هو 
يقول  الدين  هذا  أن  مع  للدين،  والخطير  السيئ 
في  دنــيــاكــم((..  بأمور  أعلم  ))أنتم  للمسلمني: 
إشارة إلى ضرورة التمييز بني الديني والدنيوي، 

وأن الخلط بينهما يفسدهما معا.

حسوين قدور بن موسى
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انتهى

الخلط بين السياسة والدين يفسدهما معا

االنتخابات  قرب  مع  املغرب  في  نعيش 
طـــرف معظم  مـــن  غــلــيــانــا  الــتــشــريــعــيــة، 
األحزاب  بعض  مطالبة  حد  إلى  املنتخبني، 
للحسابات  األعلى  املجلس  قضاة  بتوقيف 
طرف  من  ومهاجمتهم  بمهامهم،  القيام  عن 
جرائم  على  للتغطية  وذلك  اآلخــر،  البعض 
بعض املرشحني، وهذا يعد ريع األحزاب في 

حق املواطنني.
فاملجلس األعلى للحسابات يقوم بمهمته 
والتي  الوطني،  التراب  نطاق  كامل  على 
التحقيق  ما يجب  كل  افتحاص  في  تتجلى 
ومشروعيته،  صحته  مــن  والتحقق  فيه 
فضح  لها  مخول  الهيئة  فهذه  وبالتالي، 
بــأمــوال  املتالعبني  واملــفــســديــن  الــخــونــة 
االنتخابات  قبل  وذلــك  املواطنني،  ــال  وآم
املــواطــن  يميز  لكي  املقبلة،  التشريعية 
وهناك  والخونة،  النزهاء  املرشحني  بني 
فال  املصالح،  مضاربة  وهــو  أخطر،  أمــر 
بني  يجمع  أن  دولة  رجل  أو  ملنتخب  يحق 
إال  الخاصة،  ومصالحه  اإلداريــة  الشؤون 
إذا كان على دراية بما يجري في إحدى أو 
وله  عموميا،  مكلفا  ويصبح  قطاعات،  عدة 
اختصاصات تؤهله لكسب املال أو تحقيق 
أهداف سياسية أو ترشيحية، وهناك أيضا 
 principeبـ املتقدمة  الدول  في  يسمى  ما 
 fondamental de déontologie
يحق  ال  حتى  لألخالق(،  األساسي  )املبدأ 

القطاع  في  عاليا  منصبا  شغل  لشخص 
في  مسؤوال  أو  وزيرا،  يصبح  أن  الخاص، 
القطاع العمومي وهنا نجد أمثلة شتى في 
بلدنا، حتى ال يطبق هذا املحور الرئيسي، 

واملهم جدا في تدبير الشأن العمومي.

سؤال االختبارات الشفوية لنيل شهادة البكالوريا
شهادة الباكالوريا، غاية تسعى كل النظم 
مخرجاتها،  وتجويد  قيمتها  إلعالء  التعليمية 
التربويني،  الفاعلني  كل  ملجهودات  ثمرة  فهي 
الجد  مــن  ممتدة  لــســنــوات  مــســار  ومحصلة 
إحدى  باعتبارها  واملتعلمات،  للمتعلمني  والكد 
املستقبل  آفاق  لهم  تفتح  التي  املهمة  املفاتيح 

في ميادين الدراسة والشغل.
املجتمعات  تعرفه  ــذي  ال التطور  أن  يبدو 
إدخــال  فــي  التفكير  ــى  إل أفــضــى  اإلنــســانــيــة، 
تتماشى  التعليم،  مناهج  على  جديدة  تعديالت 
في  الــجــديــدة  والــتــحــديــات  العصر  روح  مــع 
املتزايد  االهتمام  املجاالت، وفي خضم  مختلف 
بالبنية الشخصية للفرد، وسبل تعزيز كفاءاتها 
انخرطت  الحياة،  ومشاق  مصاعب  ملواجهة 
االختبارات  إدخال  في  التعليمية  النظم  بعض 
لنيل  النهائية  املرحلة  في  ملتعلميها  الشفوية 

شهادة البكالوريا.
استلهمنا  لطاملا  الـــذي  الــنــمــوذج  فــرنــســا، 
االختبارات  إدخال  إلى  بادرت  التعليمية،  نظمه 
الشفوية ملتعلمات ومتعلمي سلك البكالوريا، في 
تعتري  كانت  التي  النقائص  تجاوز  إلى  سعيها 
املتقدمة  الدول  بركب  للحاق  التعليمي،  نظامها 
مراتب  تحقق  والــتــي  التعليمي،  املــجــال  فــي 
متميزة في التصنيفات الدولية للنظم التعليمية.
التوازن  لقد آن األوان لتحقيق نوع من  أجل، 
بني املناهج التعليمية القديمة التي تعرف هيمنة 
لألنماط التقليدية التي ال تتيح للمتعلم مساحة 
داخل  ــه  آرائ ــداء  وإب والنقاش،  للتعبير  كافية 
من  كثير  في  يصبح  حيث  الدراسية،  الفصول 
األحيان مجرد متلقي للمعلومات عوض أن يكون 
متفاعال معها، وبني املناهج التعليمية الحديثة، 
واإلقناع  التعبير  ملكات  لتعزيز  تسعى  التي 

والحجاج في شخصية املتعلمات واملتعلمني.
النهائية  للمرحلة  الشفوية  االختبارات  هذه 
فرنسا  أقرتها  التي  البكالوريا  شهادة  لنيل 
حيزها  يمتد  الــدراســي،  املــوســم  ــذا  ه ــالل  خ
لكل  بالنسبة  دقيقة  العشرين   لقرابة  الزمني 
في  مراحل:  ثالثة  على  تتم  ومتعلم،  متعلمة 
املرحلة األولى، يقدم املترشح عرضا في وضعية 
وقوف أمام اللجنة يتضمن اإلجابة عن سؤالني 
بتخصص  عالقة  لهما  مسبقا  ومعدين  مهيأين 
الثانية،  املرحلة  بخصوص  أمــا  املمتحنني، 
فستقوم اللجنة بطرح أسئلة على ضوء العرض 

واألخيرة،  الثالثة  املرحلة  يخص  وفيما  املقدم، 
لها  مواضيع  املــرشــح  مــع  اللجنة  ستناقش 
املستقبلية،  وبآفاقه  تخصصه   بصلب  عالقة 
عشرة  نسبة  الشفوية  االختبارات  ستمثل  إذ 
في املائة من مجموع النقط املحصل عليها في 
في  مستقبال  ترتفع  قد  نسبة  وهي  البكالوريا، 
التجربة أكلها وحققت  إذا أعطت هذه  حالة ما 

األهداف املرجوة منها.
قدرات  دعم  اتجاه  في  تسير  األهــداف،  هذه 
املتعلمات واملتعلمني على التعبير عن معارفهم 
ومداركهم بشكل علمي ومنهجي، إلنتاج خطاب 
بأساليب  اإلملـــام  يشمل  إقــنــاعــا،  أكثر  منظم 

الحوار والتفكير النقدي للمعارف املكتسبة.
تفتح  أن  يمكن  التعليمية،  ــادرة  ــب امل هــذه 
بمستوى  املتعلقة  اإلشــكــالــيــة  حــول  نقاشا 
ومتعلمي  متعلمات  ــدى  ل الشفوي  التعبير 
ضعف  هناك  حيث  املغربي،  التعليمي  النظام 
ملحوظ ينعكس حتى على مكونات املجتمع في 
عبر  مرورا  اإلعالمي،  بالفضاء  تبدأ  شموليته، 

املجال الثقافي، وصوال إلى عالم السياسة.
املتأمل للوضع التعليمي في بالدنا، يرى أن 
التعليمية  املناهج  بني  املفارقة  من  نوعا  هناك 
البرامج  مــن  مجموعة  تسطر  التي  املــقــررة، 
واإلعــداديــة  االبتدائية  املراحل  في  الدراسية 
أنها  غير  الشفوي،  التعبير  ملكونات  والثانوية 
في  مخرجاتها  لتقويم  نهائي  باختبار  تتوج  ال 

املراحل النهائية لنيل شهادة البكالوريا.
االهتمام  ضعف  ــى  إل تشير  املــفــارقــة  هــذه 
للمتعلمني  الشفوي  التعبير  مكون  وتهميش 
البالغة  أهميته  من  الرغم  على  واملتعلمات، 
في رسم صورة واضحة عن مالمح الشخصية 

التعبير  مــكــونــات  حــســاب  على  اإلنــســانــيــة، 
الكتابي، الذي ال يبلور بالشكل الكافي املعارف 

املكتسبة على أرض الواقع.
نظامنا  بــأن  الــقــول  يمكن  املعنى  بهذا  هــل 
ما  بتقويم  يكتفي  صامت،  تعليم  هو  التعليمي 
هو مكتوب على حساب ما هو شفوي، وبالتالي، 
ضرب ألحد مكونات التعبير اإلنساني، الذي أخذ 
مكانة وزخما أكبر في العصر الحديث، وأفضى 
إلى الرفع من قيمة التواصل، باعتباره ركيزة من 

