
سري
األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

بحضور  مــؤخــرا  عقد  لقاء  ــروف  ظ كشفت 
ــن األزمـــة  ــرق ب ــف ــن ال ــار)..(، ع ــبـ أمــنــيــن كـ
الدبلوماسية التي اندلعت بن املغرب وأملانيا، 
إسبانيا،  مع  اندلعت  التي  واألزمــة  جهة،  من 
العالقات«  »قطع  أن  حيث  ــرى،  أخ جهة  من 
كشف  بعد  أمنية  تقارير  فيه  ساهمت  أملانيا  مع 
»التعاون  ظــل  فيما  األملــانــيــة،  األجــهــزة  ــاورات  ــن م
غالي،  إبراهيم  أزمة  رغم  قائما  إسبانيا  مع  األمني« 
بينما  سياسية«،  »أزمــة  إسبانيا  مع  األزمــة  لتكون 
تداعياتها  الزالــت  أمنية«،  »أزمــة  أملانيا  مع  األزمــة 

مستمرة إلى حدود اليوم.   

تحليل إخباري
هـل تمـهد فرنـسا ألزمة 

سياسية مع المغرب ؟  14 تحت األضواء
تطورات قضية الصحراء بين تعيين 

دي ميستورا وخرجة غوتيريس 5

مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

طعن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
وجود أمة جزائرية قبل االستعمار الفرنسي 
للبالد عام 1830، وتساءل مستنكرا: 
»هل كانت هناك أمة جزائرية قبل االستعمار 
الفرنسي؟«، وكان هذا التساؤل الذي ورد 
على لسان الرئيس، سببا في موجة سخرية 
على مواقع التواصل االجتماعي، حيث 
اعتادت اآللة الدعائية الجزائرية على نسب 
كل التصريحات المنتقدة للعسكر، إلى وجود 
»مخزن مغربي« يروج مثل هذا الكالم، ما جعل 
»الفايسبوكيين« يسألون: هل ينتمي ماكرون 
لـ»المخزن المغربي«، أم أن تصريحاته تعكس 
حقيقة أن »الرئيس تبون عالق في نظام 
صعب«، وأن المؤسسة العسكرية في الجزائر 
تعيش على »ريع التاريخ« ؟

هل هو المخزن ؟

ين  المستشار مجلس  انتخابات 

أحزاب التحالف تحقق االكتساح 
االنتخابي وجدل داخل »البيجيدي« 

حول ثالثة مقاعد 

تقــريــر10

الضائعة الحقيقة 
العربية المخابرات  مسؤولية 

28 في قضية بنبركة ملف
المحكمة األوروبية تصفع إسبانيا 

الـمـغـرب بدل  6

يسخرون »الفايسبوكيون« 
 بعد تصريحات ماكرون ضد الجزائر
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كـواليـس األخبــار

العدد: 1576 من 08 إلى 14 أكتوبر 2021

بن كيران يتجاوز 
وعكة صحية 

الرباط. األسبوع 

أن  مطلعة،  مصادر  أفــادت 
يعاني  كــيــران،  بن  ــه  اإلل عبد 
أيــام،  منذ  صحية  وعكة  مــن 
الخارج  إلى  إثرها  على  نقل 

للعالج.
وحــســب نــفــس املــصــادر، 
لألمني  الصحية  الحالة  فــإن 
والتنمية  العدالة  العام لحزب 
تدريجيا،  تتحسن  السابق، 
للفحوصات  خــضــع  بــعــدمــا 
برنامج  ويــواصــل  الــالزمــة 
تيتي،  فريد  وتجنب  عالجه، 
ــق بـــن كـــيـــران ورفــيــقــه  ســائ
كيران  بن  عالج  تأكيد  الدائم، 

داخل املغرب أو خارجه.
وأشارت القيادية أمينة ماء 
إلى  لها،  تدوينة  في  العينني 
أن بن كيران أخبرها بتعرضه 
حديثه  خالل  صحية،  لوعكة 
انتخابات  نتائج  حول  معها 

مجلس املستشارين.

بقلــم               الطيب العلوي

أّما اآلن.. فمع حكومة 
اللؤلؤ والمرجان)...(

أنجح  أحد  مرجان«،  أحمد  »مرجان  فيلم  ُيَعّد 
املصرية  السينما  تــاريــخ  فــي  الكوميدية  األفـــالم 
أذهــان  فــي  كذلك  راســخــا  بقي  والـــذي  والعربية، 

املغاربة..
الفيلم  هذا  أحــداث  تــدور  إمــام،  عــادل  بطولة  من 
مع  عالقات  له  نــاجــح)...(،  أعمال  رجل  قصة  حول 
يحّس  أنه  إال  املهمة)...(،  الشخصيات  من  العديد 
بنوع من النقص الراجع إلى عدم استكمال تعليمه، 
الدراسة،  إلى  العودة  بضرورة  أبناؤه  أقنعه  حتى 
يمكن  ال  الذي  الوحيد  القصور  هذا  على  يتغلب  كي 

إخفاؤه وال شراؤه بثروته ونفوذه..
والحيرة،  الرفض  فيها بني  تأرجح  وبعد مرحلة 
بنفس  مــرجــان«  أحــمــد  »مــرجــان  السيد  التحق 
فترة  لتبدأ  أوالده،  فيها  ــدرس  ي التي  الجامعة 
الكّلية  ــع  م فيها  تــعــامــل  مـــشـــواره،  ــن  م ــدة  جــدي
إذ  األعمال،  رجال  بمنطق  والطلبة)...(  واألساتذة 
املكاسب، حيث  وتحقيق  الصفقات  عقد  على  حرص 
العديد  في ممارسة  يترّدد  ولم  يكن طالبا منعزال  لم 
مشاريع  خوض  بدأ  أن  حّد  إلى  األنشطة)...(،  من 
استثمارية مع إدارة الجامعة كرجل أعمال محترف، 
التمثيلي  الفريق  رئيس  مقعد  نيل  مــن  مّكنه  مــا 
للطلبة، الشيء الذي وطد عالقاته مع جميع الطاّلب، 
الطاّلبية، سواء من  املراكز  كّل  وزاد من نفوذه على 

املتحّررين)...(، أو املتدّينني)...(.
أعـــمـــال،  ــل  ــ ــان رج ــرجـ مـ ــد  ــســي ال أن  ــم  ــحــك وب
ولديه تجاوزات ومصالح حريص على حمايتها)...(، 
كان ال بد له من ترشيح نفسه ملجلس الشعب.. قصد 
فيها  ستنافسه  انتخابات  الحصانة،  على  الحصول 
كل شيء،  رغم  عليها  سيفوز  لكنه  جامعية،  أستاذة 
وسينجح في الحصول على مبتغاه السياسي)...(، 
ما يثير الواِفر من املعاني، سيفهمها املشاهد، حول 
لجأ  كالتي  األهداف،  تحقيق  وكيفية  الطرق  مختلف 
عبر  الذي كشف  مرجان،  أحمد  مرجان  السيد  إليها 
الفيلم، جميع الجوانب الخفية لشخصية كهاته)...(، 
تبني كل خططها على الجملة املصرية »تشرب شاي 
شاي  بــأن  التذكير  عن  السهو  دون  بالياسمني؟« 
الياسمني له نكهة خاصة)...(، وفوائد صحية كثيرة، 
كما  تماما  األعصاب،  وتهدئة  الزائد،  الوزن  كفقدان 

هي فوائد »القهوة« لدى املغاربة.
تبدأ  ُيهان،  أو  املرء  ُيعّز  االمتحان  عند  أنه  وبما 
املشاكل مّلا سيضطر السيد مرجان للجوء إلى جميع 
له  ستخلق  أساليب  للنجاح)...(،  الغش  أساليب 
إلى  األمــر  بهم  سينتهي  الذين  أوالده،  مع  مشاكل 
ميشرفناش  إحنا  ده  »باملنظر  وجهه:  في  القول 
سيراجع  الوقت،  مرور  مع  لكن  أبونا«،  تكون  إّنك 
الجميع،  وسيصالح  نفسه،  مرجان  أحمد  السيد 
ال  بالياسمني  الشاي  أكــواب  أن  فهم  أن  بعد  ربما 
إلى  به  ستؤدي  مصالحات  شــيء)...(،  كل  تشتري 
تنافسه  كانت  التي  الجامعية  باألستاذة  الزواج  حد 

في االنتخابات)...(! 
 15 إذا كان سر نجاح هذا الفيلم، الذي صدر منذ 
سنة، يتجلى في تناوله لخليط من مشاكل املجتمعات 
إلى  الشباب،  ومشاكل  التعليم  قضية  من  العربية، 
فلمن  بـــاألرزاق)...(،  واملتاجرة  االنتخابية  الحيل 
تمّعن في السيناريو، تبقى غريبة وعجيبة، املقاربات 
الكوميدي  الــقــالــب  ــذا  ه ــداث  أحـ بــني  واملــقــارنــات 
هــذا)...(،  يومنا  حتى  بالدنا  تعيشه  وما  الساخر، 
األسبوع،  هذا  جرى  كما  تبدأ  قد  متشابهة  وقائع 
باعتقال سعيد الزايدي، النائب البرملاني باسم حزب 
التقدم واالشتراكية عن دائرة بنسليمان، والذي وقع 
طرق  عند  وتنتهي  الرشوة،  بتلقي  تلبس  حالة  في 
حكومات  اآلن..  حكومات  إلى  الوصول  وأساليب 

اللؤلؤ واملرجان.

هل يترأس »حمدي ولد الرشيد« مجلس المستشارين ؟
 

الرباط. األسبوع

أصبح اسم القيادي النعمة 
ميارة، رئيس نقابة 

العام  االتــحــاد 
لــلــشــغــالــني 
ــرب،  ــ ــغ ــ ــامل ــ ب
واملحمي من 
طرف حمدي 
ولد الرشيد، 

مرشحا  ــه)..(،  ــن م واملــقــرب 
للمنافسة على رئاسة مجلس 
املستشارين، بدعم من بعض 
القيادات في حزب االستقالل.

وكــــشــــفــــت بــعــض 
ميارة  أن  ــادر،  ــص امل
الوحيد  املرشح  يعد 

االستقالل  لحزب 
لدخول السباق 
ــاســة  ــى رئ ــل ع

الثانية،  الغرفة 
إلــــــــــى 

جـــانـــب مــحــمــد بــنــعــيــســى، 
حــزب  عــن  املنتظر  املــرشــح 

األصالة واملعاصرة.
النعمة  نــقــابــة  وحــصــلــت 
مـــيـــارة عــلــى ســتــة 
مــــــقــــــاعــــــد فـــي 
مجلس  انتخابات 
املـــســـتـــشـــاريـــن، 
املرتقب  من  حيث 
فريقا  يشكل  أن 
جانب  إلى  برملانيا 
حزب  برملانيي 
االستقالل.

بن كيران

من نفخ في نتائج الغرفة الثانية ؟

أول رد فعل سياسي لحزب 
العدالة والتنمية ضد االنتخابات

الرباط. األسبوع

مستشاري  والتنمية  العدالة  حزب  دعا 
في  فوزهم  عن  اإلعــالن  تم  الذين  الحزب 
انتخابات مجلس املستشارين، إلى تقديم 
وفق  املجلس  عضوية  مــن  استقاالتهم 

املسطرة القانونية الجاري بها العمل.
يبرم  »لــم  لـ»البيجيدي«:  بيان  ــال  وق

املكونات  مــن  أي  مــع  اتــفــاق  أي  الــحــزب 
الوحيد  التنسيق  باستثناء  السياسية، 
واالشتراكية  التقدم  حــزب  مع  تم  الــذي 

محليا على أساس الدعم املتبادل«.
التي  األصـــوات  »إن  البيان:  وأضــاف 
تتجاوز  الحزب،  مرشحو  عليها  حصل 
ــر مــقــبــول،  ــي بــشــكــل كــبــيــر وغـــريـــب وغ
والتنمية،  للعدالة  تعود  التي  األصــوات 
له من خالل  أن تؤول  املمكن  التي من  أو 
واالشتراكية  التقدم  حــزب  مع  تنسيقه 
املعلن  النتائج  مع  تتناسب  وال  محليا، 

سبق  والتي  شتنبر   8 اقتراع  في  عنها 
للحزب أن عبر عن موقفه منها«.

لـ»املصباح«،  العامة  األمانة  وعبرت 
إلى  أدت  التي  املقاعد  لهذه  رفضها  عن 
على  الــحــزب  مرشحي  ــوائــح  ل حــصــول 
ــدة أن  ــوات، مــؤك ــ ــعــدد مــن األصـ ذلـــك ال
مجلس  في  بالعضوية  معني  غير  الحزب 
تم  الذين  مرشحيها  وتدعو  املستشارين، 
استقاالتهم  تقديم  إلى  »فائزين«،  إعالنهم 
املسطرة  وفق  الثانية  الغرفة  من عضوية 

القانونية الجاري بها العمل.

استمارات حول »المستشار المفسد«

الرباط. األسبوع

املال  لحماية  املغربية  الجمعية  وجهت 
للمساهمة  املغاربة،  كافة  إلى  نداء  العام، 
بـ»املفسدين«  وصفتهم  عما  الكشف  في 
في  املسؤولية  مناصب  لتقلد  عادوا  الذين 
مختلف املجالس املنتخبة، عقب انتخابات 

8 شتنبر.
باملشاركة  املواطنني،  الجمعية  وطالبت 
عن  معطيات  تتضمن  استمارات  ملء  في 
االنتخابية  والدائرة  املفسد«،  »املستشار 
القضائي  والحكم  واملدينة،  يمثلها،  التي 

الصادر ضده واملحكمة التي أصدرته.
جميع  ــة  ــي ــدن امل الــجــمــعــيــة  ونـــاشـــدت 
املواطنني واملواطنات، من أجل »املساهمة 

مكافحة  معركة  في  واإليجابية  الواعية 
الحياة  لتخليق  العام،  املال  ونهب  الفساد 
العامة«، مطالبة بتزويدها بكافة املعطيات 

الضرورية التخاذ الخطوات الالزمة.
أن  بــيــانــهــا،  فــي  الجمعية  واعــتــبــرت 
العمومية  والسياسات  البرامج  »بعض 
لها  رصـــدت  ــي  ــت وال للتنمية  املــوجــهــة 
أثرها  يظل  ضخمة،  عمومية  مالية  مبالغ 
املجتمع، وذلك بسبب سيادة  ضعيفا على 
حكم  وضعف  والــرشــوة  والــريــع  الفساد 
املسؤولية  تفعيل مبدأ ربط  القانون وعدم 
البرامج  »تنفيذ  أن  وأكــدت  باملحاسبة«، 
يسند  أن  يمكن  ال  بالتنمية،  املتعلقة 
الحكامة  لقواعد  تنضبط  ملؤسسات  إال 
تدبيرها  يتولى  واملــســاواة،  والشفافية 
والنزاهة  بالكفاءة  يتصفون  مسؤولون 
وظائفهم  فــي  ويخضعون  واملصداقية، 

ومهامهم لحكم القانون«.

ولد الرشيدميارة
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بتنسيق مع وزارة الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات، 

تخضع االستفادة من منتوج تسبيق تصدير للمصادقة على الملف من طرف اللجان المتخصصة ولتقييم المخاطر
في توافق مع المعايير الجاري بها العمل.

إذا كان القرض مقوما بالعمالت األجنبية، فسترتبط النسبة ب Euribor أو Libor مع إضافة هامش الفائدة.

يتعبأ القرض الفالحي للمغرب من أجل دعم فعال لمصدري المنتجات الفالحية.

مع" تسبيق تصدير "، استفيدوا من تمويل مسبق لموسم التصدير بفائدة تفضيلية
إبتداء من 3.75%*، مع مواكبة شاملة لتحسين أدائكم : ولوج خاص لقاعة األسواق،

مساطر سريعة و مبسطة، تسهيالت إلبرام عقود الصرف على أمد.

www.creditagricole.ma

تسبيـق تصـديـر
الحل المالئم إلقالع صادراتكم الفالحية



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

الراحالن الدكتور الخطيب، صاحب 
مشروع حزب العدالة والتنمية، والزعيم 

االتحادي عبد الرحمان اليوسفي، 
مؤسس تجربة التناوب التوافقي.

العدد: 1576 من 08 إلى 14 أكتوبر 2021

يطالب  بنشعبون 
مدراء المؤسسات 
بالحد من نفقات 

الدراسات والسفريات 

المحكمة الدستورية تفتح باب الطعون حول انتخابات
المـسـتشــارين مـجـلـس   

الرباط. األسبوع
  

االقتصاد  وزيــر  بنشعبون،  محمد  دعــا 
واملالية وإصالح اإلدارة، مختلف املؤسسات 
نفقات  من  الحد  إلى  العمومية،  واملقاوالت 
بالحد  وااللتزام  واالستشارات،  الدراسات 
داخــل  والتنقل  النقل  نفقات  مــن  األدنـــى 
وخارج املغرب، ونفقات االستقبال والفندقة 

وتنظيم الحفالت واملؤتمرات والندوات.
أمكن  ما  باللجوء  بنشعبون،  وأوصــى 
تتوفر  التي  األطــر  خبرات  استثمار  إلــى 
عليها املؤسسات العمومية، وضبط نفقات 
املستخدمني وتقييد صرفها بالسقف املحدد 
لها، وحصر إحداث املناصب الجديدة فيما 
أو  املؤسسة  سير  لضمان  ضـــروري،  هو 

املقاولة العمومية.
املؤسسات  مــســؤولــي  ــوزيــر  ال وطــالــب 

ــة،  ــعــمــومــي ــاوالت ال ــ ــقـ ــ واملـ
تخفيض  منحى  بترسيخ 
وتحسني  اإلنتاج  تكاليف 
والعمل  الخدمات،  جــودة 

تكاليف  تقليص  عــلــى 
االســـــتـــــغـــــالل 

ــة  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــثـ ــ الـ
ومــالءمــتــهــا 
مــــــع حــجــم 

النشاط.

الرباط. األسبوع
  

الدستوري  االتحاد  قرر 
الديمقراطية  ــحــركــة  وال
فريق  تشكيل  االجتماعية، 
بمجلس  مشترك  برملاني 
 23 أعضائه  عدد  النواب 

االتحاد  مــن  منهم  نائبا   18 عــضــوا، 
الدستوري وخمسة نواب من الحركة 

الديمقراطية االجتماعية.
ملجلس  الداخلي  النظام  ويشدد 
النواب على أنه ال يمكن تكوين فريق 

 20 مــن  بأقل  برملاني 
عضوا، مما يفرض 
ــزاب  ــ ــى األحـ ــل ع
التحالف بينها.
ــل  ــ ــ ــت ــ ــ واح

االتحاد الدستوري في االنتخابات التشريعية 
املركز السابع بـ 18 مقعدا، بينما حل حزب 
الحركة الديمقراطية االجتماعية في املركز 

ما قبل األخير بـ 5 مقاعد.
وسبق أن أعلن محمد ساجد، األمني العام 
الصمد  وعبد  الدستوري،  لالتحاد 
للحركة  الــعــام  األمـــني  عــرشــان، 
عن  االجتماعية،  الديمقراطية 
فريق  تكوين  في  الحزبني  رغبة 

برملاني.

ساجد وعرشان يكونان فريقا برلمانيا موحدا

الرباط. األسبوع
  

الناخبني  لعموم  الدستورية  املحكمة  أعلنت 
الطعون  تلقي  ــاب  ب فتح  عــن  واملــتــرشــحــني، 
لتاريخ  املوالية  يوما  ثالثني  طيلة  االنتخابية، 
النتخاب  أكتوبر   5 اقتراع  نتيجة  عن  اإلعالن 

أعضاء مجلس املستشارين.
على  بناء  أنه  لها،  بالغ  في  املحكمة  وقالت 
بهذه  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون 
ينص  والــذي  منه،   32 املــادة  خاصة  املحكمة، 
عليها  تــحــال  االنتخابية  الــطــعــون  أن  على 
بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة، أو 
اإلقليم  أو  العمالة  عامل  أو  الجهة  والي  لدى 
لدى  أو  االنتخابية،  العملية  فيه  جرت  الــذي 

التي  االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة  رئيس 
يجري االنتخاب بدائرتها.

يجب  الطعن  عرائض  أن  على  البالغ  وشدد 
أن تتضمن االسم الشخصي والعائلي للطاعن، 
واالسم  الشخصي  واالســم  وعنوانه  وصفته 

في  املنازع  املنتخبني  أو  للمنتخب  العائلي 
الوقائع  وبــيــان  صفاتهم  وكـــذا  انتخابهم، 
االنــتــخــاب،  ــغــاء  إلل بها  املحتج  والــوســائــل 
عريضته  يشفع  أن  الطاعن  على  يجب  كما 

باملستندات إلثبات الوسائل التي يحتج بها.

بنشعبون

بنعبد هللا يدعو أحزاب األغلبية 
لالنفتاح على المعارضة

الرباط. األسبوع
  

لحزب  العام  األمــني  هلل،  بنعبد  نبيل  دعــا 
املشكلة  األغلبية  أحزاب  واالشتراكية،  التقدم 
املعارضة  أحزاب  على  االنفتاح  إلى  للحكومة، 

التي يعد حزبه واحدا من أعضائها.
وقال بنعبد هلل في لقاء مع بعض املناضلني، 
الجديدة،  الحكومية  األغلبية  مكونات  أن 
املتكونة من حزب األحرار واالستقالل واألصالة 
واملعاصرة، مدعوة لالنفتاح على املعارضة، ألن 
طبيعة القرارات األولية للحكومة املقبلة، سوف 
تبرز كيفية تعاملها مع املعارضة، التي يشكل 
إلى  دعاماتها  أحد  واالشتراكية  التقدم  حزب 

جانب االتحاد االشتراكي والعدالة والتنمية.
»الكتاب«  لحرب  السياسي  املكتب  وكان 
املعارضة،  بصفوف  التحاقه  عن  أعلن  قد 
بوطنية  الــراهــنــة  املرحلة  سيقارب  وأنــه 
خدمة  نحو  متواصل  وبسعي  ومسؤولية، 

املصلحة العليا للوطن.

واليوسفي الخطيب 

ــاة  ــ تـــلـــقـــيـــنـــا بـــبـــالـــغ األســــــــى نـــبـــأ وفـ
ــران، بـــعـــد أن  ــيـ ــكـ ــنـ الـــفـــقـــيـــدة بـــشـــرى بـ
فاجأها القدر وهي يف عنفوان شبابها 

ولم ميهلها طويال.
ــة، نــتــقــدم  ــمــ ــيــ ــبـــة األلــ ــنـــاسـ بــــهــــذه املـ
ــازي ألخـــيـــهـــا حـــســـن وألخـــتـــهـــا  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ســكــيــنــة والبـــنـــتـــهـــا غـــالـــيـــة، ولـــعـــائـــالت 
بــنــكــيــران وبـــوعـــنـــان والــــدويــــب وبــنــعــلــو 

والطاهري والبوسرغيني وآيت منا.
تــغــمــد اهلل الـــفـــقـــيـــدة بــــواســــع رحــمــتــه 
وأسكنها فسيح جناته، وألهم ابنتها غالية 

وجميع أهلها وافر الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ساجدعرشان

الرباط. األسبوع
  

الفالحة  ــر  وزيـ ــاس،  ــالن ب لــويــس  قــال 
الدفاع  أن  اإلسباني،  البحري  والصيد 
املغرب  بني  البحري  الصيد  اتفاقية  عن 
ــة  ــوي ــاد األوروبــــــي، تــشــكــل أول ــحـ واالتـ
بالنسبة إلسبانيا بعد صدور قرار املحكمة 

األوروبية بخصوص االتفاقية املبرمة.
مداخلة  في  اإلسباني  الوزير  واعتبر 
تعد  االتفاقية  أن  الشيوخ،  مجلس  أمام 

اإلسبان،  للصيادين  بالنسبة  أهمية  ذات 
األندلس  جهة  أساطيل  السيما 

وغاليسا،  الخالدات  وجــزر 
مشيرا إلى أن إسبانيا تتوفر 
أصل  من  ترخيصا   93 على 

138 لدى االتحاد األوروبي.
ــاس،  ــالن ــس ب ــوي ــد ل ــ وأك

اإلسبانية  الحكومة  أن 
مصالح  عن  ستدافع 
اإلسبان  الصيادين 
الـــذيـــن يــمــارســون 
أنشطتهم في املياه 

ــة،  ــي ــرب ــغ امل

الــدول  لــدى  موحد  موقف  وجــود  مبرزا 
أجل  من  األوروبــي  االتحاد  في  األعضاء 
العدل  محكمة  أمام  الحكم  استئناف 

التابعة لالتحاد ضد قرار املحكمة.
اإلسبانية  الحكومة  أن  وتــابــع 
اتـــخـــاذ جميع  أجـــل  مـــن  ســتــعــمــل 
ــاع عن  ــدف ــل اإلجــــــراءات الـــالزمـــة ل
التعاون  إطار  في  مصالحها 
االتحاد  بــني  اإليجابي 
ــي واملــغــرب  ــ ــ األوروبـ
الحفاظ  يتعني  والــذي 

عليه.

وزير إسباني يدافع عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

بالناس



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ما خفي
األمم المتحدة تسجل االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء

تحت
األضواء

تطورات قضية الصحراء بين تعيين 
دي ميستورا وخرجة غوتيريس

الرباط. األسبوع

الخارجية  وزيـــر  بلينكن،  أنــطــونــي  أبـــدى 
األمريكي، ترحيبه بتعيني الدبلوماسي اإليطالي- 
أمميا  مبعوثا  ميستورا،  دي  ستيفان  السويدي 
بلينكن  استعمال  لكن  الصحراء،  بملف  خاصا 
قرار  يذكر  أن  دون  الغربية«  »الصحراء  ملصطلح 
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب االعتراف 
تساؤالت  يطرح  صحرائه،  على  املغرب  بسيادة 
كثيرة؟ حيث قال: »سندعم بحزم جهوده من أجل 
تشجيع مستقبل سلمي ومزدهر لشعب الصحراء 
عملية  استئناف  أجــل  ومــن  واملنطقة،  الغربية 

سياسية«. 
األمــم  فــي  أمريكي  ملــســؤول  تصريح  وحسب 
»واشنطن  فإن  بريس«،  »فرانس  لوكالة  املتحدة 
هذا  ألن  غموض،  على  اإلبقاء  في  مصلحة  لها 
ترامب  ــرار  ق إلــغــاء  يمكنها  ال  يناسبها.  ــر  األم
بني  ذلك  مقابل  نشأت  التي  العالقة  تغيير  بدون 
املغرب وإسرائيل، وال يمكنها تثبيته، ألن ذلك قد 

يتعارض مع املسار األممي«.
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  اختار  جهته،  من 
ميستورا  دي  ستيفان  غــوتــيــريــس،  أنطونيو 
مبعوثا جديدا للصحراء املغربية، بعدما سبق له 
النزاع  قضايا  بعض  في حل  مهما  دورا  لعب  أن 

في العديد من املناطق عبر العالم.
األممي  املبعوث  أن  املتحدة،  األمم  أكدت  وقد 
عن  نيابة  الحميدة  مساعيه  سيبذل  الجديد، 
املحاورين  جميع  مــع  وسيعمل  الــعــام،  األمــني 
املجاورة،  والبلدان  األطراف  فيهم  بمن  املعنيني، 
ــحــة  ــاب املــصــل ــ ــحـ ــ وأصـ
مسترشدا  اآلخرين، 
ــرار  ــق ــك ب ــ ــي ذل فـ
رقم  األمن  مجلس 
 )2020(  2548
والــــــــقــــــــرارات 
ذات  األخـــــــــــرى 

الصلة.
ميستورا  دي 
 74 الــــبــــالــــغ 
عمره،  من  عاما 
ــعــت حــيــاتــه  طــب
سياسية  مسيرة 
ــة  ــاســي ــوم ــل ودب
ــى  ــل ــة ع ــ ــل ــ ــاف ــ ح
مختلف  مستوى 
املتحدة  األمم  وكــاالت 
النزاع،  مناطق  وفــي 
جاوزت الـ 40 عاما، 

حيث سبق له أن شغل منصب رئيس بعثات األمم 
املتحدة في العراق وأفغانستان ولبنان.

السويدي   - اإليــطــالــي  الديبلوماسي  وبـــدأ 
مديرا  املــتــحــدة،  األمـــم  منظمة  داخـــل  مسيرته 
ملشروع األغذية في السودان، ومسؤوال عن مهام 
تشاد  في  األممية  اإلغاثة  برامج  وعن  إنسانية 
لعمليات  ومديرا  والفيتنام،  وإثيوبيا  والبوسنة 

منظمة األغذية والزراعة.
وحسب املتحدث باسم األمم املتحدة واألمني 
العام أنطونيو غوتيريس، فإن املنظمة اقترحت 
قصد  والبوليساريو  املغرب  على  مبعوثا   13
تعيني  قبل  سياسية،  مفاوضات  في  الشروع 

دي ميستورا.
بمدريد:  صحفي  مؤتمر  في  غوتيريس  وقــال 
دون  قبل،  من  مبعوثا  عشر  ثالثة  اقترحنا  »لقد 
املبعوث  تعيني  فــي  ــراع  ــ اإلس ويــجــب  جـــدوى، 
األممي للدفع بوتيرة جهود التسوية وبعث مسار 
بالقول:  الطرفني  إلى  دعوته  وجدد  املفاوضات«، 
»ال بد أن يحظى أي مبعوث بقبول طرفي النزاع، 
عن  البحث  على  األطراف  جميع  مع  سيعمل  ألنه 

مساع متوافقة«.
للتذكير، فقد سبق لغوتيريس أن اقترح مواطنه 
أمادو،  لويس  السابق،  البرتغال  خارجية  ووزير 
ليكون مبعوثا شخصيا له في الصحراء املغربية، 
جبهة  أن  إال  كــوهــلــر،  هــورســت  لــألملــانــي  خلفا 
الوزراء  رئيس  رفضت  كما  رفضته،  البوليساريو 

الروماني السابق، بيتري رومان.
مجلس  إلى  تقريره  األممي،  العام  األمني  وقدم 
النزاع في الصحراء املغربية، مشددا  األمن حول 
على أن الحل السياسي تحت رعاية األمم املتحدة 
هو  املجلس،  لــقــرارات  الحصري  اإلطــار  وضمن 

السبيل الوحيد لتسوية هذا النزاع اإلقليمي.
مناقشة  إطــار  في  العام،  األمــني  تقرير  وجــاء 
أكتوبر  شهر  خــالل  املغربية  الصحراء  قضية 
الجاري، واعتماد قرار بتمديد والية »املينورسو«، 
لسنة  اشتغالها  بتمديد  غوتيريس  أوصى  التي 
حال  أن  فــي  ثقته  عــن  وأعـــرب  إضافية،  واحـــدة 
لقضية الصحراء املغربية يظل ممكنا، وذلك وفقا 
و2494  و2468   2440 األمــن  مجلس  لــقــرارات 
وواقعي  سياسي  حل  إلى  تدعو  والتي  و2548، 
الصحراء  لقضية  بشأنه  ومتوافق  ودائم  وعملي 

املغربية.
الحل  على  تــقــريــره  فــي  غوتيريس  واعــتــمــد 
األمن  مجلس  ــرارات  ق على  بناء  فقط  السياسي 
أخرى  مرة  يؤكد  مما  الخصوص،  بهذا  الصادرة 
اإلقبار النهائي للمخططات واملقترحات املتجاوزة 
خيار  غرار  على  الزمان،  عنها  عفا  التي  وآليتها 
به  تتشبث  ــذي  ال املصير«،  لتقرير  »االستفتاء 
قبل  من  استبعاده  تم  ــذي  وال األخــرى  األطــراف 

مجلس األمن واألمني العام منذ أكثر من عقدين.
صادق  التي  األممية  القرارات  جميع  وأشادت 
بمبادرة   ،2007 سنة  منذ  األمــن  مجلس  عليها 

الجدي  الوحيد  الحل  باعتبارها  الذاتي،  الحكم 
الصحراء  حول  اإلقليمي  للنزاع  املصداقية  وذي 
ــني الــعــام  ــارض تــقــريــر األمـ املــغــربــيــة، حــيــث عـ
والجزائر،  للبوليساريو  املتجاوزة  األطروحات 

وأكد على استئناف املسلسل السياسي.
مع  الواضح  غير  األمريكي  املوقف  من  بالرغم 
لألمم  العام  األمــني  أن  إال  بايدن،  الرئيس  إدارة 
اإلعالن  إلى  السنوي،  تقريره  في  تطرق  املتحدة، 
 10 يوم  األمريكية،  املتحدة  للواليات  التاريخي 
اململكة  بسيادة  يعترف  ــذي  وال  ،2020 دجنبر 
وقال:  الجنوبية،  أقاليمها  على  التامة  املغربية 
بالسيادة  اعترفت  قــد  املتحدة  ــات  ــوالي ال »إن 
املغربية على كامل تراب الصحراء، وجددت تأكيد 
وذي  الجاد  الذاتي  للحكم  املغربي  املقترح  دعمها 
الوحيد  األساس  باعتباره  والواقعي،  املصداقية 
أن  إلى  الــنــزاع«، وأشــار  لهذا  عــادل ودائــم  لحل 
 20 فــي  افتتحت،  قــد  كانت  املتحدة  »الــواليــات 
الصحراء  في  افتراضية  قنصلية   ،2020 دجنبر 
والبنية  االقتصادية  التنمية  إلى  وكذا  املغربية«، 

التحتية للصحراء املغربية.
الدبلوماسية  اإلنــجــازات  التقرير  ــاول  ــن وت
للمملكة في الصحراء املغربية خالل العام املاضي، 
على  الضوء  غوتيريس  سلط  السياق،  هذا  وفي 
االفتتاح التاريخي للقنصليات العامة من قبل 16 
دولة في مدينتي العيون والداخلة، واالستثمارات 
واملشاريع التنموية التي ستمكن من ضخ دينامية 

في النشاط االقتصادي باألقاليم الجنوبية.
على  عرضه  الــذي  العام  األمــني  تقرير  وأدان 
بها  قــامــت  الــتــي  ــزازات  ــف االســت ــن،  األمـ مجلس 
الكركرات،  منطقة  في  البوليساريو  ميليشيات 
ينسف  مــا  وهــو   ،2020 ونونبر  أكتوبر  خــالل 
أعضاء  وأبلغ  الحقيقة،  الجزائر إلخفاء  محاوالت 
التي  واالستطالع  املراقبة  عمليات  أن  املجلس، 
فوق  مروحية  بواسطة  »املينورسو«  بها  قامت 
 12 وجــود  مالحظة  من  مكنت  الكركرات،  منطقة 
عسكري  بزي  البوليساريو  من  مسلحا  عنصرا 
أكــدوا  املراقبني  أن  ــال  وق العازلة،  املنطقة  في 
مزودتني  منها  اثنتني  مركبات عسكرية،   8 وجود 
بأسلحة ثقيلة، مشيرا إلى أن هذا االنتشار بررته 
متظاهرين  »حماية  أسمته  بما  البوليساريو 
املنطقة  في  بدورهم  موجودين  كانوا  مدنيني« 

العازلة.
هاته،  البوليساريو  انتهاكات  أن  التقرير  وأكد 
قالوا  مــا  خاللها  عرقل  أسابيع  لثالثة  امــتــدت 
الجبهة،  من  مسلحة  وعناصر  »متظاهرون«  إنهم 
حال  مما  وموريتانيا،  املغرب  بني  املــرور  حركة 
أن  أكــد  كما  »املينورسو«،  مراقبي  دخــول  دون 
البوليساريو  بإبالغ  قامت  »املينورسو«  بعثة  
لالتفاق  خرقا  يشكل  الكركرات  في  »وجودها  بأن 
أفواجها  سحب  على  وحثها   ،»1 رقم  العسكري 

العسكرية ومركباتها من املنطقة العازلة.

انتخابات  في  يحصل  كما  تماما 
مستشاري الجماعات املحلية، حيث يتم 
اللجوء في بعض الحاالت إلى »تهريب« 
في  املستشارين نحو وجهات مجهولة، 
اختفى  الرئيس،  تنصيب  يوم  انتظار 
املشكلة  األحــــزاب  مــن  قــيــاديــني  عـــدة 
قبل  بالعشرات  عددهم  قدر  لألغلبية، 
والسبب  الحكومة،  تشكيلة  عن  اإلعالن 
عدد  على  االستوزار  »وعود  توزيع  هو 
ظل  فــي  الحزبية«،  الــوجــوه  مــن  كبير 
تضارب التسريبات الكاذبة حول وجود 

لوائح مرفوضة من لدن القصر)..(. 

ــان أبـــو ولــيــد  ــدنـ ظــهــر اســـم »عـ
لتنظيم  املنتمي  اإلرهابي  الصحراوي«، 
ــذي كـــان يــمــارس  ــ الــبــولــيــســاريــو، وال
ضمن  الــســاحــل،  منطقة  فــي  نــشــاطــه 
املكتب  عليها  عثر  التي  املــحــجــوزات 
على  القضائية،  للتحقيقات  املــركــزي 
في  تنشط  »داعشية«  خلية  تفكيك  إثر 
أشخاص،  خمسة  مــن  مكونة  طنجة، 
رغم  خــاصــة،  بقوة  محاصرتهم  تمت 
مقاومتهم العنيفة لرجال األمن الوطني، 

ليتم وضعهم تحت الحراسة النظرية.

إلى  ــزمــزمــي«  »ال عائلة  انضمت 
املشهد  على  املهيمنة  العائالت  نــادي 
السياسي، فبعد أن طوى األب حكاياته 
من  استطاع  واملــعــروفــة)..(،  القديمة 
يضمن  أن  »الــحــمــامــة«،  تزكية  خــالل 
مواقع سياسية كبيرة بجهة الرباط سال 
البنته،  برملاني  مقعد  منها  القنيطرة، 
املعروفة بالجمباز، ومقعد رئيس ألخيه، 
ومقعد رئاسة غرفة الصناعة التقليدية، 

والعاطي مازال يعطي)..(.

حزب  بني  املعلن  التحالف  بخالف 
كشفت  واألحــرار،  و»البام«  االستقالل 
عن  املستشارين  مجلس  انــتــخــابــات 
وجود مناورات وضربات تحت الحزام، 
فقد خسر  نفسها،  األحزاب  داخل  حتى 
األحرار،  حزب  منسق  اشباعتو،  سعيد 
املستشارين،  بمجلس  مضمونا  مقعدا 
رغم أن حزبه يترأس الجهة، كما خسر 
مراكش،  بجهة  مقعده  االستقالل  حزب 
ولــم يحصل ســوى على صــوت واحــد، 
رغم أن الحزب يتوفر على 13 عضوا في 

مجلس الجهة.

لصندوق  السابق  الرئيس  قــال 
كان،  ستراوس  دومنيك  الدولي،  النقد 
»باندورا«:  ردا على منتقديه في وثائق 
كان  لقد  كــذبــا..  الشر  يصبح  »عندما 
أنــنــي مقيم  ــن  الــتــحــقــق م بــإمــكــانــهــم 
 ،2013 سنة  منذ  املغرب  في  ضريبيا 
املــغــرب بنسبة  فــي  وأدفـــع ضــرائــبــي 
املائة، من األرباح، وهو  23 في  حوالي 
سنوات  عن  يــورو  ألف   821 يعادل  ما 

2018 و2019 و2020«.

الذي  الصديقي،  السالم  عبد  بين 
لنبيل بنعبد هلل  »آخر والية  أنها  يقول 
واالشتراكية«،  التقدم  حزب  رأس  على 
ومحمد كرين، السفير العائد من لبنان، 
انطلق  االنتخابات،  لجنة  أعضاء  وأحد 
لحزب  العامة  األمــانــة  حــول  الــصــراع 
تعتقد  القديمة  واملجموعة  »الكتاب«، 
الحزب،  لحكم  باتت مواتية  الفرصة  أن 
سنوات  طيلة  القيادة  في  ظلت  بعدما 

دون أن تتحدث.. الرئيس ترامب 
الذي اعترف 

بمغربية الصحراء

دي ميستوراغوتيريس
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ملف األسبوع

في تفاعل مباشر مع الحكم االبتدائي 
األوروبــيــة  العدل  محكمة  عن  الــصــادر 
نقلت  البحري،  الصيد  اتفاقية  بشأن 
تــومــاس  عـــن  ــيــس«  ــاي ب »إل  صــحــيــفــة 
بــاتــشــيــكــو، رئــيــس مــالــكــي الــســفــن في 
أن  قــولــه  اإلســبــانــيــة،  بــاربــاتــي  منطقة 
كبيرة  مشكلة  األوروبية  املحكمة  ))حكم 
للقطاع((، وأضاف: »في الوقت الذي بدأنا 
نتعافى فيه من أزمة استقبال زعيم جبهة 
البوليساريو، إبراهيم غالي، في إسبانيا، 

يأتي حكم املحكمة األوروبية((.
وبعد ذلك، توالت ردود الفعل القلقة داخل 
الحكومة  أعربت  فقد  اإلسبانية،  الحكومة 
قلقها«  »بالغ  عن  األندلس  لجهة  املستقلة 
من قرار املحكمة األوروبية االبتدائي، حيث 
اإلقليمية  التنفيذية  السلطة  رئيس  أكد 
في  مــوريــنــو،  مانويل  خــوان  لــأنــدلــس، 
املحكمة  ))قرار  أن  للصحافة،  تصريحات 

األوروبية شكل مصدر قلق كبير بالنسبة 
لنا((، وأشار املسؤول الجهوي اإلسباني 
إلى أن ))جزء كبيرا من صيادي األسماك 
و))فــي  املــغــرب((،  في  يصطادون  لدينا 
األندلس كل ما يتعلق باالتفاقيات املبرمة 
بني االتحاد األوروبي واملغرب، يؤثر علينا 
بشكل مباشر وعميق((، كما أعرب مانويل 
مورينو، عن أمله في أن ))تؤخذ مصالح 
البحري  الصيد  مجال  في  األندلس  جهة 
بعني االعتبار ضمن جميع القرارات التي 
داخــل  اإلسبانية  الحكومة  ستعتمدها 

االتحاد األوروبي((.
ــراءة  ق املــلــف تقديم  ــذا  يـــروم ه لــذلــك، 
وضغط  تأثير  محطات  ألبـــرز  تاريخية 
وأحيانا  األوروبــي،  االتحاد  على  إسبانيا 
على املغرب، من أجل تجديد اتفاقية الصيد 
البحري مع اململكة، على اعتبار أنها مسألة 

حيوية بالنسبة لالقتصاد اإلسباني.

عندما تسبب رفض المغرب 
تجديد اتفاقية الصيد 

البحري مع إسبانيا 
في أخطر أزمة بين البلدين

 

البحري  الصيد  ملف  يكتسي  ما  دائما 
املغربية  ــات  ــعــالق ال ــي  ف خــاصــة  أهــمــيــة 
أساسيا،  ملفا  تعتبره  فمدريد  اإلسبانية، 
لكونه يوفر مناصب شغل مهمة، خصوصا 
ــي أقــالــيــم األنــدلــس وغــالــيــســيــا وجــزر  ف

غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة  الخالدات، 
مباشرة بالصيد في املياه اإلقليمية املغربية، 
لذلك كان هذا امللف يدخل في صلب عملية 
املراحل،  مر  على  البلدين  بني  الحبل  شد 
ولعل أبرز املحطات في هذا املسلسل، هو ما 
حدث خالل بداية عهد امللك محمد السادس 
اليمينية  للحكومة  األولــى  الوالية  ونهاية 
حكومة  رئيس  أشهر  أثنار،  ماريا  لخوسي 

إسباني.
كان املغرب قد وقع مع االتحاد األوروبي 
اتفاقية الصيد البحري عام 1995، ملدة أربع 
أن  على  عازما  املغرب  كان  يومها  سنوات، 
تكون هذه االتفاقية آخر اتفاقية تجمعه مع 
وعندما  الباب،  هذا  في  األوروبــي  االتحاد 
شــارفــت األربـــع ســنــوات على االنــتــهــاء، 
ضد  تركض  اإلسبانية  الدبلوماسية  بدأت 

تجديد  محاولة  أجــل  مــن  الــســاعــة، 
االتفاق، غير أن تصريح الوزير األول 

دي ميستورا

األوروبية  المحكمة 
تصفع إسبانيا بدل 

الـمـغـرب

ــة  ــل ــام ــك الـــقـــصـــة ال
التفاق الصيد البحري

كانت هذه السنة حافلة باألحداث المتسارعة على المستوى العالمي، 
عدة  بمحيطه  عالقاته  شهدت  فقد  نصيب،  ذلك  من  للمغرب  كان  وقد 
تجاذبات، وخصوصا مع جيرانه من الجهة الشمالية، فبعد األزمة األلمانية 
التي ما زالت قائمة إلى اآلن، دخل المغرب في أزمة مفتوحة مع إسبانيا، 
وهي التي تسير في طريقها إلى الحل ببطء وحذر شديدين، ثم هناك 

أخيرا، أزمة تلوح في األفق مع فرنسا ولو بدرجة أقل.
واليوم، صدر  حكم ابتدائي من محكمة العدل األوروبية في لوكسمبورغ، 
ــي  األوروب االتحاد  بين  تجاريتين  باتفاقيتين  العمل  بإلغاء  يقضي 
بناء  الصحراء  من  قادمة  منتجات  تشمالن  أنهما  أساس  على  والمغرب، 
على طعون قدمتها جبهة البوليساريو  االنفصالية، لكن المغرب واالتحاد 

األوروبي، أكدا، بعد ذلك بدقائق، في تصريح مشترك، على التزامهما 
أجل  من  الضرورية  اإلجــراءات  و))اتخاذ  التجارية،  شراكتهما  بمواصلة 
العالقات  واستقرار  استمرارية  يضمن  الذي  القانوني  اإلطــار  تأمين 
بينهما((، إال أن الخاسر األول من قرار إلغاء االتفاقية، هو إسبانيا دائما، 
ففور  إعالن القرار، سادت مخاوف في األوساط السياسية واالقتصادية 
اإلسبانية على قطاع الصيد البحري، الذي سيكون أكبر قطاع متضرر، إذ 
البحري  بموجب قرار المحكمة، سيكون ممنوعا على مراكب األسطول 
اإلسباني الصيد في المياه المغربية، علما أن اتفاق الصيد البحري بين 
في  بالصيد  أوروبية  سفينة   128 لـ  يسمح  األوروبــي  واالتحاد  المغرب 

المياه المغربية، منها 93 سفينة صيد إسبانية. 

سعد الحمريأعد الملف: 
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اليوسفي،  الرحمان  عبد  آنـــذاك،  املغربي 
العليا  اللجنة  اجتماع  خــال  مــدريــد،  في 
أن  بوضوح  أثبت  البلدين،  بني  املشتركة 
))لقد  قال:  عندما  التجديد  يريد  ال  املغرب 
يجدد  لن  أنــه  إلــى   ،1995 عــام  املغرب  نبه 
أن  كيف  أفهم  ولم  البحري،  الصيد  اتفاقية 
كوسيلة  عاليا  صوتهم  يرفعون  الصيادين 
سبعة  بعد  على  حكومتهم  على  للضغط 
االتفاقية((..  صاحية  انتهاء  من  أشهر 
إلسبانيا،  املساند  األوروبي،  الضغط  ليبدأ 
لم  األوروبي  االتحاد  أن  املغرب، حيث  على 
الجزء   ،2000 لعام  ميزانيته  في  يخصص 
املالي الخاص باتفاقية الصيد البحري مع 
املغرب، وهذا اإلجراء أغضب الدبلوماسيني 
اإلسبان، الذين ضغطوا من أجل تخصيص 
ذلك،  ورغــم  املحتملة،  لاتفاقية  ميزانية 
تعددت اللقاءات بني الدبلوماسيني املغاربة 
واإلسبان خال األشهر األخيرة التي سبقت 
وفاة الحسن الثاني، من أجل تجديد اتفاقية 
حصل  مــا  بينها  ــن  وم الــبــحــري،  الصيد 
للمغرب،  كارلوس  خوان  امللك  زيارة  خال 
الحسن  امللك  احتفاالت  حضور  بمناسبة 
أعد  حيث  السبعني،  مياده  بعيد  الثاني 
البحري،  الصيد  وزير  الخياري،  التهامي 
للملك  وسلمه  جديدة،  اتفاقية  حول  عرضا 
اإلسباني عندما كان مغادرا املغرب، غير أن 
كارلوس  خوان  العاهل  أحبط  العرض  هذا 
لدرجة أنه لم يسلمه أبدا إلى الوزير األول 

خوسي ماريا أثنار.
ورغم ذلك، استمرت املحاوالت اإلسبانية 
ــة، حــيــث زار  ــي ــاق ــف ــل تــجــديــد االت ــن أجـ م
خيسوس بيسادا، وزير الصيد البحري في 
حكومة أثنار، املغرب، يومي 13 و14 يوليوز 
1999، وقد تمكن هذه املرة من انتزاع بعض 
مفاوضات  في  الدخول  أجل  من  الضمانات 
كان يدرك أنها ستكون طويلة وشاقة، إذ كان 
يتوقع أن تتحرك األمور بعد فصل الصيف، 
املوضوع  طرح  املغاربة  املسؤولون  وتوقع 
ببروكسيل حتى يضمنوا خطا للرجعة، لكن 
الوفاة املفاجئة للملك الحسن الثاني، قلبت 
املغرب  وأدخلت  رأسا على عقب،  املعطيات 

في عهد جديد.
جاء  الثاني،  الحسن  امللك  جنازة  وخال 
مع  أثنار،  ماريا  اإلسبانية  الحكومة  رئيس 
الوفود من أجل تقديم التعازي، وكان يضع 
نصب عينيه تجديد اتفاقية الصيد البحري، 
لكن اللحظة لم تكن مناسبة للخوض في أي 

قضية سياسية.
السابق،  املغربي  الخارجية  وزير  يحكي 
التي  الواقعة  هــذه  عــن  بنعيسى،  محمد 
جنازة  يوم  ))في  قائا:  فيها  حاضرا  كان 
الثاني، وخال  الحسن  الراحل  امللك  جالة 
محمد  امللك  جالة  أمرني  الدفن،  مراسيم 
األجانب،  الضيوف  مع  بالوقوف  السادس 
من  ــاؤوا  جـ منهم  كبير  عــدد  هــنــاك  وكـــان 
بيد  العالم، وفجأة أحسست  ربوع  مختلف 
توضع على كتفي، وعندما استدرت، وجدته 
قائا:  خاطبني  الذي  كارلوس،  خوان  امللك 
معروفا؟  لي  تسدي  أن  يمكن  هل  بنعيسى، 
فقلت له: بطبيعة الحال يا صاحب الجالة، 
فقال لي: هل يمكنك أن تتدبر تحديد موعد 
ألثنار مع جالة امللك محمد السادس، فقلت 
له: سأحاول تدبر األمر، فاآلن تمر مراسيم 
قال  ثم  مائم،  غير  الظرف  وربما  الجنازة، 
لي: تقوم بذلك عندما تستطيع. وفعا، بعد 
على  األمر  عرضت  الجنازة،  مراسيم  مرور 
وعلى  بمجيئه،  أذن  الذي  الجالة،  صاحب 
إثر ذلك حددنا موعدا يومي 16 و17 غشت 
1999، ليزور أثنار املغرب، وأخبرنا الجانب 
أبيل  الخارجية،  وزير  طريق  عن  اإلسباني 
وأعلمني  لي،  صديقا  كان  الذي  متوتيس، 
عبر  باملغرب  سيحل  أثنار  أن  الحقا  بدوره 
وخال  الصحافيني،  من  وفــدا  تقل  طائرة 
تلك الزيارة، حظي أثنار بحفاوة االستقبال 
واجتمع مع جالة امللك بعد الظهر، لكن بدا 
من موقف أثنار وجلسته وعرضه، نوع من 
التعالي(( )املصدر: كتاب »الجوار الحذر«(.
وهكذا، كان أثنار أول رئيس دولة أجنبية 

يزور املغرب في العهد الجديد، والتقى امللك 
حداد  في  مــازال  كان  الذي  السادس  محمد 
على والده، وحمل أثناء الزيارة شيكا بـ 50 
طنجة  بني  الطريق  الستكمال  دوالر  مليون 
بعض  جدولة  إعــادة  واقترح  والحسيمة، 
العودة  على  قويا  إصــراره  وكــان  الديون، 
الصيد  اتفاقية  تجديد  على  قاطع  بجواب 
املغرب  في  تقبله  يتم  لم  ما  وهو  البحري، 
الحسن  امللك  وفاة  تا  الذي  السياق  ضمن 

الثاني.
امللكي  املحيط  من  شخصيات  اعتبرت 
كان  الطرفني،  بني  األول  اللقاء  أن  وقتها، 
اتخذته  ــذي  ال املسار  تحديد  في  حاسما 
فالخشونة  البلدين،  بني  الثنائية  العاقات 
واالســتــعــجــال مــن جــانــب خــوســي ماريا 
اإلسبان  إليها  نظر  التي  والــرؤيــة  أثنار 
كنوع من الامباالة من الجانب املغربي في 
رئيس  دفعت  البحري،  الصيد  قضية  حل 
الحكومة اإلسبانية إلى التصلب في مواقفه، 
خصوصا وأن األحداث التي وقعت بعد ذلك، 
باعدت كثيرا في املواقف وأدخلت الجارين 

في متاهة من األزمات.
وقد كانت أول محطة من التباعد، ترجمتها 
الزيارة التي قام بها خوسي ماريا أثنار إلى 
 ،2000 يناير   9 في  املحتلة  سبتة  مدينة 
التي  التصريحات  من  مجموعة  وأعطى 
مدينة  ))إن سبتة  بقوله:  املغاربة  استفزت 
إسبانية((، بينما عبر املغرب عن انزعاجه 
مفاوضات  بتأجيل  يقضي  بقرار  ذلك،  من 
الصيد البحري إلى دراسة البرملان املغربي 
االتحاد  مع  لاتفاقية  العريضة  للخطوط 
األجــواء  مع  تصادف  ما  وهــو  األوروبـــي، 
خوسي  لها  يحضر  كــان  التي  االنتخابية 
ماريا أثنار استعدادا الستحقاق 12 مارس 
في  مريحة  بأغلبية  الظفر  أجل  من   2000
اتفاق  انتزاع  في  فشله  أن  ذلــك  البرملان، 
بشأن الصيد البحري مع املغرب، يعد فشا 
سياسيا سيدفع ثمنه عبر خسارة أصوات 
وغاليسا  األنــدلــس  أقاليم  في  الصيادين 

وجزر الخالدات.
املغرب  تركيز  كــان  الــوقــت،  نفس  وفــي 
استعجالية  األكثر  االقتصادية  امللفات  على 
الــصــادرات  حصص  مثل  إلــيــه،  بالنسبة 
االتحاد  مع  الشراكة  واتفاقية  الفاحية، 

حيز  دخولها  ينتظر  كــان  التي  األوروبـــي 
جلب  ما  وهــو   ،2000 مــارس  في  التنفيذ 
على املغرب غضب الفاحني اإلسبان الذين 
الرباط  احــتــرام  عــدم  مــن  دائــمــا  يشتكون 
لحصة تسعني ألف طن املحددة، مما يضر 

بمصالحهم بالغ الضرر.
وهـــكـــذا دخــلــت املــمــلــكــتــان املــغــربــيــة 
رفض  بسبب  أزمــة،  أخطر  في  واإليبيرية، 
البحري،  الصيد  اتفاقية  توقيع  املــغــرب 
األمر الذي أدى فيما بعد مع تراكم املشاكل 
في  عسكرية  مواجهة  ــى  إل والــصــراعــات 

جزيرة ليلى سنة 2002. 

هدية المغرب للعاهل 
اإلسباني فيليبي 

السادس هي التوقيع على 
تجديد اتفاقية الصيد البحري 

سنة 2014

البحري  الصيد  اتفاقية  مشاكل  تنتهي 
بــني املــغــرب واالتــحــاد األوروبــــي.. فقد وقع 
الطرفان سنة 2007، على اتفاق كان مصحوبا 
االلتزامات  من  مجموعة  يحدد  ببروتوكول 
البواخر املسموح لها  بني الطرفني، منها عدد 
 119 لـ  يتيح  إذ  املغربية،  املياه  في  بالصيد 
اإلقليمية  املياه  في  الصيد  أوروبــيــة  باخرة 
للمغرب  أقــر  البروتوكول،  أن  كما  املغربية، 
أورو،  مليون   36.1 حــدود  في  ماليا  مقابا 
قطاع  لدعم  خصصت  أورو  مليون   13.5 منها 
الصيد البحري، وصل هذا االتفاق إلى نهايته 
اتفاق  إلى  التوصل  2011، وتم  فبراير   27 في 
نفسها،  السنة  من  فبراير  شهر  خال  جديد 
لتمديد سريان هذا البروتوكول لسنة إضافية 
بالشروط نفسها، واستمر العمل به إلى غاية 
دجنبر 2011، وانطاقا من هذا التاريخ، بدأت 
البرملان  إذ رفض  السطح،  املشاكل تطفو على 

البروتوكول،  على  املصادقة  ــي  األوروب

خوان كارلوس رفقة أثنار

اعتبرت شخصيات 
من المحيط الملكي 

وقتها، أن اللقاء 
األول بين الطرفين، 

كان حاسما في 
تحديد المسار الذي 

اتخذته العالقات 
الثنائية بين 

البلدين، فالخشونة 
واالستعجال من 

جانب خوسي ماريا 
أثنار والرؤية التي 
نظر إليها اإلسبان 

كنوع من الالمباالة 
من الجانب المغربي 

في حل قضية الصيد 
البحري، دفعت رئيس 

الحكومة اإلسبانية 
إلى التصلب في 

مواقفه، خصوصا وأن 
األحداث التي وقعت 

بعد ذلك، باعدت 
كثيرا في المواقف 
وأدخلت الجارين في 

متاهة من األزمات.
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وزارة  في  ممثلة  املغربية،  السلطات  وردت 
القرار،  هذا  على  البحري،  والصيد  الفالحة 
املياه  بمغادرة  األوروبــي  األسطول  بمطالبة 

املغربية.
وبطبيعة الحال، كانت إسبانيا األكثر تضررا 
من هذا القرار، إذ أن البواخر اإلسبانية تمثل 
حوالي 90 في املائة من العدد اإلجمالي للبواخر 
األوروبية التي يخول لها االتفاق الصيد باملياه 
االتحاد  على  تضغط  ظلت  لكنها  املغربية، 
األوروبي من أجل تجديد االتفاقية، كما طالبته، 
في انتظار التوصل إلى اتفاق، بتعويض أرباب 
املسؤولني  إلحاح  وأمــام  املتضررة،  البواخر 
اإلسبان، الستئناف املفاوضات فورا بشأن ملف 
العثماني،  الدين  سعد  كشف  البحري،  الصيد 
املرحلة،  تلك  خــالل  املغربي  الخارجية  وزيــر 
وهو  امللف،  هذا  في  لإلسبان  املغاربة  قاله  ما 
الستئناف  رافــض  غير  مبدئيا،  ))املغرب  أن 
االتحاد  مع  البحري  الصيد  بشأن  املفاوضات 
غير  من  أنــه  لإلسبان،  قلنا  لكننا  األوروبـــي، 
األوروبي  البرملان  ويأتي  نتفاوض  أن  املعقول 
املتوصل  االتفاقية  للتصويت ضد  النهاية  في 
باملفاوضات  يقوموا  بــأن  وطالبناهم  إليها، 
داخل االتحاد األوروبي، ويعملوا على تصفية 
نتفاوض  ألننا  الداخلية،  األوروبية  خالفاتهم 
داخل  دولــة  مع  وليس  ــي  األوروب االتحاد  مع 
الترويج  أن  على  عــالوة  ــي،  األوروبـ االتحاد 
الصيد  اتفاقية  تجديد  بروتوكول  رفض  بأن 
بسبب  كــان   ،2011 عــام  أواخــر  في  البحري 
وجود  فرغم  صحيح،  غير  أمر  هو  الصحراء 
النقطة،  هذه  يدافعون عن  أوروبيني  برملانيني 
إسقاط  بإمكانهم  ليس  وحــدهــم  ــؤالء  ه لكن 
داخل  أخــرى  دول  هناك  كانت  بل  االتفاقية، 
االتحاد األوروبي ال تستفيد من اتفاقية الصيد 
خالفات  وهي  االتحاد،  يمولها  التي  البحري 
داخلية، مثلما أن هناك أطرافا أخرى تحس أن 
مصالحها تتضرر من هذه االتفاقية وتلجأ إلى 
إثارة قضايا البيئة، بمعنى أن التصويت ضد 
البروتوكول لم يكن بسبب الصحراء وحدها(( 

)املصدر: كتاب »الجوار الحذر«(.
بعد ذلك، طالب املغرب املفوضية األوروبية، 
األوروبي،  البرملان  مع  للتواصل  قنوات  بفتح 
وأطلق  إسبانيا،  التقطتها  التي  اإلشارة  وهي 
والتغذية  الفالحة  وزير  كنيتي،  أرياس  ميغيل 
البرملانيني،  من  عدد  ومعه  اإلسباني  والبيئة 
ــاد األوروبـــــي،  ــحـ ــة االتـ ــ ــل أروقـ ــ حــمــلــة داخ
بالصيد  املهتمة  املهنية  الجمعيات  وبمساعدة 
البحري، من أجل التواصل مع باقي البرملانيني 
األوروبيني داخل أروقة االتحاد األوروبي، حتى 
اإلسبانية  البواخر  وتعود  االتفاق  تمرير  يتم 
واصل  مثلما  املغربية،  املياه  في  الصيد  إلى 
االتحاد األوروبي التفاوض مع املغرب من أجل 
التوصل إلى صيغة توافقية حول اتفاق جديد، 
دون  جـــوالت  املــفــاوضــات خمس  واســتــمــرت 
كل جلسة  أرضية مشتركة، وفي  إلى  التوصل 
الصعوبات  بعض  تذليل  يتم  كان  مفاوضات، 
بسبب تشدد االتحاد في ملفات تمس السيادة 
املغربية، وتحديدا ملف الصحراء، حيث لم يقبل 
إلى حقوق  إشارة  االتفاقية  بأن تشمل  املغرب 
األمور  وظلت  الصحراء،  منطقة  في  اإلنسان 
السادسة،  الجولة  إلى حني  الشاكلة  على هذه 
إلى  التوصل خاللها  وتم  بالرباط  عقدت  التي 
اتفاق وقعه من الجانب املغربي، عزيز أخنوش، 
الجانب  ومن  البحري،  والصيد  الفالحة  وزير 
األوروبي، ماريا دامانكي، املفوضة األوربية في 
2013، وجاء  24 يوليوز  البحري، يوم  الصيد 
ذلك بعد الزيارة التي قام بها العاهل اإلسباني 
بعدد مهم  املغرب، مرفوقا  إلى  كارلوس  خوان 
من الوزراء اإلسبان للدفع بالتعاون االقتصادي 
إلى  املغرب  تلك هدية من  البلدين، وكانت  بني 

إسبانيا وإشارة ودية تجاه امللك اإلسباني.
للصيد،  مجاالت  خمس  البروتوكول  شمل 
البروتوكول  مــع  مقارنة  بالتراجع  وسمت 
املغربية  السواحل  يفتح  كان  الــذي  السابق، 
أمام 137 باخرة بينما ال يسمح االتفاق الجديد 
السنوية  املالية  القيمة  وحــددت   ،126 بـ  إال 
أورو،  مليون   40 بـ  املجمل،  في  للبروتوكول 
سيتم تخصيص 14 مليون منها ملواصلة تنفيذ 

من  املغرب  تمكني  ألجل  »أليوتيس«،  مخطط 
تنمية  إحــداث  ومراعاة  الصيد،  قطاع  تطوير 
والصيد  الفالحة  وزيـــر  ــدى  وأبـ مستديمة، 
البحري املغربي، ترحيبه ببلوغ مرحلة التفاهم 
مباحثات،  طــول  بعد  ــي،  األوروبـ الجانب  مع 
الضوء  ينتظر  الذي  البروتوكول  ))إن  وقال: 
حلقة  يشكل  األوروبـــي،  البرملان  من  األخضر 
من حلقات التعاون املثمر بني املغرب واالتحاد 

األوروبي((.
صادق البرملان األوروبي باإليجاب، في جلسة 
عامة، يوم 10 دجنبر 2013، بستراسبورغ، على 
البحري  الصيد  التفاقية  الجديد  البروتوكول 
منذ  واملجمد  ــي  األوروب واالتحاد  املغرب  بني 
املغرب  بني  خالفات  بسبب  عامني  من  أكثر 
واالتحاد حول وضعية املياه اإلقليمية املواجهة 
انتصارا  االتفاق  املغرب  واعتبر  للصحراء، 
البوليساريو  جبهة  ألنصار  وهزيمة  له  كبيرا 
املدعومة من الجزائر وخصومه الذين حاولوا 
استثناء املياه املقابلة للصحراء من االتفاقية، 
التنصيص،  على  األوروبـــيـــني  حــرص  رغــم 
عائدات  من  جزء  تخصيص  على  باالتفاقية، 
الصيد لهذه املناطق وربطها بحقوق اإلنسان، 
أعضاء  من   310 أصوات  على  االتفاق  وحصل 
البرملان األوروبي ورفضه 204 برملانيا وامتنع 
عن التصويت 49، لينهي بذلك أشواطا صعبة 
من املفاوضات دامت سنتني على ست جوالت 

من النقاش.
اتفاقية  بروتوكول  على  التصويت  ورغــم 
األوروبــي،  البرملان  طرف  من  البحري  الصيد 
االتفاقية  املغربي على  البرملان  أن مصادقة  إال 
عــرفــت تــأخــرا لــعــدة أشــهــر، وكــانــت ألسباب 
يديه  الورقة من  بهذه  يرمي  ال  سياسية، حتى 
شؤون  باسم  املتحدثة  دفــع  ما  وهــو  نهائيا، 
األوروبي،  االتحاد  في  البحري  والنقل  الصيد 
هيلني بانر، للتصريح بأنه ))مع وقف الدخول 
إلى مناطق الصيد منذ سنة 2011، حان الوقت 

االتفاق((،  على  باملصادقة  كذلك  املغرب  ليقوم 
املغرب  استكمال  ــى  إل ))نتطلع  وأضــافــت: 

لعملية املصادقة بالسرعة املمكنة((.
وعشية زيارة امللك اإلسباني الجديد فيليبي 
يوليوز   14 يــوم  للمغرب  وعقيلته  الــســادس 
اتفاقية  السادس على  امللك محمد  2014، وقع 
ويعلن  التنفيذ  حيز  لتدخل  البحري،  الصيد 
بمناسبة  اإلسباني  للعاهل  هدية  كونها  عن 
من  بلد  ــأول  ك للمغرب  بها  يقوم  زيــارة  أول 
خارج املنظومة األوروبية، ولم تستطع السفن 
اإلسبانية العودة إلى الصيد إال يوم 15 شتنبر 
أن  وبدا  اللغط،  من  الكثير  ثار  بعدما   ،2014
على  للضغط  الــورقــة  هــذه  يستعمل  املــغــرب 

االتحاد األوروبي وإسبانيا في ملفات أخرى.

هل يخرج المغرب بمكاسب 
جديدة من هذه األزمة ؟ 

لم تهدأ األمور إال ملدة سنة حتى بدأ نزاع 
البوليساريو  جبهة  لجأت  عندما  جــديــد، 
طريق  عن  االتفاقية  تعطيل  محاوالت  إلــى 
رد  وقتها  األوروبــيــة،  املحكمة  إلــى  اللجوء 
املغرب عليه في فبراير 2016، بإعالن تعليق 
إرجــاء  إلــى  أدى  مما  االتــحــاد،  مع  عالقاته 
تباطؤ  وإلى  التقنية  االجتماعات  من  عديد 
وتيرة املفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر 
الشامل، وفي 16 يوليوز 2018، اعتمد مجلس 
وزراء الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي، 
تعديالت على البروتوكوالت املتعلقة باملنتجات 
الزراعية وامللحقة باتفاق الشراكة بني االتحاد 
إلى  التعديالت  هدفت  وقد  واملغرب،  األوروبي 

ليشمل  االتــفــاق  هــذا  تطبيق  نطاق  توسيع 
الصحراء املغربية، بعد ذلك بأربعة أيام، سيعاد 

التوقيع على االتفاقية بني الطرفني.
في  االتفاق  نفسه، وبموجب هذا  الوقت  في 
األوروبية  للسفن  أتيح  البحري،  الصيد  مجال 
باملغرب،  البحري  الصيد  منطقة  في  الصيد 
األول،  العام  في  ذلك:  مقابل  الرباط  وتحصلت 
دوالر(،  مليون   53.9( أورو  مليون   48.1 على 
ثم 50.4 مليون أورو )56.5 مليون دوالر(، في 
العام الثاني، و55.1 مليون أورو )61.76 مليون 

دوالر( في العامني الثالث والرابع.
وبذلك هدأت األوضاع بخصوص هذا امللف 
حكمت  عندما  جديد  فصل  ليبدأ  اليوم،  إلــى 
ببطالن  مؤخرا،  ابتدائيا،  األوروبية  املحكمة 
املجال،  بهذا  العارفون  الحظ  وقد   االتفاقية، 
خالف  األوروبية  للمحكمة  الجديد  القرار  أن 
سنة  ــيــة  األوروب العدل  محكمة  به  قضت  ما 
2018، حني رفضت طعن البوليساريو، لكونها 
هذا  شأن  ومن  القانونية،  الصفة  تفتقد  جهة 
القرار الجديد أن يناور به سياسيا من جانب 
الدولي  األمن  مجلس  مناقشات  قبل  الخصوم 

مللف الصحراء أواخر شهر أكتوبر الجاري.
أن  املــؤكــد  مــن  أكــتــوبــر،  شهر  انتهاء  قبل 
وعلى  تشكلت،  قد  املغربية  الحكومة  تكون 
رأسها عزيز أخنوش، الذي شغل منصب وزير 
 ،2007 سنة  منذ  البحري  والصيد  الفالحة 
هذا  طبعت  التي  ــات  األزمـ مختلف  وعــاصــر 
امللف، وأصبح عارفا به ومطلعا على خباياه، 
مقاربة  هناك  تكون  أن  املمكن  من  أنه  وال شك 
جديدة في هذا املوضوع، ومن الجانب اآلخر، 
الحكم  هذا  من  األول  املتضرر  إسبانيا،  هناك 
مع  عالقاتها  ترميم  إلى  والساعية  االبتدائي، 
املغرب، وال شك أنها ستدافع عن املغرب أكثر 
من املغرب نفسه.. فهل سينتهي هذا املسلسل، 
استفزاز  في  األوروبـــي  االتحاد  سيستمر  أم 
املغرب؟ وهل يلجأ املغرب إلى استئناف الحكم، 

أم ستكون له مقاربة جديدة ؟

صادق البرلمان األوروبي باإليجاب، في جلسة عامة، يوم 10 دجنبر 2013، بستراسبورغ، على البروتوكول 
الجديد التفاقية الصيد البحري بين المغرب واالتحاد األوروبي والمجمد منذ أكثر من عامين بسبب خالفات 

بين المغرب واالتحاد حول وضعية المياه اإلقليمية المواجهة للصحراء، واعتبر المغرب االتفاق انتصارا 
كبيرا له وهزيمة ألنصار جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر وخصومه الذين حاولوا استثناء المياه 

المقابلة للصحراء من االتفاقية، رغم حرص األوروبيين على التنصيص، باالتفاقية، على تخصيص جزء من 
عائدات الصيد لهذه المناطق وربطها بحقوق اإلنسان، وحصل االتفاق على أصوات 310 من أعضاء البرلمان 
األوروبي ورفضه 204 برلمانيا وامتنع عن التصويت 49، لينهي بذلك أشواطا صعبة من المفاوضات دامت 

سنتين على ست جوالت من النقاش.
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احترفها  التي  املوصوفة  السرقات  ظاهرة  مرة  ما  غير  تناولنا 
عمليات  على  محطة  من  أكثر  في  ووقفنا  الجزائري،  العسكري  النظام 
وتسويق  ورق،  من  وأبطال  أساطير  وصناعة  تاريخية  حقائق  تزوير 
من  املحلي  الجماعي  املخيال  تغذي  علها  صحتها  في  مشكوك  ألرقــام 
جهة، وتكون مظلة شرعية للجنراالت للحكم ولو بالحديد والنار وخارج 

اآلليات الديمقراطية املعترف بها من جهة ثانية.
»هل كانت هناك  لكن أن يتساءل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: 
السؤال«،  هو  »هذا  أن  مضيفا  الفرنسي؟«،  االستعمار  قبل  جزائرية  أمة 
فإنه كالم يلزمنا التوقف عنده كثيرا، سواء من حيث توقيته أو من حيث 
انتقاء مصطلحاته وقوتها، ألن ماكرون ليس بالرجل العادي، فهو رئيس 
دولة لها وزنها التاريخي واالقتصادي، وفاعل كبير في املعادالت الدولية، 
كما أن الرئيس ماكرون نفسه يعلم جيدا أن كالمه له أثر تاريخي وقانوني 

وله ما بعده من كلفة سياسية. 
لكن استرساله في الحديث عن النظام الجزائري بتلك الطريقة، ُيخرجه من 
تفكير  من  نابعا  الجزائري  النظام  عن  حديثه  ويجعل  اللسان  زالت  احتماالت 
واملفكرين  املؤرخني  إلى  املوجه  السؤال  جعل  الذي  األمر  قوية،  وقناعة  عميق 
والجغرافيني والشباب، مستفزا لجنراالت الجزائر ووضعهم أمام مرآة الحقيقة.
مــزدوج  عشريني  لشباب  استقباله  أثناء  ماكرون  كــالم  عند  فالتوقف 
الجنسية ومن أصل جزائري، واملنشور في صحيفة »لوموند« الفرنسية، له 
ما يبرره، ألنه تضمن مصطلحات قوية ذات حموالت دينية وفكرية وتاريخية. 
فقد استعمل الرئيس الفرنسي مصطلح »األمة« بدل مصطلح »الدولة«، وإذا 
فهل   ،1962 االستقالل سنة  بعد  فقط  أنشأت  قد  الجزائرية  الدولة  أن  علمنا 
املكونة  العناصر  لديهم  تتوفر  تكن  لم  املنطقة  تلك  أن سكان  ماكرون  يقصد 
لألمة عند االستعمار الفرنسي سنة 1830، أم لم تكن لهم األفكار واملرجعيات 
تعدد  مياه  في  بالحجر  يرمى  أن  أراد  وهل  األمــة؟  تكوين  في  تساعد  التي 
القبائل والشعوب بتلك املنطقة بني سكان الشمال األمازيغ والطوارق الرحل 

في الصحراء والقبائل العربية األخرى خالل االحتالل الفرنسي؟  
الجزائرية  األمة  تواجد  ماكرون حول  الرئيس  فإن كالم  الحقيقة،  في 
مراجعة  إلى  يدفعنا   ،1830 سنة  الفرنسي  االستعمار  قبل  عدمها  من 
من  لكل  و»األمــة«  »الدولة«  بمصطلحي  الخاصة  التعريفات  من  العديد 

رينان وهيردر وغيلنر وهوبسباوم، وغيرهم.
في  الجزائر  جنراالت  يبثها  حقيقة  ماكرون  الرئيس  كالم  المس  كما 
التاريخية  املراحل  من  العديد  على  قفزوا  إذ  الجديد،  دستورهم  ديباجة 
واختزلوا تاريخ الجزائر في العهد النوميدي إلى الفتح اإلسالمي ثم إلى 
فقط  باالستعمار  يْعنون  كانوا  فهل  االستعمار،  حول  التحريرية  الحروب 
االستعمار الفرنسي، أم أيضا فترات اإلمبراطورية العثمانية وفترات بسط 
وهل  الشرقية؟  الجارة  في  شاسعة  مناطق  على  حكمهم  املغرب  سالطني 
جنراالت  مقاسات  على  وتفصيلها  التاريخية  الحقائق  تزوير  من  الهدف 

الجزائر، هو رهن مستقبل الجزائر بمصير »الحرس القديم«؟
لقد كانت مدفعية ماكرون موجهة أساسا للنظام العسكري الجزائري، ودون 
قراراته  ليس سيد  أنه  ماكرون،  كالم  من خالل  يبدو  كما  ظهر  الذي  الرئيس 
العسكري  بالسياسي  الجزائري  النظام  وصف  لذلك  أمــره،  على  ومغلوب 
وجمعها في مؤسسة واحدة وليس مؤسستني مختلفتني، بل النظام العسكري 
هو من يقود البالد من داخل ثكنات عسكرية ببدالت عصرية وربطات العنق، 

وليس من داخل املؤسسات الديمقراطية كمقرات البرملان والحكومة.
أكثر من هذا، سُيضيف ماكرون أن هذا النظام »العسكري« بني على 
»الريع املرتبط بالذاكرة«، وهو بهذا يعري على حقيقة عيش جنراالت 
الجزائر على أنقاض جثث املقاومني األحرار واملحافظة على امتيازات 

السلطة باسم شرعية مقاومة االحتالل. 
الشخصية  طموحاتهم  ُترضي  أساطير  وخلق  أحــداث  نسج  فعمليات 
الذي  الدستور  باسم  الشعب  رقاب  على  السلطة  في  الخلود  لهم  وتضمن 
مدينا  الشعب  وتجعل  الجزائر،  في  العسكر  وتقدس  تمجد  فقرات  تضمن 
للعسكر إلى أجل غير مسمى، فهذا يدخل في نطاق ريع الذاكرة التاريخية.
كما يتجلى ريع الذاكرة التاريخية أيضا، في عدم رغبة جنراالت الجزائر 
في الخروج من أساطيرهم وتخيالتهم واملشاركة الفعلية والعلمية في إطار 
الفرنسي  التي جاءت كإحدى توصيات املؤرخ  الذاكرة والحقيقة«،  »لجنة 
االستعمار  »ذاكرة  تقريره  في  ستورا،  بنجامني  الجزائرية،  األصول  ذي 
وهو   ،2021 يناير  في  ماكرون  للرئيس  قدمه  الذي  الجزائرية«،  والحرب 
باملناسبة التقرير الذي رفضته الجزائر وبعض مؤرخي الثكنات العسكرية 
الفرنسي،  اليميني  التوجه  مع  يتماهى  بأنه  تارة  التقرير  وصفوا  الذين 

وتارة أخرى، بأنه يخدم أجندات انتخابية.
للنظام  قويا  تحديا  يحمل  مــاكــرون  الرئيس  كــالم  أن  نعتقد  لكننا 
العسكري الجزائري املنهك بفعل الحراك الشعبي منذ فبراير 2019، وأن 
الفرنسي/الجزائري،  األرشيف  على  حتما  اطالعه  بعد  جاء  التحدي  هذا 
وأيضا ما جاء به تقرير املؤرخ ستورا، ومما زاد من قوة حديث ماكرون، 
الشعوب  بـ»مصالحة  وصف  لقاء  في  اإلليزيه  قصر  داخل  من  قوله  هو 
ينحدر  الجنسية  مزدوج  فرنسي  وأمام شباب عشريني  الذاكرة«،  وجرح 