الركائز األساسية للنجاح الشخصي واملهني؟
الدراسي  مستقبلها  والزال  ضاعت  أجيال 
تــواصــلــهــا،  ضــعــف  بسبب  ــددا  ــه م واملــهــنــي 
في  املعرفية  مكتسباتها  ترجمة  عن  وعجزها 
قالب تعبيرات شفوية تجسد شخصية اإلنسان 
تلك  االجتماعي، خصوصا  وتفاعله مع محيطه 
املنحدرة من الطبقات االجتماعية الهشة، وهو 
ما يتجلى في أن كثيرا من املتفوقات واملتفوقني 
في املجال الدراسي، ال يتجسد تفوقهم العلمي 
يتمظهر  وال  الشخصي،  سلوكهم  في  واملعرفي 
مع  عالقاتهم  وبــنــاء  تواصلهم  مــهــارات  فــي 

محيطهم االجتماعي.
املتعلمون  يجد  عندما  يستفحل  واألمـــر 
واملتعلمات أنفسهم، بعد نيل شهادة البكالوريا، 
املباريات  في مواجهة االختبارات الشفوية في 
وهم  العليا،  واملــدارس  الجامعات  إلى  للولوج 
مثل  على  ومهيئني  ومتمرسني  ممرنني  غير 
هناك  ليست  وبالتالي،  االستحقاقات،  هــذه 
التعليمية  األسالك  بني  بيداغوجية  استمرارية 
لقطاعي التعليم املدرسي والتعليم العالي، مما 
يفتح املجال أمام القطاع الخاص، الذي يستغل 
هذه النقطة، لتقديم خدمات ربحية، تتجلى في 
تثقل  التي  اإلضافية،  والتقوية  الدعم  حصص 

كاهل جيوب األسر املغربية.
التعليمي  الشأن  على  املشرفون  يكون  قد 
التعبير  مكون  بأهمية  تامة  ودراية  وعي  على 
الخاصة  التنزيل  ــات  ــراه إك لكن  الــشــفــوي، 
االخــتــبــارات  وبــرمــجــة  وتسطير  بــالــتــقــويــم، 
وحجم  املــاديــة،  بتكلفتها  يصطدم  الشفوية، 
ال  ذلك  أن  غير  املسخرة،  والوسائل  اإلمكانات 
هذه  مواجهة  في  مستقبال  التفكير  من  يمنع 
ملواكبة  عليها،  التغلب  سبل  وبحث  التحديات، 

التغيرات التي تعرفها نظم التعليم الحديثة.

* كاتب ومهتم بشؤون المعرفة

حمسن زردان*
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املدن  التسول تغزو جميع  أصبحت ظاهرة 
مدار  على  ينشطون  املتسولني،  من  بجيش 
الستعطاف  الشمس،  ــروب  غ وحتى  الــيــوم 
اختار  أن  بعد  الــصــدقــات،  وطــلــب  ــنــاس  ال
يقف  من  فمنهم  ووجهته،  مكانه  منهم  كل 
محطات  أو  الشعبية  األســواق  بوابات  أمام 
املسافرين واملراكز التجارية، وبعضهم يختار 
أمام  املساجد، وحتى  وأبواب  املرور  إشارات 

بعض اإلدارات العمومية.
عــدد  ازداد  »كـــورونـــا«،  جــائــحــة  فــخــال 
واألماكن  والطرقات  الشوارع  في  املتسولني 
دون  مكان  يخلو  ال  حيث  بالعشرات،  العامة 
وجود ثاثة متسولني أو خمسة، خاصة على 
الرئيسية،  والشوارع  املدينة،  مراكز  مستوى 
مما يطرح تساؤالت كثيرة: هل أصبح التسول 
مهنة جديدة لكسب املال؟ هل جميع املتسولني 
الحال؟  ميسورة  فئة  بينهم  من  أن  أم  فقراء، 

وكيف ينظر املجتمع لهذه اآلفة؟
املشكات  إحــدى  التسول  ظــاهــرة  تعتبر 
من  املتسولني  نسبة  وتختلف  االجتماعية، 
بلد إلى آخر حسب عوامل اجتماعية وثقافية 
واقتصادية، وال يختلف الناس بأن التسول من 
تفاقمت  بحيث  املجتمع،  في  السيئة  العادات 

لتغزو  األخيرة  اآلونة  في  الظاهرة  واتسعت 
ــدن مــن خــال أشــخــاص يقومون  شـــوارع امل
كمهنة  أو  الناس،  الستعطاف  مختلفة  بطرق 
تمارس لتدر دخا للعاطلني عن العمل أو ملن 

اعتادوا على الكسل واالعتماد على الغير.
يعرف  املغرب  أن  األرقـــام،  بعض  وأفــادت 
ارتفاعا كبيرا في عدد املتسولني، حيث يتراوح 
متسول  ألف  و200  ألفا   195 بني  ما  عددهم 
كبيرة  ونسبة  املــدن،  مستوى  على  ينشطون 
التسول  يحترفون  باملائة   60 لـ  تصل  منهم 
بشكل يومي، من بينهم أطفال قاصرون، مما 
العربية  الــدول  قائمة  ضمن  املغرب  يجعل 
األولـــى فــي ظــاهــرة الــتــســول، الــشــيء الــذي 
تنامي هذه  الخطر حول أسباب  ناقوس  يدق 

الظاهرة في وسط املجتمع.
ــرى محسن بــنــزاكــور،  ــار، ي ــ ــذا اإلط فــي ه
الحديث  أن  االجتماعي،  النفس  علم  أستاذ 
عن التسول في املغرب عرف نوعا من التحول 
كما هو الشأن لكل التحوالت التي تطرأ على 
كثيرة  تحوالت  عرف  واملغرب  معني،  مجتمع 
التسول  عن  الحديث  كان  حيث  السابق،  في 
املغربي، واآلن نتحدث عن تسول دولي بوجود 
السوريني واألفارقة واملغاربة، بمعنى لم يعد 

أن  لانتباه،  واملثير  واحد،  نوع  عن  الحديث 
وأصبحنا  مثير  بشكل  ارتفع  التسول  مؤشر 
عند  لــأفــارقــة  جــدا  خطيرة  تجمعات  ــرى  ن
األسواق،  وفي  الطرقات  وفي  املرور  إشارات 
فاالحتمال  املغربي،  املواطن  يخص  فيما  أما 
ارتفعت في ظل  التسول  أن نسبة  الوارد هو 
فقدان الناس للعمل وارتفاع البطالة وتراجع 
املؤشرات  هذه  كل  املهن،  بعض  على  اإلقبال 

تؤكد ارتفاع نسبة التسول.
التسول  ــاع  ــف ارت أن  املــتــحــدث،  ــاف  وأضـ
العينية  املاحظة  خــال  من  عمليا  ياحظ 
هذا  تؤكد  التي  واملسألة  اليومية،  والحياة 
االرتفاع هي ظهور فئات جديدة مثل الطفات 
بالطرق  التسول  ثم  واملسنني،  الصغيرات 
الحديثة، أشخاص بمابس أنيقة يتسولون، 
كل هذه املظاهر تزكي أن هناك ارتفاعا في عدد 
االجتماعية  املساعدة  أن  معتبرا  املتسولني، 
للمغاربة الذين هم في حاجة للمساعدة، يجب 
أن تكون عبر طريقة مؤسسة وقانونية، حفظا 
تدعيما  وبالتالي،  املغربي،  املواطن  لكرامة 
تأتي  اجتماعية سوسيواقتصادية  ملخططات 
من أموال الشعب، من الضرائب التي يؤديها 
املواطن، وهنا نتحدث عن التكافل والتضامن 

وليس الصدقة.
بحكم  مسؤولية  عليه  »املــواطــن  وقـــال: 
عن  والتكفير  الدين  بحجة  التسول  تشجيع 
يصعب  تعطى،  التي  الدراهم  وهذه  الذنب، 
يساهم  ال  الشخص  وبالتالي،  مراقبتها، 
املنظومة  فــي  وال  الوطني  االقــتــصــاد  فــي 
رغبة  يلبي  أنه  بقدر  الوطنية،  االجتماعية 
ذاتية في التكفير عن ذنب، يظن بأن هذا العمل 
املطاف،  آخر  إلى هلل وفي  به  يتقرب  سوف 
أن هناك نوعني  الوطن«، وأوضح،  سيخرب 
يكفي،  ما  الدخل  من  لديهم  فئة  الناس:  من 
تقمصوا  إذا  إال  بالراحة  يحسون  ال  لكنهم 
شخصية املتسول، وجعل هذا التسول عاما 
النفسية،  قدرته  ويفوق  له  يستجيب  نفسيا 
ممارستهم  بفعل  ميسورون  أخــرى  وفئة 
للتسول، يدخلون ضمن الحرفيني والشبكات 
ثروة  جمعوا  التسول  خــال  من  املنظمة، 
أن يضحكوا  من خالها  واستطاعوا  طائلة 
على الناس ويستغلوا ثقتهم وعقيدتهم لبناء 
هذه الثروة، مؤكدا على أهمية إعادة النظر 
السياسية ووضع استراتيجية  البرامج  في 
مع  القطع  مع  الظاهرة  هذه  ملحاربة  وطنية 

التسول االحترافي.