من أفراد الجيش الشعبي و»الحركي« و»األقدام السوداء«.
كل هذه الرسائل التاريخية والسياسية القوية، أراد من خاللها ماكرون تعرية 
الجزائرية،   – الفرنسية  املشتركة  الذاكرة  ريع  عن  والكشف  الجزائري  النظام 
واملفعم بجرعات الكراهية التي دسها الجنراالت في تاريخ الجزائر.. فهل هي 
التاريخية  الحقيقة  زاوية  من  الذاكرة  تاريخ  قراءة  إعادة  إلى  الشباب  دعوة 
لقاء  في  الحاضر  الشباب  وال  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  ال  وأنه  خاصة  فقط، 
اإلليزيه قد عاش تلك الفترة، أي 1954 ـ 1962، وهو ما يميل إلى الدعوة لكتابة 
جديدة لفترة تميزت بتدافع فكري أو إيديولوجي كبير بني معسكر ليبرالي أو 
اشتراكي وأدبيات القومية العربية، وطموحات شخصية لبعض قادة املقاومة، 
مما أفرغ العديد من السرديات التاريخية من املوضوعية، وغيب عنها الحقيقة 

التاريخية الصرفة.
أن  يجب  ال  الجزائرية،  التاريخية  للذاكرة  الجديدة  فالكتابة  لذلك، 
كل  أيضا  تشمل  أن  عليها  بل  غيرهم،  دون  الجنراالت  بها  يستفرد 
كانت  سواء  املختلفة،  النظر  وجهات  لتتضمن  املرحلة  تلك  مكونات 

للجيش الشعبي أو »الجيش الحركي« أو »األقدام السوداء«. 
لقد أصاب كالم الرئيس ماكرون النظام العسكري الجزائري في مقتل، وكل 
تعودت  فعل  رد  للتشاور، وهو  بباريس،  استدعاء سفيرهم  به هو  قاموا  ما 
عليه الدبلوماسية الجزائرية مع فرنسا، مثلما فعلت عندما بثت قناة فرنسية 
برنامجا عن الحراك الشعبي الجزائري، كما رفع ماكرون سقف التحدي عاليا، 
بإعالنه نية التضييق على أشخاص ضمن النظام الحاكم بخصوص طلبات 
التأشيرات إلى فرنسا، وهذا يعني التوفر على لوائح أسماء أشخاص غير 
مرغوب فيهم في فرنسا، فكيف سيرد النظام الجزائري على الدولة الفرنسية 

بعيدا عن جعجعة إجراءات سحب السفير وإرجاع السفير ؟

بين ماكرون 
وجنراالت الجزائر

قرار  األسبوع  حدث  يكن  لم 
اتفاقيتي  حــول  األوروبــيــة  املحكمة 
الفالحي  والتبادل  البحري  الصيد 
املــبــرمــتــني بــني املــغــرب واالتــحــاد 
األوروبي، والذي ستتم مراجعته في 
املرحلة االستئنافية، والذي ال أثر له 
بموجب نص القرار نفسه، أضف إلى 
املغرب  تم تجاوزه من طرف  أنه  ذلك 
البالغ  خالل  من  األوروبــي  واالتحاد 
أكد  والــذي  بينهما،  املوقع  املشترك 
سياق  جيدا  يعيان  الطرفني  أن  على 
بل  السياسي..  الــقــرار  هــذا  ــدار  إص
الرئيس  تــصــريــحــات  ــحــدث  ال كـــان 
أطلقها  الــتــي  مــاكــرون،  الــفــرنــســي 

وشابة  18 شابا  لـ  اإلليزيه  بقصر  استقباله  أثناء 
التوصيات  تنفيذ  إطار  في  »الحركيني«،  أبناء  من 
»ذاكرة  حول  بنجامني ستورا  تقرير  عن  الصادرة 
تقديمه  تم  الذي  الجزائرية«،  والحرب  االستعمار 
ما  بمناسبة   ،2021 يناير  في  الفرنسي  للرئيس 
الفرنسية-  الــذاكــرة  بـ»مصالحة  تسميته  تمت 
به  أدلــى  الــذي  التصريح  كــان  وقــد  الجزائرية«، 
ماكرون في هذا السياق، وفي سياق النقاش الذي 
تاريخ  في  سابقة  الشباب،  هؤالء  وبني  بينه  دار 
صدر  ألنــه  ليس  الجزائرية،  الفرنسية  العالقة 
وغير  القوي  ملضمونه  بل  الفرنسي،  الرئيس  عن 

املسبوق.
مهمة  سياسية  قضايا  طرح  الفرنسي  الرئيس 
تعكس الحالة التي تعيشها الجزائر في ظل نظام 
الرئيس  وجعلت  لديه،  رهينة  إلى  الجميع  حول 
تبون عالقا في هذا النظام الجزائري الذي أضعفه 

الحراك، حسب تعبيره 
النظام  تشريح  فيه  تــم  تصريح  أمـــام  إنــنــا 
التاريخ  كل خبايا  تعرف  فرنسية  بعني  الجزائري 
الجزائري، الذي، حسب ماكرون، حان وقت إعادة 
كتابته، وهو ما جعله يتساءل: هل كانت هناك أمة 

جزائرية قبل االستعمار الفرنسي؟
هذا السؤال لم يكن اعتباطيا، ألنه يعرف جيدا 
ذات هوية واضحة،  أمة  يوما  تكن  لم  الجزائر  أن 
االستعمار  تحت  عاشت  التي  ــدول  ال أكثر  فهي 
تاله  عثمانيا،  تواجدا  عاشت  األجنبي،  والتغلغل 
جعل  مما  ــرن،  ق من  ألكثر  الفرنسي  االستعمار 
مفهوم األمة ببعديها التاريخي والهوياتي مفتقدا 

لدى الدولة الجزائرية.
وضعية  عن  يتحدث  وهو  ماكرون 
تبون، باعتباره رئيسا عالقا في جبة 
العسكر الجزائري، إنما يصف الحالة 
أصبحت  حيث  القائمة،  السياسية 
رئاسة  فيها  بما  املؤسسات،  جميع 
الدولة، رهينة لدى الجيش الجزائري، 
وخاصة الجنرال شنقريحة، الذي بات 
السياسي  القرار  في  األول  املتحكم 
مجرد  ــى  إل تــبــون  وحـــول  بالجزائر 
عليه  للتغطية  صوري  ورئيس  دمية، 
للجزائر،  الحقيقي  الحاكم  باعتباره 
السلطة وصانع  في  الفعلي  واملتحكم 

القرار السياسي هناك.
لقد بات الوضع في الجزائر اليوم يثير حفيظة 
حول  حقيقية  أسئلة  ويطرح  الــدولــي،  املجتمع 
مستقبل هذا النظام، ومستقبل الجزائر ككل مادام 
الرئيس  عسكرها أصبح هو املسيطر، إلى حد أن 
الحركة  قادر على  نفسه صار عالقا وسطه، ال هو 
وال هو قادر على اتخاذ موقف سياسي بمعزل عن 
املتحكم  هو  بات  الــذي  العسكر،  ووصاية  تحكم 

الفعلي في السلطة السياسية.
والتنبيه  انتقادها  تم  طاملا  حالة  أمــام  إننا 
الجزائري،  الشعب  على  لخطورتها  نظرا  إليها، 
أجل  من  أكثر من ثالث سنوات  منذ  يناضل  الذي 
بفعل  والــذي  السياسي،  مصيره  وتقرير  حريته 
حراكه الطويل، أصبح هذا النظام عاجزا، مشلوال 
ومنهكا، ليس له سوى محاولة التغطية عن عجزه 
دفع  ومحاولة  الجيران  مع  األزمــات  بافتعال  هذا 
انتهى  الذي  السلمي،  انتقالها  إجهاض  إلى  ليبيا 
بإقرار انتخابات نزيهة، مستقلة، ستسمح بإعادة 

بناء املؤسسات الليبية على أسس جديدة 
اليوم  لكنه  بالجديد،  ليس  مــاكــرون  قاله  ما 
في  أعاد  الذي  الفرنسي،  الرئيس  لسان  على  جاء 
التي  الجزائر  تاريخ  كتابة  مسألة  ذاته  التصريح 
لم تكن يوما أمة، ومسألة كتابة التاريخ هي إشارة 
قوية ملا يحمله األرشيف الفرنسي من وثائق تثبت 
العسكر  كتابته من طرف  الذي تمت  التاريخ  زيف 
كتابته،  العسكر  حاول  ما  وأن  خاصة  الجزائري، 
هو مجرد محاولة زائفة لتشكيل الوعي الجزائري 
ملا بعد استقالل الدولة، وهو وعي مرتبط بتاريخ 
كتبه الجنراالت خدمة لبطوالت غير حقيقية، وهو 

إشارة  قدم  الذي  ملاكرون،  ذاته  التصريح  أكده  ما 
واضحة إلى أن ما يتم تسويقه اليوم من معطيات، 
إيديولوجية  بمرجعية  ُيقدم  »تاريخية«،  جزائرية 
لشيطنة  بنبلة  على  االنــقــالب  بمرحلة  مرتبطة 
الرسمي  الجزائري  التاريخ  يطال  أن  دون  فرنسا 

أي حديث عن فترة التواجد العثماني فيها!
بسياق  ربطها  يمكن  ال  مــاكــرون،  تصريحات 
أساسا  مرتبطة  هي  بل  الفرنسية،  االنتخابات 
املريض  السياسي  للوضع  فرنسي  بتشخيص 
االنفجار  من  قريبا  اليوم  بــات  الــذي  بالجزائر، 
الجزائري،  الحراك  بفعل  والسياسي  االجتماعي 
املؤسسات  جــل  على  العسكر  هيمنة  وبسبب 
عالقا  أصبح  الذي  الرئيس  فيها  بما  الجزائرية، 
ففي  أمــامــه،  عاجزا  يكن  لم  إن  النظام،  هــذا  في 
إال  يظهر  أن  يمكن  ال  الرسمية،  تبون  أنشطة  كل 
رسالة  في  الصور  التقاط  في  يزاحمه  وشنقريحة 
الفعلي  الحاكم  هو  بأنه  والــخــارج  الــداخــل  إلــى 

للجزائر.
دول  على  حقيقي،  نقاش  طــرح  أعــاد  ماكرون 
املنطقة  مستقبل  نقاش  تفتحه،  أن  إفريقيا  شمال 
في ظل نظام سياسي عسكري، مستبد، عالة على 
وطبيعة  للجنراالت،  فيه  الكلمة  أصبحت  املنطقة، 
وراء  األسباب  نفسر  تجعلنا  ما  هي  النظام  هذا 
مع  الجزائر  تمتلكها  التي  الحدود  كل  اشتعال 
األسباب  تفسر  مــا  وهــي  لها،  املــجــاورة  الـــدول 
كل  في  يصعد  النظام  هذا  تجعل  التي  الحقيقية 

مرة مواقفه ضد املغرب.
من  منخور  نظام  ــام  أم أننا  الــقــول،  خالصة 
االنفجار  عوامل  كل  طياته  في  يحمل  الــداخــل، 
الجزائري،  الشعب  تهدد  باتت  التي  الداخلي، 
ــارة إلـــى ردود  ــ ــدد املــنــطــقــة، وتــكــفــي اإلشـ ــه وت
»ربيع  كتاب  صدور  خلفها  التي  الكبيرة،  الفعل 
هذه  مع  تزامنا  فرنسا  في  الجزائر«  في  اإلرهاب 
يفضح  حيث  ماكرون،  عن  الصادرة  التصريحات 
الــجــزائــر،  فــي  اإلرهـــاب  صناعة  كيفية  الــكــتــاب 
وشنقريحة  مدين  توفيق  الجنرال  ومسؤولية 
وخالد نزار، عن كل الجرائم التي حدثت بالجزائر 
إنه  »عشرية سوداء« جديدة..  لتعيش  البلد  ودفع 
وجه آخر من التاريخ الجزائري الذي تمت كتابته 
في  ماكرون  إليه  أشار  وقد  الكتاب،  هذا  وتضمنه 
الجزائري  التاريخ  حول  ســؤال  بطرح  تصريحه 

الذي كتبه الجنراالت.

الرئيس العالق في نظام شنقريحة

نافذة للرأي

د. عبد هللا بوصوف

البعمري نوفل 

الرؤساء  من  عــدد  إقالة  في  عديدة  دول  في  البرملان  نجح 
واختالس  الفساد  تهم  بسبب  مناصبهم  من  الكبار  واملسؤولني 
استقاالتهم  تقديم  إلى  آخــرون  اضطر  حني  في  عمومية،  أمــوال 
الشخصيات  بعض  قــررت  كما  محاكمتهم،  من  خوفا  طواعية 
السياسية االنسحاب من املعارك االنتخابية ملجرد شبهة تناولتها 
لرئاسة  مرشحا  كان  الــذي  فيون،  فرانسوا  فعل  كما  الصحافة 
الجمهورية في فرنسا ضد نيكوال  ساركوزي، فأعلن عن انسحابه 
والتي  مجرد شبهة ضده  الصحافة  إثارة  بسبب  االنتخابات  من 
االستحقاقات  في  املشاركة  عن  فتراجع  الوحل  من  بسيل  أغرقته 
الــوزراء  رئيس  أن  كما  كرامته،  حفظ  أجل  من  وذلك  الرئاسية، 
ميتران،  فرانسوا  الرئيس  عهد  في  بيرجوفوي  بيير   ، الفرنسي 
أن  مالية، وبعد  تورطه في فضيحة  الكشف عن  تم  بعدما  انتحر 
ستان،  دي  جيسكار  األسبق  الفرنسي  الرئيس  فضيحة  انفجرت 
إفريقيا  إمبراطور  من  ثمينة  جواهر  على  بحصوله  واملتعلقة 

الوسطى بوكاسا، فانسحب نهائيا من الحياة السياسية، كما أن وزير اإلسكان 
بوالن في حكومة  جيسكار، انتحر بسبب فضيحة تسجيل أراضي عقارية في 
بعد  ماتسوكا،  توشيكاتسو  الزراعة  وزير  انتحر  اليابان،  وفي  زوجته،  اسم 
قد تعرض  برملانية، وكان  لجنة  أمام  قبل مواجهته استجوابا  أن شنق نفسه 
بمشاريع  خاصة  بمناقصات  التالعب  في  تورطه  فضائح  بسبب  النتقادات 
لألشغال العامة، وفي سنة 1974، اضطر الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون، 
على  التستر  تهمة  إليه  توجه  أن  من  خوفا  منصبه،  من  استقالته  تقديم  إلى 
»واترغيت«  فضيحة  في  الجمهوري  حزبه  ألعضاء  قانونية  غير  نشاطات 
تحت وطأة تهديد الكونغريس، كما تعرض الرئيس األمريكي املشهور، هاري 
الرئاسة  انتخابات  في  خاصة  عهدته،  خالل  االنتقادات  من  للعديد  ترومان، 
إدارتــه  داخــل  الشيوعية  شبكات  سقوط   وفضيحة   ،1948 سنة  األمريكية 
شعبيته  تدني  في  أثرت  جوهرية  قضية  كانت  والتي  للفساد  بوادر  وظهور 
الحملة  على  الفضائح  هذه  أثرت  كما  ثالثة،  لفترة  لالنتخابات  دخوله  وعدم 
في  أديالي ستيفنسون،  وخليفته   الديمقراطي  للمرشح  الرئاسية  االنتخابية 
إيزنهاور، وفي سنة  دوايت  املرشح   أمام  إلى خسارته  أدى  مما   ،1952 سنة 
اتهامه  بعد  كاتشاف، من منصبه  اإلسرائيلي موشي  الرئيس  2007، استقال 
الرئيس  2000، استقال  بالتورط في فضيحة اعتداء جنسي، وكذلك في سنة 

اإلسرائيلي عيزرا وايزمان، من منصبه بعد فضيحة تهرب ضريبي وفساد.
نجح البرملان في دول عديدة في إقالة عدد من الرؤساء واملسؤولني الكبار 
من مناصبهم، وأجبر آخرون على تقديم استقاالتهم طوعا خشية بدء إجراءات 
اسم  آخر  هاي،  غون  بارك  الجنوبية  كوريا  رئيسة  وكانت  واإلقالة،  التحقيق 
وفي   ،2017 مــارس   10 في  الدستورية  املحكمة  من  بتأييد  البرملان  أسقطه 

الرئيس لوسيو غوتيريز،  2005، وجهت تهم إلى  اإلكوادور عام 
التهمة أصدر  العليا، وبسبب هذه  املحكمة  في  له  أقرباء  بتعيني 
 ،2016 سنة  وفي  الرئاسة،  منصب  من  بإقالته  قــرارا  البرملان 
الرئيسة  إقالة  البرازيلي  البرملان  أعضاء  ثلثي  من  أكثر  استطاع 
إثر  على  العامة  بالحسابات  التالعب  بتهمة  روسيف،  ديلما 
البرملان  قام  فنزويال،  وفي  كبيرا،  جدال  أثــارت  طويلة  إجــراءات 
باختالس  املتهم  بيريز،  أندريس  كارلوس  الرئيس  مهام  بتعليق 
أموال واإلثراء غير املشروع، وفي اإلكوادور، تمت إقالة الرئيس 
عبد هلل بوكرم من منصبه، بسبب اختالس أموال عمومية، وفي 
 21 يوم  منصبه  من  فوجيموري  ألبرتو  الرئيس  أقيل  البيرو، 
نونبر 2000، بتهمة الفساد، وفي أندونيسيا، وجهت تهمة سنة 
وارتكاب  األهلية  بعدم  وحيد،  الرحمان  عبد  الرئيس  إلى   2001
باكساس،  روالنداس  الرئيس  أقيل  ليتوانيا،  وفي  فساد،  جرائم 
2004، بسبب انتهاك خطير للدستور ومخالفة  من منصبه سنة 
القسم الدستوري ومنح الجنسية الليتوانية لرجل أعمال من أصل روسي كان 

قد دعمه ماليا  في االنتخابات الرئاسية.
هؤالء املسؤولون استقالوا من مناصبهم أو انتحروا، ألن عزة النفس هي 
أن تسمو وتبتعد عن كل ما يقلل من قيمتك، وعزة النفس هي الشيء الوحيد 
الذي إن خسره اإلنسان لن يقوى بعدها على تحدي أي شيء، فيجب على كل 
النفس والقوة في  بعزة  املتصفة  القوية  الشخصية  أن يكون من ذوي  إنسان 

اتخاذ القرارات. 
 ومما ال شك فيه، أن عودة املفسدين املحكوم عليهم باختالس أموال عمومية 
تحت أنظار النيابة العامة، تعتبر مهزلة سياسية تعيق النمو االقتصادي وكل 
وهروب  الدولة  موارد  وإهــدار  األمد،  وقصيرة  طويلة  التنمية  خطط  أهداف 
بالعدالة  واإلخــالل  حوافزها  لغياب  أجنبية،  أو  وطنية  سواء  االستثمارات 
بني  الهوة  واتساع  االقتصادية  الفعالية  وإضعاف  واملوارد  للدخل  التوزيعية 
العامة  السياسة  تنفيذ  الحكومة بشأن  الفقيرة والغنية، وتشويه دور  الفئات 
أصحاب  وإقصاء  واملؤسسات،  القانون  دولة  هبة  تدمير  نتيجة  البالد،  في 
واالقتصادي  السياسي  اإلصــالح  جهود  كل  وضياع  والنزاهة  الكفاءات 
واالجتماعي، وهذا كله يؤدي إلى عدم االستقرار السياسي الذي يؤدي بدوره 
طبقات  بني  الكراهية  وانتشار  االجتماعي  النسيج  وانهيار  االضطرابات  إلى 

املجتمع بسبب انعدام العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص. 
والسؤال املطروح بشدة هو: من املسؤول عن عودة املفسدين املحترفني إلى 
كراسي املسؤولية؟ هل املواطنني الذين صوتوا مقابل املال الفاسد، أم الدولة، 

أم وزارة الداخلية التي وافقت على تزكية هؤالء املفسدين، أم القضاء ؟ 

من المسؤول عن عودة المفسدين المحترفين
 إلى كراسي المسؤولية ؟

حسوني قدور
 بن موسى  

* محامي بهيأة وجدة
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مجلس  ــات  ــاب ــخ ــت ان
ــن  ــاريـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ

أحزاب التحالف تحقق االكتساح االنتخابي 
وجدل داخل »البيجيدي« حول ثالثة مقاعد 

تحالف الحكومة 
يكتسح الغرفة الثانية

تفوق  عــن  الداخلية  وزارة  كشفت 
انتخابات  خــال  الحكومي  التحالف 
مجالس  ضمن  املستشارين  مجلس 
حصلت  بعدما  الترابية،  الجماعات 
على  لألغلبية  املشكلة  الثاثة  األحزاب 
مجموع 63 مقعدا )األحرار 27، األصالة 

واملعاصرة 19، واالستقال 17(.
وبالنسبة لبقية األحزاب، فقد حصل 
املرتبة  على  الشعبية  الحركة  حــزب 
الرابعة بـ 12 مقعدا، وجاء بعده حزب 
االتحاد االشتراكي بـ 8 مقاعد، وحزب 
العدالة والتنمية بثاثة مقاعد، بينما 
على  الدستوري  االتحاد  حزب  حصل 
ــزاب  مــقــعــديــن، أمــا بــخــصــوص األحـ
السياسية األخرى، وعددها ستة، فقد 

تمكنت ثاثة أحزاب فقط من الحصول 
وحصل  منها،  لكل  واحــد  مقعد  على 

مترشح مستقل على مقعد.
وعلى صعيد الهيئة الناخبة ملمثلي 
ــعــمــال، فــقــد أســفــرت  املــأجــوريــن وال
النتائج التي أعلنت عنها الوزارة يوم 
6 أكتوبر، عن تصدر االتحاد  األربعاء 
 8 على  بحصوله  للشغل،  املــغــربــي 
للشغالني  الــعــام  ــاد  ــح واالت مــقــاعــد، 
والكونفدرالية  مقاعد،   6 باملغرب على 
ثم  مقاعد،   3 للشغل  الديمقراطية 
بمقعدين  للشغل  الوطني  االتــحــاد 
للشغل  الديمقراطية  والــفــيــدرالــيــة 

بمقعد واحد.
ملمثلي  الناخبة  للهيئة  وبالنسبة 
األكثر  للمشغلني  املهنية  املنظمات 
تمثيلية، فقد فاز باملقاعد 8 الخاصة 
بهذه الفئة، املترشحون واملترشحات 
أو  الجهوية  للتنظيمات  املنتمون 
املــركــزيــة لــاتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت 

املغرب.

نتائج األحزاب:

 27 لــألحــرار:  الوطني  التجمع   
مقعدا.

 األصالة واملعاصرة: 19 مقعدا.
 االستقال: 17 مقعدا.

 الحركة الشعبية: 12 مقعدا.
ــي لــلــقــوات  ــراك ــت  االتـــحـــاد االش

الشعبية: 8 مقاعد.
 العدالة والتنمية: 3 مقاعد.

 االتحاد الدستوري: مقعدان.

نقابة االتحاد المغربي 
للشغل تكتسح النتائج 

املغربي  ــاد  ــح االت نــقــابــة  حققت 
للشغل نتائج جيدة خال االنتخابات 
بحصولها  املأجورين،  بفئة  املتعلقة 

على 8 مقاعد من أصل 20.
سبق  أسماء  النقابة  فريق  ويضم 
جديدة  وجوه  جانب  إلى  مثلتها  أن 
ألول  املــســتــشــاريــن  ملجلس  تــدخــل 
رئيس  معصيد،  ميلود  أبرزها  مرة، 
الوطنية،  للتربية  العامة  التعاضدية 
سليك  الدين  ونور  العامري،  وأمال 
وأمينة  البريد،  قطاع  يمثل  ــذي  ال
املهني،  التكوين  قطاع  عن  حمداني 
الضمان  قطاع  عن  زكري  الدين  وعز 
عن  اإلدريسي  وفاطمة  االجتماعي، 
قطاع الصحة، وبوشعيب علوش عن 
قطاع املاء والكهرباء، ومريم هلواني 

عن السكك الحديدية والنقل.
وأكدت نقابة االتحاد خال حملتها 
من  العمل  ضرورة  على  االنتخابية، 
العمل  مقومات  احترام  فرض  أجل 
الصحة  شـــروط  ــان  ــم وض ــق  ــائ ال

والسامة املهنية، والضغط من أجل 
املشؤومة  ــرارات  ــق ال عــن  الــتــراجــع 
ــرار إصــــاح عـــادل  ــإقـ املــتــعــلــقــة بـ

لصناديق التقاعد.
وقد جاءت النتائج كالتالي:

 االتحاد املغربي للشغل: 8 مقاعد. 
 االتحاد العام للشغالني باملغرب: 

6 مقاعد.
الديمقراطية  الــكــونــفــدرالــيــة   

للشغل: 3 مقاعد.
 االتحاد الوطني للشغل باملغرب: 

مقعدان.
للشغل:  الديمقراطية  الفيدرالية   

مقعد واحد.

نسبة المشاركة 

أن  الداخلية،  وزارة  بــاغ  كشف 
مجلس  اقــتــراع  في  املشاركة  نسبة 

كرست االنتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس المستشارين، تفوق أحزاب التحالف الحكومي والنقابات المساندة لها خالل محطة 5 أكتوبر، والتي 
زكت تفوق أحزاب التجمع الوطني لألحرار واألصالة والمعاصرة وحزب االستقالل، واالتحاد المغربي للشغل واالتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وأكدت هذه االنتخابات النتائج التي أسفرت عنها االنتخابات المتعلقة بالغرف المهنية والنقابات، والتي تكبد خاللها حزب العدالة والتنمية خسارة 
العاملة، بعدما كان يتوفر  المأجورين والطبقة  الحزب لدى  أبرزت هذه المحطة تراجع شعبية  لنقابته االتحاد الوطني للشغل، حيث  بالنسبة  كبيرة 

على متعاطفين ومساندين في النقابات العمالية األخرى.
بدون  الحكومية  والبرامج  المشاريع  تمرير  من  ستمكنه  مريحة،  أخرى  أغلبية  المستشارين،  مجلس  انتخابات  في  الحكومي  التحالف  ضمن  فقد 

عراقيل، خاصة وأن التحالف يحظى أيضا بدعم نقابة االتحاد المغربي للشغل، واالتحاد العام لمقاوالت المغرب.

 األسبوعالرباط.
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املائة  في   94.86 بلغت  املستشارين 
الجماعات  مجالس  ملمثلي  بالنسبة 
املهنية،  الــغــرف  وممثلي  الترابية 
للمشغلني  املهنية  املنظمات  وممثلي 
استقرت  حــني  فــي  تمثيلية،  األكــثــر 
نسبة املشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي 

املأجورين، في 40.49 في املائة.
عمليات  أن  ــاغ،  ــبـ الـ ــاف  ــ وأضـ
ــوات على  ــ ــرز األصـ ــ الــتــصــويــت وف
بحضور  تــمــت  ــاتــب،  ــك امل مــســتــوى 
طبقا  املترشحني  أو  اللوائح  ممثلي 

القانونية. للمقتضيات 
ــدد  ع أن  إلــــى  الـــبـــاغ  وأشــــــار 
االنتخابات،  هــذه  خــال  املرشحني 
ترشيحا،   691 مــجــمــوعــه  ــا  م بــلــغ 
عليها  يشتمل  التي  مقعدا   120 مللء 
بمعدل  أي  املــســتــشــاريــن،  مجلس 
مقعد،  كل  عن  ترشيحات   6 يقارب 
مقعد   100 مللء  ترشيحا   471 منها 
الجهات،  مجالس  ملمثلي  املخصصة 
ــجــمــاعــات، ومــجــالــس  ومــجــالــس ال
املهنية،  والغرف  واألقاليم،  العماالت 
األكثر  للمشغلني  املهنية  واملنظمات 
ترشيحا موزعا على  تمثيلية، و220 
مقعدا   20 برسم  ترشيح  الئحة   11

املخصصة لهيئة ممثلي املأجورين.

المستشارون الكبار 

ــت انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  ــرســ ــ ك
الكبار  املرشحني  تفوق  املستشارين 
التشريعية،  االستحقاقات  هذه  خال 
مجلس  انتخابات  عن  غابوا  والذين 
ــازت أســمــاء بــارزة  الــنــواب، حيث ف
السياسية  األحــزاب  ملختلف  تنتمي 

بمقاعد برملانية.
هذا، وقد تمكنت فاطمة الحساني، 
الرئيسة السابقة لجهة طنجة تطوان 
بالغرفة  بمقعد  الظفر  من  الحسيمة، 
الثانية، حيث حصلت على 18 صوتا، 
فريق  رئيس  البكوري  محمد  فاز  كما 
صنف  فــي  األول  بــاملــركــز  ــرار،  ــ األح
بينما  صوتا،     657 بـ  الجماعات 
حصل عبد الحميد أبرشان على مقعد 
برملاني عن حزب االتحاد الدستوري.

فاز  القنيطرة،  سا  الرباط  وبجهة 
حزب  رئيس  عرشان،  محمود  من  كل 
االجتماعية  الديمقراطية  الحركة 
عبد  رفقة  برملاني،  بمقعد  سابقا، 
االستقال،  حزب  عن  الكيحل  القادر 
الوطني  التجمع  عن  حنني  ومحمد 
لألحرار، كما تمكن محمد زيدوح عن 
حزب االستقال، من ضمان عضويته 
مجلس  عــن  املستشارين  بمجلس 

الجهة.
فوز  عن  املحطة  هذه  وأسفرت 

عن حزب  اللبار  السام  عبد 
االســتــقــال بــجــهــة  فــاس 
السابق  والوزير  مكناس، 
ــداد عــن نفس  ــ لــحــســن ح
مال  بني  بجهة  الــحــزب 
خــنــيــفــرة، وعــبــد الــســام 
االتحاد  حزب  عن  بلقشور 
االشـــتـــراكـــي، واملـــهـــدي 
ــن الــحــركــة  ــ ــمـــون ع ــثـ عـ

الشعبية بنفس الجهة.
ــد الــقــادر  ــب ــن ع ــك ــم وت
ــادي في  ــيـ ــقـ الـ ــة،  ـــامـ س
الوطني  التجمع  حـــزب 
لألحرار، من الظفر بمقعد 
إلى جانب محمد  برملاني، 

األصالة  حــزب  عــن  مكنيف 
جهة  شــهــدت  بينما  ــرة،  ــاص ــع وامل
ــحــمــراء، فــوز  الــعــيــون الــســاقــيــة ال
االستقال،  حزب  في  وازنــة  أسماء 
ويتعلق األمر بكل من أحمد لخريف 
ولد  ومحمد  الرشيد،  ولد  والخليل 
بنمسعود،  سالم  ومحمد  الرشيد، 
حصلت  وادنـــون،  كلميم  جهة  وفــي 

عبد  الــراحــل  نجلة  بلفقيه،  صفية 
األصالة  حــزب  عن  بلفقيه  الــوهــاب 
إلى  برملاني،  مقعد  على  املعاصرة، 
حزب  عــن  مــشــارك  مصطفى  جانب 

التجمع الوطني لألحرار.
محمد  تمكن  ســـوس،  جهة  ــي  وف
الوهاب  عبد  الراحل  شقيق  بلفقيه، 
مقعد  على  الــحــصــول  مــن  بلفقيه، 
األعمال  رجــل  جانب  إلــى  برملاني، 
األحــرار،  حــزب  عن  أخــراز  إبراهيم 

بنطالب  والحبيب  مخل  والحسني 
عن األصــالــة واملــعــاصــرة، أمــا على 
سطات،  البيضاء  الدار  جهة  صعيد 
لحزب  الجهوي  املنسق  تمكن  فقد 
الظفر  من  القادري،  فؤاد  االستقال، 
بمقعد، إلى جانب عثمان الطرمونية، 
رئيس الشبيبة االستقالية، وزكرياء 

بنكيران وعابد بادل وجليلة مرسلي 
عن حزب األحرار.

جدل داخل »البيجيدي«

أثير جدل كبير حول املقاعد الثاثة 
العدالة  ــزب  ح عليها  حصل  الــتــي 
مجلس  انــتــخــابــات  ــي  ف والتنمية 

بالجماعات  املتعلقة  املستشارين 
األصوات  ببعض  دفع  مما  الترابية، 
برفض  املطالبة  إلى  للحزب  التابعة 

هذه املقاعد.
وحــصــل ســعــيــد شــكــيــر، مــرشــح 
مكناس،  فــاس  بجهة  »البيجيدي« 
يتجاوز  رقم  وهو  صوتا،   872 على 
عدد مستشاري الحزب على املستوى 

يفوق  الــوقــت  نفس  وفــي  الــوطــنــي، 
ال  الذين  »البيجيدي«  منتخبي  عدد 
الجهة،  صعيد  على   70 الـ  يتعدون 
فئة  تزنيت  فــي  الــحــزب  تصدر  كما 
الــجــمــاعــات املــحــلــيــة، حــيــث حصل 
يليه  صــوتــا،   184 بـــ  ــادة  ــري ال على 
ــة واملــعــاصــرة بـــ 73،  حــزب األصــال

واالستقال بـ 33، واألحرار بـ 19.
داخل  زوبعة  النتائج  هذه  وخلقت 
لحزب  الــوطــنــي  املــجــلــس  ــاء  ــض أع

ــني بعض  ــة والــتــنــمــيــة، وبـ ــدال ــع ال
القيادات، التي طالبت برفضها، ألنها 
ال تعكس ما يتوفر عليه الحزب خال 

االنتخابات الجماعية السابقة.
واعتبر القيادي في »املصباح« عبد 
حزبه  نتائج  أن  اإلدريــســي،  الصمد 
غير مفهومة وغير منطقية وال تعكس 

داعيا  السياسية،  الخريطة  حقيقة 
أمينة  أمــا  املقاعد،  هــذه  رفــض  إلــى 
على  »الحصول  فقالت:  العينني،  ماء 
ثاثة مقاعد في ثاث جهات بعدد من 
في  عليه  حصلنا  ما  يفوق  األصوات 
حتى  مــرات،  بعشر  شتنبر   8 نكسة 
النتائج  تصدرنا  للعجب-  -ويا  أننا 
التجمع  بحزب  متبوعني  جهتني  في 
اكتسح  ــذي  ــ ال لـــألحـــرار  ــي  ــوطــن ال
أمر  والجهات..  الجماعات  مجالس 

غير مفهوم، فكيف يعقل ذلك؟«.

دور أعضاء المجلس

ــألــف مــجــلــس املــســتــشــاريــن  ــت ي
الــقــانــون  120 عــضــوا حــســب  مــن 
املتعلق   28.11 رقـــم  التنظيمي 
موزعني  املستشارين،  بمجلس 
يمثلون  عــضــوا   72 عــلــى 
ــة،  ــي ــراب ــت الــجــمــاعــات ال
تنتخبهم  ــوا  عــض و20 
ناخبة  هيئة  جهة،  كل  في 
مجموع  من  تتألف  واحدة 
ــرف  ــغ ــي ال املــنــتــخــبــني فـ
املعنية،  بالجهة  املهنية 
في  تنتخبهم  أعــضــاء  و8 
ناخبة  هــيــئــة  ــة،  جــه كـــل 
ــف مـــن املــنــتــخــبــني  ــأل ــت ت
ــات املــهــنــيــة  ــظــم ــن ــي امل فـ
تمثيلية،  األكثر  للمشغلني 
و20 عضوا تنتخبهم على 
هيئة  الــوطــنــي،  الصعيد 
ممثلي  مــن  مكونة  ناخبة 

املأجورين.
املستشارين،  مجلس  ويتمتع 
ــة الــثــانــيــة في  ــغــرف ــذي هـــو ال ــ ال
ــواب،  ــن ــان بــعــد مــجــلــس ال ــرمل ــب ال
مجالي  فــي  واســعــة  بصاحيات 
الحكومي  العمل  ومراقبة  التشريع 
العمومية، وفق  السياسات  وتقييم 

مقتضيات دستور 2011.

سبــاق الرئــاسة 

حزب  إلى  بالبرملان،  الثانية  الغرفة  رئاسة  تعود  أن  املنتظر  من 
أحزاب  بني  املبرم  الحكومي  التحالف  وفق  واملعاصرة،  األصالة 

األغلبية، والذي يمنح لحزب االستقال رئاسة مجلس النواب.
مطروحا  بنعيسى،  محمد  األسبق،  الخارجية  وزير  اسم  ويظل 
»البام«،  في  القيادي  إلى جانب  املستشارين،  لرئاسة مجلس  بقوة 

أحمد اخشيشن، بعد حصولهما على مقعدين بالغرفة الثانية.
وقد تمكن محمد بنعيسى من الحصول على مقعده البرملاني عن 
صنف  الحسيمة  تطوان  طنجة  بجهة  واملعاصرة،  األصالة  حزب 
الجماعي  املجلس  برئاسة  سابقا  فاز  بعدما  الترابية،  الجماعات 
املكتب  وعضو  »الــبــام«  في  القيادي  حصل  فيما  أصيلة،  ملدينة 
بعد  املستشارين،  بمجلس  مقعد  على  اخشيشن،  أحمد  السياسي 
بمقعده  الفوز  استطاع  حيث  الجهات،  مجالس  صنف  في  ترشحه 

بعد حصده أصوات الناخبني الكبار عن جهة مراكش أسفي.
ومن املنتظر أن يزكي حزب األصالة واملعاصرة اسم بنعيسى أو 
اخشيشن لتولي رئاسة الغرفة الثانية خلفا للرئيس السابق حكيم 

بن شماس، األمني العام السابق املنتهية واليته.

الحساني

بلفقيه

بلقشورحنين

اخشيشنبنعيسى

أخرازأبرشانلخريف

القادريولد الرشيدمشاركسالمة

اللبارالكيحلحدادعرشان



شهادات من
الرواد
شهادة هذا العدد، رسالة وجهها املناضل 
إلى  الفلوس،  الكريم  عبد  املرحوم  الكبير، 
االستعمار،  سجون  غياهب  في  وهو  زوجته 
في  العاصمة  جماعة  الــراحــل  تــرأس  ــد  وق
 ،1953 مارس   11 بتاريخ  كتبها  السبعينات، 
يقاسيه  ما  أقبح  أما   ...(( منها:  فقرة  هذه 
عنه،  العالم  أخــبــار  انقطاع  فهو  املعتقل، 
باألنباء  املليء  الصاخب  املدينة  جو  فمن 
التي يلتقطها من الجرائد التي ال حصر لها 
ومحطات اإلذاعة التي ال حد لكثرتها، وأفواه 
العشرات من األصدقاء واألقارب، إلى انقطاع 
العالم ال يعلم  تام يجعله في معزل عن بقية 

شيئا مما يحدث حوله(( انتهى.
من  »مشاهد  كتاب  في  متضمنة  الفقرة 
الراحل  تأليف  من  الوطني«  الجهاد  تاريخ 

عبد الكريم الفلوس.

عن  الــســيــاســيــة  الــصــالــونــات  تتحدث 
وكان  ولعلو،  اهلل  فتح  الدكتور  اســم  تــداول 
ــرا لــلــمــالــيــة واالقــــتــــصــــاد والـــســـيـــاحـــة،  ــ ــ وزيـ
كخلف  العاصمة،  جماعة  ملجلس  ورئيسا 
الصدف  ومــن  املغرب،  بنك  لوالي  محتمل 
أنـــه ســبــق لـــه أن »متــنــى وضـــع بــنــايــة املــقــر 
اخلامس  محمد  بــشــارع  السابق  الرئيسي 
وطبعا  لــلــجــمــاعــة«،  رئيسيا  مــركــزا  لــيــكــون 

لرفع مستوى التمثيل الشعبي.
 