إعداد: خالد الغازي

التسول 
أول مهنة في المغرب 

عصابات ومتسولون 
أغنياء وشبكات 

الستغالل أطفال 
األسر الفقيرة 

التسول آفة متفشية في 
المجتمع المغربي بشكل 

كبير وخطير، إذ أضحت مهنة 
»العاجزين والفاشلين واالنتهازيين 

والمنحرفين«، الذين يلجئون إلى 
طلب المساعدة من الناس في 

األماكن العامة، في األسواق، 
والمقاهي والمطاعم والمساجد 

والمخابز والمحالت التجارية، وأمام 
األبناك، والصيدليات.. فالكثير من 

المتسولين اتخذوا التسول مهنة 
يومية لجمع المال، بطرق سهلة 

دون عناء أو شقاء، منهم من يلجأ 
الستعمال الحيل مثل التظاهر بإعاقة 

أو عاهة مستديمة، أو مرض مزمن 
لكي يحظى بعطف الناس والمارة 

في الشارع ويحصل على المال.

ضوع
مو

لغالف
ا
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متابعات
العدد: 1568 من 8 إلى 14 يوليوز 2021

تزايد ظاهرة
التسول

كشفت دراسة حول ظاهرة التسول أنجزتها 
بالدار  الشبيبة  لتربية  املغربية  الجمعية 
البيضاء مؤخرا، أن املتسولني يتوزعون على 

ثالث فئات:
من  مكونة  أســرا  تشمل  األولـــى:  الفئة   -
مشروعا  أطفالهم  من  يجعلون  واألم  األب 
أسرية«  »مقاولة  يسمى  ما  أو  استثماريا، 
يستعملها الوالدان لربح مالي سهل من خالل 
تجنيد أبنائهم في التسول عبر رقم مالي أو 
حيث  درهــم،  مائة  عن  يقل  ال  يومي  مدخول 
تكسب  أطفال،  لديها خمسة  التي  األسرة  أن 

مدخوال يصل لـ 500 درهم، وهذه ظاهرة.
- الفئة الثانية: أطفال ينتمون ألسر معوزة 
يتم تأجيرهم مقابل 150 درهما لليوم الواحد، 
وقد يرتفع ثمن الكراء إلى 250 و300 درهم 
التائهني  األطفال  استغالل  يتم  حيث  لليوم، 
عصابات  قبل  من  ذويهم  من  املسروقني  أو 
متخصصة، وهم أشخاص لديهم نزعات غير 
آمنة،  غير  أوكار  في  إيوائهم  مقابل  إنسانية 
مزرية  أوضــاعــا  يعيشون  األطــفــال  وهــؤالء 
ويعانون من القهر والتعذيب والعنف لدفعهم 

للقيام بالتسول.
في  واألطفال  األشخاص  الثالثة:  الفئة   -
وضعية إعاقة جسدية، الذين تم تهميشهم من 
قبل مجتمعهم، إذ يتم استغاللهم في التسول 
من قبل أسرهم أو من خالل الدفع بهم لعرض 
معاناتهم أمام املارة والناس، كما تقوم بعض 
به  للمتاجرة  الطفل  إعاقة  باستغالل  األسر 
املادي،  الربح  التسول لكسب  واستعماله في 

أو استعطاف الناس أمام املساجد.
واعتبرت الدراسة، أن ثقافة التسول تعتبر 
ثقافة متمردة على املجتمع والقانون، واألسرة 
األربعة  بأبنائها  املتسولة هي مقاولة تسرح 
وقـــدرات  مــهــارات  وإكسابهم  الخمسة  أو 
ضرورة  على  مشددة  التسول،  في  متجددة 

تحديد جهة أمنية واحدة تكون مسؤولة عن 
مكافحة الظاهرة عوض الشتات الذي تعرفه 
دعت  كما  املتدخلة،  القطاعات  من  مجموعة 
الدراسة إلى التركيز على معالجة الظاهرة من 
خالل دمج األطفال عن طريق توفير الحماية 

والرعاية األمنية واملجتمعية لهم.
في هذا اإلطار، يرى محمد كليوين، أستاذ 
وفاعل جمعوي شارك في إعداد الدراسة، أن 
ولالغتناء،  للربح  مدرة  مهنة  التسول أصبح 
وذلك عبر نيل كرم املحسنني، وإثارة الشفقة 
الرضع  استغالل  ذلك  في  بما  نفوسهم،  في 
االحتياجات  وذوي  واألطــفــال  والقاصرين 
ــات،  ــدق ــص الـــخـــاصـــة، كــوســيــلــة لــجــمــع ال
مشيرا  األساسية،  حقوقهم  من  وحرمانهم 
إلى أن املتسولني أصبحوا من جميع األعمار 

يطلبون املال علنا أو أشياء أخرى، وجعلوا 
مدرة  مهنة  االجتماعية  املمارسة  هــذه  من 
للربح واالغتناء عبر إثارة الشفقة في نفوس 

املحسنني.
وأوضح أن التسول، حسب كل التنظيمات 
الجمعوية، يعتبر من أقوى وأقصى العناوين 
عن  فصاحة  بكل  تتحدث  التي  الصارخة 
سبل  وضعف  املدقع،  والفقر  الشديد  العوز 
الفرص  على  الحصول  في  واليأس  العيش، 
مشيرا  آدمية،  حياة  للمتسول  تضمن  التي 
إلى أن التسول أيضا في حاالت كثيرة يعبر 
من  فئات  يعتري  جسيم  سلوكي  خلل  عن 
كوسيلة  للتسول  يتجهون  يجعلهم  الناس 
تضمن لهم أسباب الكسب السريع للمال دون 
عناء أو مشقة، حيث يلجؤون لطلب الصدقة 
على  يشجع  مما  سهلة،  بطريقة  املال  لجمع 

الكسل وعدم الرغبة في العمل.
وأكد على أهمية معالجة الظاهرة، بالبحث 
واملؤسساتي  األســري  واإلدمــاج  االجتماعي 
االقتصادي،  واإلدمـــاج  الرعاية،  مراكز  في 
محترفي  ضد  القانونية  الترسانة  وتطبيق 
عبر  بالظاهرة  املواطنني  وتوعية  التسول، 
وسائل اإلعالم، وإحداث فرق خاصة تتعامل 

بطرق خاصة اجتماعية مع املتسولني.

أرباح 
المتسولين 

 كشفت قضية »املتسولة الغنية« في مدينة 
الذين  املتسولني،  من  آخــر  نــوع  عن  أكــاديــر، 
يتوفرون على إمكانيات مادية لكنهم يفضلون 
ممارسة التسول، ملا يدر عليهم من دخل مادي 

يومي وفير.
مــواقــع  عــلــى  فــيــديــو  ــداول مقطع  ــ ت وتـــم 
متسولة  امــرأة  يظهر  االجتماعي،  التواصل 
قرب  مالبسها  بتغيير  تقوم  النقاب،  تلبس 
قضت  بعدما  الــدفــع،  رباعية  فاخرة  سيارة 
تم  حيث  الدراهم،  وجمع  التسول  في  يومها 
بأكادير،  األمنية  املصالح  قبل  من  اعتقالها 
واالحتيال  والنصب  التسول  امتهان  بتهمة 

إلثارة استعطاف الناس.
في  غنية  متسولة  توقيف  تم  أن  سبق  كما 
مدينة أكادير تملك سيارة فاخرة ومنزال، حيث 
أمر وكيل امللك باملحكمة االبتدائية، بمتابعتها 
بعدما  السجن،  وإيداعها  اعتقال  حالة  في 
الشرطة  بها  قامت  التي  التحريات  كشفت 
القضائية، أنها تمتهن التسول أمام املساجد 

وتتوفر على سيارة ومنزل فاخرين.
وحــســب الــعــديــد مــن املــواطــنــني، فــأربــاح 
 200 بني  ما  تــتــراوح  املحترفني  املتسولني 
يصل  من  منهم  يوميا،  درهم   500 إلى  درهم 
يمارسون  الذين  وخاصة  درهــم،   1000 إلى 
التسول أمام املساجد وأمام األسواق التجارية 
الكبرى، وفي األحياء الراقية في الدار البيضاء 

بعض  في  يحصلون  حيث  وطنجة،  والرباط 
األحيان على أوراق مالية من الناس.

من  الكثير  أن  مقهى،  نــادلــة  وفـــاء،  تقول 
النقود  لتبديل  طلبا  إليها  يأتون  املتسولني 
تصل  حيث  الــنــقــديــة،  بــــاألوراق  والـــدراهـــم 
الدراهم التي يقومون بجمعها إلى 300 درهم 
بشكل شبه يومي، مضيفة أن التسول أصبح 
من طلب  ال تخجل  التي  الفئة  هذه  لدى  مهنة 
الفقر  بداعي  الناس  على  والنصب  الصدقة 

والحاجة.
بعض  أن  ــاجــر(،  )ت محمد  يــؤكــد  بـــدوره، 
املتسولني يملكون منازل من طابق أو طابقني 
ويلجؤون إلى التسول ألجل جمع املال بطريقة 
سهلة، بل تجد في بعض األحيان أسرة بكاملها 

تمارس التسول بشكل يومي.

استغالل 
األطفال 

قامت جمعية »جود« بمبادرة لتوعية الناس 
األطفال  تسول  بظاهرة  املواطنني  وتحسيس 
في  متخصصة  شبكات  قبل  من  واستغاللهم 
عبر  الظاهرة  من  الحد  إلى  ودعت  التسول، 
االمتناع عن إعطاء املال لألطفال، وتشجيعهم 
وأن  خاصة  الصدقة،  وطلب  التسول  على 
الجانب  هــذا  يستغلون  األشــخــاص  بعض 
الشوارع  في  التسول  إلــى  بالصغار  للدفع 

واملقاهي وغيرها.
العايدي،  هند  صرحت  السياق،  هــذا  في 
رئيسة »جود«، أن الظاهرة تفشت بشكل كبير 
مع  الجمعية  اشتغال  وبحكم  املجتمع،  في 
حملة  تنظيم  قررت  ومساعدتهم،  املتشردين 
وطنية ملحاربة استغالل األطفال الصغار في 
املتشردين في  العديد من  أن  التسول، مبرزة 

أطفاال  كانوا  عندما  استغاللهم  تم  الشوارع 
في التسول، ثم االستغناء عنهم.

إحصائيات  آخــر  أن  العايدي،  وأضــافــت 
واملتعلقة  للتخطيط،  السامية  املندوبية 
بظاهرة التسول، تعود لسنة 2007، وتكشف 
منهم  باملائة   62 متسول،  ألــف   196 وجــود 
يلجؤون  أنــهــم  يعني  الــتــســول،  محترفو 
يقومون  بحيث  املال،  لكسب  كمهنة  للتسول 
بتطوير عملهم من خالل استغالل أبنائهم أو 
أطفال غيرهم في التسول لزيادة الربح وجلب 
استعطاف الناس، وهناك من يقومون بإيجار 

أطفالهم.
وأوضحت أن األرقام حول استغالل األطفال 
خاصة  كبير،  تزايد  وفي  مخيفة  التسول  في 
بعدما مكنت حملة لوزارة التضامن بتعاون مع 
رئاسة النيابة العامة، من إنقاذ 142 طفال يتم 
االحترافي على صعيد  التسول  في  استغاللهم 
مازالوا  منهم  باملائة   27 فقط،  الــربــاط  جهة 
كامل، مشيرة  يوم  تخديرهم خالل  يتم  رضعا، 
لسن  يصلوا  عندما  األطــفــال  هــؤالء  أن  ــى  إل
الخامسة، يتم تدريبهم على التسول ومد اليد.

احتالل  من  استيائها  عن  العايدي  وعبرت 
املغرب املرتبة األولى عربيا في عدد املتسولني، 
مقارنة مع مصر، التي تأتي في املرتبة الثانية 
بـ 46 ألف متسول رغم أن عدد سكان القاهرة 
لوحدها باملاليني، متسائلة هل املغرب أفقر من 
مصر وغيرها من الدول العربية؟ معتبرة أن 
املسؤولية يتحملها املواطنون الذين يقدمون 
ويشجعون  املحترفني  للمتسولني  الصدقات 
في  ويساهمون  الــظــاهــرة،  هــذه  نمو  على 
استغالل األطفال الصغار في ظاهرة التسول.
وأكدت أن الحملة التي قامت بها الجمعية، 
واستغالل  التسول  إشكالية  طرح  من  مكنت 
األطفال بصفة خاصة من قبل شبكات منظمة، 
وستعمل على تنظيمها بشكل سنوي للزيادة 
في التحسيس وتوعية املواطنني، للتقليل من 
أن  إلى  مشيرة  القاصرين،  األطفال  استغالل 
الناس  من  باملائة   84 أن  كشف  االستطالع 
إعطاء  عدم  وقرروا  الحملة،  برسالة  اقتنعوا 
املال لألشخاص الذين يتسولون باألطفال أو 

لألطفال.

انتقادات 
للحكومة

انتقدت فرق برملانية الحكومة على خلفية 
أصبحت  بعدما  الــتــســول،  ظــاهــرة  تفشي 
املغرب،  في  مقلق  بشكل  ومتفشية  منتشرة 
والطرقات  ــواق  واألســ ــشــوارع  ال أن  حيث 
أطفال  بينهم  ومن  باملتسولني،  تعج  باتت 
يتم استغاللهم في هذه الظاهرة، بما في ذلك 
الظاهرة،  هذه  في  األخطر  والنقطة  الرضع، 
األطفال،  الستئجار  شبكات  وجود  في  تكمن 
الغير،  بواسطة  أو  أوليائهم،  طريق  عــن 

الستعمالهم في التسول.
إلى  الحكومة،  البرملانية  الفرق  ودعــت   
اتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية وجزائية 
للحد مــن ظــاهــرة الــتــســول، مــبــرزة وجــود 
األطفال، عن طريق  شبكات الستئجار هؤالء 
في  الستعمالهم  الغير،  بواسطة  أو  آبائهم، 
مسؤولية  أن  على  الفريق  وشــدد  التسول، 
وضمان  الطفولة،  حماية  في  تكمن  الدولة 
والتعليم،  الــتــربــيــة  ــي  ف األطــفــال  حــقــوق 

وحمايتهم من االستغالل.
اتفاقية  واألسرة،  التضامن  وزارة  ووقعت 
ملحاربة  العامة  النيابة  رئاسة  مع  تعاون 
لكنها  التسول،  في  األطفال  استغالل  ظاهرة 
التي تحتاج  للتصدي لآلفة،  كافية  تظل غير 
إلى سن مقاربة وسياسات عمومية وتنموية 
البالد،  في  التسول  انتشار  من  للحد  ناجعة 
خاصة وأن آخر إحصاء ألرقام املتسولني في 
ألف   196 بـ   ،2007 سنة  إلى  يعود  املغرب 
ارتفع  قد  الرقم  هذا  أن  يؤكد  مما  متسول، 

بشكل كبير خالل السنوات األخيرة.

بنزاكور:
المثير لالنتباه، أن 

مؤشر التسول 
ارتفع بشكل 

مثير وأصبحنا نرى 
تجمعات خطيرة 
جدا لألفارقة عند 

إشارات المرور 
وفي الطرقات 
وفي األسواق، 
أما فيما يخص 

المواطن المغربي، 
فاالحتمال الوارد 

هو أن نسبة 
التسول ارتفعت 
في ظل فقدان 

الناس للعمل 
وارتفاع البطالة 
وتراجع اإلقبال 

على بعض المهن، 
كل هذه المؤشرات 

تؤكد ارتفاع نسبة 
التسول

العايدي: إحصائيات المندوبية السامية 
للتخطيط، والمتعلقة بظاهرة التسول، تعود 

لسنة 2007، وتكشف وجود 196 ألف متسول، 
62 بالمائة منهم محترفو التسول، 

يعني أنهم يلجؤون للتسول 
كمهنة لكسب المال، بحيث 

يقومون بتطوير عملهم من خالل 
استغالل أبنائهم أو أطفال غيرهم 

في التسول لزيادة الربح وجلب 
استعطاف الناس، وهناك من 

يقومون بإيجار أطفالهم.
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  ثقافة
العدد: 1568 من 8 إلى 14 يوليوز 2021

أيام التوجيه 
لما بعد البكالوريا

ــحــت شــعــار  ت
نتجاوز  »جميعا 
اليوم  صعوبات 
تحديات  لــرفــع 
ــظــم  ــن ــغــد«، ت ال
ملتقى  مؤسسة 
ــه،  ــ ــي ــ ــوج ــ ــت ــ ال
الــــــــــــــــــدورة 
ــة  ــســ ــ ــام ــ ــخ ــ ال
ــن  ــريـ ــشـ ــعـ والـ
التوجيه  أليــام 

الــــــخــــــاصــــــة 
بالتسجيل والترشيحات ملا بعد البكالوريا، وذلك بكل 
مركب  بقاعة   2021 يوليوز  و11   10 يومي  طنجة  من 
 2021 يوليوز   14 يــوم  املحمدية  ماالباطا،  الربيع 
يوليوز  و17   16 يومي  وبالرباط  نوفوتيل،  بفندق 
الساعة التاسعة صباحا  من  ابتداء  الرباط،  بفندق 
إلى  زواال  الثالثة  ومن  زواال،  والنصف  الواحدة  إلى 

السابعة مساء. 
التالميذ  بجانب  الوقوف  إلى  الدورة  هذه  وتهدف 
فيما  حاسمة  تعد  التي  املرحلة  هــذه  في  والطلبة 
يخص ترجمة املشاريع الشخصية عبر التوجيه نحو 
وتفييئ  التفكير  في  ومشاركتهم  العليا،  الدراسات 
األســاتــذة  مــع  املــبــاشــرة  الــلــقــاءات  عبر  املعلومات 
يتالءم  ناجع  اختيار  أجل  والجامعات، من  واملدارس 
التطور  ديناميكية  واحتياجات  والقدرات  الرغبة  مع 

للمملكة. االقتصادي 
والعشرين،  الخامسة  ــدورة  ال فعاليات  تــروم  كما 
تهييئ الحاصلني على البكالوريا الجدد، على متطلبات 
الحياة الطالبية وأهميتها في تطوير وتنمية الجانب 

الشخصي كمقدمة اندماج مهني ناجع.