تنزيل  عــن  األول  املـــســـؤول  الــحــزب 
اإلصــاحــات الــازمــة يف الــعــاصــمــة، هو 
ال  مــا  ومنها  ــأحــرار،  ل الــوطــنــي  التجمع 
حتتاج إلى قرارات أو ميزانيات.. فقط إلى 
»األشــواك«  تقلم  داخلية  تنظيمية  تدابير 
احمليطة يف كل جانب باإلدارات اجلماعية 
وتعقيداتها، ويف بعض األحيان »جبروتها«، 
األسابيع  يف  املوعود  التغيير  يبدأ  لم  فإن 
اخلروج  باب  يف  تنتظره  فحقائبه  املقبلة، 

مع وداع حار من الرباطيني.
  

قرار  1 ألول  رقــم  البيان  ينتظر  الكل 
للجماعة، ولن يكون إال لتصحيح ميزانية 
ــع  ــر ريـ ــبــ ــى أكــ ــ ــولــــت إلــ ــتــــي حتــ الـــتـــســـيـــيـــر الــ
بـــ»الــعــالــي« وبــإجــمــاع األعــضــاء: امــتــيــازات 
ــنــــات بــعــقــود  ــيــ بــــــقــــــرارات جـــمـــاعـــيـــة، وتــــأمــ
جــمــاعــيــة، وتــعــويــضــات وشـــراكـــات وســيــارات 
ــم،  ــهـ ــوابـ ــلــــرؤســــاء ونـ ــات لــ ــونـ ــفـ ــلـ وأســــفــــار وتـ
ــام  ــســ واملـــــــديـــــــرون ونــــوابــــهــــم ورؤســــــــــاء األقــ
واملصالح ونوابهم.. أما نوابنا، فيسلخوننا 
ــبــــرعــــوا« هــم  ــتــ ـــ»يــ بـــالـــضـــرائـــب والـــــرســـــوم لــ

لوحدهم.   

االختصاصيني،  الطب  أساتذة  بعض 
وجديتهم  بإنسانيتهم  الرباط  يف  اشتهروا 
ــاذج  ــنــا حــضــوريــا منـ وكـــفـــاءاتـــهـــم، فــعــاي
فيه  يوظف  الــذي  اإلنساني  للطب  راقية 
خصوصا  املكتسبة،  جتاربه  كل  املــمــارس 
واخلــبــرة  املــجــردة  بالعني  التشخيص  يف 
إلى  يصل  كاف  لوقت  واملناقشة  واألسئلة 
املريض  إحــالــة  يتفادى  حتى  دقيقة،   30
لتقوم  اإلشعاعية  والصور  املختبرات  على 
مقام واجبه اإلنساني وليس التجاري، كما 
الحظنا مروءة كبيرة يف الواجبات ال تتعدى 

100 درهم بدل 300 درهم. 

العدد: 1576 من 08 إلى 14 أكتوبر 122021

الرباط ياحسرة

لنداء  استجبنا  العاصمة،  في  الناخبون  نحن 
على  مسبوقة  غير  بكثافة  فصوتنا  األحـــزاب، 
تاريخيا  عقابا  فعاقبنا  وبرامجها،  مرشحيها 
وأخلت  لوعودها  وتنكرت  بنا  غدرت  التي  تلك 
وبدون  طواعية  واخترنا  تجاهنا،  بالتزاماتها 
من  »املنبوذ«  منها  أحــزاب   3 حزبية:  حسابات 
اعتباره  له  ورددنـــا  السابق،  األغلبي  الحزب 
 50 لــه  فأهدينا  ــه،  ب يحلم  يكن  لــم  بانتصار 
بحزبني  وعززناه  الخمس،  املقاطعات  في  مقعدا 
معارضني يتقاسمان ما تبقى من مقاعد بحوالي 
الحزب  طــرف  مــن  عليه  املحصل  الــعــدد  نفس 
املسؤول  يكون  الصفة،  وبهذه  للعاصمة،  القائد 
كالجبال،  تراكمت  التي  مشاكلنا  كل  عن  األول 
وتنموي،  واقتصادي  اجتماعي  هو  ما  ومنها 
املالية  وما هو إداري محلي، ومالي جماعي من 
ــام الــرصــاص  ــ بــخــصــوص »الــكــنــانــيــش« وأق
التي  ــال  األزبـ وضــرائــب  الجبائية،  ــرســوم  وال
األوساخ  عن  تعويضات  نفقات  مداخيلها  تلتهم 
جماعي  مالي  مورد  وأكبر  الشاقة«،  و»األشغال 
مليارا،   20 حوالي  ومبلغه  املهن  رسم  عن  هو 
إلى  يقدمها  مليارات   5 املجلس  إليه  يضيف 
األزبال  تشكل  حني  في  بالنفايات،  مكلفة  شركة 
في عواصم عاملية، ثروة ال تقدر بثمن، بإعادة 
بينما  االقتصاد،  لدعم  وتصنيعها  تكريرها 

ونزيد  باملجان،  للمحظوظني  نقدمها  نحن 
عليها 25 مليارا.. قمة الغباء بدون شك.

املناصب  وزيــعــة  فــي  غــارقــون  ومنتخبونا 
الوثيرة  املكاتب  واقتسام  الضرائب  ومداخيل 
طراز،  آخر  والتلفونات  هلل«  »جابها  وسيارات 
والبحث عن عضوية ولو حتى في مجلس إداري 
تعويض  لضمان  للمسنني،  مركز  أو  لـ»خيرية« 
لسد  والبؤساء  واليتامى  للمقهورين  يمنح  مما 
رمق جوعهم، فهذه األمور وإن كانت تافهة، فإنها 
اليتيم واملسكني  مال  تافهني يطمعون في  كونت 
وابن السبيل واملحروم من كل شيء، ولو بعضة 
أعضاء  أن  حني  في  لهم،  املخصصة  املنح  في 
املؤسسات  من  الصنف  لهذا  اإلداريــة  املجالس 
االجتماعية، كانوا هم الذين يبحثون عن املوارد 
ويتبرعون من أموالهم لصالح املحتاجني، وكان 
حكم  محمد  الحاج  مثل  املحسنون  بينهم  من 
وعباس القباج وعبد الحكيم كديرة والحاج عال 

كراكشو والحاج املومني تغمدهم هلل برحمته.
إننا فعا نأسف لهذا الريع الجديد الذي توغل 
مشاكلنا..  كل  عنهم  حجب  حتى  منتخبينا  في 
إلشعارهم  الحاليني  إلــى  الرسالة  تصل  فهل 
بنهاية عهد الريع والامباالة بشؤون العاصمة، 
كما  بالكبوط«  »الفالطة  بشعار:  العمل  وبداية 

يقول الرباطيون ؟ 

بالكبوط« المنتخبون.. »الفالطة  أسـرارأيها 
العاصمة

بين ثقافة 
التطوع وتحويل 

النضال لـ»حرفة«

أرشيف الرباط

صورة للطبيب الدكتور عبد الرحمان 
فنيش، رحمه اهلل، الذي تويف 

سنة 1989، وقد كان ضمن أول فوج 
للمتخرجين من كلية الطب الروسية، 
ففتح عيادة قرب درب األحباس يف 
بداية السبعينات، واشتهر بكفاءته 

ومعاملة مرضاه بالحسنى وتحرير 
وصفات األدوية باللغة العربية، وكان 

أيضا فنانا وسيد خشبة املسرح. 
نتذكره ونترحم عليه أسكنه اهلل 

فسيح جناته.

طي صفحة   الشخصنة في االنتخابات

األحزاب تحاسب على مرشحيها المنـتخبـين في العاصمة
منتخبي  الناخبون  عاقب  عندما 
يعاقبوهم  لــم  السابقة،  املجالس 
األحزاب  جلدوا  ولكنهم  كأشخاص 
بحماية  وتــعــهــدت  قدمتهم  الــتــي 
الوعود  كل  وتأمني  الناخبني،  ثقة 
أجل  حان  وعندما  االنزالقات،  ومنع 
الثمن  األحــزاب  هذه  أدت  الحساب، 
على استهتارها بالقوة الناخبة التي 
مرشحيها  فشل  مسؤولية  حملتها 
من  ومنهم  باألشخاص،  تهتم  ولــم 
غير انتماءه الحزبي إلى آخر، فنجا 

من الغرق.
صفحة  العاصمة  تطوي  وبــهــذا 
االنتخابي،  املجال  في  »الشخصنة« 
ملرشحي  ــنــني  املــؤمِّ كــتــاب  وتــفــتــح 
اليوم،  نلمسه  ما  وهذا  االنتخابات، 
جديدة  كمعادلة  »الضامن«  محاسبة 
في التعامل مع األحزاب، فكل منتخب 
مع  الحساب  يكون  الطريق،  عن  زاغ 

حزبه إن عاجا أو آجا.
أحزاب   4 تحالف  اليوم  وأمامنا 
تتزعمها  ــي،  املــحــل الــشــأن  ــر  ــدي ت
تحالفها،  عن  املسؤولة  »الحمامة«، 
انسجام  القريب  املدى  على  ونتوقع 
مكوناته، وعلى بعد سنة من تشكيلة 
بعض  ستطفو  وهياكلها،  املجالس 

املعارضة  بها  ستعزز  االنشقاقات 
معارضة  ستنشأ  بينما  موقعها، 
صامتة بمواقف من تحت املاء، وهذا 
كل  عاشته  وقــد  ــادي  ع السيناريو 

املجالس السابقة.
في  كــانــت  وإن  املــعــارضــة،  أمــا 
أقصى  من  مشكلة  الــراهــن  الوقت 
فإنها  ــيــســار،  ال ــصــى  وأق الــيــمــني 

بتجاربها،  مدعمة  حاضرة  ستكون 
ــا وأســـلـــوب  ــهـ ــراراتـ مـــتـــراصـــة قـ
سياسة  نهج  وستحاول  مناقشتها، 
املواطنني،  مــن  ــراب  ــت واالق الــقــرب 
ملحو ما علق في أذهانهم من تسيير 

متذبذب وابتعاد عن همومهم.
ــة فــي  ــ ــارك ــ ــش ــ ــزاب امل ــ ــ ــاألح ــ ــ ف
خصوصا  الــجــمــاعــيــة،  املــجــالــس 
تكون  لــن  الجماعة،  مجلس  منها 
العاصمة  ساكنة  أمـــام  نــزهــة  فــي 
واإلداريـــة  والثقافية  السياسية 
ستكون  للسابقة،  وخافا  للمملكة، 
عند  االنتصار  نشوة  بعد  معرضة 
البعض  عــنــد  والــخــذالن  بعضها 
»املحرقة«  من  االقتراب  إلى  اآلخــر 
والتعويضات  السيارات  ألصحاب 
النجومية  ــن  ومـ ــازات،  ــيـ ــتـ واالمـ
وضيعوا  أضــاعــوا  ملــن  النضالية 

املكوث في الفردوس املفقود. 
ونــرفــق املــقــال بــهــذه الــصــورة 
املـــعـــبـــرة مـــن جــمــاعــة قــرويــة 
فضل  سطات،  مدينة  بضواحي 
جماعته  مـــآرب  قــضــاء  رئيسها 
من  بدال  العجات  ثاثية  بدراجة 
منتخبي  لعل  الــخــدمــة..  ســيــارة 

العاصمة يتعلموا منه؟ 

الثقافية  مسيرتها  يف  الــربــاط  جنـــاح  يعد  لم 
املــؤمــنــن بها،  الــتــطــوع مــن  وكــفــاحــهــا، يف خلق ثقافة 
حتى نــشــروهــا يف الــقــارة الــســمــراء الــتــي رفــعــت العلم 
الــثــقــايف املــغــربــي يف ســائــر أرجــائــهــا.. وقــد صــدر كتاب 
لــلــمــؤرخ الــدكــتــور مصطفى اجلــوهــري بــعــنــوان: »مــن 
رجال ثقافة التطوع ونهضة املجتمع املدني«، وانتقى 
روادا يف هذا التطوع حصرهم يف 3 شخصيات راكمت 
بدون مقابل  لتخدم  واملال،  والفكر  بالوقت  تضحيات 
املؤلف  هــذا  يكون  ولــن  ومجتمعاته،  وثقافته  الوطن 
هو الكتاب األخير، وال اخلتام لسلسلة من اإلصدارات 
املتنوعة شبه األسبوعية، منذ 35 سنة، استأنفت بشق 
واحـــد من  وقــد دشــنــه  الــربــاط،  الثقافة هنا يف  منبع 
تــلــك الــشــخــصــيــات الـــرائـــدة، املــرحــوم عــثــمــان جــوريــو، 
ومبدع   ،1944 سنة  باالستقال  املطالبة  وثيقة  كاتب 
ــادة تعليم األطـــفـــال مــا حــرمــهــم مــنــه االســتــعــمــار،  إعــ
املـــطـــرودة من  واســتــمــر يف رســالــتــه اإلنــقــاذيــة للفئات 
ــان، فــانــتــشــل اآلالف مــن أبــنــاء  الــتــعــلــيــم ألي ســبــب كــ
الرباط من موبقات اجلهل واألمية، وكون منهم رجال 
دولة وأطباء وسياسين وعلماء، وظل هو، رحمه اهلل، 
مقايضة  فرفض  وموجها،  ومربيا  حارسا  جلبابه  يف 

نضاله بأي مقابل مادي أو معنوي حتى توفاه اهلل.
اهلل،  رحمه  والــده  عن  العلم  ورث  الثانية،  والشخصية 
فــاســتــثــمــره يف عــصــرنــتــه وحتــبــيــبــه لــلــنــاس، وقـــد جمعهم 
أسبوعيا للمناقشة والدراسة وتبادل اآلراء إلى يومنا هذا 
يف نــادي ثقايف اسمه »النادي اجلــراري«، هو اليوم عميد 
األدب املــغــربــي، األســـتـــاذ عــبــاس اجلــــــراري، والــشــخــصــيــة 
وفنيا  واجتماعيا  ثقافيا  مدينتنا  تنير  كالشمعة  الثالثة 
وريـــاضـــيـــا، فــتــحــتــرق لــتــغــمــر األضـــــواء قــلــوب الــربــاطــيــن 
واملدافع  ألخبارهم  املتتبع  بـ»نقيبهم«  الرباطيون  ويلقبه 

عن مدينتهم، إنه األستاذ عبد الكرمي بناني..
يــنــاضــلــون ويــضــحــون مـــن أجـــل املستقبل  فـــهـــؤالء 
وأجياله وللتاريخ وأقامه، حتى يخلدوا أروع وأعظم 
ــتـــي نــقــشــوهــا يف كـــل ركــــن مـــن أركــــان  الــتــضــحــيــات الـ
العاصمة كشاهد على ثقافة التطوع يف زمانهم، لعل 

األجيال احلالية والقادمة تقتدي بهم. 
ــيـــوم، مــن يــشــيــعــون بــأنــهــم مــنــاضــلــون يف املــجــالــس  والـ
خلدمتنا بأموالنا وضرائبنا وممتلكاتنا، فقد جنحوا يف 
ترقية النضال إلى حرفة مقابل التعويضات واالمتيازات 

والسيارات التي »جابها اهلل« لهم.  

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي
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13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع الرياضي
العدد: 1576 من 08 إلى 14 أكتوبر 2021

أسبوعيات كريم إدبهي

الناخب الوطني خاليلوزيتش مستاء من ملعب الرباط
جرائد
ــارات ومــزاجــيــة  ــي ــت ــن اخ ــاؤون م ــت ــس ــة م ــارب ــغ وامل

خاليلوزيتش.

حتـــركـــات الحـــتـــواء خـــافـــات خــالــيــلــوزيــتــش ونــصــيــر 
مزراوي

مواقع
ها اللي قلنا...

الــربــاط عــلــى ماعب  خــالــيــلــوزيــتــش يفضل مــركــب 
مراكش وأكادير والبيضاء

األخبار
ها انتوما شوفوا، الراجل غير داوي هو ودماغو...

استقالة نائب الرئيس تهز الرجاء
الصباح

»تهز« كاع؟ باراكا من »تعمار الشوارج«.

جشع املسيرين يقضي على مستقبل املواهب
أمين طالل، العب باستيا الفرنسي

هاذي كاينة...

اإلدارة التقنية صداع يف رأس اجلامعة
صحف

زيد عليها حتى خاليلوزيتش..

حتقيق  ميكنها  أسماء  على  يتوفر  املغربي  املنتخب 
أشياء جميلة للشعب املغربي

الدولي حاريث، العب مارسيليا الفرنسي
اسمع على وذنيك يا الناخب الوطني...

خاليلوزيتش »يقلب« صفحة زياش
الصباح

عندك غير »تقلب« فوق راسو!

املغرب الفاسي ال يتوفر على جنوم
التونسي بنسلطان، مدرب المغرب الفاسي

النجوم فالسماء ماشي عند »املاص«.

إقصائيات كأس العالم 2022:

غينيا بيساوالمغرب 50

هذا الخبر
الجامعة ترد االعتبار لإلطار الوطني 

ياء عبوب الشاب زكر
الوطنية،  املنتخبات  بمدير  االرتباط  وفك  طويل،  انتظار  بعد 
على  حصوله  رغم  يذكر  شيء  بأي  يقم  لم  الــذي  أوشــن،  الويلزي 
الضوء األخضر من طرف جامعة كرة القدم، لالشتغال بكل أريحية 
واختيار األطر الوطنية واألجنبية التي يراها صالحة، وبعد فشله 
لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  قامت  املهمة،  هذه  تدبير  في  الكبير 
القدم، برئاسة فوزي لقجع، بإحداث تغييرات جذرية في كل الفئات، 
الدميعي  كهشام  الوطنية،  األطر  على  كبير  وبشكل  اعتمدت  حيث 

ومولود مذكر...
لكن الشيء األهم واملضيء في هذه العملية، هي إعادة االعتبار 
لالعب الدولي السابق واإلطار الوطني الشاب، زكرياء عبوب، الذي 
 17 من  ألقل  وطني  منتخب  تكوين  من  وتمكن  كبير  بمجهود  قام 
كأس  نهائيات  إلى  طويل،  غياب  وبعد  يتأهل  أن  واستطاع  سنة، 
هذه  تمكنت  حيث  موريتانيا،  احتضنتها  التي  لألمم  إفريقيا 

املجموعة املوهوبة من التأهل إلى الدور الثاني، بل 
الحظ،  سوء  لوال  بعيدا  الذهاب  بإمكانها  كان 

وإقصائها بالضربات الترجيحية ضد تونس.
اإلطار الوطني زكرياء عبوب، نال احترام 
نوه  الــذي  املــغــربــي،  الجمهور  وتقدير 
النجاح  أعــداء  بعض  لكن  بعمله،  كثيرا 
حاولوا  التقنية،  بـــاإلدارة  املحيطني 
أن  إال  وعدوانا،  ظلما  إبعاده  جاهدين 
ومنحه  بقائه  على  أصر  لقجع  فــوزي 
فرصة جديدة، لخلق جيل من الالعبني 
على  مشرفا  أصبح  حيث  الشباب، 

منتخب أقل من 20 سنة.
حظ سعيد لزكرياء في مهامه الجديدة.

يس سان جيرمان« يحاته العفوية عن سبب اختيار »بار بعد تصر

حكيمي يشـعل النار فـي حـزب الـيمين 
المتـطرف الفرنـسي 

وهللا  عيب

في تصريحه لليومية الرياضية 
الالعب  أكد  الفرنسية،  »ليكيب« 
املنتقل  حكيمي،  أشــرف  الــدولــي 
اإليطالي  ميالن  أنتير  من  حديثا 
جيرمان،  سان  باريس  فريق  إلى 
على  الفرنسي  العرض  فضل  بأنه 
العديد  من  تلقاها  التي  العروض 
ــة األوروبـــيـــة، خاصة  ــدي األن مــن 
وجود  بسبب  شيلسي،  فريق  من 
في  كبيرة  مسلمة  عربية  جالية 
في  وكــأنــه  يشعر  وأنــه  بــاريــس، 
وطنه من حيث الثقافة والعادات.

تصريح الالعب املغربي لم يرق 
الذي  أودول«،  »جوليان  للمدعو 
حزب  مــن  الــجــديــد  الجيل  يمثل 
التجمع الوطني اليميني املتطرف 
على  كتب  والـــذي  والــعــنــصــري، 
»األجانب،  بأن  بـ»تويتر«،  حسابه 
فيهم طبعا حكيمي، يحسون  بمن 
وأن  عندنا،  منزلهم  في  وكأنهم 
في  أجانب  أصبحوا  الفرنسيني 

بلدهم األصلي«.
الذي  العدواني،  التصريح  هذا 
الحزب  لهذا  دفــني  حقد  عــن  ينم 
واملسلمني  العرب  تجاه  املنبوذ 
ــالء، أن  ــجـ ــد وبـ ــؤك األجـــانـــب، ي
إلى  يحنون  مــازالــوا  الفرنسيني 

العهد البائد، أي إلى الفترة التي 
معظم  فيها  اســتــعــمــروا  ــوا  ــان ك
واستغلوا  اإلفــريــقــيــة،  الــبــلــدان 
وفــرضــوا  ومــعــادنــهــا،  خيراتها 
بالقوة  الهجرة  مواطنيها  على 
إلى فرنسا، من أجل حمايتهم من 
في  واستغاللهم  هتلر،  جبروت 

تشييد الطرقات واملدن.

تناسى هذا الحقير بأن املنتخب 
الفرنسي الفائز بكأس العالم سنة 
1998، وألول مرة في تاريخه، كان 
من   % 70 مــن  أكــثــر  مــن  يتكون 
بالنسبة  الــشــأن  كذلك  ــارقــة،  األف
لهذا  حقق  الــذي   ،2018 ملنتخب 
لقبا عامليا آخر عجز  العقيم  البلد 

عن تحقيقه »أبناؤه« الحقيقيون.

فترة  ومــنــذ  وذاك،  هــذا  وقــبــل 
القميص  حــمــل  الــخــمــســيــنــات، 
ــة،  ــارق األف مــن  الــعــديــد  الفرنسي 
ــصــوص،  ــخ ــى ال ــل ــة ع ــاربـ ــغـ واملـ
وشاركوا في نهائيات كأس العالم، 
بنمبارك،  الــعــربــي  كــاملــرحــومــني 
دون  ــالم،  ــس ال عــبــد  بلمحجوب، 
ــث عـــن كـــوبـــا، فــونــطــني،  ــدي ــح ال
بالتيني، وآخرين في فترات أخرى.
هذا الحزب املتطرف الذي تقوده 
لوبني،  مارين  هي  فاشلة   امــرأة 
جون  الفاشي  أبيها  عــن  ورثــتــه 
أنها،  أن تعلم  مارين لوبني، يجب 
وعرب،  أفارقة  من  أجانب  وبدون 
الشرقية  ــا  أوروب من  ومهاجرين 
تساوي  ال  الالتينية،  وأمــريــكــا 
وبــاخــتــصــار،  ــا  ــه ألن ــيء،  شــ أي 
صنعت  األجــانــب،  ــؤالء  ه بفضل 
ــا، الــتــي  ــه ــارت ــض تــاريــخــهــا وح
الضربة  وما  متجاوزة،  أصبحت 
من  أخيرا  تلقتها  التي  القاضية 
األنجلوسكسونية  الـــدول  طــرف 
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية 
دليل  لخير  وأستراليا،  وبريطانيا 
على معاناتها في جميع املجاالت، 
ــوى األجــانــب  حــيــث لــم تــجــد سـ

لتصريف مشاكلها وتخلفها...

 العنصري »جوليان أودول« تلقى درسا في الحضارة والتسامح 
من المغربي أشرف حكيمي

»البطولة«  مجلة 
بين األولمبياد واإلنجاز 
العالمي ألسود القاعة

من  جديد  عدد 
الرياضية  املجلة 
ــة  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
»الـــبـــطـــولـــة«، 
ملفا  يــتــضــمــن 
خــــــاصــــــا عـــن 
املــــــشــــــاركــــــة 
املـــغـــربـــيـــة فــي 
األلعاب األوملبية 
ــة،  ــي ــب ــارامل ــب وال
ــن  ــك ــم ــث ت ــ ــي ــ ح
ــب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
الــبــاراملــبــيــني 
 11 بـ  الفوز  من 
كما  ــة،  ــي ــدال مــي
ــطــل  ــب أنـــقـــذ ال
ــي فــي  ــ ــامل ــ ــع ــ ال
ألــعــاب الــقــوى، 

تعاني  التي  الوطنية،  الرياضة  وجه  ماء  البقالي،  سفيان 
من خلل كبير.

على  األضـــواء  يسلط  »البطولة«،  من  الجديد  العدد 
ربع  إلى  الذين وصلوا  الفوتسال،  ألسود  العاملي  اإلنجاز 
وانهزموا  ليتوانيا،  احتضنتها  التي  العالم  كأس  نهاية 

بصعوبة كبيرة ضد منتخب البرازيل بهدف لصفر.
كما يتضمن العدد، التحديات الجديدة للمنتخب املغربي 
لكرة القدم، الذي يصارع من أجل كسب ورقة التأهل إلى 
املــواد  من  العديد  إلــى  باإلضافة   ،2022 قطر  مونديال 

واملواضيع...

...

زكرياء عبوب

األســود تـزأر وتضــرب بقــوة...
مساء  املغربي،  الوطني  املنتخب  خــاض 
أول أمس األربعاء، بمركب األمير موالي عبد 
هلل بالرباط، مباراة قوية ضد منتخب غينيا 
التصفيات  من  الثالثة  الجولة  برسم  بيساو، 
العالم  كأس  نهائيات  إلى  املؤهلة  اإلفريقية 

التي ستحتضنها قطر 2022.
املغربي  الجمهور  أبداها  كثيرة  تخوفات 
يقتنعوا  لــم  حيث  اللقاء،  هــذا  بــدايــة  قبل 
املباريات  خــالل  لألسود  املتواضع  ــاألداء  ب
الختيارات  انزعاجهم  كذلك  وأبدوا  السابقة، 
الناخب الوطني خاليلوزيتش، إال أن املنتخب 
على  وقدم  التخوفات،  هذه  كل  بدد  املغربي 
منتخب  أمــام  جدا  مقبوال  مستوى  العموم 

تحصني  إلــى  التجأ  الــذي  بيساو،  غينيا 
املرتدة،  الهجمات  ببعض  والقيام  دفاعه 

على  خــطــورة  أي  تشكل  ــم  ل الــتــي 
الحارس املتألق ياسني بونو.
وبالرغم  الوطني،  املنتخب 

من تواجد بعض األسماء 
ألول مرة في التشكيلة 

كعمران  لــوزا الرسمية، 
أنـــــه عــلــى الــخــصــوص،  إال 
ــا فــرض  ــان م ــاول ســرع نــفــســه وحـ

الوصول  البداية  إلى شباك الخصم، منذ 
وقد نجح في ذلك، بعد تسديدة قوية من نجم 

سان  أشرف باريس  جيرمان، 
ــيـــمـــي،  ــكـ يضيف حـ أن  قبل 
عمران الـــــــوافـــــــد  الجديد 
الهدف  الــــثــــانــــي عــن لــوزا 

ضربة  جزاء، بعد إسقاط طــريــق 
زميله ريان مايي، في مربع العمليات.

بعد الهدف الثالث، الذي سجله 
الــالعــب  ــعــة  رائ بطريقة 

إلياس شاعر، 

اســتــســلــم 
الـــغـــيـــنـــيـــون، 

الـــذيـــن ارتــكــبــوا 
ــاء،  ــن األخــط بــســبــب الــعــديــد م

عليهم  مــارســه  الـــذي  الكبير  الضغط 
املنتخب الوطني، الذي تمكن من إضافة 

الهدف الرابع بواسطة هداف بطولة املوسم 
املاضي، أيوب الكعبي، بضربة مقص رائعة، 
البوسني بإمكانه  املدرب  أن  أكد من خاللها 
االعــتــمــاد عليه فــي الــقــادم مــن املــبــاريــات، 
يعاني  التي  البليغة  اإلصابة  بعد  خاصة 
إشبيلية،  العــب  النصيري،  يوسف  منها 
والذي تمكن زميله منير الحدادي، من إنهاء 
بتسجيله  األهـــداف،  مــن  »الــكــرنــفــال«  هــذا 

الهدف الخامس.
على  الكاسح،  االنتصار  هذا  وبعد  اآلن، 
ــذهــاب،  ال صفحة  طــي  املــغــربــي  املنتخب 
الذي  املنتخب  لنفس  بكل جدية  واالستعداد 
سيواجه يوم السبت القادم 9 أكتوبر بمركب 
قبل  الرابعة،  الجولة  الخامس، برسم  محمد 
 12 الثالثاء  يــوم  غينيا  منتخب  يالقي  أن 
الجولة  عن  املؤجلة  املباراة  برسم  أكتوبر 

الثانية من هذه التصفيات. 
لحد اآلن، ال شيء حسم، ومازلنا 
الكثير  الشيء  ننتظر 
ــذا املــنــتــخــب،  ــ ــن ه مـ
ــد  ــي ــأك ــت املـــطـــالـــب ب
انـــتـــصـــاره األخـــيـــر، 
نقاط  بــإضــافــة  وذلـــك 

أخرى مهما كلفه ذلك من ثمن.
حظ سعيد لألسود.
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الدبلوماسية  تعرف  اللغة  بهذه 
بل  املغرب،  مع  عالقاتها  الفرنسية 
إنها تقول: ))ال تزال فرنسا الشريك 
للمغرب،  ــي  ــاس األس ــتــصــادي  االق
املنافسة  اشــتــداد  مــن  الــرغــم  على 
واالستثمارات،  التجارة  مجالي  في 
ومن عام 2012 إلى عام 2019، زادت 

 70.5 بنسبة  املغرب  من  وارداتــنــا 
املغرب  إلــى  وصادراتنا  املائة  في 
وأصبحت  املائة،  في   18.3 بنسبة 
في  الثانية  املرتبة  تحتل  فرنسا 
إذ  املغربية،  اململكة  مــوردي  قائمة 
املغربية  السوق  في  حصتها  تبلغ 
إسبانيا  خــلــف  ــة،  ــائ امل فــي   12.2

15.6 في املائة،  التي تحظى بنسبة 
ارتقاء  عامة  الزيادات  هذه  وتثبت 
ــزداد  ت الــتــي  املغربية  ــادرات  ــص ال
عليها،  الصناعية  املنتجات  هيمنة 
وتحافظ فرنسا على تصدرها قائمة 
املستثمرين األجانب في املغرب، وال 
)نفس  الخدمات((  قطاع  في  سيما 

املصدر(.
الدبلوماسي  الكالم  هذا  بخالف 
ــل، ))أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة  ــي ــجــم ال
تشديد  عــن  ــرا،  ــؤخ م الــفــرنــســيــة، 
ملواطني  التأشيرات  منح  شــروط 

املــغــرب والــجــزائــر وتــونــس، 
الثالث  الـــدول  بــدعــوى رفــض 

إخباريتحليل 

هـل تمـهد فرنـسا 
ألزمة سياسية مع المغرب ؟ 

تقول الدبلوماسية الفرنسية: ))تربط فرنسا بالمغرب عالقات ثنائية درجت على االمتياز، وتتسم بالحوار المكثف والمنتظم منذ أواسط 
تسعينات القرن العشرين. واختار الملك محمد السادس أن يزور فرنسا في أول زيارة دولة له في مارس 2000، وزار رئيس الجمهورية 

المغرب في زيارة صداقة، تلبية لدعوة الملك محمد السادس، يومي 14 و15 يونيو 2017، أي بعد أقل من شهر واحد على توليه رئاسة 
الجمهورية، وفي أول زيارة ثنائية يقوم بها رئيس الجمهورية خارج القارة األوروبية، ويجري رئيس الجمهورية والملك اتصاالت 

متواصلة، وال سيما عبر الهاتف، وأجرى الملك محمد السادس محادثات مع رئيس الجمهورية في باريس في 10 أبريل 2018، وشارك 
كذلك في إحياء الذكرى السنوية لهدنة 11 نونبر 2018، وزار رئيس الجمهورية المغرب بتاريخ 15 نونبر 2018 من أجل القيام، إلى جانب 

الملك محمد السادس، بتدشين خط القطار فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والقنيطرة والذي يعد ثمرة شراكة ثنائية بين البلدين(( 
)المصدر: وزارة أوروبا والشؤون الخارجية(.

ما بعد الخسائر االقتصادية الفادحة لماكرون 

إعداد : سعيد الريحاني

إيمانويل ماكرون لحظة تدشين القطار فائق السرعة في المغرب
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إصدار التصاريح القنصلية الالزمة 
الستعادة مهاجرين من مواطنيها((، 
غير أن هذا الكالم غير مبرر منطقيا: 
دائــمــا  ــان  كـ ــرب  ــغ امل ألن  ))أوال، 
وتنقل  الهجرة  مسألة  مع  يتعامل 
املــســؤولــيــة  بمنطق  األشـــخـــاص، 
تنقل  تسهيل  بني  الــالزم  والتوازن 
رجال  أو  طلبة  ســواء  األشــخــاص، 
الهجرة  محاربة  بني  وما  األعمال، 
والتعامل  النظامية(،  )غير  السرية 
هم  الذين  األشخاص  الصارم حيال 
ثانيا،  قانونية.  غير  وضعية  في 
املسؤولية،  هذه  منطلق  من  املغرب 
الستقبال  واضحة  تعليمات  أعطى 
في  كانوا  الذين  املواطنني  من  عدد 
وضعية غير قانونية بفرنسا، حيث 
بلغ عدد وثائق جواز املرور )تسمح 
للمواطنني بالعودة لبالدهم( والتي 
خالل  املغربية  القنصليات  منحتها 

 400 الحالية،  السنة  من  أشهر   8
املشكل  هــذا  يبقى  ثالثا،  وثيقة. 
)املصدر:  مــبــرر((  وغير  فرنسيا، 
الــشــؤون  ــر  وزيـ عرضها  ــررات  ــب م
آخر  في  بوريطة  ناصر  الخارجية 

خروج إعالمي له(.
التي  الفرنسية،  الحكومة  والزالت 
من  اقتصاديا  تجنيه  بما  تعترف 
تصر  املــغــرب،  مــن  انطالقا  أربـــاح 
فرض  حــول  الــشــروط  تشديد  على 
املغاربة،  املواطنني  على  التأشيرات 
بل إن الناطق الرسمي باسم الحكومة 
املوقف  تأكيد  على  أصر  الفرنسية، 
تحاورنا،  ))لقد  قائال:  الفرنسي 
ننفذ  واليوم  تهديدات،  وجهنا  ثم 
الدول  ))هذه  وأضاف:  التهديد((، 
تقبل  ال  والجزائر(  املغرب  )يقصد 
وال  بهم،  نرغب  ال  رعايا  باستعادة 

يمكننا إبقاؤهم في فرنسا((.