  

إطالق جائزة الكاتبة المغاربية القاعة  »فــنــدق  تهيئة  أشــغــال  خــالل 
القديمة« وسط املدينة العتيقة لسال، في 
إطار املشروع العام لترميم ورد االعتبار 
 ،2023/2019 لسال  العتيقة  للمدينة 
وبعد  أثرية،  وبنيات  بقايا  اكتشاف  تم 
الخبرة األولية التي أجريت على امليدان 
التابعة  املختصة  املصالح  طــرف  مــن 
الثقافة،  لقطاع  الجهوية  للمديرية 
املتدخلني،  مختلف  بــني  ــاق  ــف االت ــم  ت
بــإشــراف مــن واليــة جهة الــربــاط سال 
ــراء  إج على  ــال،  س وعــمــالــة  القنيطرة 
حفريات باملوقع، من أجل تحديد طبيعة 

االكتشاف ودراسة تاريخه. 
ــر ذلـــك، انــطــلــقــت بــاملــوقــع  ــى إثـ وعــل
اإلثنني  يــوم  من  ابتداء  أثرية  حفريات 
املعهد  إشــراف  تحت   ،2021 يونيو   07
واملديرية  والتراث  اآلثار  لعلوم  الوطني 
الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الرباط سال 
القنيطرة، مع االستعانة بشركة مختصة 
في املجال، بعد أن أسفرت لحد اآلن، عن 
أثرية تحدد املحطات  العثور على بنيات 
ــع عــبــر كافة  الــكــبــرى الســتــعــمــال املــوق
األقل  على  التي تصل  التاريخية  مراحله 
الفندق  مرحلة  منها  مراحل،  أربعة  إلى 
مرحلة  وكذا  أرضياتها،  على  عثر  التي 

تتوفر على بنية تحت أرضية تضم بقايا 
أسوار من الطابية، وقبو يتكون من ثالثة 
مختلفة  بتقنيات  مبنية  واسعة  غــرف 
تزاوج بني استعمال اآلجور والطابية مع 
لياط من الجير، وهي ممتدة على مساحة 
املحتمل  من  مربع،  متر   154 إلى  تصل 
أو  السلع  لتخزين  استعملت  تكون  أن 

ملدينة  البحري  بالتاريخ  مرتبط  كسجن 
سال، كما أسفرت الحفريات لحد اآلن عن 
اكتشاف العديد من اللقى األثرية الخزفية 
وغنى  كثرة  على  تشهد  التي  واملعدنية 
املراحل التي مر بها استعمال املكان، من 
بينها حوالي 60 قذيفة للمدفعية بأحجام 

مختلفة. 

فضــاء ثقــافي متنــقل بالــدار البيــضاء
لألعمال  العليا  باملدرسة  جرى 
حافلة  إطــالق  البيضاء،  بــالــدار 
)حافلة  الوسائط  متعددة  ثقافية 
وهي  بيبليوطوبيس(،  الكتاب/ 

عبارة عن فضاء ثقافي متنقل.
املبادرة  هــذه  وتأتي 
الثقافية، وهـي مشـروع 
الثقافي  املعهـد  أطلقـه 
الــفــرنــســـــي بــاملــغـــــرب، 
وجرى تدشينه بحضور 
ســـفـــيـــرة فـــرنـــســـا فــي 
لوغال،  هيلني  املــغــرب، 
لرغبة  تتويجا  )تأتي( 
ــتــعــاون  راســـخـــة فـــي ال

األمر  ويتعلق  الثقافي،  والتبادل 
أكثر  تختزن  مكتبة  تضم  بحاوية 
من 300 كتاب بالفرنسية والعربية، 
الوسائط  متعدد  رقميا  وفــضــاء 
كاب«،  »داتــا  منظومة  على  يتوفر 
يتضمن  ومتحفا  للترفيه،  وفضاء 
املتاحف  مختلف  من  مجموعات 
عــالوة  واألوروبـــيـــة،  الفرنسية 
السينمائي،  للعرض  فضاء  على 

وتجهيزات رياضية.
»البيبليوطوبيس«  رحلة  تعتبر 
الساكنة  لــلــقــاء  فــريـــــدة  فــرصـــــة 
شبه  املناطـق  وسـكان  القرويـة 
الحضرية، حيث ستشتغل الحافلة 

ستتوقف  كما  السنة،  مــدار  على 
أسابيع  ثالثة  إلى  أسبوعني  ملدة 
 12 ـــ  ال الجهات  مــن  جهة  كــل  فــي 

التعليـم  بذلك  مسهلة  للمملكة، 
بالنسبة  الثقافيـة  الوساطة  وسبل 

للشباب.

الحفريات األثرية مستمرة في بطن مدينة سال
ــة كــاتــبــات  ــطـ ــت رابـ ــق ــل أط
لإلبداع  املغرب، جائزة سنوية 
ــي مــجــال الــشــعــر والــقــصــة  ف
واملسرح  والــروايــة  القصيرة 
الكاتبة  ــزة  »جــائ اســم  تحت 
ــاب  ــتــحــت ب املـــغـــاربـــيـــة«، وف
الترشيح برسم دورتها األولى.
ــة في  ــط ــراب ــت ال ــحـ وأوضـ
هذه  إنشاء  أن  بالغ صحافي، 
توسيع  تأمل  التي  الجائزة 
لتصبح  مــســتــقــبــال  ــا  ــه ــاق آف
العمل  عربية، تندرج في إطار 
ــة اإلبــــداع  ــاف ــق ــى نــشــر ث عــل
واإلتقان،  والــجــودة  والتميز 
الوعي  مستوى  مــن  والــرفــع 
والحرص  واملعرفي،  الجمالي 
كما  والتالحم،  االمتداد  على 
تهدف هذه الجائزة إلى إثراء 
املــشــهــد الــثــقــافــي املــغــاربــي 
بني  الثقافية  الشراكة  وتعزيز 
الكاتبات املغاربيات، بتشجيع 
اإلبداع  على  املغاربية  الكاتبة 

ــتــنــافــس،  وخــلــق أجـــــواء ال
من  دورة  كل  أن  إلــى  مشيرة 
دورات الجائزة، ستحمل اسم 
إحدى الفاعالت املغاربيات في 
حيث  واإلبداع،  الثقافة  مجال 
للجائزة  األولى  الدورة  تحمل 
الراحلة  املغربية  الكاتبة  اسم 

ثريا لهي.
كاتبات  رابطة  فتحت  وقــد 
للدورة  الترشيح  باب  املغرب، 
من  ابــتــداء  للجائزة،  األولـــى 
وإلــى  الــجــاري  يوليوز  فاتح 
في   ،2021 أكتوبر   30 غاية 
املشاركة  في  الراغبات  وجــه 
فيما  املــغــاربــيــة،  ــدول  ــ ال ــن  م
الفائزة  األســمــاء  عــن  سيعلن 
للنشر  الدولي  املعرض  خالل 
البيضاء،  ــدار  ال في  والكتاب 
مع  بها  االحتفاء  يتم  أن  على 
الفائزة بمناسبة  طباعة الكتب 
اليوم الوطني للكاتبة املغربية 

في التاسع من مارس القادم.

متحف إيف سان لوران يرسم حياة فلينت بمراكش
بمدينة  ــوران  لـ ســان  ــف  إي متحف  ينظم 
معرضا   ،2021 غشت   1 غاية  إلى  مراكش، 
يرسم حياة بيرت فلينت، حياة ناظر شغوف 
تمكن بفضل قربه من مختلف ثقافات املغرب 

طابعها  إدراك  مــن  الــصــحــراء،  وجــنــوب 
النموذجي.

ويجمع املعرض أكثر من 200 
الشخصية،  مجموعته  من  قطعة 
مكوار،  منى  خصيصا  اختارتها 

فلينت  بيرت  بمعية  املعرض،  أمينة 
نفسه، إذ تشهد كل القطع املعروضة 
التقاليد  وثــراء  لتنوع  نظرته  على 
ازدهرت  التي  والقروية  األمازيغية 
األطلس  إلــى  الكبير  األطــلــس  مــن 
الــصــغــيــر، ومـــن الــصــحــراء إلــى 

الساحل.
كما يشكل هذا املعرض جزء من عالقة 

ما  طويلة  وتعاون  وإعجاب  صداقة 
بني مؤسسة حديقة ماجوريل وبيرت 
التي  السخية  الهبة  فبعد  فلينت.. 

منحها هذا األخير 
ــيــار  ــحــف ب ــت مل
للفنون  بيرجي 

سنة  األمازيغية 
مــن  ــان  ــ كـ  ،2015

املؤسسة  على  الــواجــب 
فعال  ــدأ  ب مــا  وهــو  تكريمه، 

حول  شامل  كتاب  نشر  بعد 
ويتواصل   ،2018 سنة  تجربته 
اليوم بفضل هذا املعرض الذي 

في  واسعة  بصرية  قصيدة  شكل  على  نظم 
احترام ملنهج بيرت فلينت من حيث التركيز 
على لغة صورية، ترسم السالل والفخار 
والحلي والتمائم واملنسوجات والقطع 
الجلدية، معا، في مشهد معبر عن فكره 

ونظرته لتلك املناطق.
ــث طـــريـــقـــة  ــ ــي ــ ومـــــــن ح
القطع  تــدعــونــا  تجميعها، 
صياغة  إعادة  إلى  املعروضة، 
ملختلف  الفني  لإلنتاج  مقاربتنا 
املعرض  يأخذنا  حيث  املناطق،  هذه 
في رحلة خيالية مع عبوره مختلف هذه 
وحتى  تافياللت،  إلى  مراكش  من  املناطق، 
النيجر  من  الكبرى،  الصحراء  جنوب  مدن 

إلى موريتانيا.



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..
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زازات اجلزائر يف منطقة »العرجة« 
بالتزامن مع استف

النخيل  ت 
واحا ترك  على  مغاربة  فالحني  إرغام  د 

بع

بعض  تتحدث  فكيك)..(،  قرب  يرعونها  كانوا 
التي 

أن  حيث  املــيــاه،  لورقة  املغرب  حتريك 
عن  صــادر 

املــ

احلسن  عهد  من  املوروثة  ه 
سياست يف  املغرب  ر 

استمرا

ض األودية 
ي إلى قطع بع

ء السدود، سيؤد
الثاني، يف بنا

بعض  أصبح  ذلــك،  من  وأكثر  اجلــزائــر،  يف  تصب  كانت 
التي 

للعطش  بكاملها  مــدن  ض 
تعر عــن  يتحدثون  اجلــزائــريــني 

»بناء  بأن  الساخرين  بعض  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)..(.
الشرقية«، وهو ما كان موضوع شكايات لأل

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
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ب المغربي في

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

في  متوجا  ملكا  الحب  يكن  لم  مورتون:  النفساني  العالم  قــال 
عصر.. مثلما توج الحب ملكا على عصرنا الحديث.

ولعله لم يبالغ القول عندما سرد األحداث االجتماعية التاريخية ومزجها 
بالثقافات املختلفة لكبار األدباء واملفكرين وحتى السياسيني واالقتصاديني 
ليتغلغل في هذه العالقة التي هي من صميم تقدم املجتمعات وتأخرها على 
ركب الحضارة، وكان ضروريا للفكر اإلنساني الذي غزا أوروبا وأمريكا أن 
يتأثر بمثل هذه األفكار، وكان كذلك طبيعيا أن ينعكس على املجتمعات التي 

كانت وال زالت تتلمس خطى التقدم واللحاق بهذه األمم.
القليل من هذه الدراسات  النزر  ولربما لم يصل إلى ثقافتنا العربية إال 
التي كانت غالبا ما تصطدم بما هو ديني وديمقراطي وعرف متأصل وعادات 
الثقافة  جعلت  التي  األنترنيت،  ظهور  إال  عليها  يقض  لم  متوارثة  وتقاليد 
ملكا مشاعا ألكثر من 6 ماليير من قاطنة هذا العالم املشغول اليوم بجائحة 
»كورونا« أكثر من أي شيء آخر، وهو الذي سوف يتأثر في املستقبل القريب 
بالتبعات االقتصادية لهذا الوباء، والتي، بدون شك، سترخي بظاللها على 

هذه العالقة من جميع النواحي.
وقد سألت إحدى موكالتي التي كانت تريد رفع شقاق ضد زوجها الذي 
كانت تحبه ونصحتها بعدم الفراق واحتمال بعض تصرفات زوجها حفاظا 
على األطفال، فقالت بالحرف: إن »كورونا« عرت املستور، وأنا أريد حريتي 
وبناء مستقبل أطفالي في ظروف يمكن أن تتأزم في املستقبل، من األحسن 

استباقها وأعول على نفسي من اآلن.
وهي مثقفة وسيدة مجتمع ربما لم أدرك تصورها ملستقبلها الذي ال أعرف 
عنه إال جانبه القانوني، وقلت مع نفسي: لو عاش الفيلسوف مالتوس، الذي 
على  األرض،  من ضيق  قرنني  منذ  البشرية  أنذر  والذي  مورتون،  عنه  تكلم 
رحابتها، بالبشر، ومن عدم كفاية القوت، ونصح الشباب بتحاشي االنقياد 

لنداء الحب ما استطاعوا، فإن أحبوا أحبوا بالروح لتفادي كثرة النسل.
والطبي  الفكري  التاريخي  التطور  هذا  على  كتابه  في  مورتون  واستدل 
والنفسي الذي كان يحكم عالقة الرجل باملرأة، من أن معنى الزواج في ذلك 
الكاتب  زوجة  أن  ويكفي  للسعادة،  الجنسي  املصدر  من  خلوا  كان  العهد 
العظيم كارليل عاشت معه أكثر من ربع قرن في أتم محبة ووفاق حتى حني 

مرضت، اكتشف طبيبها بأنها ال زالت عذراء.
أن  هو  الحديث،  وعصرنا  القريب  العهد  بني  الفرق  أن  إال  خلص  لذلك 
الحب كان منفصال عن العوامل الجسدية، أما اليوم، وبحكم كل املتغيرات، 

فهو شامل ومتكامل وقائم على الجسد والروح. 
ومورتون رغم أبحاثه، ربما لم يكن ملما بالثقافة اإلسالمية قبل مالتوس 
وغيره بحوالي 12 قرنا عندما أباح اإلسالم للمرأة طلب الشقاق عندما تجد 
ترفع  كانت  كيف  يذكرون  القدامى  القضاة  وكل  مهددة،  الجنسية  رغبتها 
بإرضائها  القيام  عن  الزوج  عجز  ليفهم  القاضي،  من  حياء  مقلوبة  بلغتها 
مقومات  بعض  من  الغربية  الثقافات  ففراغ  لذلك،  بطالقها،  فيحكم  جنسيا 
متقدمة  تكون  تكاد  وآسيا  إفريقيا  في  املجتمعات  جعل  القديمة،  الحضارة 
بحكم دياناتها، وهو ما عقد مشاكل علم النفس والطب في البحث أحيانا، 
النفسية  علومهم  وتقدم  اجتهاداتهم  من  الفراغ  هذا  ينقص  لم  ذلك،  ومع 

بفضل حرية الفكر ودمقرطة املؤسسات.
القارتني بسرعة  املرأة في هاتني  بدأ يسقط على وجه  الحجاب  فوجدنا 
وحركة تحرير املرأة تكسب في كل يوم أرضا جديدة، كما أن حركة عدم تعدد 
الزوجات لقيت إقباال كبيرا، وتحرر املرأة بلغ شأوا كبيرا أثار دهشة الرجال 
العاصفة  أمام  االنحناء  إال  لهم  يكن  فلم  يجري،  ما  فهم  عن  عجزهم  لدرجة 
والقبول على مضض بهذا الواقع الذي وجدوه غريبا عنهم وأدت مقاومته 
من طرف البعض إلى خسران مبني للرجل في معركة مقاومة التيار، بل أدى 
إلى تجبر املرأة واستبدادها وإن كانت قلوب بعضهن أرق في التعامل مع 
عزيز قوم ذل وغنيها افتقر، فتعففن وتغاضت بعضهن على بعض حقوقهن، 
ليس عن جهل بها وعدم أحقيتها في املطالبة بها، وهو التعبير الشعبي في 
الناس«،  أو ولد  أو ولد األصل  الناس  »بنت األصل وبنت  الثقافي  املوروث 
وكن يبررن ذلك بالحفاظ على األوالد ومن األحسن أن يتربوا في كنف زوج 
وفي كنف أم ربما ال تستطيع تلبية الحب األبوي، وكذلك صبر الرجل على أم 
من هذا القبيل، وهو نوع من العقد االجتماعي الذي حلله جان جاك روسو، 
لكن بعض الرجال - أو حتى النساء - لم يفهموا ذلك حتى وصل األمر إلى 
تحريض األطفال إما ألمهاتهم أو آلبائهم لطلب الطالق، من أجل وضع حد 

ألزمة تتأثر بها دراستهم وحياتهم.

ع�صر احلب

يتبع
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»فوربس« ترفض 
تصنيف الفنانة فيروز 

جمهور سميرة 
سعيد يتهم الفنان 

الخالدي بالحقد 
والحسد 

ــن الـــغـــضـــب أثـــارتـــهـــا  ــ مـــوجـــة م
نبيل  املــغــربــي  الــفــنــان  تــصــريــحــات 
يا  النور  »مساء  برنامج  اخلالدي يف 
مغرب« الذي يبث على شاشة »إم بي 
الفنانة  عن  حديثه  خــال   ،»5 سي 
سميرة سعيد، عندما اعتبر اخلالدي 
مواطنته »الديفا« سميرة سعيد، أنها 
»سميرة  قائا:  عاملية،  فنانة  ليست 
سعيد مكتغنيش مغربي، ميمكنش ليا 
نقول فنانة مغربية عرفات العاملية«.

لهجوم  اخلالدي  نبيل  تعرض  وقد 
طرف  من  الذعــة  وانتقادات  شــرس 
محبي الفنانة املغربية سميرة سعيد، 

هذه  الــتــصــريــحــات، واتــهــمــوه جراء 
بــــــاحلــــــســــــد 

واحلقد.