ــام  الـــذي يــطــرح أم إن الــســؤال 
قرار  هو  »هل  النوع:  هذا  من  قرار 
أنه  أم  له،  الترويج  يتم  كما  إداري 
املحللون:  ليقول  انتخابي؟«،  قرار 
))إن هذا ليس قرارا وليد الصدفة، 
ــروف اســتــقــبــال  ــ والــدلــيــل هـــو ظ
املهينة  الشرعيني  غير  املهاجرين 
األخــيــرة،  العشر  السنوات  خــالل 
أو  ــارع  ــش ال يــفــتــرشــون  معظمهم 
تريد  فرنسا  مخيمات.  في  يعيشون 
للمهاجرين، مفادها  تمرر رسالة  أن 
وذلك  استقبال،  أرض  تعد  لم  أنها 
عــبــر ســن أنــظــمــة تــكــبــح الــهــجــرة 
في  أســودا  واقعا  أن  على  وتؤكد 
اللجوء،  وطالبي  املهاجرين  انتظار 
ــرب بـــعـــرض الـــحـــائـــط كل  ــضـ وتـ
عليها  التصويت  تم  التي  القوانني 
محلل  أما  املاضية،  السنوات  خالل 
هو  جهة  من  »القرار  أن  فيرى  آخر 

منذ  تشتكي  فرنسا  أن  إذ  إداري، 
غير  املهاجرين  وضــع  من  سنوات 
باإلضافة  الثالث،  للدول  النظاميني 
الصحراء،  جنوب  وإفريقيا  ملالي 
ــف عــبــر طــرق  ــل ــاول حـــل امل ــحـ وتـ
دبلوماسية باءت بالفشل، فاختارت 
التأشيرات،  بورقة  الضغط  اليوم 
ويضيف: لكن هذا ال ينفي أن القرار 
يمكن أن يدخل في إطار االستعراض 
أن  ويــوضــح  ــاكــرون،  مل االنتخابي 
استمالة  يحاول  الفرنسي  الرئيس 
الـــرأي الــعــام عبر هــذه الــقــرارات، 
لصالحه،  اليمني  أصـــوات  وجلب 
املتطرف  الــيــمــني  وأن  خــصــوصــا 
في  الهجرة  بــورقــة  يلعب  أصــبــح 
األيام األخيرة ويلح على أنها خطر 
موقع  )املصدر:  مواجهته((  يجب 

سكاي نيوز عربية(.
التفسيرات،  النظر عن هذه  بغض 
يمكن إدراج القرار الفرنسي األخير 
ــي إطـــار الــضــغــط عــلــى املــغــرب،  ف
االقتصادية،  مكاسبها  على  للحفاظ 
التي باتت مهددة من قبل منافسني 
قامت  قد  فرنسا  كانت  فإذا  آخرين، 

السرعة  فــائــق  الــقــطــار  ببيع 

بغض النظر عن هذه التفسيرات، يمكن إدراج القرار الفرنسي األخير 
في إطار الضغط على المغرب، للحفاظ على مكاسبها االقتصادية، 

التي باتت مهددة من قبل منافسين آخرين، فإذا كانت فرنسا قد قامت 
ببيع القطار فائق السرعة للمغرب، في عز الربيع العربي، فإن الظروف 

الحالية تلعب في صالح المغرب، لتنفيذ المشروع الثاني من هذا 
القطار، والرابط بين مراكش وأكادير، بشراكة مع الصين

مدينة »طنجة تيك« المشروع الصيني الكبير في المغرب

هل يزاحم تطوير العالقات مع الصين 
الوجود الفرنسي في المغرب ؟

الزالت الحكومة 
الفرنسية، التي 

تعترف بما تجنيه 
اقتصاديا من أرباح 

انطالقا من المغرب، 
تصر على تشديد 

الشروط حول فرض 
التأشيرات على 

المواطنين المغاربة، 
بل إن الناطق الرسمي 

باسم الحكومة 
الفرنسية، أصر على 

تأكيد الموقف 
الفرنسي قائال: ))لقد 

تحاورنا، ثم وجهنا 
تهديدات، واليوم ننفذ 

التهديد((، وأضاف: 
))هذه الدول )يقصد 

المغرب والجزائر( ال 
تقبل باستعادة رعايا ال 

نرغب بهم، وال يمكننا 
إبقاؤهم في فرنسا((
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العربي، فإن  الربيع  للمغرب في عز 
صالح  في  تلعب  الحالية  الظروف 
من  الثاني  املشروع  لتنفيذ  املغرب، 
مراكش  بني  والرابط  القطار،  هذا 
بل  الصني،  مع  بشراكة  وأكــاديــر، 
املجموعة  الصيني،  ))العمالق  إن 
الصينية املحدودة للسكك الحديدية، 
قدم عرضا ال يمكن رفضه للسلطات 
بصفقة  الظفر  أجــل  مــن  املغربية 
فائق  للقطار  السككي  الخط  إنجاز 
مدينتي  بني  سيربط  الذي  السرعة 
للمعطيات  ووفقا  وأكادير،  مراكش 
الصيني،  الــعــرض  فــإن  املــتــوفــرة، 
املنخفضة  تكلفته  إلــى  باإلضافة 
بـ  )أقــل  الفرنسي  بنظيره  مقارنة 
50 في املائة(، يتضمن قرضا بدون 
بدايته  من  املشروع  لتمويل  فوائد 
أداء  في  تسهيالت  مع  نهايته  إلى 
املــتــوســط((  املـــدى  على  أقــســاطــه 

)املصدر: موقع أخبارنا(.
إن التحركات الصينية في املغرب، 
لفرنسا،  كبير  إزعاج  مصدر  تشكل 
منافس  ))الصني  املحللون:  ويقول 
ولبكني  املــغــرب،  في  لفرنسا  قــوي 
فائض كبير من الدوالر تريد التخلص 
هزيلة،  بفوائد  قروضا  وتمنح  منه، 
وضع  في  فرنسا  يجعل  الذي  األمر 
من  وأكثر  الشروط((،  بهذه  صعب 
العميقة تذهب  التحليالت  فإن  ذلك، 
على  الصني  قدرة  تأكيد  اتجاه  في 
الجارين،  البلدين  بني  الصدع  رأب 
موقع  نشر  فقد  والجزائر،  املغرب 
»إيست آسيا فوروم« )منتدى شرق 
مصالح  آســيــا(، تــقــريــرا يــتــنــاول 
ــل من  ــي ك الــصــني االقــتــصــاديــة ف
أصبحت  وكيف  واملغرب،  الجزائر 
تقريب  بوسعه  رئيسيا  العبا  بكني 
واملغربية  الجزائرية  النظر  وجهتي 
على  املغربية  السيادة  مسألة  حول 
الصحراء الغربية، وقد أعد التقرير 
كل من مايكل تانشوم، األستاذ الزائر 
ا« اإلسبانية والخبير  بجامعة »نافرَّ
ــلــدراســات  بــاملــعــهــد الــنــمــســاوي ل
ألفاريز  ونيريا  واألمنية،  األوروبية 
ا«  »نافرَّ بجامعة  الطالبة  أريزتغي، 
اإلسبانية، ويقول التقرير: ))تسعى 
استراتيجيا  دورا  تلعب  ألن  الصني 
 - األوروبــــي  الــتــرابــط  تنمية  فــي 
اإلفريقي عبر منطقة غرب املتوسط، 
كما أن للصني مصلحة في تمدد ممر 
غرب  بني  املغربي  التجاري  النقل 
إفريقيا وغرب أوروبا، املعتمد على 
خط قطارات »البراق« املغربي فائق 
الجديدة  التوسعة  وعلى  السرعة، 
أكبر  املتوسط«،  »طنجة  ميناء  في 
املتوسط  األبــيــض  البحر  مــوانــئ 
لم  املصدر:  نفس  ويضيف  اليوم، 
املتوسط  طنجة  ميناء  توسعة  تكن 
مجموعة  لوال استثمارات  لتحدث 
فتحت  فــقــد  الــصــيــنــيــة.  ــجــار  ــت ال
شركات صينية مصانع في املغرب، 
بغرض االندماج في سالسل القيمة 
نشأت  التي  اإلفريقية،   - األوروبية 
»البراق«  قطارات  خط  تدشني  إثر 
كما  املــتــوســط«،  »طنجة  ومــيــنــاء 
ديكاستال«  »سيتيك  شركة  دشنت 
بقيمة 400  مصنعا  الــصــيــنــيــة، 

مليون دوالر أمريكي، إلمداد مصنع 
اململوك  السيارات،  معدات  تجميع 
إيه«  إس  »بي  الفرنسية  للمجموعة 
عالوة  الالزمة،  باملعدات   PSA((
»تشييد  شــركــة  تبني  ــك،  ذلـ عــلــى 
»مدينة محمد  الصينية  االتصاالت« 
لتصبح  تيك«،  طنجة   / الــســادس 
من  املــزيــد  يجذب  صناعيا  مــركــزا 
والــشــركــات  الصينية  الــشــركــات 
املغرب((  إلى  الجنسيات  متعددة 

)املصدر: ترجمة الجزيرة(.
ال تقف املصالح الفرنسية، املهددة 
في املغرب، عند حدود القطار فائق 
الصني  مع  التنافس  أو  السرعة، 
األخيرة  السنوات  في  التي حظيت 
بفضل  املغاربة،  لدى  كبيرة  بثقة 
جهودها في محاربة وباء »كورونا« 
إلى  اللقاح، ونقل خبراتها  وتوفير 
التي  الــبــالد  إن  بــل  املــمــلــكــة)..(، 
أستراليا،  مع  كبرى  خسرت صفقة 
أن  قبل  غواصة،   12 بشراء  تتعلق 
يعتبره  ما  األستراليون،  يتراجع 
الظهر)..(،  في  طعنة  الفرنسيون 
املــغــرب،  مــع  األزمـــة  تتعمق  وقــد 
بــخــســارتــهــا لــلــمــزيــد مـــن عــقــود 
حاولت  حيث  املفوض«،  »التدبير 

على  »ليديك«  الفرنسية  الشركة 
ــة  ــبــاق األزمـ ســبــيــل املـــثـــال، اســت
املقبلة، بإبداء نيتها في االستمرار، 
وجاء في بالغ عممته على وسائل 
ــا تــطــمــح لــشــراكــة  ــه اإلعـــــالم، أن
ست  بعد  على  املغرب،  مع  جديدة 
التدبير  عقد  نهاية  مــن  ســنــوات 
املاء  لتوزيع  معها  املوقع  املفوض 
الصرف  مياه  وتجميع  والكهرباء 
ــارة  واإلن األمطار  ومياه  الصحي 

على  املوقع  العقد  وهو  العمومية، 
»ليدك«  وقــالــت  سنة،   30 امــتــداد 
الداخلية،  وزارة  بقرار  علمت  إنها 
الجهوية  الشركة  أن  وأوضــحــت 
ــدار  ــ ــي ال مــتــعــددة الـــخـــدمـــات فـ
الــتــراب  فــي  ستتدخل  البيضاء، 
عمل  نــطــاق  باستثناء  الــجــهــوي 
الجماعات،  بني  التعاون  مؤسسة 
الذي  النطاق  وهو  البيضاء،  الدار 
تعتزم  إذ  »لــيــدك«،  فيه  تشتغل 
شركات  إحـــداث  الداخلية  وزارة 
أربع  في  الخدمات  متعددة  جهوية 
جهات كمرحلة تجريبية، من بينها 
جهة الدار البيضاء، في أفق تعميم 
اململكة  جهات  باقي  على  التجربة 
أداء  لتحسني  إصالحات  إطار  في 

الجهات  ومنح  العمومية  الشركات 
أن  املرتقب  ومن  أوسع،  صالحيات 
يتم إطالق هذه الشركات ابتداء من 
يعني  ما  وهو  املقبل،  يناير  شهر 
مع  العقود  تجديد  يجري  لن  أنــه 
لشركتي  التابعة  املحلية  الشركات 
»فيوليا«  الفرنسيتني:  ــق  ــراف امل
ــز«  ــوي صــاحــبــة »ريـــضـــال«، و«س
تديران  اللتني  ــيــدك«،  »ل صاحبة 
في  والكهرباء  املاء  قطاعي  تدبير 

)املــصــدر:  رئيسية  مغربية  ــدن  م
موقع هسبريس(.

بني املناورات االنتخابية للرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
الفادحة  االقتصادية  والخسائر 
لفرنسا، وعجزها عن تحقيق نتائج 
وباء  بمكافحة  يتعلق  فيما  مرضية 
»كورونا«، وتقدم العمالق الصيني، 
ــدد مــن الــبــلــدان  ــع وخــســارتــهــا ل
»موجة  فرنسا  تــقــاوم  اإلفريقية، 
بــقــرارات  ضــدهــا«،  إفريقية  تمرد 
»عقابية«، غير أن ذلك قد ال يتعدى 
كونه تكريسا لواقع، ستعزل فرنسا 
محيطها  عــن  نفسها  خاللها  مــن 
اآلخر  هو  يحلم  ــذي  ال التقليدي، 

بركوب قطار التنمية.

بين المناورات االنتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والخسائر االقتصادية الفادحة لفرنسا، وعجزها عن تحقيق نتائج 

مرضية فيما يتعلق بمكافحة وباء »كورونا«، وتقدم العمالق 
الصيني، وخسارتها لعدد من البلدان اإلفريقية، تقاوم فرنسا »موجة 

تمرد إفريقية ضدها«، بقرارات »عقابية«، غير أن ذلك قد ال يتعدى 
كونه تكريسا لواقع، ستعزل فرنسا من خاللها نفسها عن محيطها 

التقليدي، الذي يحلم هو اآلخر بركوب قطار التنمية.
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خطط ولد الرشيد 
تحرج خصومه 

السياسيين
عبد اهلل جداد. العيون

حزب  يحقق  أن  أبـــدا  السهل  مــن  يكن  لــم 
انتخابات  فــي  بـــارزا  اكتساحا  االســتــقــال 
والتكتيكات  الخطط  لوال  املستشارين  مجلس 
العيون  جهة  مستوى  على  ليس  السياسية، 
وحدها، بل على مستوى أربع جهات من سوس 
إلى الداخلة، وهي الخطط التي نهجها القيادي 
حزب  مرشحي  مكن  الذي  الرشيد،  ولد  حمدي 
النتخابات  صدارته  تأكيد  من  الفاسي  عــال 

الجماعات واملجالس بجهة العيون.
الرشيد  ولد  نجح  املائة،  في  مائة  وبنسبة 
التي  »املينورسو«،  عيون  أمــام  يثبت  أن  في 
أن  االنتخابية،  االستحقاقات  كــافــة  تتتبع 
صناديق  تفرزهم  مــن  هــم  الصحراء  ممثلي 
االقتراع وليسوا من هم على التراب الجزائري، 
العدل  محكمة  قرار  على  قوي  رد  بمثابة  وهو 
االبتدائي،  حكمها  في  ألغت  التي  األوروبــيــة 

اتفاقية الصيد مع االتحاد األوروبي.
على  العيون  بجهة  االستقاليون  واكتسح 
جميع  بفوز  املستشارين  مجلس  الخصوص، 
أحمد  ومنهم  املجلس،  بعضوية  املرشحني 
الفاحية عن الجهات  الغرفة  أحميميد عن فئة 
الحمراء،  الساقية  )العيون  الثاث  الجنوبية 
وادنـــون(،  وكلميم  الــذهــب،  وادي  والــداخــلــة 
التجارة  غرفة  فئة  عن  الرشيد  ولد  والخليل 
الجنوبية    الجهات  عن  والخدمات  والصناعة 
السالك  والشاب  الرشيد،  ولد  محمد  والقيادي 
العيون  جهة  مجلس  جماعات  عن  املوساوي 
عن  املــوســاوي  والطيب  الــحــمــراء،  الساقية 
لخريف  املغرب، وأحمد  ملقاوالت  العام  االتحاد 
بنمسعود  وسيداتي  الترابية،  الجماعات  عن 
إلى  باإلضافة  التقليدية،  الصناعة  غرفة  عن 
باسم  مقاعد  ستة  حــاز  الـــذي  مــيــارة  النعم 

االتحاد العام للشغالني.
املكتب  عضو  دبــدا،  أحمدو  الشيخ  وحقق 
فوزا  واملعاصرة،  األصالة  لحزب  السياسي 
املستشارين  بمجلس  مقعدا  بنيله  متوقعا 
الساقية  العيون  بجهة  املحلية  الجماعات  عن 
باقي  على  الطريق  قطع  مــا  وهــو  الــحــمــراء، 

املرشحني الذين استسلموا لـ»امليزان«.
من  سلسلة  آخر  وبإجراء 

عرفتها  التي  االنتخابات 
مجلس  يــســجــل  ــبـــاد،  الـ
وجوه  قدوم  املستشارين 

مـــرة،  ألول  جـــديـــدة 
ــا الــشــابــان  ــمـ وهـ
ــد  ــ الـــخـــلـــيـــل ول
والسالك  الرشيد 

املوساوي.

وزارة الداخلية تغير خريطة مسؤوليها بعد تعيـين الحكومة

ولد الرشيد

العيون. األسبوع
 

أن  املرتقب  أنه من  أفادت مصادر عليمة، 
يعني امللك محمد السادس، والة وعماال جدد، 
وذلك مباشرة بعد استقبال وتعيني أعضاء 

الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش.
التعيينات  أن  املصادر،  وأوضحت نفس 
امللكية لن تقتصر فقط على الوالة والعمال، 
بل ستكون هناك تعيينات أخرى ستهم وزارة 
الجدد  السفراء  وبالخصوص  الخارجية، 
ببعض  باالستعانة  الــخــارج،  في  للمملكة 

مسؤولون  بينهم  مــن  الــخــبــرات، 
أثبتوا  الذين  الجنوبية،  باألقاليم 
وينتمون  كبيرتني  كفاءة وتجربة 
لإلدارة الترابية ووكالة الجنوب، 

لطاقات  مصدرا  ظلت  التي 
بينهم  ومـــن  وطــنــيــة 

سوس،  جهة  والي 
أحــــمــــد حــجــي 
وصـــالـــح داحـــا 
ــم  ــي ــل عـــامـــل إق
ــات، ومــاء  ــاون ت
عضو  العينني، 
النموذج  لجنة 
ــوي  ــ ــم ــ ــن ــ ــت ــ ال
وكـــــــلـــــــهـــــــم 

ناجحون في مهامهم.
هذه  أن  املصادر،  ذات  وذكــرت 
التعيينات ستتم في أول مجلس 
بحضور  امللك  سيترأسه  وزاري 
ــدة،  ــجــدي أعـــضـــاء الــحــكــومــة ال
الداخلية  وزيـــر  أن  ــت  وأضــاف
رئيس  إلى  سيرفع  املقبل، 
ــوالة  ال الئــحــة  الحكومة، 
والعمال املعنيني للتأشير 
عليها، وذلك بعد إعدادها 
منه،  مباشر  بإشراف 
ــا عــلــى  ــ ــه ــ ــع ووضــ
طاولة امللك محمد 

السادس.
لفتيت

مسؤولون مغاربة في 
تركيا يبرزون تطلعاتهم 

المستقبل نحو 

األسبوع

الرامي،  املهدي  بإسطنبول،  املغرب  قنصل  كشف 
الذي تم تعيينه مؤخرا خلفا ملحمد أفريقني، الذي عني 
الصحفي  للزميل  استقباله  خال  بكندا،  بمونتريال 
وحجم  تركيا،  لدى  املغرب  مكانة  عن  جــداد،  هلل  عبد 
املسؤولية في القيام بالواجب الوطني في مدينة تضم 
30 مليون نسمة وتتواجد على ما يقارب 100 كلم، وبها 
ما يفوق 4 آالف مغربي جلهم يتابعون دراستهم فضا 
كذلك  ومنهم  املغاربة،  السياح  من  اآلالف  عشرات  عن 

موظفون ومستثمرون وإعاميون.
ومعلوم أن محمد علي األزرق، الكاتب العام السابق 
بأنقرة،  للمغرب  سفير  مهام  يشغل  الخارجية،  لوزارة 
معه  وتتقاسم  املغرب  مع  بالتعاون  ملتزمة  ظلت  التي 
وكالة  مــديــرة  ياكوفة،  لطيفة  وأكـــدت  الــرؤيــة،  نفس 
سنة   18 يفوق  ملا  تشتغل  وهــي  السياحية  للتنمية 
ملغاربة  جمعية  تأسيس  إلى  تسعى  أنها  بإسطنبول، 
الشأن  هو  كما  لتركيا  االقتصادية  بالعاصمة  العالم 

بالنسبة لباقي دول أوروبا الغربية.

توافقـات سياسـية تسـبق حـسم 
الصراع في الداخلة

الداخلة. األسبوع
 

إلى  حاجة  في  الداخلة  جهة  تكن  لم 
أسبوع  »فيلم  بعد  أخـــرى  صــراعــات 
الداخلة  أهل  جعل  الذي  الجحيم«  في 
وسلطاتها في حالة من الشد والجذب، 
وبذلك تكون نخب الجهة قد استوعبت 
الدرس مما حدث بجهة كلميم وادنون، 
وجــعــل الــفــرقــاء يــخــتــارون الــتــوافــق 
املصلحة  على  املبنية  والــتــحــالــفــات 
قياديني  أيادي  للوطن، ونجحت  العامة 
في  للحكومة  املشكلة  ــزاب  ــ األح مــن 
مجلس  انتخابات  محطة  تجعل  أن 
وادي  الــداخــلــة  بجهة  املــســتــشــاريــن 
الذهب، محطة سياسية جديرة بالتتبع 
املنتخبني،  لشيخ  االعتبار  رد  وفرصة 
السابق  الــرئــيــس  الــجــمــانــي،  صــلــوح 
لبلدية الداخلة وزعيم الحركة الشعبية 
الذي جاء ثانيا بـ 111 صوتا مقابل 106 
لفائدة حما أهل بابا عن هيئة املجالس 

الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم.
ــراي  ــو بـ ــاظ ــف ــن ح ــل مـ وحـــصـــل كـ
بنمبارك على عضوية مجلس  ويحفظه 
املجالس  هيئة  عن  ممثلني  املستشارين 
عنها  املعلن  النتائج  وهــذه  الجهوية، 
التوافق  حالة  ظل  في  متوقعة  كانت 
الداخلة  جهة  تعرفه  الــذي  السياسي 
وادي الذهب، وحسم األحزاب في تقديم 
املقاعد  ــدد  ع وهــو  فــقــط،  مرشحني   4

املخصصة للجهة.

الجماني

صوت واحد يرجح كفة شقيق بلفقيه

سيدي إفني. األسبوع
 

ــخــاب ابــن  ــت لـــم يــكــن ســهــا ان
لحسن  ــران،  ــم ــاع ب ــت  أيـ منطقة 
الوهاب  عبد  الراحل  أخ  بلفقيه، 

حزب  عــن  واملــســتــشــار  بالفقيه، 
ــرة، رئــيــســا  ــاصـ ــعـ ــة واملـ ــالـ األصـ
إفني  لسيدي  اإلقليمي  للمجلس 
شغل  الذي  بوليد،  إلبراهيم  خلفا 
االشتراكي  االتحاد  باسم  املنصب 
يستقيل  أن  قبل  الشعبية  للقوات 
ونائبه  بـــ»الــبــام«،  ويلتحق  منه 
التقدم  عن  تيليش  لحفيظ  من  كل 

عن  بــوراس  ولطيفة  واالشتراكية 
ــب املــجــلــس عمر  ــات ــرار، وك ــ األحـ
أبــو  حكيمة  ونــائــبــتــه  أمـــهـــزول 
واملعاصرة،  األصالة  عن  القاسم 
ممثلي  بني  التنافس  اشتد  حيث 
أن  إال  و»الحمامة«  »التراكتور« 
واحد  صــوت  بفضل  جــاء  الحسم 

رجح كفة »البام«.
بلفقيه

رئيسة مجلس كلميم تستنكر استعمال حجج سياسية 
في حكم المحكمة األوروبية

كلميم. األسبوع 
 

كلميم  جهة  مجلس  دورات  شهدتها  أن  يسبق  لم  أجــواء  في 
لدورة  اجتماع  أول  على  العميق  واألســى  الحزن  خيم  ــون،  وادن
الفقيدين،  روحي  وباستحضار  الفاتحة  سورة  بقراءة  املجلس، 
القيادي عبد الوهاب بلفقيه ومحمد أوبركي، املستشارين بمجلس 

الجهة.
امباركة بوعيدة التي تخلت عن حقيبة وزيرة في حكومة سعد 
الدين العثماني، وحتى في حكومة أخنوش، بدت هي األخرى أكثر 
والي  ترأسها  التي  االستثنائية  الدورة  أشغال  تفتتح  وهي  تأثرا 
جعل  إلى  االفتتاح  كلمة  في  ودعت  أبهاي،  الناجم  محمد  الجهة 
واملعارضة، وجعل  األغلبية  يجمع  هدفا  والساكنة  الوطن  مصالح 

التنافس في إنجاز املشاريع وتنزيل برامج التنمية بمختلف أقاليم 
الجهة استفادت من  الجهة ورشا مفتوحا، خاصة وأن  وجماعات 
تجارب سابقة أخرت البرامج وعطلت التنمية، وبعد املصادقة على 
على  والتصويت  بالدراسة  واملتعلقة  أكتوبر،  لدورة  واحدة  نقطة 
صياغته  جرت  التي  وادنون،  كلميم  جهة  ملجلس  الداخلي  النظام 
وفق مشاورات طويلة مع مختلف مكونات املجلس، وبهدف تسريع 
أن  األعضاء،  جميع  بوعيدة  امباركة  أبلغت  املجلس،  عمل  وتيرة 
املجلس سيعقد دورتني استثنائيتني، إلتمام مختلف النقط املتعلقة 

باإلقاع الجديد للجهة في هيكلتها الجديدة.
لجنة  ورئيسة  البحري  بالصيد  مكلفة  وزيرة  كانت  وباعتبارها 
االبتدائي  القرار  أن  بوعيدة  قالت  األوروبية،  املغربية  الصداقة 
املغرب  بني  الصيد  اتفاقية  ألغت  التي  األوروبية  العدل  ملحكمة 
اآلخر،  الجانب  على  سوى  لها  انعكاسات  ال  األوروبــي،  واالتحاد 
وهو حكم يستند على معطيات سياسية ال شأن للمحكمة به ما دام 
أن األمر بيد األمم املتحدة، وعبرت باسم جهة كلميم وادنون، عن 
استنكارها لهذا الحكم الذي ستتم مراجعته في محكمة االستئناف. 

»صحراويون من أجل السالم« يطلبون 
تعويض الوقت الضائع في ملف الصحراء

العيون. األسبوع
 

لحركة  األول  السكرتير  أعــرب 
السام«،  أجــل  من  »صــحــراويــون 
رغبته  عن  هلل،  بارك  أحمد  الحاج 
دي  ــان  ــف ــي ســت يـــعـــوض  أن  ــي  فـ
الشخصي  مــيــســتــورا، املــبــعــوث 
الجديد لألمني العام لألمم املتحدة، 
السنوات  خــال  الضائع  الــوقــت 
مهمة  تعليق  فيها  تم  التي  الثاث 
استقالة  بعد  الحميدة  املساعي 
كوهلر،  هورست  السابق  املبعوث 

خال ماي 2019 لدواعي صحية.
ورغـــــم اإلشـــــــادة بــالــصــفــات 

اإليطالي  للدبلوماسي  الشخصية 
ــي قــيــادة  الــســويــدي وتــجــربــتــه ف
أن  إال  ــرى،  األخـ الــســام  عمليات 
ــم يــخــف مــدى  أحــمــد بـــارك هلل ل
التي  ــظــروف  وال السياق  تعقيد 
يحدث فيها تدخل دي ميستورا في 
العاقات  انقطاع  بعد  الصحراء، 
بني  التوتر  وتزايد  الدبلوماسية 

الجزائر واملغرب.
الصحراويني  أن  على  وشـــدد 
التصعيد  من  أبــدا  يستفيدوا  لن 
توصية  ــدم  قـ كــمــا  املــنــطــقــة،  ــي  ف
الفرصة  إهدار  بعدم  للبوليساريو، 
»الـــكـــركـــرات«،  خــطــأ  لتصحيح 
باحترام  أخــرى  ــرة  م وبــااللــتــزام 
الــنــار، الــذي قررته  وقــف إطــاق 

األمم املتحدة.
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ما يجري  
ويدور

أزمة وثائق إدارية تحرج بداية مسار الرئيس الجديد لمجلس مكناس  في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

ــاء اجلــمــاعــات  ــ رؤســ بــعــض  يطرح ظـــهـــور 
الــســابــقــن بــجــهــة الــشــمــال وهـــم يــدافــعــون عن 
ــاروا يف املــعــارضــة،  مــصــالــح الــســاكــنــة بــعــدمــا صــ
عــدة تــســاؤالت عــن هــؤالء الــذيــن كــانــوا يف وقت 
قـــريـــب يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة جــمــاعــاتــهــم ولــم 
تفاقمت  الواقع حتى  أرض  يحققوا شيئا على 
مــعــانــاة املـــواطـــنـــن مـــع الــعــديــد مـــن الــظــواهــر 
ــاعـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــات،  الــســلــبــيــة والـــقـــطـ
ــعــــارضــــة، صـــــــاروا  ــمــ ــلــ لـــكـــنـــهـــم حـــــن حتـــــولـــــوا لــ
يــنــتــقــدون نــفــس األوضـــــــاع الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا 
ساكنة تلك اجلماعات.. فهل هي مسرحية من 
أعمال  عرقلة  أم  الساكنة،  على  التمثيل  أجــل 
املجالس احلالية من طرف املجالس السابقة ؟

أول دعوى قضائية رسمية، قام بها احلزب 
االشتراكي املوحد بتطوان، حيث لم يبق له خيار 
رئاسة  من  النسوي  العنصر  إقصاء  مت  بعدما 
أجل  من  اإلداري  للقضاء  اللجوء  إال  اجلماعة، 
الطعن يف تشكيلة نواب رئيس املجلس اجلماعي 
املادة  مقتضيات  احترام  يتم  لم  حيث  بتطوان، 
17 من القانون التنظيمي 14/113.. فهل ينتصر 
القضاء للمرأة ويلغي املجلس اجلماعي لتطوان 
من  احلاكم  »احلمامة«  حــزب  يترأسه  والــذي 
الدعوى شملت كل من  أن  الرجال، كما  أغلبية 
عمالة إقليم تطوان وباشا املدينة الذي سبق له 
عملية  خالل  املجلس  ألعضاء  دروســا  منح  أن 

انتخاب األعضاء ؟

عرفت العديد من دورات اجلماعات بجهة 
هذه  أعضاء  بن  وتطاحنات  صراعات  الشمال، 
واملهام  املناصب  تــوزيــع  عملية  بسبب  املجالس 
الغنائم، مما دفع  اللجان وغيرها من  وإحــداث 
كما  االحــتــجــاج،  إلــى  املستشارين  مــن  بالعديد 
إلى ضيعة خاصة  أن بعض اجلماعات حتولت 
لــرئــيــســهــا، هــــذا مـــا اتـــضـــح مـــن خــــال الـــــدورة 
ــرة جلــمــاعــة أصــيــلــة، حـــن قـــام الــرئــيــس  ــيـ األخـ
ومنع  بـ»الكلب«  وصــفــه  بعدما  مستشار  بــطــرد 
منع  أجل  القاعة من  داخــل  الهواتف  استعمال 
تــصــويــر مــجــريــات االجــتــمــاع، ســــواء مــن طــرف 

الصحافة أو احلاضرين.

املنتهية  الحكومة  قـــرار  بعد 
ــا، واملــتــعــلــق بــفــرض  ــهـ ــتـ واليـ
وحظر  الصحي  الحجر  إجــراءات 
شهرين،  من  ألكثر  الليلي  التجول 
ــع إقــامــة جــمــيــع الــحــفــات  ــن وم
التأبني، على  واألعراس ومراسيم 
أال يتجاوز الحضور 10 أشخاص 
القاعات  ــاق  وإغـ أقــصــى،  كحد 
وقاعات  والحمامات  الرياضية 
الحفات وغيرها، كما تنص نفس 
في   50 بـ  التقيد  على  اإلجــراءات 

الطاقة  مــن  أقــصــى  كــحــد  املــائــة 
واملطاعم  للمقاهي  االستيعابية 
ووسائل النقل العمومي واملسابح 
والفضاءات العمومية، هذا القرار 
الذي ألزم املغاربة باإلغاق وحظر 
ليا  التاسعة  الساعة  من  التجول 
إلى الخامسة صباحا، كما أوصت 
على  الباغ،  نفس  في  الحكومة 
بضرورة  املدن  بني  التنقل  تقييد 
التوفر على جواز التلقيح املضاد 
رسمية  رخــصــة  أو  لــلــفــيــروس، 

من  كل  بني  التنقل  ومنع  للتنقل، 
مراكش والدار البيضاء وأكادير.

الباغ،  هذا  صدور  ومنذ  لكن، 
وزارة  وغــابــت  الحكومة  غــابــت 
اللجنة  جــانــبــهــا  ــى  إلـ الــصــحــة 
بهذا  العمل  ليستمر  العلمية، 
عن  خــرج  حتى  اآلن  لحد  الــقــرار 
يشتغل  قطاع  كل  وصــار  سياقه 
الطرف  حساب  وعلى  هــواه  على 
من  ــد  ــدي ــع ال أن  حــيــث  اآلخـــــر، 
داخل  الحفات  وقاعات  األندية 

دون  تشتغل  الشعبية،  األحــيــاء 
يتم  فــيــمــا  رقـــيـــب،  وال  حــســيــب 
تلك  على  والرقابة  القانون  فرض 
التي  الراقية  باألحياء  املتواجدة 
الطوارئ  قانون  لصرامة  تخضع 
الطابع  على  يدل  مما  الصحية، 
ــة  ــدي الــعــنــصــري بـــني هـــذه األن
بكل  تشتغل  الــتــي  الــريــاضــيــة 
الشعبية  األحياء  داخل  أريحية 
للمراقبة  تخضع  الــتــي  وتــلــك 

اليومية بجهة الشمال ككل.

ــات  ــاع ــق ــة وال ــديـ بــســبــب إغــــاق األنـ
املدة  هــذه  شهرين،  من  ألكثر  الرياضية 
كانت كافية إلظهار ضعف البنية التحتية 
التي  العمومية  الــفــضــاءات  مــن  للعديد 
كانت ملجئا للعديد من املواطنني ملمارسة 
الطلق،  الهواء  في  الرياضية  التمارين 
حيث يجدون هذه الفضاءات غير صالحة 
الرياضية، بسبب  التمارين  بتاتا ملمارسة 
املعدات  وغياب  التحتية  البنية  تدهور 
الحال  هو  كما  الغرض  لهذا  املخصصة 
على  تتوفر  التي  األخرى،  املدن  باقي  في 
الرياضة،  ملمارسي  ومعدات  جيدة  بنية 
خصوصا الشباب الذين يمارسون رياضة 

كمال األجسام.
قامت  أن  املــضــيــق  لــجــمــاعــة  وســبــق 
عبر  العمومية،  الفضاءات  بعض  بتجهيز 
إقباال  تثبيت معدات رياضية، حيث لقيت 
كبيرا من طرف العديد من املواطنني، فيما 
فضاءاتها  تفتقد  الجماعات  باقي  ظلت 
مدينة  من  والنموذج  املعدات،  هذه  ملثل 
ــوان، خــصــوصــا الــفــضــاء املــتــواجــد  ــط ت
هذا  الجماعة،  مقر  قرب  مارتيل  بطريق 
الفضاء الذي يعد املتنفس الوحيد لساكنة 
املنطقة، لكنه يفتقد ألبسط شروط ممارسة 

الرياضة، كما أن عملية سقي هذا الفضاء 
الصورة،  في  ظاهر  هو  كما  الصباح  في 
يحرم العشرات من املواطنني من ممارسة 
التمارين الرياضية في الفترة الصباحية.  
وفي الوقت الذي كان فيه سكان الشمال 
العمومية  الــفــضــاءات  تهيئة  ينتظرون 
دعم  أجل  من  التحتية  بنيتها  وتحسني 
طرف  مــن  الــريــاضــة  ممارسة  وتشجيع 
لابتعاد  العمرية،  الفئات  وكل  الشباب، 
الرياضة  وتقريب  االجتماعية  اآلفات  عن 
ال  التي  باملناطق  خاصة  املواطنني،  من 
ورياضة  متخصصة  قاعات  على  تتوفر 
كمال األجسام، التي تحولت إلى ممارسة 
الجهات  تركز  الشباب، حيث  لدى  مفضلة 
املعنية على إحداث ماعب كرة القدم فقط، 
من  العديد  لدى  امتعاضا  خلق  األمر  هذا 
الفترة،  هــذه  في  خصوصا  الشماليني، 
مهيأة،  الغير  الفضاءات  هذه  كانت  حيث 

هي املتنفس الوحيد للعائات والشباب.
األيـــام، إال  بــرودة الطقس هــذه  ــم  ورغ
ممارسة  من  املواطنني  يمنع  لم  ذلــك  أن 
الرياضة في الهواء الطلق، كما أنه توجد 
القاعات  في  ممارستها  يمكنهم  ال  فئة 

املختصة، بسبب غاء أسعار بعضها.

االرتجالية تطبع قرار تنزيل تخفيف الحجر الصحي

ياضية يكشف هشاشة الفضاءات  إغالق القاعات الر
ياضة العمومية أمام ممارسي الر

محسن األكرمين
 

  

املواطنني  من  مجموعة  يشتكي 
ــاب الــتــوقــيــع  ــي بــمــكــنــاس، مـــن غ
اإلداريــة  وثائقهم  على  واملصادقة 
الجماعة  مجلس  رئيس  طرف  من 
قبل  ما  ابتدأ  التراكم  هذا  الجديد. 
ورغم   ،2021 شتنبر   08 اقــتــراع 
تبادل السلط الرسمي بني الرئيس 
بوانو،  هلل  عبد  واليته،  املنتهية 
بحاجي،  جواد  الجديد،  والرئيس 
امللفات  مــن  مجموعة  بقيت  فقد 
مصادقة،  وال  توقيع  بــا  معلقة 
يذهب  ــره  أم مــن  حائر  واملــواطــن 
قضاء  بـــدون  اإلدارة  وإلـــى  ــن  م
غرضه في أريحية التغيير املرفوع 
كشعار، وقد ال يجد املرتفق جوابا 
قارا عند املوظفني غير »راه رسلناه 
للتوقيع«، فإلى متى ستبقى قضايا 
معلقة،  اليومية  اإلداريــة  الساكنة 

بتوقيع بسيط ؟
الــرئــيــس الــجــديــد يــتــحــرك بني 

القريبة  للمعاينة  نهارا  املكاتب 
واملـــصـــاحـــبـــة، ولـــيـــا يــتــواجــد 
اإلنـــارة  يتفقد  ــام  ــع ال ــالــشــارع  ب
امللفات  مــن  ومجموعة  باملدينة، 
ــدة بــالــبــرودة  ــام واألولـــويـــات ج
بدهاليز اإلدارة بدون مبرر واضح، 
اإلداريــة  الساكنة  قضايا  فتعليق 

الداخلي  البيت  ترتيب  حني  إلــى 
الجديد،  مكناس  جماعة  ملجلس 
غــيــر مــمــكــن، وغــيــر مــعــقــول، ألن 
غرضه  قضاء  إال  يهمه  ال  املواطن 
وبدون تسويف  اإلداري مستعجا 
اإلداري  املرفق  دام  ما  مماطلة،  أو 
)املعنوية(  باالستمرارية  يسير 

وال يحتكم إلى أشخاص أو تغيير 
كرسي.

أن  وبالدليل،  مواطن  حكى  فقد   
منزل  عنوان  على  املصادقة  ملف 
يترحل  أن  عليه  فرض  بالتغيير،  
ــق  ــراف ــرجــل بــني مــكــاتــب وم ــت وي
على  ــحــصــول  ال دون  الــجــمــاعــة 
ملا  امللف  بــات  البسيطة،  وثيقته 
مكانه  يراوح  ال  الشهر وهو  يفوق 
الرئيس  »خـــاص  واحـــد:  بسبب 
فأي  يــوقــعــه«..  للمجلس  الجديد 
حرية  تــتــرك  ال  الــتــي  ــذه  ه إدارة 
البسيطة  املــلــفــات  بعض  تدبير 
إدارة  أي  باالختصاص؟  ملوظفيها 
التراتبية  إلى  تحتكم  ال  التي  هذه 
االختصاصات  وتــوزيــع  ــة  اإلداريـ
واملهام دون تركيزها بيد الرئيس؟ 
نازل«  »طالع  واملواطن  إدارة  أي 
بشأن ملف ال يحتمل تلك املبررات 
ــي مــركــزيــة  ــة املــتــمــثــلــة ف ــواهــي ال

الرئيس، وضرورة التوقيع؟
واملــيــدانــيــة  التقنية  فــالــلــجــان 
مكناس  جــمــاعــة  عليها  تــتــوفــر 
يتم  وال  ــاءة،  ــف ــك وال باملسؤولية 
اعتمادها في تنفيذ جوالت ميدانية 
تقرير  وإنجاز  املدينة  عموم  على 

اإلنارة ونقط الضعف  عن مستوى 
)با ما يتصور الرئيس في جانب 
عمود نور محطم(، فاإلدارة تتوفر 
الوطنية  الكفاءة  توازي  أطر  على 
األدنى  بالحد  الخدماتية، وتشتغل 
املضاعف،  وبالجهد  الوسائل  من 
ــصــور  والـــرئـــيـــس يــســتــحــســن ال

واملراقبة و»ال زالت يديه مربعة«. 
فــاملــواطــن واملــديــنــة فــي حاجة 
األشـــخـــاص  ال  الـــقـــرب  إلدارة 
والحمولة العمودية، هم في حاجة 
بمسؤولية،  أغــراضــهــم  لــقــضــاء 
من  تــأخــيــر،  وال  مماطلة  ودون 
ومكتب  الترابية  فالسلطات  ثــم 
املــجــلــس فــي شــخــص الــرئــيــس، 
مطالبة بتسريع وتيرة التفويضات 
ــام عــلــى الــشــؤون  ــت والـــوقـــوف ال
اإلدارية للمواطنني بخدمات القرب 
بد من استحضار  واألولويات، وال 
تطوير  في  السديدة  امللكية  الرؤية 
في  وجعلها  ــة،  ــ اإلداري الخدمات 
أن  بد  ال  كما  أوال،  املواطن  خدمة 
املصالح  ومطالبة  الرئيس  يتحرك 
التابعة للمجلس بملفات املواطنني 
كل  وتصفية  للتوقيع،  ــة  ــ اإلداري

امللفات العالقة وباالستعجال.

مكناس
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كواليس جهوية

بالثانوية  الــتــدريــس  هيئة  استهلت 
ــة أكـــاديـــر  ــريـ ــديـ الــتــأهــيــلــيــة »ابــــــن حــــــزم« مبـ
ــة  ــفـ ــوقـ إداوتــــــــــنــــــــــان، املــــــوســــــم الـــــــــدراســـــــــي، بـ
ــوم اجلــمــعــة املـــاضـــيـــة، خــال  احــتــجــاجــيــة يــ
الصباحية، احتجاجا على  فترة االستراحة 
املؤسسة  تعيشها  التي  الاتربوية  األوضـــاع 
ــي  ــالــ ــي تـــعـــد نــتــيــجــة الـــتـــدبـــيـــر االرجتــ ــتــ والــ
بأكادير،  بنسركاو  بحوض  الثانوي  للتعليم 
املسؤولني لوضع حد لهذه  وطالبوا بتدخل 
الوضعية املزرية التي تتخبط فيها املؤسسة 
ــي، حــيــث  ــوالــ ــتــ ــامــــس عـــلـــى الــ لـــلـــمـــوســـم اخلــ
الديداكتيكية  الوسائل  إلى  املؤسسة  تفتقر 
تربوية  ببنية  وتشتغل  املعلوماتية،  والتقنية 
ــفـــوق طــاقــتــهــا االســـتـــيـــعـــابـــيـــة، ممــــا يــحــرم  تـ
أشكال  مختلف  مــن  والتاميذ  التلميذات 
األنشطة التربوية املوازية والدعم التربوي، 
ــانـــي املـــؤســـســـة مــــن نـــقـــص يف أطـــر  ــا تـــعـ كـــمـ
تعبير  وفــق  والتربوي،  اإلداري  الدعم  هيئة 

احملتجني.

إلــيــه  وأشـــــارت  ســبــق  استجابة ملا 
ــا، شــنــت  ــ ــدادهـ ــ ــوع« يف أحــــد أعـ ــ ــبـ ــ »األسـ
إنـــزكـــان، حملة  املــصــالــح األمــنــيــة مبــديــنــة 
ــرام عــلــى صعيد  ــ اســتــهــدفــت مــعــاقــل اإلجـ
اجلهادية  الدشيرة  ومدينة  عموما  العمالة 
باخلصوص، والتي أسفرت عن اعتقال عدد 
إجرامية،  أفعال  يف  تورطهم  يف  املشتبه  من 
للمصالح  نداءات  الساكنة  توجيه  بعد  وذلك 
األمن  واستتباب  التدخل  أجــل  من  األمنية 
بــإنــزكــان أيــت مــلــول، بعد تــعــرض عــدد من 
والعــتــداءات  ممتلكاتهم  لسرقة  املواطنني 

متكررة عليهم.

في ظل اســتــفــحــال ظــاهــرة احــتــال 
ــنـــني  ــد املـــواطـ ــه أحــ ــوجــ ــلــــك الـــعـــمـــومـــي، تــ املــ
إلــى املجلس  أكــاديــر، بطلب غــريــب  مبــديــنــة 
اجلــمــاعــي لــلــمــديــنــة، مــلــتــمــســا متــكــيــنــه من 
رخصة ملمارسة حقه يف استعمال الرصيف، 
ووفـــقـــا لــلــرســالــة الـــتـــي بــعــثــهــا املــعــنــي عــبــر 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي جلــمــاعــة أكـــاديـــر، فــإنــه 
استعمال  رخــصــة  على  بـ»احلصول  يطالب 
رصيف الراجلني قصد املشي فوقه بطريقة 
ــــات الــتــجــاريــة حتتل  عـــاديـــة«، قـــائـــا: »احملـ
قارعة  إلــى  للنزول  يضطرني  مــا  الــرصــيــف، 
وذلك  والــدراجــات،  العربات  بجانب  الطريق 

يشكل خطرا على سامتي اجلسدية«.

اجلمعة  ــوم  ي املسافرين  توجه أحد 
املاضية، إلى إحدى وكاالت األسفار املعروفة 
إلى  سفره  تذكرة  حجز  أجــل  من  بإنزكان، 
الذي  التذكرة  بسعر  فوجئ  لكنه  مــراكــش، 
بقي على حاله رغم قرار تخفيف اإلجراءات 
للحافالت  االستيعابية  الطاقة  رفــع  ومنها 
إلى 75 %، والغريب  يف األمر، أن الشركة 
من  الرفع  طبقت  وطنيا،  واملعروفة  املذكورة 
التذاكر،  ثمن  تخفيض  دون  املسافرين  عدد 
يف حني أن إحدى الوكاالت الوطنية األخرى 
التذاكر..  ثمن  منها طبقت تخفيض  بالقرب 
فما رأي اجلهات الوصية على القطاع؟ وهل 
ما  على  للوقوف  املراقبة  آليات  ستتحرك 
يتعرض له املسافرون من ابتزاز بـ»العاللي«.

ــي، حــريــق  ــاضــ شب يــــوم اخلـــمـــيـــس املــ
مهول مبنطقة »تاركا« بتنالت إقليم اشتوكة 
النباتات  مــن  أتــى على مجموعة  بــاهــا،  أيــت 
من  مساحات  النيران  والتهمت  واألشــجــار  
بإسهام  املــنــازل،  مــن  وعــددا  النباتي  الغطاء 
تشهدها  التي  املرتفعة  احلـــرارة  درجــات  من 

عدد من املناطق بسوس ماسة.

العدد: 1576 من 08 إلى 14 أكتوبر 2021
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اعتقال عصابة مختصة 
في تزوير األوراق 

النقدية بسيدي بنور

عزيز العبريدي
 

  

اعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة الــتــابــعــة 
مؤخرا،  بنور،  بسيدي  امللكي  الــدرك  لسرية 
شابني يف العشرينات من عمرهما، مبنطقة 
أوالد عمران، بتهمة تورطهما يف تزوير أوراق 
أغــراض  لقضاء  واستعمالها  وطنية  نقدية 
ــاريـــة، وقـــد متـــت هـــذه الــعــمــلــيــة بتنسيق  جتـ
مـــع عــنــاصــر املـــركـــز الــتــرابــي لـــلـــدرك املــلــكــي 

بالزمامرة ونظيرتها بأوالد عمران.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن عناصر املركز 
الــتــرابــي لــلــدرك املــلــكــي بــالــزمــامــرة، توصلت 
بشكاية من تاجر لبيع املواد الغذائية يسكن 
بتراب جماعة الغنادرة بدائرة الزمامرة، حول 
اقتناء مواد غذائية  بهما على  املشتبه  إقدام 
من محله التجاري وأداء ثمنها بورقة نقدية 
ــود كــامــيــرات  ــ ــم، لــكــن وجـ ــ مـــن فــئــة 200 درهــ
كثيرا  ســاعــده  الــتــجــاري،  داخــل محله  مثبتة 
اعتمدت  إذ  بهما،  املشتبه  وجــوه  معرفة  على 
املعلومات  على  القضائية  الــشــرطــة  عناصر 
املــخــزنــة يف هـــذه الــكــامــيــرات لــلــتــعــرف بشكل 
سريع على هويتهما، والتحرك نحو منطقة 
اللذين  بهما  املشتبه  لتوقيف  عــمــران  أوالد 
لــلــقــيــام بعمليات  بــاملــنــطــقــة  يــتــواجــدان  كــانــا 
الــنــقــديــة  األوراق  تــصــريــف  مــقــابــل  ــة  ــاريـ جتـ
املزورة ملدة تزيد عن أسبوع، إذ عثر بحوزتهما 

على آلة لطباعة األوراق النقدية املزورة.
وقــــد مت وضــــع املــشــتــبــه بــهــمــا حتـــت أنــظــار 
احلراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة 
أجل  من  بنور،  بسيدي  االبتدائية  للمحكمة 
متهمني  وجـــود  حـــول  معهما  الــبــحــث  تعميق 
آخرين ألفراد هذه العصابة املختصة يف تزوير 
إلـــى بعض  الــنــقــديــة، وكـــذا االســتــمــاع  األوراق 
وللعمليات  للمتهمني  احملــتــمــلــني  الــضــحــايــا 
النفوذ  داخل  بها  يقومان  كانا  التي  التجارية 

الترابي لعمالة إقليم سيدي بنور.

 سيدي بنور

 مراكش

عزيز الفاطمي
 

  

مـــراكـــش، منذ  مــديــنــة  تــعــيــش   
أمنية  حمالت  إيقاع  على  أسابيع، 
املــنــاطــق  مختلف  تــشــمــل  مكثفة 
ــســوداء  ــقــوة الــنــقــط ال ــضــرب ب وت
ــوف وقــلــق  ــي ظــلــت مــصــدر خـ ــت ال
األفعال  طبيعة  نتيجة  املراكشيني، 
اإلجرامية اليومية في حق مواطنني 
القوت  كسب  الوحيد  همهم  بسطاء 
ولإلشارة،  الجبني،  بعرق  اليومي 
نهاية  خــالل  أمــن  رجــل  تعرض  فقد 
شنيع  العــتــداء  املنصرم،  األســبــوع 
ــارة،  امل سبيل  معترضي  طــرف  مــن 
الــســالح األبــيــض مما  بــواســطــة 
نقل  بليغة  ــروح  جـ فــي  ــه  ل تسبب 
أجل  من  املستشفى  إلى  إثــره  على 
أن  كما  الضرورية،  العالجات  تلقي 
)النوع  النارية  الدراجات  استعمال 
السرقة  في  بالخصوص(  الصيني 
مما  مستمرة،  ــت  زال ال  والخطف، 
يهدد سالمة املستهدفني وأغلبهم من 
النساء، وال يمكن أيضا إغفال وضع 
كحي  باملدينة،  الحيوية  املناطق 
على  األمريكي  املطعم  ومحيط  جليز 
سبيل املثال ال الحصر، والتي تعرف 
كبير  عدد  تواجد  اليوم  مــدار  على 

املارة،  بني  يتسكعون  املشردين  من 
املناديل  ببيع  يتظاهرون  ويافعني 
ــآرب  م فيها  لــهــم  بينما  الــورقــيــة 
بمضايقة  يقومون  كما  أخــرى)..(، 
السياح األجانب، ناهيك عن التسول 
فهذا  الشديد،  ولألسف  االحترافي، 
الوضع هو في تنامي، إذ نجد على 
طول شارع محمد الخامس فرقا من 
يفترشون  واملــتــســوالت  املتسولني 
رضع  أطفاال  ويستغلون  الكارطون 
من  الــخــاصــة  االحــتــيــاجــات  وذوي 
أجل استمالة عطف املارة، مع العلم 
في  املغربي  الجنائي  القانون  أن 
إلى  شهر  من  يعاقب   ،326 الفصل 
ستة أشهر سجنا نافذا كل من كانت 

بوسعه  كــان  أو  العيش  وسائل  له 
على  تعود  لكنه  عمل  على  الحصول 

ممارسة التسول.
األمنية  الحمالت  ملوضوع  ألعــود 
املنظمة من طرف والية أمن مراكش، 
والتي تسير وفق األهداف املرسومة، 
عن  التحركات  هــذه  أســفــرت  حيث 
توقيف  خــالل  من  إيجابية  حصيلة 
املبحوث  األشــخــاص  مــن  مجموعة 
التلبس،  حــاالت  في  وآخرين  عنهم 
تساير  أمنية  مقاربة  بنهج  وذلــك 
املستجدات حسب ما يتطلبه الوضع 

األمني باملدينة.
وفي هذا السياق، وجبت اإلشارة 
بمراكش،  األمـــن  مصالح  أن  إلــى 

ــة أمــنــيــة  ــرق ــف ــرا ب ــؤخـ ــززت مـ ــعـ تـ
الشبكات  مكافحة  في  متخصصة 
ــا  ــرادهـ ــة ومــالحــقــة أفـ ــيـ ــرامـ اإلجـ
ملباشرة  باإلضافة  عنهم،  املبحوث 
الجنائية  والتحقيقات  األبــحــاث 
العالقة املرتبطة بأنشطة العصابات، 
لألمن  العامة  اإلدارة  أسندت  وقــد 
األمنية،  الفرقة  هذه  رئاسة  الوطني 
لعميد الشرطة محمد فخري، وبقرار 
عبد  الوطني  لألمن  العام  املدير  من 
املنطقة  فتح  تم  الحموشي،  اللطيف 
األمنية الخامسة التي يمتد نفوذها 
ـــ 8 كــيــلــومــتــرات وعــدد  الــتــرابــي ل
نسمة،  ألــف   250 حوالي  سكانها 
وتضم كال من دوائر الشرطة الثانية 
ــة والــخــامــســة  ــع ــراب والــثــالــثــة وال
ــة  ــرق ــف ــة وال ــاحــي ــســي والـــفـــرقـــة ال
الــخــيــالــة،  وفــرقــة  السينوتقنية 
وتكنة حفظ األمن، مع كل املتمنيات 
األمنية  لألجهزة  والنجاح  بالتوفيق 
لضمان  األمــن  استتباب  أجــل  مــن 
سالمة وممتلكات األشخاص وإعادة 
استمرارية  مع  النفوس،  في  الثقة 
نجاعة هذه الحمالت األمنية والعمل 
اإلجــرامــيــة  الــبــؤر  تجفيف  عــلــى 
تعتبر  التي  املدينة،  لسمعة  املسيئة 
وكما  للمملكة،  السياحية  العاصمة 
وطنية  ثروة  فالسياحة  معلوم،  هو 
ما  كل  من  وصونها  حمايتها  يجب 

من شأنه إلحاق أي ضرر بها.

تكثيف الحمالت األمنية في مراكش وميالد فرقة خاصة

الصويرة 

سوق السبت أوالد النمة

لقمة خبز تغني عن البهرجة 

األسبوع
 

  

القاطن  سنة(   81( الشافعي  محمود  املقاوم  يطالب 
امللك  جاللة  وعامل  الداخلية،  وزير  بتدخل  بالرباط، 
بن صالح، إلنصافه وتعويضه عن  الفقيه  عمالة  على 
الضرر الذي لحق به، بعد قيام املجلس البلدي لسوق 
العائلة،  من  أرضية  قطعة  بأخذ  النمة،  أوالد  السبت 
بسوق  ــوجــودة  وامل 3752/ب  العقاري  الــرســم  ذات 
بن صالح، وضمها  الفقيه  بإقليم  النمة  أوالد  السبت 

إلى مقبرة دون تطبيق مسطرة نزع امللكية.

يؤكد  اإلقليم،  عامل  من  بجواب  الشافعي  وتوصل 
األرضية  القطعة  هذه  أن  كشف  البحث  أن  خالله  من 
تقع بمنطقة مخصصة لتوسيع مقبرة، وذلك بمقتضى 
تصميم التهيئة ملدينة سوق السبت، مضيفا أن رئيس 
الجماعة أكد له استعداده للتعاون والتعامل مع هذه 
نزع  بمسطرة  املعنيني  املتدخلني  كافة  مع  الوضعية 

امللكية بالنسبة ملحرمات املقابر.
وعــده  رغــم  البلدي  املجلس  أن  املتضرر،  ويــقــول 
اتخذ  أنه  إال  األرضية،  القطعة  بتسوية مشكلة  للعامل 
19 يوليوز  قرار الرفض في دورته االستثنائية بتاريخ 
املاضي، بإجماع أعضائه وتطبيق مسطرة نزع امللكية، 
ملتمسا اإلنصاف بعد القرار التعسفي للمجلس البلدي 
الذي  اإلقليمية  اللجنة  محضر  رغم  حقه،  في  الصادر 

أنجزته في املوضوع، حسب جواب عامل اإلقليم.

حفيظ صادق
 

  

الــصــويــرة  تحتضن  أن  جــمــيــل 
ومهرجانات  واللقاءات  املؤتمرات 
وأن  والسماع،  واألندلسي  كناوة 
تمتع املواطن باستعراض الطائرات 
ــات وهـــي تــتــراقــص في  ــي ــروح وامل
أيالل  طيور  وتنافس  املدينة،  سماء 
أجــل  مــن  تشقى  الــتــي  الــجــريــحــة، 
جف  بعدما  القوت،  على  الحصول 
حاجيات  يسد  يعد  ولم  امليناء،  نبع 
الساكنة من أنواع األسماك البحرية.. 
يتساءل:  أن  املواطن  حق  من  ولكن 
من  الصويري  املواطن  استفاد  ماذا 
هذه البهرجة ومن هذه املهرجانات؟ 
ومن هي الفئات التي تجد املتعة في 

تتبع هذه األنشطة؟ 
ــاب  ــم أصــح ــدهـ ــواب: وحـ ــ ــج ــ ال
وبعض  »الفيسبوكية«،  الصفحات 
الشباب املولع باملوسيقى الصاخبة، 
الذين تصادف  أولــئــك  إلــى  إضــافــة 
أغلبية  ــا  أم ــان،  ــك امل فــي  وجــودهــم 
بالبحث  منشغلون  فهم  املواطنني، 

عـــن لــقــمــة عــيــش صــعــبــة فـــي ظل 
الــجــائــحــة واألزمــــة االقــتــصــاديــة، 
ولهذا  والبطالة،  الصحي  والحجر 
اللهو  يعشق  الــشــبــعــان  فالبطن 
والبهرجة وال يحس بالبطن الجائع 
ما  إلــى  الحاجة  أشــد  في  هو  الــذي 
رياح  من  يأويه  وما  رمقه،  به  يسد 
الصويرية  فالساكنة  مـــوغـــادور، 
بتعليمها،  بصحتها،  يهتم  من  تريد 
ــرام حــقــوقــهــا  ــتـ ــاحـ ــا، وبـ ــه ــوت ــق ب
وكرامتها، وبعد ذلك مرحبا بالنشاط 
أن  العلم،  مــع  والــســعــادة،  والــفــرح 
هاجروا  الحرفيني  من  عــددا  هناك 
املدينة وشباب حصلوا على شهادة 
الدراسة،  عن  وتوقفوا  الباكالوريا 

تجد  لم  طاقات خامدة  هناك  أن  كما 
ــراز  ــداع والــتــطــور وإبـ ــإلب مــجــاال ل

املواهب.
لم  ولكنها  جميلة،  الــصــويــرة 
وكما  الضائع،  الشباب  في  تستثمر 
قبل  أوال  »اإلنـــســـان  ــل:  ــث امل يــقــول 
التظاهرات  هذه  فائدة  فما  الحجر«، 
ــع املــديــنــة  ــدف ــي ت ــت واملــلــتــقــيــات ال
في  الحقيقي،  ثوبها  بغير  للظهور 
الوقت الذي تعاني فيه ساكنتها من 
وضعف  والبطالة  والفقر  التهميش 
إطار  في  و...  و.  و.  التحتية  البنية 
املهرجانات  العريان..  خاصك  »آش 

والحمالت ورقصة الطيران«؟

مواطن يطالب باإلنصاف ورفع الضرر
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كواليس جهوية

مدججون بالسيوف 
يعترضون سبيل المارة   

األسبوع

   

املاضي، مبقربة  اإلثنني  يوم  اعترض فجر 
أيت  إنزكان  عمالة  بتراست  »أدرار«  حمام  من 
بالسيوف،  مدججني  لصوص  خمسة  مــلــول، 
تشغيل  أهبة  على  وهــو  املواطنني  أحــد  سبيل 
النقال  هاتفه  بسلب  وقاموا  سيارته،  محرك 

وما بحوزته من نقود.
ــادر مـــحـــلـــيـــة، فـــقـــد وقـــــع هـــذا   وحـــســـب مــــصــ
االعتداء الشنيع أياما قليلة بعد قيام املصالح 
األمـــنـــيـــة لـــأمـــن اإلقــلــيــمــي بـــإنـــزكـــان بــحــمــات 
للحد  اجلــهــاديــة،  الــدشــيــرة  مبنطقة  متشيطية 
من اجلرمية بأصنافها،  وها قد آن األوان للقيام 
تــراســت والــنــواحــي،  بــحــمــات ممــاثــلــة مبنطقة 
املنطقة، بضرورة تكثيف  ســكــان  يــطــالــب  حــيــث 
الـــدوريـــات األمــنــيــة لــلــحــد مــن اعـــتـــراض سبيل 
املــواطــنــني، وخــاصــة الــعــامــات والــعــمــال الــذيــن 
ــرا،  مـــن طــرف  يـــغـــادرون إلـــى مــقــر عــمــلــهــم فـــجـ
هؤالء املجرمني الذين ال يتورعون يف استعمال 

السيوف يف ذلك.
ــان تـــــراســـــت هـــــــذا الـــفـــعـــل  ــ ــكـ ــ ــر سـ ــكــ ــنــ ــتــ واســ
إزهـــاق  الـــذي ميــكــن أن يتسبب يف  اإلجـــرامـــي 

أرواح مستعملي هذه الطريق.

العدد: 1576 من 08 إلى 14 أكتوبر 2021

إنزكان

داخــل مقهى يف طور  بئر  تحصل أشغال حفر 
التجهيز حتت عمارة سكنية، بشارع محمد اخلامس 
بأزمور، حيث أن هذه األشغال تتم أمام أنظار عون 
السلطة ورئيس امللقحة اإلدارية، الذي يتغاضى عن 
قانونية حفر  الناس عن  ويتساءل  اخلــروقــات،  هــذه 
اآلبار حتت العمارات السكنية، فإذا كانت تتم بدون 
على  خطر  مــن  تشكله  ممــا  مصيبة،  فهي  ترخيص 

سامة املباني السكنية وعلى الفرشة املائية.

أصــبــح املــجــلــس الــبــلــدي مــطــالــبــا بــإعــطــاء 
أزمـــور،  تعرفها  الــتــي  التهيئة  ألشــغــال  ــة  ــوي األول
وخاصة على مستوى ساحة املدينة وكورنيش وادي 
اآلجال  أقرب  بإجنازها يف  واإلســراع   الربيع،  أم 
باحلواجز  املغلق  املدينة  لفك احلصار على وسط 
لعدة سنوات، كما أن الشيء األهم الذي يجب على 
املجلس مراقبته، هو مدى احترام دفتر التحمالت، 
وتفتقد  ناقصة  املنجزات  من  الكثير  وأن  السيما 
تعطل  بعضها  التي  العمومية  اإلنارة  مثل  للجودة، 

رغم أن تركيبها لم متر عليه سوى شهور معدودة 
يف إطار التهيئة احلضرية ألزمور.

املــدن،  بقية  عكس  أزمــور  تعرفها  غريبة  مفارقة 
إال  املــديــنــة،  بنفس  املــســؤولــني يقطنون  أغــلــب  أن  حيث 
املسؤولني األزموريني فهم يسكنون يف مدينة اجلديدة، 
بسبب عدم توفرهم على سكن وظيفي يف أزمور، فباشا 
الشرطة  مفوضية  ورئيس  اجلــديــدة،  يف  يسكن  املدينة 
أيضا، وقائد الهيئة احلضرية بدوره يسكن يف اجلديدة، 
وبعض القياد ورؤساء امللحقات اإلدارية يقطنون أيضا 
يف اجلديدة، ذلك أن السبب يرجع لكراء مقرات السكن 
دائمة  أو مت تفويتها بصفة  للبلدية،  التابعة  الوظيفي 
بــأثــمــان رمــزيــة ملــدة عــشــرات الــســنــني، وكــذلــك بالنسبة 
ألماك األحباس التي مت تفويتها منذ سنوات دون أن 

تتم مراجعة وضعية هاته العقارات.

قـــرارات رئــيــس املــجــلــس الــبــلــدي يــجــب أن 
مع  تتماشى  حتى  الوصاية  سلطة  ملراقبة  تخضع 

اتخاذ  عوض  واملدينة،  للساكنة  العامة  املصلحة 
العامة،  على  بالنفع  تعود  ال  ارجتــالــيــة  ــرارات  قـ
أن  حيث  املالية،  بالتحويالت  يتعلق  فيما  خاصة 
بعض الرؤساء يقومون بتحويل متويالت مالية إلى 
يتساءل  األزمــوري  الشارع  والزال  أخرى،  مشاريع 
عن حتويل اعتمادات مالية كانت مخصصة إلقامة 
االعتمادات  تلك  فتحولت  املدينة،  بساحة  نافورة 
الذي  التحويل  وهــو  البلدية،  مكاتب  جتهيز  إلــى 

تشوبه شبهات يف الفترة ما بني 2011 و2015 ؟

تــفــعــيــل  ســيــتــم  مـــتـــى  املــــواطــــنــــون:  يتساءل 
الشرطة اإلدارية بالبلدية أمام فوضى احتال امللك 
بالراجلني، يف حتامل  واألرصفة اخلاصة  العمومي 
على حق املارة يف استعمال األرصفة من طرف باعة 
اخلــضــر والــفــواكــه وبــاعــة األســمــاك وبــاعــة املــابــس 
ــيـــات، وأصـــحـــاب  ــتـــاشـ ــة املـ ــاعـ ــتـــى بـ والـــــدواجـــــن، وحـ
الفوضى  هـــذه  انــخــرطــوا يف تفشي  الــذيــن  املــقــاهــي 

بوضع الطاوالت والكراسي فوق الرصيف؟

أخبارأزمـــــــــــــورشكيب جالل

حريـق يـأتي عـلى سـوق عشـوائي والتـجار يطالـبون ســال
الجـديدة  للمحـالت  باالنتقـال 

األسبوع

   

ــي ســـوق  ــ ــر ف ــي ــب ــق ك ــريـ ــب حـ شــ
»الصالحني« بحي كريمة بسال، نهاية 
خسائر  مخلفا  املــاضــي،  األســبــوع 
مــاديــة كــبــيــرة لــلــتــجــار وأصــحــاب 
املحالت الذين فقدوا بضاعتهم بعدما 
محال   60 حوالي  على  الحريق  أتى 

تجاريا بالسوق العشوائي.
ــرح بــعــض الــتــجــار، أن هــذا  وصـ
مادية  خسائر  دائما  يخلف  الحريق 
ــن تــأزيــم  ــد م ــزي لــلــعــديــد مــنــهــم، وي
هذا  وأن  خاصة  املعيشية،  ظروفهم 
لرزقهم،  الوحيد  املــورد  يعد  السوق 
التي  للوضعية  جذري  بحل  مطالبني 
خاصة  سنوات،  منذ  فيها  يعيشون 
خالل  الثاني  هو  الحريق  هــذا  وأن 

السنة الحالية.
ــتــجــار، أن أســبــاب  ــد أحـــد ال وأكـ
معروفة  وغير  مجهولة  تظل  الحريق 
أن  معتبرا  التحقيقات،  انتظار  في 

للتجار  بالنسبة  ما حصل هو مأساة 
ممتلكات  فــقــدوا  الــذيــن  واملهنيني 
وسلع تقدر باملاليني، في ظل الظروف 
يصعب  التي  الحالية  االجتماعية 
بينما  الخسائر،  تلك  تعويض  فيها 
لخسارة  تعرض  أنه  آخر،  تاجر  قال 
التهم  بعدما  سنتيم  ماليني   5 بلغت 
أمام  يضعه  مما  بضاعته،  الحريق 
املصاريف  في ظل  مادية صعبة  أزمة 

املدرسي،  الدخول  بمناسبة  املتزايدة 
التجار خسروا  أن بعض  إلى  مشيرا 
عشرة  تكبد  من  ومنهم  لديهم  ما  كل 
ماليني سنتيم من البضائع املحروقة.
ــدت مــواطــنــة  ــ ــا، أكـ ــه ــب ــان ــن ج مـ
الحريق سوف يزيد من  أن  متضررة، 
تفقير الناس والتجار ويخلق مشاكل 
مناشدة  املــتــضــررة،  لــأســر  أخـــرى 
التجار،  معاناة  ورفع  للتدخل  امللك، 

املحالت  من  االستفادة  من  وتمكينهم 
فوق  تشييدها  تــم  الــتــي  التجارية 

أرض سوق »الصالحني« القديم.
إثر  »على  لعمالة سال:  بالغ  وأفاد 
األولــى  الساعات  في  حريق  انــدالع 
 ،2021 أكــتــوبــر   3 األحـــد  يـــوم  ــن  م
ــواجــد بحي  ــت ــارة امل ــســم ال بــســوق 
سارعت  تابريكت،  مقاطعة  كريمة 
والسلطات  املدنية  الوقاية  مصالح 
املساعدة  والقوات  واألمنية  املحلية 
الحريق  احتواء  وتم  املكان،  إلى عني 
والسيطرة عليه على الساعة الواحدة 
جميع  باستعمال  صباحا،  والنصف 
الضرورية  اللوجستيكية  الوسائل 
 11 فــي  أســاســا  واملتمثلة  إلخــمــاده، 

شاحنة لإلطفاء«.
»الحريق  البالغ، أن  وأضاف نفس 
ونتج  بشرية،  خسائر  أي  يخلف  لم 
ــضــرر حـــوالـــي ســتــني محال  عــنــه ت
التجار  يقظة  بفضل  تم  كما  تجاريا، 
وتــعــاونــهــم مــع مــصــالــح الــوقــايــة 
واألمنية،  املحلية  والسلطات  املدنية 
السلع  من  كبير  جــزء  إتــالف  تفادي 

واملمتلكات«.

أبـرز الملفـات الـتي تنتـظر مجـلس بلـدية سطـاتسطات
المحكمة ترفض 

الطعن في انتخاب 
أصغر رئيسة جماعة

األسبوع

ــة اإلداريــــــــــة بـــأكـــاديـــر،  ــمـ ــكـ رفــــضــــت احملـ
الــطــعــن الــــذي تــقــدم بــه بــعــض املنتخبني 
ضد نورة حتوسة )19 سنة(، رئيسة جماعة 
ســيــدي بــورجــا إقليم تــارودانــت، عــن حزب 

االحتاد االشتراكي.
ــــن األحــــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــــدم عــــــدد مـ ــقـ ــ وتـ
املنافسة، بطعن لدى احملكمة اإلدارية بأكادير 
ضـــد الـــرئـــيـــســـة نـــــورة حتـــوســـة، بـــدعـــوى عـــدم 
معتبرين  لــلــتــرشــح،  الــقــانــونــي  الــســن  بلوغها 
بورجا  رأس جماعة سيدي  على  انتخابها  أن 
يــخــالــف املـــــادة 41 مـــن مـــدونـــة االنــتــخــابــات، 

والتي تشترط بلوغ املرشح 21 سنة.
وقــــــررت احملــكــمــة اإلداريــــــــة يف حــكــمــهــا 
بقبول الطعن شكا، ورفضه موضوعا مع 
تبليغ احلكم لأطراف، لتضع بذلك حدا 
رئيسة  أصغر  انتخاب  رافــق  الــذي  للجدل 

جماعة ترابية بإقليم تارودانت.

تارودانت

نور الدين هراوي
 
  

خالل  كلمته  املــواطــن  ــال  ق بعدما 
خالل  من  وعبر  شتنبر،   8 انتخابات 
ــرورة  ــراع عــلــى ضـ ــتـ ــاديــق االقـ صــن
جديدة  لنخب  فرصة  وإعطاء  التغيير 
أن  ينتظر  فإنه  قديمة،  وجوه  وعودة 
جماعة  ليعكس  التوجه  هــذا  يمتد 
األمل ببلدية سطات، ومجلس ال يلتف 
واهية  بمبررات  الشعبية  اإلرادة  على 
وغير مقبولة، أو بحسابات سياسوية 

ضيقة.
وفي هذا السياق، تنتظر املصطفى 
رئيسا  مؤخرا  انتخب  الذي  الثانوي، 
عن حزب االستقالل بـ 18 صوتا مقابل 
بفارق  متقدما  للمعارضة  صوتا   17
وأنها  خــاصــة  منافسه،  عــن  ضئيل 
على  نفسها  وقدمت  شبابية  معارضة 
املكتب  وتتوعد  قوية،  معارضة  أنها 
رأي  على  العسيرة  باملحاسبة  املسير 
بمعنى  أي  نــريــد«،  التي  »املعارضة 
)تنتظره(  السكان،  يتوخاها  التي 
إيجاد  أبرزها  امللفات،  من  مجموعة 

حلول مليزانية ضخمة يبتلعها سنويا 
قطاع النظافة وشركة التدبير املفوض 
املــطــلــوب،  بــالــغــرض  تــفــي  أن  دون 
هنا  املتراكمة  األزبـــال  أكــوام  بدليل 
استهالك  فواتير  عن  فضال  وهناك، 
خاصة  وتعويضات  والكهرباء،  املاء 
بنزع  املرتبطة  القضائية  بامللفات 
امللكية، وملفات أخرى صدرت بشأنها 
أحكام قضائية عاجلة تتطلب التنفيذ، 
وتسوية  املوظفني  ملف  على  عــالوة 

وضعيتهم املالية واإلدارية..
فإن  مطلعة،  مصادر  إلى  واستنادا 
املسير،  املكتب  أعــضــاء  مــن  العديد 
ــدوا  أك التجمعي،  الــفــريــق  وخــاصــة 
مفتوحا  سيبقى  الجماعة  ــاب  ب أن 
استثناء،  بـــدون  الجميع  ــه  وج فــي 
والطلبات  الــشــكــايــات  مــع  للتفاعل 
إلى  املطلوبتني،  والنجاعة  بالسرعة 
حوار  بفتح  الخدمات،  تجويد  جانب 
في  املعنية  الــفــئــات  كــل  مــع  مــوســع 

تشاركية  ومــبــادرات  مقاربات  إطــار 
لتحقيق هدف تنمية األحياء، وخاصة 
جلب  تشجيع  وكذا  منها،  الهامشية 
املستثمرين،  ومواكبة  االستثمارات 
الراكدة  الصناعية  املنطقة  وإحــيــاء 

لسنوات طويلة.
املصطفى  يراهن  أخرى،  جهة  ومن 
جماعة  مــجــلــس  ــيــس  رئ الــثــانــوي، 
انتخابي  برنامج  خــالل  من  سطات، 
»الفايسبوكية«،  صفحته  على  قدمه 
على تحقيق إصالح تنموي شامل في 
واالجتماعية،  االقتصادية  املناحي  كل 
بالحرفيني  خاصة  منطقة  بــإحــداث 
والـــصـــنـــاع، وإصــــــالح األســـــواق 
بعضها  مــكــان  وتغيير  وتأجيلها 
للضرورة، وإحداث أخرى عصرية، مع 
تأهيل املحطة الطرقية ومحيط محطة 
الخدمات  كــل  تجويد  ــذا  وك القطار، 
التي يحتاجها املواطن.. هذا البرنامج 
الجديد شعار  الرئيس  له  اختار  الذي 
حزب االستقالل: »اإلنصاف اآلن«، من 
املأزومة  الحالية  الفترة  تجاوز  أجل 
ــرة الــنــمــو والــحــركــة  ــي وتــســريــع وت
بلغة  الشاوية،  لعاصمة  االقتصادية 

نفس املصادر.

األسبوع

بمستشفى  يعمل  موظف  باعتقال  األمنية  املصالح  قامت 
تزوير  إثر اشتباه في تورطه في  البيضاء،  بالدار  الحسني 

نتائج اختبارات »كورونا«.
األسابيع  آخر في  توقيف موظف  بعد  املوظف  إيقاف  وجاء 
في  تستعمل  كانت  طبية  شواهد  إصــدار  بشبهة  املاضية، 
مساطر قانونية أمام القضاء، كما يأتي حادث تزوير اختبارات 
»كورونا«، بعد يومني فقط على توقيف عون يقوم بكراء قنينات 

األوكسجني التابعة للمستشفى، لفائدة أحد املرضى.
واستمعت عناصر الشرطة القضائية إلى املستخدم، الذي 
األوكسجني  قنينة  كرائه  املستشفى، بخصوص  داخل  يعمل 
مرضى  عالج  أجل  من  املستشفى  ــوزارة  ال بها  تــزود  التي 
»كورونا«، قبل أن يعمد إلى كرائها إلى أسرة أحد املرضى.

وسجلت العديد من االختالالت في املستشفى، مما يطرح 
املسؤولني  قبل  واملراقبة من  التسيير  التساؤل حول مسألة 

ومندوبية الوزارة بعمالة الحي الحسني.

الدار البيضاء

إيقاف موظف يقوم بتزوير 
اختبارات »كورونا« 
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كواليس جهوية

تأسست  الذي  العصر  بالضبط  ُيعرف  ال 
نفسه،  التاريخ  قــدم  قديمة  فهي  آسفي،  فيه 
اسمها  واشــتــقــاق  تأسيسها  حــول  وحيكت 
أحببنا  عشقناها،  مدينة  متضاربة..  روايــات 
إليه  فيها تفاصيلها، دخلت في دمنا وأضافت 
جديدا  وحرفا  الدموية  لدورتنا  جديدا  رمــزا 
تخرج  دمنا،  فصيلة  فحص  وعند  لألبجدية، 
تهجي  وعــنــد  األبـــد«،  ــى  إل »عــشــق  النتيجة: 
حروف اسمها »يعيش فينا النشيد إلى األبد«.