الفنانة هاجر عدنان ضد أغاني »المعايرة« 
خاصية  ــان،  عــدن هــاجــر  املغربية  الفنانة  ــارت  اخــت
تبادل  موقع  على  الرسمي  حسابها  عبر  »الــســتــوري« 
»عييت  قائلة:  ودونت  »إنستغرام«،  والفيديوهات  الصور 
ما نصبر على هاذ املوضوع، واش عادي هاذ األغاني ديال 
املعايرة يامريضة موتي، عطيه عطييييه، فاقسة العدو، 
موتي بالسم.. واش نايضة احلرب العاملية الثالثة وأنا ما 
مناسبات  واحلفات  العراسات  تانعرف  أنا  فخباريش، 
ديال الفرحة والكام الزين«، فتم تداول رأي الفنانة على 
بأخبار  اخلاصة  الصفحات  من  عدد  عبر  واسع  نطاق 

وسط  »اإلنستغرام«،  تطبيق  على  واملشاهير  الفن 
مشاطرة الكثير من املتتبعني لوجهة رأيها.

ــان مــن  لــلــتــذكــيــر، فــقــد خـــاضـــت هـــاجـــر عــدن
مشاركتها  خــال  مــن  التمثيل  جتــربــة  جــديــد 

مغاربة«  »كلنا  الرمضاني  »السيتكوم«  يف 
لــلــمــخــرجــة صــفــاء بــركــة، والــــذي جــرى 
العمل  وهــو  الثانية،  القناة  عبر  عرضه 
سيدة  دور  ــه  خــال ــن  م جــســدت  ــــذي  ال

صحراوية تدعى »فنينة«.

تصنيف  العاملية،  »فوربس«  مجلة  رفضت 
الفنانة اللبنانية فيروز مع بقية النجوم 
ــة »الـــفـــنـــانـــن الــــعــــرب األكـــثـــر  يف الئـــحـ
العاملية«،  الفنية  الساحة  يف  تأثيرا 
بــاعــتــبــارهــا أســطــورة، حــيــث قــامــت 
بوضعها يف مرتبة جديدة وجدت 
ألول مـــرة ألجــلــهــا، وهـــي »فــوق 
ــلــــى مــن  الـــتـــصـــنـــيـــف«، أي األعــ
املركز األول، واصفة إياها بأنها 

األروع طوال الوقت، بحكم أن أعمالها ال زالت 
ــردد على لــســان مــايــن الــعــرب، منذ ســنــوات،  ُتـ
على الرغم من أنها غابت عن الساحة الفنية.

البقاء  التي تفضل  لفيروز،  آخر ظهور  وكان 
 ،2020 بــعــيــدا عـــن األضــــــواء، يف شــهــر شــتــنــبــر 
عــنــدمــا الــتــقــت الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إميــانــويــل 

مـــاكـــرون مبــنــزلــهــا يف الــرابــيــة 
شمال بيروت.
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منظمة  تـــأســـســـت  أن  بـــعـــد 
»األواييس« لضرب االتجاه الحكومي 
التفاوض  على  املــوافــق  الفرنسي 
طرف  أصبح  الجزائرية،  الثورة  مع 
بنشاط  يعمل  ــك«  ــدي »س مــن  كبير 
الفرنسية  اإلرهابية  املنظمة  داخــل 
دوكــول  الجنرال  أن  كما  بالجزائر، 
حينما قرر الدخول في حرب مع تلك 
ضباط  أغلب  أن  واكتشف  املنظمة، 
في  راغبون  معها،  الفرنسي  الجيش 
انفصال  ــان  إلع كـــأداة  استعمالها 
الحكومة  ــن  ع فــرنــســيــة«  »جـــزائـــر 
الفرنسية، اضطر إلى تأسيس جهاز 
»لیباربوز«،  اسم  عليه  أطلق  إضافي 
أصحاب اللحي، الذين كانوا يخفون 
مامحهم وراء لحيهم السوداء، وبعد 
للعمل  خــرجــوا  قــصــيــرة،  غير  ــدة  م
املباشر بدون لحية وال حياء، وأصبح 
)قردة  »لیكوریل«  اسم  عليهم  يطلق 
الكوريا(، إال أنه مهما كان اختاف 
أعضاء هذه املنظمات في اتجاهاتهم، 
مرتبطني  جــمــيــعــا  كـــانـــوا  فــإنــهــم 
أوال،  بعنصرين:  بينهم  فيما  عضويا 
وثانيا،  »سديك«،  ملنظمة  انتماؤهم 
الفرنسي،  غير  للجنس  عــداوتــهــم 
اغتيال  عمليات  نظمت  ما  وكثيرا 
وفي  كلها،  العناصر  فيها  شاركت 
التنسيق  تــم  الــتــعــاون،  ــذا  ه إطـــار 
عملية  ــي  ف جــمــيــعــا،  بينهم  فــيــمــا 
وعندما  بنبركة،  املــهــدي  اختطاف 
رئيس  الفرنسية  الصحافة  أحرجت 
الصحافية  ندوته  في  دوکول  الدولة 
وحملته   ،1966 فــبــرايــر   21 يـــوم 
وأثــرهــا  الــفــوضــى،  هــذه  مسؤولية 
بنبركة،  املــهــدي  قضية  فــي  الــبــارز 
))من  قائا:  دوکول،  الجنرال  أجاب 
وملواجهة  احلرب  أثناء  أنه  يعرف،  ال 
مت  تشكيالته،  يف  والدخول  العدو، 
متخصصة،  خاصة  فــرق  استعمال 
ــرف، أنـــه بــعــد احلـــرب،  ــع ومـــن ال ي
يف  يجري  ما  ــوار  أغ سبر  يف  ورغبة 
ويف  لها  املجاورة  الدول  ويف  اجلزائر، 
هناك  يــحــاك  مــا  ومعرفة  نفسها، 
النظام  أجــهــزة  ــإن  ف ــرات،  ــؤام م مــن 

استعملت القوات السرية..((. 
حركات  زعــامــات  اتخذت  ومثلما 
ــر  ــجــزائ الــتــحــريــر فــي املــغــرب وال
أرض  ــرا،  ــسـ ــويـ سـ مـــن  وتـــونـــس 
االستقرار والضمانات، وباد البنوك 

قوات  ثروات  فيها  تودع  کانت  التي 
األسلحة،  شــراء  وأمـــوال  التحرير، 
اتخذ  قد  »ميرسيي«  الكولونيل  فإن 
له، ومركزا لنشاطه،  من جنيف مقرا 
يتتبع  ــك«  ــدیـ »سـ ــاز  جــه وأصـــبـــح 
بنوك  في  املودعة  األمــوال  تحركات 
للشيكات  صــورا  ويأخذ  سويسرا، 
وهو  األســلــحــة،  بها  تشترى  الــتــي 
الكولونيل  مــن  تطلب  جــبــار  عمل 
»ميرسيي« أن يخترق حجب األسرار 
مقدسة  كــانــت  الــتــي  السويسرية، 
داخل  عماءه  يوظف  وأن  الحرمة، 
السويسرية،  الحكومية  السر  أجهزة 
وبــالــتــالــي، فــقــد اتــضــح أنــه سجل 
ــصــارا كــبــيــرا عــلــى الــحــكــومــة  ــت ان
كان  أنه  اتضح  أن  بعد  السويسرية، 
متواطئا مع أعلى قمة في املسؤولية 
وكيل  وهو  السويسرية،  القضائية 
رونــي  الــعــام،  السويسرية  الــدولــة 

دوبوا، ولكن أصحاب األموال املودعة 
الكشف  اســتــطــاعــوا  ســويــســرا  فــي 
وانفضح  املخزي،  التواطؤ  هذا  عن 
الذي  السويسري  الدولة  وكيل  أمر 

انتحر، تفاديا للمحاكمة. 
ولكن الكولونيل »ميرسيي« لم يكن 
إال مسؤوال منفذا للجهاز الذي سماه 
السرية«،  بـ»القوات  دوكول  الجنرال 
ــام کــعــســكــري وكــســيــاســي  ــ ــد ق ــ وق
سويسرا،  في  مركزه  من  وانطاقا 
العناصر  ــل  ك ضــد  حـــرب  بــخــوض 
من  تقارير  شأنها  فــي  تأتي  التي 
ــارع »مــورتــيــي« بــبــاريــس، وفــي  شـ
اغتيال  بمحاولة  ابتدأ  الــذي  عهده 
الزعيم  اغتيال  تــم  الــفــاســي،  عــال 
الكاميروني فيليكس موميي، في قلب 
تمت  التي  التحريات  أن  كما  جنيف، 
الجزائرية  الــثــورة  حسابات  حــول 
عن  كشفت  السويسرية،  البنوك  في 
اإليطالي  األعمال  تم بني رجل  اتفاق 
للشركة  العام  املدير  ماتيي،  إینریكو 

»إيني«،  البترول  لتكرير  اإليطالية 
مولد  قبل  يسعى  كان  الذي  والرجل 
»األوبيك«، إلى إقامة كيانات بترولية 
مستقلة عن مواقع النفوذ اإلمبريالي، 
قبل  الجزائرية،  الثورة  مع  فتعاقد 
مصفاة  أول  إنشاء  على  االستقال، 
عقدا  وأمضى  الجزائر،  في  للبترول 
الجزائرية  للثورة  بمقتضاه  دفــع 
عبر  مر  األمـــوال  من  قسطا  مقدما، 
في  ليصب  الــســويــســريــة،  الــبــنــوك 
التي  أرامكو«  »أنتير  شركة  حساب 
التي  بــاألســلــحــة  ــر  ــجــزائ ال زودت 
شحنت وكان مقررا أن تصل الجزائر 
وقد  اإليطالية،  جينوا  مدينة  عبر 
باالتصال  الفرنسية  الحكومة  بدأت 
الدبلوماسية،  بالطرق  ماتيي  مــع 
نظرا لألهمية التي كان يوليها الرأي 
العام اإليطالي ألكبر رجل أعمال في 
الدبلوماسي  االتصال  ولكن  إيطاليا، 

كــان مجرد إنــذار، وصــدر األمــر من 
مؤسسة »سديك« إلى أحد ضباطها، 
للدخول في خدمة ماتيي کميكانيكي 
الضابط  ولكن  الخاصة،  لطائرته 
إال  الحصول  يستطع  لم  الفرنسي 
مطار  فــي  ميكانيكي  منصب  على 
ماتیي،  طائرة  به  تنزل  كانت  صغير 
وهو الذي كان يحضر باستمرار لذلك 
املطار الذي كان غير بعيد من إحدى 
لشركة  التابعة  الــبــتــرول  مصافي 
 ،1962 أکتوبر   25 وفــي  »ماتيي«، 
اإليطالي  الصناعي  ــرر  ق وعــنــدمــا 
تقدم  ميانو،  إلى  الرجوع  الكبير، 
ــب  ورت ــرة،  ــائ ــط ال ــن  م امليكانيكي 
إلى  الطائرة  أن تصل  وقبل  أشغاله، 

ميانو، انفجرت في الجو.
واستمر الغول اإلرهابي الفرنسي 
حدود،  بدون  وااللتهام،  التوسع  في 
خصوصا بعد مجيء الجنرال دوكول 
تنظيم  أقطاب  ألحد  وتعيينه  للحكم، 
»سدیك« كوزير للداخلية في شخص 

الــذي شحن مكتبه  فــري«،  »دروجــي 
الفرنسي،  والعنف  اإلرهاب  بأقطاب 
ومثل  سانكينيتي،  »ألكسندر  مثل 
»جان بوزي«، إضافة إلى أحد أقطاب 
السياسي،  والعنف  »الــديــكــولــيــة« 
الحديث  سيأتي  الذي  فوکار«  »جاك 

عنه في فصول قادمة..
اقتعد  حيث   1958 سنة  بني  ومــا 
املسؤولية  منصب  »ســدیــك«  جهاز 
الحكومية في مشاركة أقطابه ورجاله 
وزارة  ودخولهم  املباشر،  الحكم  في 
تم  حيث   1965 سنة  وبني  الداخلية، 
اختطاف املهدي بنبركة على يد نفس 
الرجال ونفس الجهاز، عرفت املنطقة 
والجزائرية  واملغربية  الفرنسية، 
في  تعدت  سرية  أحداثا  والتونسية، 
في  جرى  ما  كل  ووحشيتها  عنفها 

ميادين القتال من معارك.
السرية«  ــرق  ــف »ال خــاضــت  ولــقــد 

األكبر،  التفوق  فيها  لها  كان  معارك 
عن  بعيدة  ميادين  فــي  جــرت  ألنها 
لم  میادین  ولكنها  القتال،  ميادين 
محدودة  تكون  أن  املشروط  من  يكن 
في مناطق الحرب املعلنة.. فمن جهة، 
سياسيي  ضد  املعلنة  الحرب  كانت 
فلسفة  من  واملنطلقة  إفريقيا،  شمال 
والتي  الجزائر،  في  الفرنسي  البقاء 
جمعت إلى جانب الجيش وأجهزته، 
ــــس«  ــی ــ ــات مــنــظــمــة »األواي ــاب عــص
»اليد  عصابات  وبقايا  املتطرفة، 
مجموعات  إليها  أضيفت  الحمراء«، 
دوكــول،  للجنرال  املؤيدة  »الــســاك« 
دوکـــول،  أعـــداء  بتصفية  واملكلفة 
فرنسا  في  الحكم  أخذ  الــذي  الرجل 
من  وانــطــاقــا  بــالــقــوة،   1958 سنة 
الطابع السري ألغلب هذه املنظمات، 
الرئيسية  العقبة  يشكل  ــال  امل كــان 
أمام كل التنظيمات، الشيء الذي دعا 
الحروب  هــذه  بخوض  املكلفني  كل 
بتجارة  االستعانة  إلــى  الداخلية، 

الازمة،  لألموال  كمصدر  املخدرات 
ــت األجــهــزة  ــرق ــي، فــقــد أغ ــال ــت ــال وب
في  التجارة  لرجال  الكبرى  باألسماء 
املتعاملني  عن  واملعروف  املخدرات، 
فــي هــذا املــجــال الــقــذر، هــو أنهم ال 
وال  معنى،  البشر  لحياة  يعرفون 
يعتبرون االغتيال إال جزئية بسيطة، 
عن  وبحثا  الفترة،  هــذه  خــال  وفــي 
األموال، اهتز الرأي العام الفرنسي، 
اختطاف  لفضيحة  وصحافة،  إذاعة 
أخرى، كان ضحيتها اليهودي »ليفي 
بعد  فيما  اتــضــح  ــذي  الـ شـــالـــوم«، 
أقطاب  أحــد  بيت  فــي  مسجون  أنــه 
»مارسيل  واملسمى  »الساك«  جهاز 
إال  سراحه  يطلق  ولم  فرانسيسي«، 
قدرها  فدية  للعصابة  دفــع  أن  بعد 
سنتيم،  مليون  وخمسني  سبعمائة 
األثــنــاء،  تلك  فــي  الحديث  كثر  كما 
في  سرية  سباعية  لجنة  تشكيل  عن 
العناصر  لتعقب  االتحادية،  أملانيا 
وكانت  إفريقية،  والشمال  العربية 
تسمى  كانت  امرأة  عناصرها  أشهر 
في  الكبرى  بخبرتها  عرفت  »آنـــا« 
أملانيا،  في  سواء  الرصاص،  إطاق 
تونس والجزائر، أو املغرب، وتوسع 
التابعة  السباعية  اللجنة  نــشــاط 
ليبيا،  فشمل  ــحــمــراء«،  ال لـــ»الــيــد 
إدريــس  امللك  أن  لديها  ثبت  حيث 
صفقات  بعض  يمول  كان  السنوسي 
الجزائرية،  الثورة  لفائدة  األسلحة 
أحد  أن  العصابة،  ملخابرات  وثبت 
ــي األســلــحــة،  ــني ف ــي ــان ــتــجــار األمل ال
ويسمى »أوطو شلوتير«، كان يشحن 
في  مكتبه  من  »املــوزيــر«  رشــاشــات 
الجزائرية،  الثورة  لفائدة  هامبورج، 
البنوك  في  حساباته  ترتفع  بينما 
ولكن  ليبي،  بنك  من  تحويات  إثــر 
غريب،  حظ  ذا  كان  هــذا،  »شلوتير« 
وسنرى  أرواح،  بسبعة  قط  وكأنه 
مــن خــال الــعــرض الــتــالــي، إصــرار 
اغتياله،  على  الفرنسية  العصابة 
وإصرار القدر على الوقوف بجانبه. 
»شلوتير«  األملاني  التاجر  تجاهل 
املوجهة  والتحذيرات  التلميحات  كل 
ــد  ــي ــات »ال ــاب ــص ــرف ع ــ إلــيــه مـــن ط
ــرا وبــعــد رفــضــه،  ــراء«، وأخــي ــحــم ال
اتفاق  العصابة مشروع  عليه  عرضت 
تستمر  أنت  الجنتلمان:  طريقة  على 
الشمال  تحرير  حــركــات  تــزويــد  فــي 
لك  نسمح  ونحن  بالساح،  اإلفريقي 
مرة،   كل  في  تبلغنا  أن  مقابل  بذلك، 
التسليم  مواعيد  عن  تسليمها،  قبل 
ونتصرف  ــت،  أن فتكسب  ومــواقــعــه، 
للجواب  قصيرة  مهلة  وأعطي  نحن، 
بساعات،  املوعد  فــوات  وبعد  بنعم، 
مكتبه،  داخــل  ناسفة  عبوة  انفجرت 
وخرج  زواره،  أحد  بانفجارها  مات 
فترة  ومــضــت  نــاجــيــا،  »شــلــوتــيــر« 
طويلة، ترکت له لينسى، وفي 3 يونيو 
»املرسيديس«،  سيارته  ركب   ،1957
انفجرت  السرعة  محرك  غير  وعندما 
الــســيــارة فــي الــجــو، وعــنــد حضور 
أمه  جثة  أخــرجــوا  ــاء،  ــف اإلط رجـــال 
ممزقة إربا إربا، وبجانبها كانت جثة 
بالحياة،  تنبض  زالــت  ال  »شلوتير« 
وبعد أيام قليلة في املستشفى، خرج 

وكأن شيئا لم يكن.
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»الع�صابات« التي حتركت يف املغرب واجلزائر وتون�س

يتبع

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

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

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

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم
مصطفى العلوي

المهدي بنبركة وسط حشد من الفرنسيين، يتابع باهتمام إحدى الندوات التي حضرها )...(، ويظهر 
في الصورة على يساره الراحل عبد الله إبراهيم وخلفه الراحل مصطفى العلوي.