وقبالة  السحر،  من  حجر  مرمى  على  هناك 
املدينة  تلوح  األمنيات،  بأسوار  املعلق  األفق 
يحلق  عناق حميمي، حيث  في  باعتداد  للبحر 
ينسحب  أو  الصباح  بأهازيج  مزهوا  النور 
ولدت  حيث  هناك  املساء،  هتافات  مع  مثقال 
كل  وانبثقت  والسمك،  والطني  البحر  جدلية 
شذرات الوجد مشتتة بني خضرة وزرقة، هناك 
عرش  على  الــراقــدة  الجوهرة  آسفي:  تتربع 
الــنــوارس  هالة  تحيطها  األطلسي  الساحل 
وشاطئ البحر وعني »اللة ميرة«، ورأس األفعى 
قصر  ومعلمة  بوزيد،  سيدي  ومنتزه  الشهير، 
البحر البرتغالي، ودار السلطان، والكاتدرائية، 
وأسوار املدينة العتيقة، وتل الفخارين.. مدينة 
التفاصيل  كثيرة  والتضاريس،  القلب  واسعة 
وللعابرين،  الــحــضــور،  قــديــمــة  ــداث،  ــ واألحـ
تكون  ودائــمــا  كانت،  وللطامعني  الفاتحني، 
دعاة  أسوارها  على  سقط  والهدف،  املقصودة 
على  وانهزم  املدن،  تقسيم  سماسرة  الحروب، 
بني  جميعا  سقطوا  املدن،  حرق  هواة  أبوابها 
أرواح  السهل، وبني  املوت  مدينة رفضت  لعنة 

من دافع عن آخر حجر في أسوارها العنيدة.
البعيد،  ماضيها  من  الكثير  تذكر  ال  آسفي 
فعلى الرغم من عراقتها، لم تحظ بما تستحق 
من فرص الذكر في كتب التاريخ، حتى استغرب 
من  واشتكوا  للمدينة  أرخوا  ممن  العديد  لذلك 
شح مادتها في كتب البلدان، وال غرابة في ذلك، 
النكبات  من  مجموعة  عليها  توالت  فاملدينة 
يمكن  التي  العناصر  من  الكثير  طمست  التي 
يستقر  من  فكل  التأريخ،  في  عليها  االعتماد 
بها، يتلف جزء غير يسير من معالم ماضيها، 
ومع كل ذلك، فآسفي ال تزال تخبئ في جعبتها 
وهوية  رومانية،  وبصمات  فينيقية،  أنساما 
يهوديا  وحضورا  إسالمية،  وعربية  أمازيغية 

اسمها  ورد  أوروبية.  وهمسات 
وذكرها  املعاجم،  أمهات  ضمن 
ابن بطوطة في مذكراته الشهيرة 
التي ترجمت إلى أكثر من عشرين 
لغة، وزارها وزير غرناطة، لسان 
بها  وأعجب  الخطيب،  بن  الدين 
البرتغال،  ملك  إيمانويل،  الدون 
بهندسة  كاتدرائية  بها  فشيد 
شاهدة  أســوارهــا  تقف  فــريــدة، 
ذاكرة  يختزل  مجيد  ماض  على 
ــن ربــوعــهــا  مـــن أســســهــا وســك
ذلك،  في  غرو  وال  أرضها،  ووطأ 
فــاملــديــنــة تــضــم مــجــمــوعــة من 

املآثر التاريخية والقالع واألسوار التي تشهد 
آسفي،  ألهمية  ونظرا  العريقـ،  تاريخها  على 
األسر  من  للعديد  مفضلة  وجهة  شكلت  فقد 
مدينة  بأنها  والعربية حتى وصفت  األندلسية 
وَيفد  والقناصل،  السفراء  يقطنها  دبلوماسية 
عليها املبعوثون البريطانيون قبل التوجه إلى 
التي  األوروبــيــة  السفن  بها  وترسو  مراكش، 
بالعاصمة  الدولية  االتفاقيات  إبرام  في  ترغب 
بآسفي  السالطني  اهتمام  وازداد  مــراكــش، 
فأقاموا بها دارا لضرب السكة، وقديما جعلها 
املرابطية،  اإلمبراطورية  مرسى  املرابطون 
اإلفــريــقــي،  الــذهــب  قــوافــل  لتجميع  ــزا  ومــرك
والبرتغاليون اتخذوها ميناء رئيسيا لتصدير 

الحبوب والسكر والصوف. 
لكن املدينة لن تنسى أبدا أهم حدث عرفته، 
الصحابي  يد  على  اإلسالم آلسفي  وهو دخول 
القائد عقبة بن نافع الفهري، عام 62 هجرية / 
املحيط  شاطئ  على  وقف  حيث  ميالدية،   681
شاكر  صاحبه  وتــرك  الشهير،  بدعائه  ودعــا 
مقامه  ُحـــّول  وقــد  باملنطقة،  اإلســـالم  لينشر 
أنه  قيل  حتى  الصالحون،  يعمره  ربــاط  إلــى 
حاليا  فيه  ينعقد  باملغرب،  مسجد  وأقدم  أول 
التصوف،  إلى  للمنتسبني  ُملتقى سنوي عاملي 
اإلسالمية  والــشــؤون  ــاف  األوق وزارة  تنظمه 
من  ألف  نحو  ويحضره  أيام،  ثالثة  مدى  على 
نظم  حيث  مختلفة،  بلدانا  يمثلون  املتصوفة 
ترك  وقد   ،2004 فاتح شتنبر  في  األول  اللقاء 
القسنطيني  الخطيب  بــن  أحمد  املـــؤرخ  لنا 
فيه  يعقد  الذي  الرباط  لهذا  وصفا  قنفذ(  )بن 

نواحي  من مختلف  والعباد  الزهاد 
ومنذ  السنوي،  مؤتمرهم  املغرب 
أقدم العصور، وقبل دخول اإلسالم، 
اعتبرت املدينة ضمن املدن املقدسة 
حيث  القديم،  العالم  في  املعروفة 
أقــدس  مــن  وباديتها،  آسفي  تعد 
ازدحاما  وأكثرها  املغرب،  مناطق 
املؤرخ  فهذا  واألولياء.  بالصلحاء 
في  عاش  الذي  اإلغريقي سيالكس، 
يشدد  امليالد،  قبل  الخامس  القرن 
بعد زيارته ملنطقة عبدة، على وجود 
أنها  وعلى  بها،  مكثفة  دينية  حياة 
وجد  أنه  وذكر  إفريقيا،  بمجموع  مكان  أقدس 
بها معبدا عظيما، مخصصا لـ»بوصيدون«، إله 
البحر عند اليونان القدماء، وقد تحقق لـ»أرمان 
أنطونة«، إحصاء صلحاء عبدة، فوصفها ببلد 
عبدة  صلحاء  أكثر  يستقر  حيث  سيد،  األلــف 
على ساحل املحيط، وقد تنبه لذلك عامة الناس 
بالساحل  حجرة  »كــل  أن  فأشاعوا  بآسفي، 
تنبت  آسفي  »أرض  أن  قيل  حتى  لولي«،  هي 

الصلحاء كما تنبت العشب«. 
اعتبرت آسفي، عبر تاريخها القديم، عاصمة 
مجموعة  منها  خرجت  إذ  املغربي،  للتصوف 
من الطرق الصوفية الكبرى، وإذا كانت بعض 
من  فيها  يوجد  بما  مشهورة  واملدن  النواحي 
بذكرهم،  مقرونة  إال  ُتذكر  فال  الصلحاء،  كبار 
صارت  التي  آلســف،ي  بالنسبة  الشأن  فكذلك 
مقرونة بذكر الولي الصالح أبي محمد صالح، 
ركب  ومؤسس  العظيمة،  الصوفية  الشخصية 
أنشأ  حيث  باملغرب،  مرة  ألول  املغربي  الحاج 
رباطه الشهير بآسفي، وأسس 46 رباطا تربط 
الحاجة  ألن  الحج،  طريق  عن  باملشرق  املغرب 
خاصة  الروحي،  الجانب  إلنعاش  ماسة  كانت 
وأن آسفي عرفت النحلة البرغواطية، وتزامنت 
فقهاء  تبناه  الــذي  املوقف  مع  للحج  الدعوة 
الحج،  شعيرة  إسقاط  في  واألنــدلــس  املغرب 
حتى  الطريق،  مخاطر  من  للمسلمني  حماية 
منها  أطلق  علمي  إشعاع  مركز  املدينة  باتت 
اإلشعاع  الجزولي،  سليمان  بن  محمد  سيدي 

لطريقته الصوفية.
وبالرجوع لتاريخ آسفي الحافل بالبطوالت، 
للغزاة  آســفــي  ســاكــنــة  مــقــاومــة  تستوقفنا 

أضرحة  وجــود  يفسر  ما  وهــو  البرتغاليني، 
رفات  تضم  املدينة،  ساحل  طــول  على  كثيرة 
االستعمار  فترة  وفي  املجاهدين،  من  العديد 
الفرنسي، كانت آسفي سباقة إلى إطالق شرارة 
املقاومة، حيث تشكلت بها العديد من منظمات 
هم  أبنائها،  من  ثالثة  أن  حتى  املسلح  الكفاح 

من بني املوقعني على وثيقة االستقالل.
التدبير  غير أن آسفي تعج باألخطاء وسوء 
يمكن  ال  قسرا،  عليها  املــفــروض  والتهميش 
ربما  مثالية،  مدينة  أنها  يدعوا  أن  لعشاقها 
مدن  وكانت  املــدن،  أجمل  من  يوم  ذات  كانت 
معمارها  وجــمــال  نظامها  مــن  تــغــار  أخـــرى 
تماما  مختلف  فاألمر  اليوم،  أمــا  ونظافتها، 
فماذا  تحصى،  أو  تعد  أن  من  أكثر  واألسباب 
قدمت يداها لتجني كل هذا القبح الذي يحيط 
بها؟ وأي قدر من التهميش ذاك الذي ُيراد لها؟ 
تنتج الثروة وال تستفيد منها، وهي التي تزرع 
لن  الحياة،  وتصدر  الضوء،  وتنشر  البسمة، 
نبحث عن مبررات تردي أوضاع املدينة، ألنها 
معروفة، ومع ذلك، فآسفي تمتلك روحا ضاجة 
على  قادرة  مدينة  والترحاب،  واملحبة  بالحياة 
النهوض من جديد واحتواء الجميع ومنح كل 
واحد ما يتمناه.. مدينة مضيافة، تظهر لك كل 
عيوبها منذ اليوم األول وهي تعلم أنك ستجد 
لها كل األعذار، وستدخل في شرايينها وتعيش 

فيها كما تريد دون أن يزعجك أحد. 
آسفي حاضرة املحيط األطلسي، هي املدينة 
التي تأبى األفول، ذاكرة واعية ال تزول، شجن 
فواح، وأريج يعطر مساءاتها أقاح، لها حضور 
في ساح القلب يتمدد، ووعد على العهد يتأكد، 

وتاريخ في ذاكرة العصر يتجسد.
فتجلو  عفتها،  بــحــر  فــي  تستحم  آســفــي 
الساسة  خلفه  مــا  ودمــامــل  دمــامــة  ببراءتها 
كل  كواهلها  عن  وتلفظ  والفاسدون،  الفاشلون 

قباحات الصغار.
للحلم  قلعة  وتــقــى،  عشق  مــحــراب  آســفــي 
الحاملة،  الباسمة  املدينة  هي  للسالم،  ومنارة 
الذاكرة،  وعبق  السالم  وناشرة  الحب  صانعة 
تمنح  واحـــد،  آن  فــي  واملــعــشــوقــة  العاشقة 
ساكنيها حضورا في تراتيل القلب والوجدان.

آســـفـــي، مــديــنــتــي حــيــث ولــــدت ونــشــأت 
وترعرعت، معك فقط »تزداد دقات قلبي وتتبعثر 
كلماتي وأنسى حبر أوراقي.. ال أملك لك سوى 
بك، وحبا  وإحساسا مجنونا  بك،  متيميا  قلبا 
يفوق الوصف والخيال.. ال أملك سوى حروفا 
ال  لك..  بها  أبوح  ومشاعر صدق  لك،  أسطرها 
أملك سوى نبضا ينبض بك، وأنفاسا أشم بها 
عطرك.. إن كان حبك داء فال أريد له دواء.. وإن 
وإن  السماء..  أيتها  فامطري  مطرا  حبك  كان 
كان حبك ليال فاغربي يا شمس الضياء.. وإن 
كان حبك زرعا فأنا أرض وماء.. وإن كان حبك 
حبك  كان  وإن  الشتاء..  أيام  كل  فلتحيا  بردا 

دمعا فعيني لن تكف عن البكاء«.

آســـفـي.. 
عاصمة التصوف المغربي

الحب ليس محصورا دائما بين كائنين بيولوجيين، بل هناك أيضا حب لألمكنة والمدائن. فكل من يزور مدينة آسفي المغربية، يعز عليه فراقها، وكثير 
القدم،  في  الضاربة  المدينة  هي  لذلك.  مقابال  تنتظر  وال  العطاء  في  وتجزل  ُتعطي  والقرح،  الفرح  في  الباذخة  المدينة  إنها  بها..  تعلق  عرفها  ممن 
يصا على األكل من أطباقه،  الثاني حر الحسن  الراحل  الملك  به والذي كان  الذي اشتهرت  الطين والخزف  الشعبة، منبع  بربوة عالية على وادي  أنشئت 
العرب، وحتى  ينت به قصور ملوك وأمراء  العالم، وز يات عواصم  المتاحف وصاالت العرض في كبر العالم وتجار التحف يتسابقون عليه، دخل  ومتاحف 
المغربية،  الموانئ  وأهم  األطلنتيكي،  الساحل  على  يقي  إفر ميناء  أقدم  وصاحبة  السردين،  صيد  في  العالم  عاصمة  آسفي  كانت  يب،  القر األمس 
محتلين،  فجاؤوها  الجيران  أسماكها  بلذائذ  فأغرت  الكبار،  ياس  والر والربابنة  التصبير  ومعامل  العيطة  بفن  واشتهرت  البحار،  أمواج  تحدي  في  أفلحت 
كما شهدت رحالت علمية شهيرة مثل رحلة »راع« 1969 - 70 ورحلة »الطوف« 1974، والمدينة الوحيدة بالمغرب التي تعايش فيها المسلمون واليهود 

ولم يكن لهم مالح خاص بهم يحط من شأنهم، كما هو الحال بمدن أخرى. 

عبد هللا النملي 

 آسفي تعج باألخطاء 
وسوء التدبير والتهميش 

المفروض عليها قسرا، ال 
يمكن لعشاقها أن يدعوا 

أنها مدينة مثالية، ربما 
كانت ذات يوم من أجمل 

المدن، وكانت مدن أخرى تغار 
من نظامها وجمال معمارها 

ونظافتها، أما اليوم، فاألمر 
مختلف تماما واألسباب أكثر 
من أن تعد أو تحصى، فماذا 

قدمت يداها لتجني 
كل هذا القبح الذي 

يحيط بها؟ وأي قدر من 
التهميش ذاك الذي ُيراد 

لها؟ 



خامس أكتوبر.. ذكرى المدرسين بدون ذاكرة
األخير،  الثالثاء  يوم  حلت 
ذكرى االحتفاء العاملية باملدرس 
مشحونة  أجواء  وسط  املغربي 
تعليمية  فــئــات  ــدة  ع بمعاناة 
وضبابية  ومــعــنــويــا،  ــا  ــادي م
تزامنت  وقد  التعليمي،  املسار 
لجنة  اجتماع  مع  السنة  هــذه 
منظمة  بني  املشتركة  الخبراء 
واليونيسكو،  الدولية  العمل 
التوصيتني  بتطبيق  املعنية 
العاملني  بأوضاع  الخاصتني 
خالل  نظم  ــذي  ال التعليم،  في 

الفترة ما بني 4 و8 أكتوبر 2021، ولم يكشف 
بعد عن توصياتها.

املدرسون  لها  يختزن  ال  التي  الذكرى  هذه 
بدون  الكرام  مــرور  تمر  إيجابية،  بصمة  أي 
املسؤولني وال حتى  ال من طرف  اهتمام  أدنى 
من طرف األطر التربوية املعنية، لتبقى لديهم 

ذكرى بدون ذاكرة، وعيد مع وقف التنفيذ. 
)ة(  األســتــاذ  اعتبار  يستمر  األســـف،  مــع 
فشل  املسؤولون  عليها  يعلق  التي  الشماعة 
الكل  تواطأ  ورؤاهــم،  ومخططاتهم  برامجهم 
النيل من سمعته وشرفه، وقتل روح  أجل  من 
التربية والتعليم في داخله، ففقد املعلم هيبته.. 
وقار،  حتى  وال  تقدير،  وال  تبجيل  وال  قيام  ال 
حيث  واملربي،  واألب  األستاذ  أنه  املفروض 
امللفقة  والتهم  والسخرية  املهانة  يتلقى  بات 
من التالمذة واآلباء والوزارة الوصية، لم تعد 
بها  تغنى  التي  الشعرية  األبيات  عليه  تحق 
أحمد شوقي،  الراحل  الشعراء،  أمير  في حقه 
لها في صيغة  بديال  الحكومة  أن نسجت  بعد 
»التبهديال«  وفِّه  للمعلم  ))قم  مطلعها  جديدة 

كاد املعلم أن يكون مغبونا((.
تضع  أن  الجديدة،  الحكومة  على  إذن،  البد 
باالعتماد  جديدا،  تعليميا  تنمويا  برنامجا 
وتشريح  تشخيص  أجــل  مــن  ــدرس،  املـ على 
والسبل  ــات  ــي اآلل ــراح  ــت واق التعليم،  واقـــع 
اسم  حتى  تغيير  من  والبد  بنهضته،  الكفيلة 
الوزارة الوصية التي ال تتضمن كلمة »التعليم 
املدرسي«، وتكتفي بكلمتي »التربية الوطنية«، 
كل  على  واجبة  هي  األخيرة  التربية  هذه  ألن 
بغض  الدراسة  فصول  وخارج  داخل  املغاربة 
دروسها  تلقن  أن  ويمكن  أعمارهم،  عن  النظر 
العمومية  والــقــطــاعــات  ــق  ــراف امل كــل  ــل  داخـ
والخاصة، ونحن في حاجة إلى التعليم الذي 
ورؤى  والبرامج  الكتب  زحمة  وسط  افتقدناه 

املنظرين القصيرة.
تم إقرار هذه املناسبة من طرف األمم املتحدة، 
إحياء   ،1994 أكتوبر  شهر  من  الخامس  يوم 
ومنظمة  اليونيسكو  توصية  توقيع  لذكرى 

العمل الدولية لعام 1966، والتي 
وتضع  املدرسني،  بأوضاع  تعنى 
مرجعية  مؤشرات  التوصية  هذه 
ومــســؤولــيــات  بــحــقــوق  تتعلق 
بعدها  جـــاءت  كــمــا  املـــدرســـني، 
بخصوص  اليونيسكو  توصية 
العالي،  التعليم  أساتذة  أوضاع 
ــا سنة  ــدوره ــتــي اعــتــمــدت ب وال
1997. اختارت له املنظمة كشعار 
قلب  في  »املدرسون   :2021 لسنة 
سنة،  وككل  التعليم«،  إنــعــاش 
مــبــادرات  بهم  املحتفى  ينتظر 
الحكومة  ــرف  طـ ــن  م والــتــقــديــر  اإلنـــصـــاف 
واملجتمع، كما ينتظرون بدون جدوى، تجاوبا 
وتفاعال إيجابيا محفزا.. الكل يتساءل سنويا: 
طبيعة  ومـــا  الــحــكــومــة؟  ستهاديهم  ــمــاذا  ب
التي  الفئة  لهذه  ستخصص  التي  املكافآت 
وملاذا  واألنبياء؟  الرسل  مقام  تبلغ  أن  كادت 
تكتفي الوزارة الوصية بإصدار مذكرة وزارية 
منسوخة  تهنئة  ورســالــة  روتينية،  سنوية 
وممسوخة تداري بها عما ترتكبه من حماقات 
الدراسية؟  السنة  طيلة  حقهم  في  وتجاوزات 
قطاع  رواد  يطرحها  ومتنوعة  كثيرة  أسئلة 
التربية والتعليم، لكنها تبقى عالقة بدون رد.  
العميقة  ــراح  ــج ال ــار  ــ وأث الـــذكـــرى،  تــحــل 
املدرسني  من  اآلالف  جراح  تندمل..  لم  الزالت 
بعيدا عن  بالتعاقد  الشغل  على  أرغموا  الذين 
الوظيفة العمومية، وجراح مجموعة من الفئات 
العبث  وجراح  والترقي،  اإلدماج  من  املقصية 
من  مجموعة  يتجرعها  التي  واالستخفاف 
األطر التربوية بسبب قرارات الوزارة الوصية 
املديرية  أو  والتكوين،  التربية  أكاديميات  أو 
املؤسسات  أو حتى رؤساء ومديري  اإلقليمية 
املــؤســســات  بــنــيــات  بسبب  أو  التعليمية، 
من  هناك  بل  التجهيزات،  غياب  أو  وضعف 
عدة  تدريس  على  يرغم  من  االبتدائي  أساتذة 
مستويات داخل فصل واحد، وهناك من يرغم 
زد  تخصصه،  في  تدخل  ال  مادة  تدريس  على 
واملحتجني  املضربني  على  يمارس  ما  عليها 
املطالبني بإنصافهم، حيث يتعرضون للتوبيخ 

وتتعرض رواتبهم الشهرية لالقتطاعات.  
الحكومات  أعضاء  من  أحــد  ال  باملغرب.. 
التي تعاقبت على تدبير شؤون البالد، فكر في 
إنصاف التلميذ واملدرس واألطر التربوية، بل 
إنهم أتوا على الضوء الخافت وبصيص األمل 
الذي كانت تتشبث به األسر املغربية طمعا في 

مستقبل راق ألطفالها.
تستمر أساليب استهداف األستاذ والتقليل 
والتنقيص من شخصيته وقيمة مهنته النبيلة، 
بل بلغت حد ضربه في شرفه وجيبه وتقاعده، 

فرغم أن صندوق املقاصة ظل يقتطع من أجور 
أن  ورغم  بانتظام،  املوظفني  وكافة  املدرسني 
وتسببوا  أفرغوه  الــذي  الصندوق  لصوص 
إال  الحكومة،  داخل  من  هم  املالية  األزمــة  في 
البسطاء،  الفئة ومعها باقي املوظفني  أن هذه 
كتب عليهم تحمل فراغ الصندوق، كما يستمر 
تفكيرهم  بتشتيت  األســر  استهداف  مسلسل 
وزرع  أطــفــالــهــم،  ــن  ع ينشغلون  وجــعــلــهــم 
اإلدارية  واألطر  واملدرسني  اآلباء  بني  التفرقة 
الثالثي  بني  الثقة  عدم  وترسيخ  والتربوية، 
أنه  املــفــروض  اإلدارة(،  ــدرس،  املـ )األســـرة، 
التعليمية،  العملية  وسالمة  لصحة  الضامن 
ليتسبب ذلك في إحباط التالميذ وسخط بعض 
التربية،  قطاع  ضرب  محاوالت  املدرسيني.. 
عن  والتخلي  التشغيل،  في  التعاقد  باعتماد 
لبرامج  والخاضعة  املقننة،  التكوين  مراكز 
ومناهج دقيقة، وإخضاع املتعاقدين لتكوينات 
قصيرة وعشوائية، والنموذج الحالي الهادف 
إلى »فرنسة« املواد العلمية، وفرض التدريس 
عبقرية  تفتقت  حيث  معربة،  أطــر  باعتماد 
املطاطي  زورقــهــا  وربـــان  الـــوزارة  مسؤولي 
أمزازي، إلى فرض اختبار هؤالء من أجل لغة 
أكل عليها الدهر وشرب، ولم تعد صالحة حتى 
للحكي والغزل.. وهي أمور تؤكد أننا ماضون 

في إغراق القطاع ورواده.
الوزارة  تبنته  الذي  املدرس  عيد  أو  ذكرى 
إلى  أقــرتــه  الــدولــيــة،  لاللتزامات  احتراما 
جانب باقي األعياد واأليام الوطنية والعاملية 
وأولياء  لآلباء  الوطني  اليوم  املدرسة،  )عيد 
الــتــالمــيــذ...(، تــحــرص على إصــدار  أمـــور 
املناسبات  بهذه  باالحتفاء  املطالبة  املذكرات 
اإلمكانيات  توفر  وال  التهنئة  رسالة  وتحرير 
وتكتفي  الــالزمــة،  واللوجيستيكية  املادية 
برامج  وفق  بها  االحتفاء  على  بالتنصيص 
االكتظاظ  بسبب  تطبيقها،  يصعب  وأنشطة 
ــات الــعــمــل وانـــعـــدام قــاعــات  ــرة ســاع ــث وك

لألنشطة، بل حتى للدعم املدرسي.
والتعليم،  التربية  قادة  هؤالء..  يدرك  فهل 
التنحي  وعليهم  القيادة،  في  رسبوا  أنهم 
الذي  والتكوين  التربية  قطاع  وأن  واالعتذار، 
بعد  الوصيف  مرتبة  في  البالد  ملك  سطره 
مستوى  في  بقادة  يحظ  لم  الترابية،  الوحدة 
التعليم  وضعوا  أنهم  يعلمون  وهل  الريادة؟ 
باملغرب في متاهة التسيير والتدبير.. وأفقدوا 
كما  والتكوين؟  التدريس  بوصلة  األســاتــذة 
فكم  والتعليم،  التربية  شهية  التالميذ  أفقدوا 
بلد كد واجتهد ونال تعليما وفق ما اشتهاه، 
وكم بلد ال زال يبحث عن مسار صحيح يمكنه 
سعيد  أساتذتنا  وعيد  عام  وكل  مبتغاه،  من 

بال سعد. 
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قراءة مبسطة لبعض 
فصول قانون المسطرة 

المدنية

إن الغاية من قراءة مبسطة لبعض فصول 
قانون املسطرة املدنية، هي محاولة تقريب 
فهم نصوصها وتوضيح مصطلحاتها ملن 
كما  شخصيا  مصالحه  عن  الدفاع  يختار 
الحالة  وقضايا  األســرة،  قضايا  بعض  في 

املدنية، وقضايا نزاعات الشغل.
وهذه القراءة تتطرق فقط إلى مسطرة تقييد الدعوى، ونظام الجلسات، 

والحكم وبياناته، وإجراءات تحقيق الدعوى والتدخل في الدعوى.
يرجع  إذ  القوانني«،  »أم  أنها  املدنية،  املسطرة  على  يطلق 
إليها عند عدم وجود نص مسطري يتعلق بنزاع معني رفع إلى 
العادية،  املحاكم  أمام  تطبق  مسطرة  وهي  فيه،  للبت  املحكمة 
النقض،  ومحكمة  االستئناف  ومحاكم  االبتدائية  املحاكم  أي 
املحاكم  أي  املتخصصة،  املحاكم  مختلف  أمام  تطبق  أنها  كما 
اإلدارية االبتدائية واالستئنافية،  واملحاكم التجارية االبتدائية 
واالستئنافية، ما عدا إذا وجد نص مخالف في القانون املحدث 
التطبيق،  في  سابقا  النص  ذلك  فيكون  املتخصصة،  للمحاكم 
باعتبار أن النص الخاص يقدم في التطبيق على النص العام.

إذا  إال  املدنية  املسطرة  قواعد  فيها  تطبق  ال  نزاعات  هناك  لكن، 
وقعت اإلحالة على تلك املسطرة، ومن ذلك قضايا التحفيظ العقاري، ال 
يطبق عليها قانون املسطرة املدنية، ألن ذلك القانون يتضمن القواعد 
قانون  على  يحيل  نص  وجد  إذا  إال  املوضوعية،  والقواعد  الشكلية 
املسطرة املدنية كما هو الشأن بالنسبة لإلحالة على الفصول املتعلقة 
بتبليغ االستدعاءات، وكذلك ال تطبق تلك املسطرة على القضايا التي 

تختص بها املحاكم املالية إال فيما يتعلق بمسطرة التبليغ.
املسطرة  قانون  تطبيق  حول  وقضائي  فقهي  خالف  وهناك 
املدنية على الدعوى املدنية التابعة للدعوى العمومية، إذ يعتبر 
العمومية،  للدعوى  التابعة  املدنية  الدعوى  أن  الفقه  جانب من 
إحالة  توجد  لم  ما  الجنائية  املسطرة  لقانون  خاضعة  تبقى 

صريحة على قانون املسطرة املدنية.
بتقييد  املتعلقة  املقتضيات  على  سيأتي  املوضوع  أن  ونؤكد 

الدعوى وتنظمه الفصول من 31 إلى41 من قانون املسطرة املدنية.
 42 الجلسات واألحكام، وهي منظمة بمقتضى الفصول من 

إلى 54 من قانون املسطرة املدنية.
 ،102 ــى  إل  55 مــن  وفصولها  الــدعــوى  تحقيق  إجـــراءات 
الخبرة،  العامة،  املقتضيات  الدعوى تشمل:  وإجراءات تحقيق 

معاينة األمكنة، األبحاث، اليمني، وتحقيق الخطوط.
بالطلبات  املتعلقة  األحــكــام  وردت  الــرابــع،  الباب  وتحت 
العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل، موزعة كما يلي: 

- إدخال الغير في الدعوى: الفصول من 103 إلى 108. 
- إحالة الدعوى أمام محكمتني مختلفتني وارتباط الدعويني: 

الفصالن 109 و110. 
هذه  الــدعــوى،  ومواصلة  الــدعــوى  في  اإلرادي  التدخل   -

املسطرة تنظمها الفصول من 111 إلى 118. 
- التنازل عن الدعوى: الفصول من 119 إلى 123. 

هي  االبتدائية  املحكمة  االبتدائية:  باملحكمة  التعريف 
صاحبة الوالية العامة، فجميع املنازعات ترفع مبدئيا للمحكمة 
االبتدائية إال إذا وجد نص خاص يسند املنازعة ملحكمة أخرى 
كما هو األمر بالنسبة للمنازعات التجارية واملنازعات اإلدارية، 

بينما ترفع بعض القضايا ملحكمة النقض مباشرة.
واملحكمة االبتدائية يطلق عليها محكمة الدرجة األولى، على 
درجتني،  على  التقاضي  مبدأ  على  يقوم  التقاضي  أن  أساس 
الثانية  والدرجة  االبتدائية،  املحاكم  من  تنطلق  األولى  الدرجة 

تكون أمام محاكم االستئناف.
صلة  وله  العام،  النظام  من  درجتني  على  التقاضي  ويعد 

وثيقة بحق الدفاع.
ألن  التقاضي،  درجــات  من  درجــة  تعد  فال  النقض،  محكمة  أما 
وتفسيره  القانون  تطبيق  سالمة  مراقبة  في  تتلخص  مهمتها 
وتوحيد املفاهيم بما يصدر عن تلك املحكمة من اجتهادات قضائية.
الجناح  أساسني:  جناحني  من  مشكلة  االبتدائية  واملحكمة 
يضم  الرئاسي  والجناح  العامة،  النيابة  وجناِح  الرئاسي، 
الرئيس ونوابه، ويضم القضاة املكلفني بالفصل في النزاعات 
شعبة  منها  وشعب،  أقسام  إلى  مقسم  وهو  األحكام،  وإصدار 
القضايا املدنية املتنوعة، والشعبة العقارية، وشعبة املسؤولية 
الشغل  حــوادث  االجتماعية:  القضايا  وشعبة  التقصيرية، 
األوامر  قسم  إلى  إضافة  الشغل،  ونزاعات  املهنية،  واألمراض 
ومؤسسة  الرئيس،  ومؤسسة  االستعجالي،  والقسم  املختلفة 
بقضايا  املكلفة  تلك  مثل  أخـــرى  وشــعــب  التنفيذ،  قــاضــي 
الجنسية، والحالة املدنية، والسجل العدلي، وكفالة األطفال، ثم 

قسم التبليغات والتنفيذات القضائية.
االبتدائية،  للمحكمة  تابعا  األســرة  قضاء  ويعتبر  هــذا، 
املتعلقة  القضايا  جميع  في  بالنظر  األســرة  محاكم  وتختص 
باألسرة واألحوال الشخصية، وبالتوثيق، وشؤون القاصرين، 
تابع  القرب  قضاء  أن  كما  الجنسية،  وقضايا  املدنية  والحالة 

للمحكمة االبتدائية وله مسطرة للتقاضي خاصة به.

* من هيئة المحامين بالرباط

1

لغة القرآن ومكائد الشيطان

هذا  لوضع  دافع  الضاد،  لغة  على  وغيرتي  وتعلقي  الرتباطي  لعل 
واألنفع  األصلح  اللغة  حول  جاريا  البحث  سيظل  متى  إلى  التساؤل: 
للتعليم في بالدنا؟ فأعداء اللغة العربية يشككون في قدرتها على تدريس 
املواد العلمية والتقنية في مدارسنا انطالقا من أرضية مخالفة للمبادئ 
واألعراف، وهكذا سيظل الصراع قائما بني معارض ومؤيد في دوامة من 

الشك واالرتياب..
إن ألعداء هلل والوطن وامللك والشعب املغربي، دوافعهم ومصالحهم 

للوقوف في طريق لغة اإلعجاز التي نزل بها القرآن الكريم.
تحليل هذا املوضوع، يجب أن يكون نابعا من منبع املصلحة العليا 
للبالد، ومصلحة املتعلمني، ألنهم رجال املستقبل وقادة الغد، لذلك، من 
باملشاركني  كانت تحلق  السابقة  والندوات  اللقاءات  أن جميع  الواضح 
في سماء جدل عقيم وبلبلة توحي بكالم ال يجدي، ألننا إذا عدنا بالذاكرة 
إلى السنة التي حصلنا فيها على االستقالل، سيتضح للعام والخاص، 
ذمة  في  ظلت  التي  لغته  من  نتخلص  ولم  املستعمر  من  تخلصنا  أننا 
وأصبح  الوطنية،  هويتهم  على  علنية  حربا  أعلنوا  الذين  املناصرين، 
الرشاد  طريق  عن  فحادوا  دمائهم،  في  يجري  الفرنسية  اللغة  مخدر 
متجاهلني  اإلنجاب  وعدم  بالعجز  ووصفوها  الوطنية  للغتهم  وتنكروا 

أنها اللغة الرسمية في الدستور املغربي..
املوضوع في حد ذاته، حساس والخوض فيه يتطلب من كل مسؤول 
على هذا القطاع الحيوي، أن يتحرر من قيود التبعية للغير، وكدليل حي: 

إخواننا في الشرق العربي، لهم مهندسون وأطباء وتقنيون ومخترعون 
تم تكوينهم باللغة العربية، فهل لهذه اللغة وجهان متناقضان، نجحت 
في املشرق ولم تنجح في املغرب؟ الصيني والياباني واألملاني والفرنسي 
وهم من رواد التطور الفني والتكنولوجي في هذا العالم.. فهل حققوا 

ذلك بعيدا عن لغتهم األصلية؟ وهل تم تكوينهم بلغات أجنبية؟
إن الذين يتشبثون برأيهم ويتمسكون برفضهم للغة مقدسة، يلعبون 
العزيز،  الوطن  لهذا  تنتمي  فهي  لها،  ذنب  ال  أجياال  تدمر  التي  بالنار 
))إنا  تعالى:  قال هلل  الفرنسي،  االستعمار  مراعي مخلفات  في  وترعى 
أحكمت  كتاب  ))الر  أيضا:  وقال  تعقلون((،  لعلكم  عربيا  قرآنا  أنزلناه 
آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير((، وقال رسول هلل )ص(: ))أحب 
عربي((،  الجنة  أهل  ولسان  عربي  والقرآن  عربي  ألني  لثالث،  العرب 
وقال أيضا: ))تعلموا العربية وعلموها الناس، فإنها لسان هلل يخاطب 

بها عباده يوم القيامة(( )عن أبي هريرة(. 
وقال الفارابي في شأن لغتنا العربية: »هذا اللسان كالم أهل الجنة«.
لشاعر  أبيات شعرية  في  نفسها  عن  تتحدث  العربية  اللغة  هي  وها 

النيل حافظ إبراهيم:
ــمــت حــصــاتــي   ــه ــات حياتي  رجـــعـــت لــنــفــســي ف فاحتسبت  قومي  وناديت 
وليتني    ــاب  ــشــب ال فـــي  بــعــقــم  ــقــول عــداتــي  رمـــونـــي  عــقــمــت فــلــم أجـــزع ل
ــي    ــس ــرائ ــع بــنــاتــيولــــــدت وملـــــا لــــم أجـــــد ل وأدت  وأكـــفـــاء  ــاال  ــ رجـ
وغــايــة    لفظا  هلل  كــتــاب  وعظاتوســمــعــت  به  آي  عن  ضقت  وما 
ــق الـــيـــوم عـــن وصـــف آلــة    ــق أســـمـــاء ملــخــتــرعــاتفــكــيــف أضــي ــســي ــن وت
كامن     الــدر  أحشائه  فــي  البحر  ــا  عن صدفاتي؟أن الغواص  سألوا  فهل 
محاسني    وتــبــلــى  ــى  ــل أب ويــحــكــم  أســاتــيفــيــا  الــــدواء  ــز  ع وإن  ومــنــكــم 
ــي لـــلـــزمـــان فــإنــنــي    ــون ــل ــك وفــاتــيفـــال ت تــحــني  أن  عليكم  ــاف  أخــ
ــي مـــصـــر ضــجــة     ــ ــاب ف ــت ــك ــل ــع ل ــ ــم نــعــاتــيوأســ ــحــني  ــصــائ ال أن  ــم  ــل ــأع ف
ــع حــافــل    ــجــم ــاب وال ــت ــك شكاتيإلـــى مــعــشــر ال بسط  بعد  رجائي  بسطت 

    بندريس عمراوي الطيب

يتبع

حمراوي بوشعيب 

ذ. عبد الواحد بن مسعود *



أي منظومة تعليمية ألية قيم في ظل الحكومة الجديدة؟

  حدث بعد حدث
 تختلط علي األوراق

 أتوقف للتأمل
 واستيعاب احلدث

  ألحدثكم عما حدث
 ******** 

 حدث بعد حدث
 يخونني الفهم واإلدراك

 أتوقف ألرتوي
  أسطر سطوري وأكمل السير

  أحاول استيعاب املضمون وما يحتوي
  ********

 حدث بعد حدث
 أتوقف دون موقف
 حلبة بال ضوابط 
  فاعل ومفعول به

******** 
  العبون يتالعبون

 وحشد يف الغفلة تائه هائم
 غفر الغفور الغفار لنا وله

********  
 حدث بعد حدث

 متطر قباب املؤامرة
 تتهاطل الوعود

 ال تذكروني باحلدث وما حدث
 فاحلدث لعبة قذرة

 انتهى الكالم عن احلدث
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ُأْســَوٌة  لَلِ  َرُســوِل  ِفي  َلُكْم  َكــاَن  ))لََّقْد  قائل:  من  عز  قال 
َكِثيرا((  لَلَ  ــَر  َوَذَك اْلِخــرَ  َواْلَيْوَم  لَلَ  َيْرُجو  َكاَن  ِلَمن  َحَسَنٌة 

)سورة األحزاب الية 21(
من  ألنها  مميز،  جد  تربويا  أسلوبا  الصالحة  القدوة  تعتبر 
أهم املبادئ التربوية في مجال التدريس، فعيون الصغار عادة، 
)التقليد(،  الكبار  وسكنات  حركات  إلى  متطلعة  وبالفطرة، 
كل  في  الصادقة  واألسوة  الحقيقية  القدوة  هو  )ص(  والنبي 
وخلقه  عظيم  خلق  على  ألنه  واملعامالت،  واألخــالق  األعمال 
التي  الكلمة  أروع  ))ما  األجالء:  علماؤنا  يقول  الكريم،  القرآن 
أطلقها رسول لل )ص(: »إنما بعثت معلما«.. إنه التكريم للعلم 
النبي  يسمي  فإنه  التعليم..  بدور  يقومون  وللذين  والعلماء، 

معلما.. وبذلك ينقل مهام النبوة إلى اإلنسان املعلم، إلى العالم والداعية إلى 
املضيئة  الكلمة  إنها  الهادية..  والثقافة  والوعي  العلم  لل سبحانه، وحامل 

في عالم الظالم، والنبراس الهادي في متاهات الجهل((.
إن القلوب تنجذب والنفوس تتأسى لشخصية الرسول كمعلم للبشرية 
ولكل املعلمني واملدرسني واألساتذة املربني كذلك، فما أحوجنا لبناء مجتمع 
يرتكز على القيم السامية واملثل العليا في العصر الراهن تقليدا وإبداعا، 
إماما،  للناس  نفسه  ))من نصب  كرم لل وجه:  طالب  أبي  بن  علي  يقول 
تأديبه  قبل  بسيرته  تأديبه  وليكن  غيره،  تعليم  قبل  نفسه  بتعليم  فليبدأ 
بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها أحق باإلجالل من معلم الناس ومؤدبهم(( 

)نهج البالغة(.
في  وبخاصة  هويتنا وحصنها،  التربويون، هي محضن  يقول  قيمنا،  إن 
سياق العوملة التي تحاول إلغاء الخصوصيات الحضارية والثقافية، فالوقت 
الراهن يتطلب منا رؤية شمولية ومشروعا متكامال قابال لإلنجاز لالشتغال 
حضارية  مرجعية  لنا  فنحن  التربوية،  املنظومة  في  القيم  على  بالتربية 
القدوة الحسنة، وال نستثني كل ما هو إيجابي ومفيد في باقي  إلى جانب 
الحضارات، بل لزم األخذ بما يتواءم منها وخصوصيتنا من علم، ونبذ ما 

سوى ذلك.
لعملة  وجهان  واألخــالق  التربية  بأن  القول  إلى  املربني  بعض  ويذهب 
واحدة، فلكي يقدم املربي تربية سليمة، ال بد أن يرتكز على األسس الروحية 
والخلقية، ولكي ينمي ويغرس املبادئ والقيم الخلقية في نفوس املتعلمني، 
خليق به التوسل بجميع طرائق التربية السليمة ومحتوياتها وممارساتها، 
أبناؤنا،  يعيشه  الذي  العملي  بالواقع  والروحي  الفكري  املضمون  لربط 

لتصبح هذه القيم موضع التطبيق واملمارسة.
عديدة  سبال  يسلك  فاملتعلم  التربوية،  واألطــر  املربني  نظر  في  أنه  كما 
للحصول على العلم، ويرى أن كثيرا من تلك السبل تلبي رغباته في الحصول 
بجده  إليها  يسعى  رفيعة  منازل  إلى  وتوصله  املعارف  أنــواع  شتى  على 
املتواصل وجهده الدؤوب، وقد يغفل املعلم واملتعلم عن األثر البالغ واألهمية 
القصوى إلحدى سبل التعليم، وهي التعليم من خالل تقليد النماذج الفريدة 

أو ما نسميه التعليم بالقدوة، وهو ما سمي في األدب التربوي بالنمذجة.
ومساهمة منا في النقاش الدائر حاليا باملغرب حول قضايانا التعليمية، 
باململكة، ومن  األقسام بعدة جهات  املجربني في دهاليز  كأستاذ مدرس من 
من  الكثير  وعلى  املغربي،  التعليمي  النظام  على  كثب  عن  التعرف  خالل 
املشاكل التي واجهتنا خالل املسار التعليمي- التعلمي، لم أجد أفضل من 
يذهب  التربويني، حيث  الفاعلني  ألحد  الشافي  والكالم  البليغ  التعبير  هذا 
غير  لإلصالح  املغاربة  تصورات  بأن  القول  إلى  اللحية،  الحسن  األستاذ 
دقيقة وغير واضحة، بل يتساءل بحسرة كبيرة وعمق في التفكير: ))ماذا 

إصالح  عن  يتحدثون  إنهم  التعليم؟  بإصالح  املغاربة  يعني 
التعليم منذ حكومة البكاي إلى اليوم، وكل وزير في التعليم له 
ليست هي  الوزير  قد تجد إصالحات  بل  الخاصة،  إصالحاته 
الحكومة  وإصالحات  إليها،  ينتمي  التي  الحكومة  إصالحات 
في  وردت  أو  األول  تصريحها  في  به  صرحت  ما  هي  ليست 

مخطط ما((.
قضية مصيرية  التعليم  قضية  أن  القول،  هذا  من  نستشف 
تهم كل املجتمع املغربي بكل مكوناته وليس حكومة معينة أو 
وزيرا بعينه في مرحلة بذاتها، وعبر التاريخ الحديث لدولتنا، 
ما  حيث  إصالحات،  بعدة  باململكة  التعليمي  النظام  مر  فقد 
القطاع  بهذا  كبيرا  اهتماما  تولي  املغربية  الحكومات  فتئت 
التي  اإلصالحات  يخص  ))فيما  أوراز:  رشيد  الباحث  وبحسب  الحيوي، 
طبقت منذ سنة 1956 )تاريخ االستقالل( إلى حدود سنة كتابة هذه الورقة 
 ،)1956( الوطنية  التربية  وزارة  إحداث  من  بدءا  فكثيرة،   )2017 )يونيو 
وتنصيب   ،)1957( التعليم  بإصالح  لها  عهد  رسمية  هيئة  أول  وإحــداث 
التعليم«  »ميثاق  أصدرت  التي   ،)1958( التعليم«  إلصالح  امللكية  »الهيئة 
سنة 1959، ثم ندوة املعمورة حول إصالح التعليم )1964(، وأيام التربية 
املهني  »التكوين  ومشروع   ،)1980( ــران  إف بمنتجع  املنعقدة  الوطنية 
تم  الجديدة،  األلفية  بدايات  وفي   ،)1995-1988( الجامعات«  والمركزية 
»امليثاق  بوضع  إليها  عهد  مغربية  شخصية   34 من  وطنية  هيئة  تكوين 
 ،2000 امليثاق سنة  هذا  تطبيق  وتم   ،)1999( والتكوين«  للتربية  الوطني 
إلنقاذ  أحدث  الذي  االستعجالي«  »البرنامج  بوضع  الكبير سرع  فشله  لكن 
الفشل  إعالن  وبسبب   ،)2009( والتكوين«  للتربية  الوطني  »امليثاق  فشل 
مشروع  وضع  أخيرا  تم  والتكوين«،  للتربية  الوطني  لـ»امليثاق  النهائي 
والجودة  اإلنصاف  مدرسة  أجل  »من  وطموح:  كبير  عنوان  تحت  جديد 
وإنزال  تنفيذه  بدأ   ،»2030-2015 لإلصالح  استراتيجية  رؤية  واالرتقاء: 

مقتضياته منذ سنة 2015.
إذن، يتعلق األمر بما يفوق 11 إصالحا كبيرا، باإلضافة إلصالحات أخرى 

إدارية ومالية جزئية نفذها املغرب خالل هذه الفترة الطويلة نسبيا((.
وفي الختام، يمكننا إضافة صوتنا إلى كل األطر التعليمية، سواء منها 
التي تؤكد جهرا على أن املغرب لم يتوقف بعد أكثر  التربوية،  اإلدارية أو 
من خمسني سنة من االستقالل، عن استثبات منظومة في التربية والتعليم 
متكاملة األضلع، ومتناسقة الصيرورة، مؤسسة في فلسفتها على مرجعية 
اإلصالح  بأفق  التقييم  في  لعمليات  خاضعة  تصور،  على  مبنية  محددة 
والتقويم.. إنه لم يتوقف إال في إعادة نتاج األمية والجهل في أعلى مراتبها، 
ولم يتوفق إال في إفراز الفشل املدرسي بكل أشكاله، وفي الدفع بالالف إلى 
حيز البطالة، الشيء الذي جعل املنظومة برمتها معطوبة وغير قادرة على 

ضبط مسارها.
محسومة  فالقضية  أعــوج..  والعود  الظل  يستقيم  ال  القول:  وخالصة 
بالدليل امللموس، فإن أردت أن تحظى بابن بار مثال، فما عليك إال أن تكون 
بارا بوالديك وأن تربي ابنك على فضيلة البر، وإن أردنا متعلما كامال جيدا 
بقيم نبيلة ملؤها التسامح واملحبة والفضيلة، ومواطنا صالحا، فما علينا 
إال أن نكرم املعلم بالعزة فله أجره من لل بفضل التعليم الحكيم، ملا يسديه 
كما  والرسل  األنبياء  وريث  كمربي  بمقامه  تليق  بأجرة  فلنكرمه  عمل،  من 
وعدتكم بذلك أثناء الحملة االنتخابية معشر املنتخبني املرشحني الفائزين، 

ووعد الحر دين عليه تجاه املواطن الحر في الوطن الحر.
ولـله ذر أمير الشعراء أحمد شوقي في قوله:

قم للمعلم وّفه التبجيال                           كاد املعلم َأن يكون رسوال

الثواني  يحتسب  العز«  »مناد  يكن  لم 
حتى  املنحدرة،  املائة  بأجزاء  وال  بالتسارع، 
في  يفتقده  من  على  دموعا  يذرف  نفسه  وجد 
زخارفه  في  مشدودا  وقف  األصغر.  الضريح 
ساللة  مدفن  واجــه  الدقة،  واملنمقة  العلوية 
أمره  من  استوثق  حينها  املتبقية،  البركات 
املرتد  املاضي  تأثير  من  يقلل  أن  فقرر  رشدا، 
مفاتيح  مــن  االســتــفــادة  تمكني  وبــال  نــحــوه، 
الحاضر داخل الضريح األصغر، كان ال يحمل 
ثقة في الطهرانية املحروسة من طرف حراس 

البركات. 
حيثما وصل من مدخل الولي األصغر، تمكن 
»مناد العز« من التخلص من فراغات التفكير 
باحة  نحو  راسختني  بقدمني  دخل  املــزدوج، 
تعويذة  يتمتم  أن  وبدون  الوسطى،  الضريح 
ترفع عنه غضب املدفونات في منتصف القبة 
القدمني، أجرى بحثا بعينيه شد  وهو حافي 
فيها حتى موضع تكمش تلك القطة السوداء 
كان  األصغر،  مدفن موالنا  رأس  النائمة على 
يبحث عن ذاك امليت الذي يحمل الخير، كان 

يتمنى رؤية خلفية الثوب األخضر الداكن.
في منتصف القبة، وبزيادة التوتر، توجس 
الولي  فضاء  داخــل  من  خيفة  العز«  »مناد 
الحياة  أمل  من  تبقى  ما  على  وقف  األصغر، 

الزنبق،  ــرة  زه على  داس  حــني 
يحمل  مكان  بخور  رائــحــة  شــم 
مــكــائــد كــذبــة الـــزمـــان، أبــخــرة 
االستفهام  صيغة  بخلطة  مركبة 
تصادم  لحظتها  والــتــعــجــب!؟ 
الولي  رأس  بمتم  وهو  ذاته  مع 
العليلة  ذاته  أن  أحس  األصغر، 
دموعا  وتــذرف  املوت  أمام  تقف 
الباقية،  حياته  مستقبل  عــن 
يناجيه  النفسي  عمقه  ســمــع 
ــوح: ال  ــح ــب ــقـــول بــصــوت م ويـ
الضريح  حكم  داخل  أنت  تخف، 

األصغر، فأنت مستعد للموت الن، وقد تدفن 
باملحاذاة منه، فكل من مات في بهو الضريح 
لكن صوتا  زمانه،  بركات  من  تبقى  ما  يحمل 
معك،  أنا  بتأن:  مسامعه  وصل  بالرقة  خافتا 
وسترافقني بالروح والجسد والتفكير.. انظر 

عاليا. 
ــا سيد  ــوالن ــن م وحـــني تــحــرك بــالــقــرب م
نال  األخضر،  الثوب  داخل  امللفوف  الضريح 
القط  نط  حينها  بالفزع،  قسطا  الخوف  منه 
مــن حمل  نــحــوه وزاد  األعــلــى  مــن  ــود  األسـ
السير  خطى  العز«  »مناد  تأنى  لديه،  الرعب 
يفتش  وهو  وبزيادة،  متهور  أنه  فكر  تقدما، 
كان  األخضر،  ــرداء  ال تحت  ما  مخفيات  عن 

وقد  صــدره  فــي  يرتعد  الــهــواء 
ــن،  ــدف ــرب مـــن امل ــق ــال أضــحــى ب
طاقية  يحمل  ــان  ك بــأنــه  أحــس 
والتأمل  النظر  موسعة  اإلخفاء 
الفلسفي، عالمة القهر والرطوبة 
قرأتها عيونه في سقف الضريح 
الشموع  أدخنة  شدة  من  املظلم 
املتهاوية واملتهالكة هنا وهناك، 
ترسم  األدخنة  تلك  باتت  حتى 

هياكل عفاريت الضريح.
للضريح  الخفية  الزاوية  في 
على  العز«  »مناد  وقف  األصغر، 
يطهر  البئر  ذاك  ماء  زال  وال  الحرية،  مذبح 
بالتمائم،  األفكار  ويلوث  بالبركات،  األجساد 
منكمشة  باتت  األخالق  مسألة  أن  على  وقف 
بالهشاشة والخوف مثل القط األسود الهارب، 
وفي خلفية التابوت قرأ كتابة بالفحم املطلي 
على الحائط الندي بالرطوبة: هل تؤمن باإلله؟ 
بالـله  ونعم  »نــعــم«،  مسبق  تفكير  بال  قــال 
جالال وعزة، فكانت تتمة الكتابة: إن إلهكم ال 
يتسامح مع الدجالني والكذابني، إنه يحرقهم 
بالتمام  العز«  »مناد  أدرك  هنا  جهنم،  بنار 
الغباء،  تصنع  قد  الوشم  مثل  الكتابة  أن 
البدائي. التفكير  لصناعة  هيكال  تعود   وقد 
لم يمهل أنفاسه التي تختنق من شدة بخور 

يبحث  وهو  بالهرولة  مسرعا  خرج  رخيص، 
التي  ذاته  وعن  بالسماء،  اإلنسان  عالقة  عن 
يمكن أن يضيعها داخل ضريح موالنا السيد 
في  يقيم  وهــو  العز«  »مناد  خــرج  األصــغــر، 
تخريج  عن  يقدر  ولم  سوء،  السؤال  منتجع 
خرج  نريد؟  ومــاذا  نحن؟  من  مفيدة:  أجوبة 
الزائر  دور  ألعب  لن  اليوم  من  يكرر:  وهــو 
رؤوس  عند  الــفــرص  متصيد  وال  املتطفل، 
املوتى، خرج وقد رفع أنفاسه زفيرا للسماء، 
وهو يؤمن أال يستهلك من اليوم طني الخوف 

وال الفشل.
العز«  »مناد  أدرك  السماء،  نور  متسع  في 
األجساد  بغي  عن  الحديث  يكثر  الجميع  أن 
األخالق  عري  جميعا  نهمل  بينما  املتبرجة، 
املتهالكة  األضرحة  فضاءات  تعيشه  الــذي 
بالقدم، أدرك »مناد العز« أن الحرية يمكن أن 
تصمت قهرا، ولن يطول ذلك، تعلم من أنفاسه 
أحالمه  فــي  البهية،  السماء  روح  هــي  مــن 
الفراغ  موقعة  تجنب  التفكير،  في  املتسكعة 

واستهالك تدخني الخرافات.
وجــوده،  يصنع  أن  العز«  »مناد  قــرر  اليوم 
من  الخروج  أنهى  حني  تقسيما،  ينشطر  ولن 
استنفذت  قد  قوته  كليا، وجد  الصندوق  شرنقة 
باستهالك الرتابة الرطبة، لكنه تساءل: من يدري 

قيمة التجربة؟ قد أكون أقوى من ذي مضى. 

يح  عندما يسافر الرجال من داخل الضر

حديث في ما حدث

الفاطمي عزيز 
العبد الحسن 

األكرمين محسن 
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لماذا الجرعة 
الثالثة ؟

أعلنت وزارة الصحة عن إطالق 
الثالثة  بالجرعة  التطعيم  عملية 
ــاد لــفــيــروس  ــض ــقــاح امل ــل ــن ال م
»كورونا«، وفق توصيات اللجنة 
حيث  للتلقيح،  الوطنية  العلمية 
ستشمل هذه العملية األشخاص 
ضد  تطعيمهم  أكــمــلــوا  ــذيــن  ال
»كوفيد 19« منذ مدة ال تقل عن 6 
األشخاص  أشهر، حيث سيتلقى 
قصيرة  نصية  رسالة  املعنيون 
 1717 الــرقــم  مــن  هواتفهم  فــي 
لتذكيرهم بأهليتهم لهذه الجرعة 

الثالثة.
وأكـــدت الــــوزارة أنــه »نــظــرا 
لدى جميع  املناعة  تقوية  ألهمية 
املقيمني  ــانـــب  واألجـ ــة  ــارب ــغ امل
بــاملــغــرب، ومـــن أجـــل حــمــايــة 
أنفسهم وذويهم من عدوى كوفيد 
19، فإنهم مدعوون لالنخراط في 

»الجميع  داعية  العملية«،  هذه 
ــزام بــتــوجــيــهــات  ــ ــتـ ــ ــى االلـ ــ إلـ
العمومية،  الصحية  السلطات 
التام  التقيد  فــي  واالســتــمــرار 
وخالل  قبل  الوقائية  بالتدابير 
للمساهمة  التلقيح،  عملية  وبعد 
من  للحد  الوطني  املجهود  في 
ببالدنا،  الفيروس  هذا  انتشار 

وتحقيق املناعة الجماعية«.
على  ــوزارة  الـ اعتماد  ويــأتــي 
ــجــرعــة الــثــالــثــة مــن الــلــقــاح  ال
لتعزيز  استراتيجية  إطــار  فــي 

به  قامت  ما  غــرار  على  املناعة، 
الفئات  ملنح  الــدول  من  العديد 
املسنة واملرضى بأمراض مزمنة 

جرعات منشطة.

الجرعة  أهمية 
الثالثة 

نسبة الوقاية تتراجع مع مرور 
األيام بعد أي لقاح، وهذا ينطبق 

على لقاح »كورونا«، خاصة وأن 
أو  البريطانية  سواء  الدراسات، 
تقول  اإلسرائيلية،  أو  األمريكية 
الجرعة  بعد  األيــام  »بمرور  أنه 
املناعة،  نسبة  تتراجع  الثانية، 
تكون  النقص  ــذا  ه ذروة  وأن 
دول  قــررت  لذلك  أشهر،   6 بعد 
املناعة  تقوية  العالم  في  عديدة 
مــن خــالل إعــطــاء جــرعــة ثالثة 
الجرعة  تلقوا  الذين  لألشخاص 
أشهر«   6 من  أكثر  ملدة  الثانية 
عضو  بركات،  ألمينة  )الحديث 

العلمية(. اللجنة 
تصريح  في  بركات  واعتبرت 
الــجــرعــة  إعــطــاء  أن  صــحــفــي، 
تقوية  هو  منه  الهدف  الثالثة 
لكي  األشــخــاص،  هــؤالء  مناعة 
لإلصابة  جديد  من  يتعرضوا  ال 
الدراسات  وأن  خاصة  باملرض، 
يحصل  ــص  ــق ــن ال أن  كــشــفــت 
الصحية  الهشاشة  ذوي  ــدى  ل
من  يعانون  والــذيــن  واملسنني 
أمراض مزمنة، لذلك تقرر إعطاء 
مر  الذين  للناس  الثالثة  الجرعة 
بعد  أشهر  ستة  تلقيحهم  على 
الــجــرعــة الــثــانــيــة، لــتــفــادي أي 

انتكاسة.
عملية  أن  بركات،  وأوضحت 
بالنسبة  مــســتــمــرة  الــتــلــقــيــح 
يستكملوا  لم  الذين  لألشخاص 
الجرعة  في  والزالـــوا  التلقيح، 
نسيان  يجب  ال  بينما  األولـــى، 
ــذوا  ــ ــن أخـ ــ ــذي ــ األشــــخــــاص ال
يتعرضوا  ال  لــكــي  الــجــرعــتــني 
عــدد  مــن  وللتقليل  ــمــرض،  ــل ل

الـــحـــرجـــة في  الـــحـــاالت 
املستشفيات.

إعداد: خالد الغازي

مسـلسـل التلـقـيح مسـتمر

الثــالثة  الجــرعة 
لمواجهة »كورونا« 

الـجدل  تخـلـق 
المواطنـين بين 

أطلقت وزارة الصحة حملة جديدة إلعطاء جرعة ثالثة من اللقاح 
المضاد لفيروس »كورونا«، لألشخاص الملقحين بجرعتين، والذين 

استكملوا لقاحهم منذ ستة أشهر، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة 
والمسنين والعجزة، وقد خلق هذا القرار جدال كبيرا في صفوف 

المواطنين الذين لديهم تساؤالت كثيرة حول الجرعة اإلضافية.
تأتي عملية الجرعة الثالثة في ظل الجدل المثار حول عملية تلقيح 
األطفال في المدارس والمؤسسات التعليمية، وخاصة بعدما خرجت 

بعض األصوات تدعو إلى إيقاف تلقيح األطفال، بعد اعتراف بعض 
شركات اللقاحات بحصول مضاعفات صحية والتهاب لعضلة القلب.

الكثير من المواطنين فوجئوا بقرار وزارة الصحة اعتماد الجرعة 
الثالثة، بعدما كان الجميع يظن أن عملية التلقيح اقتربت من 

نهايتها بعد أخذ ماليين المواطنين لجرعتين، ال سيما بعد توصية 
منظمة الصحة العالمية، التي دعت العديد من الدول إليقاف عملية 

إعطاء الجرعة الثالثة خالل هذه الفترة، وإعطاء األولوية للدول 
التي تعاني نقصا في اللقاحات. 

يتساءل العديد من المغاربة عن سبب عدم إبراز وزارة الصحة 
إلحصائيات األشخاص الذين تعرضوا لمضاعفات أو أثار جانبية بعد 

أخذهم اللقاحات، خاصة بعد تلقيح الماليين من الناس، وبعدما 
كشفت مواقع التواصل االجتماعي وفيديوهات عن حاالت صحية 

حرجة ألشخاص تعرضوا لمضاعفات صحية بعد أخذهم اللقاح
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ــة  دراسـ أن  ــى  إلـ وأشـــــارت 
حديثة صدرت مؤخرا، تتحدث 
الجرعة  ــاء  ــط إع أهــمــيــة  ــن  ع
وتمنح  املناعة  لتقوية  الثالثة، 
ــن مــضــادات  نــســبــة عــالــيــة م
دور  لها  يكون  التي  األجسام 
الــســاالت  جميع  ضــد  فــعــال 
حاليا،  للفيروس  املــتــحــورة 
بالنسبة  مهمة  مسألة  وهــي 
من  يستفيدوا  لكي  للمواطنني 

الجرعة الثالثة.

تساؤالت 
وغموض

ــجــرعــة الــثــالــثــة  ــمــاد ال اعــت
العديد  لدى  واسعا  جدال  خلق 
لديهم  الــذيــن  املــواطــنــني،  مــن 
األسباب  كثيرة حول  تساؤالت 
تعميم  وراء  الحقيقية  العلمية 
الجرعة الثالثة على األشخاص 
 6 منذ  لقاحهم  تلقوا  الــذيــن 
املسألة  هل  متسائلني  أشهر، 
وهل  املــنــاعــة؟  بــرفــع  مرتبطة 
الحماية،  يــوفــر  اللقاح  فعا 
رغم ما قيل في األشهر السابقة 
معدل  وتــراجــع  نجاعته  حــول 
تعرض  بعد  سميا  ال  الحماية، 
لإلصابة  امللقحني  من  الكثير 

بالفيروس.
وحــســب بــعــض املــواطــنــني، 
الثالثة  الجرعة  اعتماد  فــإن 
يأتي في غياب دراسة سريرية، 
حول  علمية  بنتائج  للخروج 
الثالثة  الجرعة  فعالية  مــدى 
بحيث  امللقحني،  حماية  فــي 
ملاذا  تتساءل:  بدأت  الناس  أن 
يتبع املغرب ما تقوم به الدول 
ثالثة  جرعة  ويفرض  األخــرى 
بلدانا  وأن  خاصة  إضافية، 
وتركيا  إسرائيل  مثل  أخــرى 
ــدأت  ــا، ب ــره ــي واإلمــــــارات وغ
فهل  الرابعة،  الجرعة  تعتمد 
دوري؟  بشكل  سيكون  اللقاح 

يتساءل البعض.
عزيز  يقول  السياق،  هذا  في 
أن  الصيدلة،  في  خبير  غالي، 
هناك نقاشا قويا حول اعتماد 
الــدولــة الــجــرعــة الــثــالــثــة أو 
يطرح  وهــذا  املعززة،  الجرعة 
ــة، ألن  ــل مــجــمــوعــة مــن األســئ
شرعت  التي  الدول  من  العديد 
خصصت  الثالثة،  الجرعة  في 
لألشخاص  فقط  الجرعة  هذه 
في  نقص  مــن  يعانون  الــذيــن 
»السيدا«  مرضى  مثل  املناعة، 
الذين  واألشخاص  والسرطان 

لهم أعضاء مزروعة.
السلطات  قيام  غالي  وانتقد 
الجرعة  بــاعــتــمــاد  الــصــحــيــة 
دراســة  أي  غياب  فــي  الثالثة 
علمية، حيث كان من املفروض 
لألشخاص  إحصائية  إعطاء 
الــــذيــــن أخــــــــذوا الـــجـــرعـــة 
للمرض  وتــعــرضــوا  الــثــانــيــة 
فارقوا  الــذيــن  األشــخــاص  أو 
انتشار  كيفية  ملعرفة  الحياة، 
الفئات  أن  إلى  مشيرا  املرض، 
الــثــاث مــن الــذيــن يــعــانــون 
السرطان  مثل  مزمنة،  أمراضا 
قليلة  فــئــة  ــم  ه و»الـــســـيـــدا«، 
ضئيلة،  بنسبة  املــغــرب  فــي 

هذه  اعتماد  ــاذا  مل متسائا: 
الجرعة الثالثة؟

بعض  أن  غــالــي،  ــح  وأوضـ
الجرعة  اعتمدت  التي  الــدول 
ــة، ظـــهـــرت بــعــض  ــثـ ــالـ ــثـ الـ
ــة عــلــى  ــئ ــســي األعـــــــراض ال
هذه  تلقوا  الذين  األشخاص 
أصيب  مــن  ومنهم  الجرعة، 
ــذا الــســبــب ال  ــه بــاملــرض، ول
الثالثة،  الجرعة  اعتماد  يجب 
قامت  ــدول  ال إحــدى  أن  قائا 
 4500 حــول  كبير  بإحصاء 
الثالثة  الجرعة  تلقوا  شخص 
هناك  أن  ــراء  ــخــب ال فــاحــظ 
بعض األعراض ظهرت عليهم 
أقوى من الجرعة الثانية، و4 
باملائة منهم اضطروا للذهاب 
ملضاعفات  نتيجة  للمستشفى 

الجرعة الثالثة.
الدول  أن بعض  إلى  وأشار 
مواطنيها  بتلقيح  ــت  ــام ق
شهر  بداية  في  ثالثة  بجرعة 
غــشــت املـــاضـــي، وأصــيــبــوا 

شهر  في  »كورونا«  بفيروس 
إعـــادة  إلـــى  ــا  ــي داع شتنبر، 
سيما  ال  ــرار،  ــق ال فــي  النظر 
الصحة  منظمة  دعــت  بعدما 
لتنجب إعطاء الجرعة الثالثة.

هل هناك 
جرعات أخرى؟

الصحة  وزارة  قررت  بعدما 
ــجــرعــة الــثــالــثــة،  ــاد ال ــم اعــت
يتساءل العديد من املواطنني: 
العتماد  ــوزارة  ــ ال تتجه  هــل 
في  خامسة  أو  رابعة  جرعة 
في  خــاصــة  املقبلة،  األشــهــر 
مدى  حول  القائم  الجدل  ظل 
مع  الــلــقــاحــات  هـــذه  فعالية 
بعدما  املــتــحــورة،  الــســاالت 
ــدم فــعــالــيــتــهــا أمـــام  تــبــني عـ
تعرض  بسبب  »دلتا«  متحور 
العالم  في  ملقحني  أشخاص 

لهذا الفيروس؟
ــن املـــواطـــنـــني  ــ ــر م ــي ــث ــك ال
يخشون اعتماد جرعات أخرى 
في األشهر املقبلة، خاصة بعد 
عن  تحدثت  الــتــي  الــتــقــاريــر 
مع  اللقاحات  فعالية  تراجع 
وتقلص  املتحورة،  الساالت 
يوفرها،  التي  الفردية  املناعة 
فهل سيتم اعتماد جرعة رابعة 
أو خامسة، إذ ثبت أن الجرعة 
الثالثة ال توفر املناعة الكافية، 
بعض  اعتماد  ظل  في  خاصة 

البلدان على الجرعة الرابعة.
تركيا  مــثــل  ــدول  ــ ال بــعــض 
ــل، قـــــررت مــنــح  ــ ــي ــ ــرائ وإســ
لقاح  ــن  م ــرابــعــة  ال الــجــرعــة 
قطاع  في  للعاملني  »كورونا« 
والفئات  الصحية  الــرعــايــة 
قــررت  حيث  األولـــويـــة،  ذات 
الرابعة  الجرعة  منح  تركيا 
لقاح  تلقوا  الذين  لألشخاص 
كما  الصيني،  »ســايــنــوفــاك« 
يــرغــب  شــخــص  ألي  يــمــكــن 
الــرابــعــة،  الــجــرعــة  تلقي  فــي 
بالنسبة  أما  عليها،  الحصول 
مسؤول  أعلن  فقد  إلسرائيل، 
أن  ــة،  ــحـ الـــصـ وزارة  ــي  ــ ف
جرعة  إعطاء  قررت  الحكومة 
رابعة لألشخاص الذين تلقوا 
الــثــاث،  بجرعاته  التطعيم 
معتبرا أن أثار جرعات اللقاح 
خمسة  بعد  تضعف  األولــيــة 
يجعل  ما  التطعيم،  من  أشهر 

املعززات ضرورية.
حسب  بــلــجــيــكــا  ــزم  ــت ــع وت
العامة،  الصحة  في  مسؤول 
ــات إضــافــيــة من  ــرع طــلــب ج
املفوضية  من  »فــايــزر«  لقاح 
لتخزين  وذلـــك  األوروبـــيـــة، 
لعامي  اللقاحات  من  حصص 
تدرس  حيث  و2023،   2022
ثالثة  جرعة  إعطاء  إمكانية 
اللقاحات  من  رابعة  ربما  أو 

لبعض مواطنيها.

جدل دولي

ــت لـــجـــنـــة عــلــمــيــة  ــضــ ــ رف
اقتراح  أمريكية،  استشارية 

ــة الـــغـــذاء والــــــدواء،  ــالـ وكـ
معززة  ثالثة  جرعة  بتعميم 
لفيروس  املضاد  اللقاح  من 
»فايزر«  شركة  من  »كورونا«، 
قلصت  حــيــث  وبــيــونــتــيــك«، 
التوصيات  باإلجماع،  اللجنة 
لألشخاص  الثالثة  بالجرعة 
65 عاما  الذين تبلغ أعمارهم 
أو أكبر، وغيرهم من أصحاب 
الـــحـــاالت الــصــحــيــة الــتــي 

تستلزم ذلك.
من  شــخــصــا   16 ــوت  ــ وص
أعــضــاء الــلــجــنــة مــن أصــل 
الــجــرعــة  إعـــطـــاء  ضـــد   ،18
الذين  لألمريكيني  الثالثة 
عــامــا،   16 أعــمــارهــم  تــفــوق 
اللجنة  تتبنى  أن  قبل  وذلــك 
ملنح  آخــر  مقترحا  باإلجماع 
األكبر  لألمريكيني  املــعــززات 
املعرضني  واألشــخــاص  سنا 
أن  إال  اإلصــــابــــة،  ــخــطــر  ل
لــلــدواء،  األمريكية  الــوكــالــة 
الثالثة  الجرعة  اعتماد  قررت 

لألشخاص املسنني رغم رفض 
خبراء اللجنة االستشارية.

وكـــالـــة األدويـــــة الــتــابــعــة 
بدورها  ــي،  األوروبـ لاتحاد 
ــررت الــتــرخــيــص إلعــطــاء  ــ ق
جرعة ثالثة من لقاح »فايزر«، 
حول  أثير  الــذي  الجدل  بعد 
على  الثالثة  الجرعة  اعتماد 

الصعيد األوروبي.
ملنظمة  العام  للمدير  وسبق 
تيدوروس  العاملية  الصحة 
العديد  دعـــا  أن  ــوم،  ــانـ أدهـ
إلــى وقــف إعطاء  ــدول،  ال من 
ضد  املعززة  الثالثة  الجرعة 
»إن  »كورونا«، وقال:  فيروس 
يعد  اللقاح  من  جرعتني  أخذ 
أمرا كافيا، ويسهم في تقوية 
الفيروس،  هــذا  ضد  املناعة 
بإعطاء  نــقــوم  أن  يمكن  وال 
لشخص  معززة  ثالثة  جرعة 
ما في الوقت الذي يكافح فيه 
الحصول  أجــل  من  اآلخــرون 

على الجرعة األولى«.

إحصائيات 
منعدمة

يـــتـــســـاءل الـــعـــديـــد مــن 
إبراز  عدم  سبب  عن  املغاربة 
إلحصائيات  الصحة  وزارة 
تعرضوا  الــذيــن  األشــخــاص 
جانبية  ــار  أث أو  ملضاعفات 
ــاحــات،  ــق ــل ــم ال ــذهـ ــد أخـ ــع ب
املايني  تلقيح  بعد  خــاصــة 
كشفت  وبعدما  الــنــاس،  مــن 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
ــاالت  ــن حـ وفـــيـــديـــوهـــات عـ
صــحــيــة حــرجــة ألشــخــاص 
صحية  ملضاعفات  تعرضوا 
ــاح، مثل  ــق ــل ال ــم  ــذه بــعــد أخ
بمنطقة  القاطنة  املــرأة  حالة 
إجوكاك بإقليم الحوز، والتي 
والتلميذة  بشلل،  أصيبت 
فقدت  التي  أسفي  من  إكــرام 
الجامعية  واألستاذة  شعرها، 

بالقنيطرة.
من  أكثر  مرور  من  فبالرغم 
عملية  بــدايــة  على  أشــهــر   9
التلقيح، إال أن وزارة الصحة 
لم تكشف عن أي معطيات أو 
الجانبية  ــار  األث حــول  ــام  أرق
أن شــركــات  رغـــم  املــســجــلــة، 
والوكالة  األمريكية  اللقاحات 
ــألدويــة سجلت  ل األوروبــيــة 
صحية  مضاعفات  حــصــول 
لبعض  ــنــســبــة  بــال حـــرجـــة 

الفئات.
وقد أكدت هيئة األدوية في 
االتحاد األوروبي، مؤخرا، أن 
هناك عاقة محتملة بني حاالت 
تجلط دموي نادرة في األوردة 
»جونسون«  ولقاح  العميقة 
للوقاية من »كوفيد«، وأوصت 
األثــار  ضمن  الحالة  بــإدراج 
كما  اللقاح،  لهذا  الجانبية 
سبق أن حذرت وكالة األدوية 
الجانبية  األثار  من  األمريكية 
و»موديرنا«  »فــايــزر«  للقاح 
بالنسبة  القلب  عضلة  على 

للفئات العمرية الصغيرة.

غالي: بركات:

دراسة حديثة 
صدرت مؤخرا، 

تتحدث 
عن أهمية 

إعطاء الجرعة 
الثالثة، 
لتقوية 

المناعة وتمنح 
نسبة عالية 

من مضادات 
األجسام 

التي يكون 
لها دور فعال 

ضد جميع 
السالالت 
المتحورة 
للفيروس 

حاليا، وهي 
مسألة مهمة 

بالنسبة 
للمواطنين 

لكي 
يستفيدوا 
من الجرعة 

الثالثة.

هناك نقاشا 
قويا حول 

اعتماد الدولة 
الجرعة الثالثة 

أو الجرعة 
المعززة، 

وهذا يطرح 
مجموعة 

من األسئلة، 
ألن العديد 

من الدول 
التي شرعت 

في الجرعة 
الثالثة، 

خصصت هذه 
الجرعة فقط 

لألشخاص 
الذين يعانون 

من نقص 
في المناعة، 
مثل مرضى 

»السيدا« 
والسرطان 

واألشخاص 
الذين لهم 

أعضاء مزروعة.
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  ثقافة

العدد: 1576 من 08 إلى 14 أكتوبر 2021

شبكة المقاهي 
الثقافية في الموسم 

الثقافي الجديد

ــتــــب الــــوطــــنــــي لــشــبــكــة  ــكــ تــــــــــداول املــ
مــحــاور  بــاملــغــرب، يف  الثقافية  املــقــاهــي 
 ،2022/2021 اجلديد  الثقايف  املوسم 
ــاق عــلــى عــــدد مـــن الــنــقــط  ــفــ فــتــم االتــ
ــا افــتــتــاح األنــشــطــة  املــهــمــة، مـــن أبـــرزهـ
يف األســـبـــوع الــثــالــث مـــن شــهــر أكــتــوبــر 
ــهـــوي  اجلـــــــــاري، تــنــظــيــم املـــلـــتـــقـــى اجلـ
ــع لـــلـــمـــقـــاهـــي الـــثـــقـــافـــيـــة بــجــهــة  ــ ــرابـ ــ الـ
الرباط سال القنيطرة يف نونبر املقبل، 
املقهى  مــن  السابعة  النسخة  وتنظيم 
العاملي للشعر  اليوم  الشعري مبناسبة 

يف مارس 2022.
كــمــا ســيــتــم تــنــظــيــم لــيــالــي املــقــاهــي 
فضال  السابعة،  دورتها  يف  الرمضانية 
عـــن الــتــئــام املــلــتــقــى الــوطــنــي الــعــاشــر 
لــلــمــقــاهــي الـــثـــقـــافـــيـــة يف شـــهـــر يــونــيــو 
الشبكة،  وإعادة حتيني خريطة  املقبل، 
وتنظيم املؤمتر الوطني الثاني للشبكة 
أواخر دجنبر املقبل مبدينة الرباط أو 
اخلــمــيــســات، وتــأســيــس جتـــارب ثقافية 

باألقاليم اجلنوبية للمملكة.

  

مثقفون مكناسيون يطلقون 
نداء »ما تقيش مدينتي« 

ورشات سينمائية ببئر مزوي

جامعة وجدة: األولى وطنيا في البحث العلمي 
واالبتكار  و13 عربيا وإفريقيا

السينما واألدب في أسفي

الخامسة  ــدورة  ــ ال فعاليات  تخصص 
الدين  نور  )دورة  املجتمع  سينما  مللتقى 
الشروق  جمعية  تنظمها  والتي  الصايل(، 
 13 إلى   11 من  خريبكة  إقليم  مــزوي  ببئر 
سينمائية:  ورشــات  ثــاث  املقبل،  نونبر 
األولى يؤطرها األكاديمي، الدكتور الحبيب 
للفيلم  الدولي  املهرجان  رئيس  ناصري، 
»كيفية  بخريبكة، حول موضوع   الوثائقي 
طلبة  لفائدة  سينمائي«،  نقدي  مقال  كتابة 
يوم  التأهيلية  ورديــغــة  ثانوية  وتــامــذة 
صباحا،  التاسعة  في  نونبر   12 الجمعة 

شعار:  تحت  تقام  التي  الثانية  والورشة 
والصورة«،  الكتابة  متعة  والسينما  »النقد 
ــخــرج  ــل وامل ــث ــم ــان وامل ــن ــف ســيــؤطــرهــا ال
املسرحي، عبد الرزاق ولد عامر، وذلك يوم 
بنفس  زواال  الثالثة  في  نونبر،   12 الجمعة 
الثانوية حول موضوع: »إدارة املمثل«، أما 
مراد  الفنان  فسيؤطرها  الثالثة،  الورشة 
لفائدة  والتربية«،  »الــصــورة  حــول  بتيل 
السبت  يوم  الفرعية،  العني  مدرسة  تامذة 
عرض  مع  صباحا،  التاسعة  في  نونبر   13

ـ  ــصــورة  »ال هما  تــربــويــني،  فيلمني 
الكابوس«، و»تخربيش ودردشة«.

وتعرف هذه الدورة فقرات متنوعة، 
أبرزها لحظة تكريم للراحل نور الدين 
محمد  التربوي  ولــإطــار  الصايل، 
جماعي،  كتاب  وتوقيع  الواضيح، 
معرض  عــن  فضا  فــكــريــة،  ونـــدوة 
»لأللوان ظال  عنوان  تحت  تشكيلي 
ألوان  جمعية  توقيع  من  وشموس«، 

للفنون التشكيلية بوادي زم.

مكناس،  بمدينة  والجمعويني  والفنانني  املثقفني  من  مجموعة 
أطلقوا »نداء مكناس.. ما تقيش مدينتي«، وذلك للحفاظ على معالم 
مكناس التاريخية، التي قالوا إنها تشكل جزء من هويتهم الثقافية 
السيناريو  يتكرر  ال  »حتى  وذلك  والتاريخية،  املعمارية  بحمولتها 
الكارثي لهدم سينما ريجان التاريخية، وكذا سينما أمبير، ومن أجل 
الحفاظ على معالم مكناس التاريخية، هاته املعالم التي تشكل جزء 
وأضافوا:  والتاريخية«،  املعمارية  بحمولتها  الثقافية  هويتنا  من 
»نحن مجموعة من املثقفني والفنانني والجمعويني بمدينة مكناس، 
نطلق هذا النداء بسبب اإلهمال الذي تتعرض له مجموعة من املعالم 
القاعات السينمائية التي يمكن أن  التاريخية باملدينة، ونعني بها 
تصبح مؤسسات ثقافية تؤدي دورها داخل األحياء املتواجدة بها«.
وأشار املوقعون إلى أن »مكناس بحمولتها التاريخية العريقة وتراثها 
الثقافي املتميز، تعيش اإلهمال وتتعرض مؤسساتها للتدمير، وخصوصا 
إلى  تتحول  أن  يمكن  التي  املعالم  وبعض  التاريخية  السينما  صاالت 

مؤسسات ثقافية تعوض النقص الحاصل في هذا املجال«.
لجميع  التاريخية  املسؤولية  محملني  الخطر،  ناقوس  املوقعون  ودق 
 / والرياضة  والشباب  الثقافة  وزارة  وخصوصا  املسؤولة،  القطاعات 
والجماعات  املادي،  التراث  هذا  وحماية  بترتيب  املعنية  الثقافة،  قطاع 
الترابية )جماعة مكناس( املسؤولة عن توفير البنيات الثقافية ورعايتها 

وتوفير سبل التربية الثقافية للمواطنني.

بوجدة،  األول  محمد  جامعة  صنفت 
عشر  والثالثة  وطنيا  األولى  املرتبة  في 
والثاثني  والثامنة  وإفريقيا،  عربيا 
العلمي  الــبــحــث  ــجــال  م فـــي  ــا،  ــيـ دولـ
هيئة  حددته  تصنيف  وهو  واالبتكار، 
 Scimago Institutions Ranknig
الجامعات  تصنف  هيئة  وهــي   ،2021
ثاثة  على  اعتمد  والخاصة،  العمومية 
واالبــتــكــار،  العلمي،  البحث  معايير: 
على  للجامعة  املجتمعي  والــتــأثــيــر 

محيطها.
محمد  جامعة  لرئيس  تدوينة  وفــي 
على  زغــلــول،  يــاســني  بــوجــدة،  األول 
االجتماعي،  التواصل  بموقع  حسابه 
الجديد،  اإلنجاز  بهذا  »سعادته  عن  عبر 
الذي يتزامن مع نجاح الدخول الجامعي 
إيــقــاع  ــى  »عــل ــذا  ــ وك  ،»2022/2021
إنجازات التفوق من خال األرقام العالية 
التي وصلتها حملة التلقيح والتي عرفت 
مشيرا  الطلبة«،  لدن  من  كبيرا  انخراطا 
الهيئة  حسب  تحتل  الجامعة  أن  إلــى 
العلمي  البحث  في  »الــصــدارة  نفسها، 

بالجامعات  الخاص  الترتيب  يخص  فيما 
على  جــدا  مشرفة  مراتب  وفــي  املغربية، 
هذا  ُمرجعا  واإلفريقي«،  العربي  الصعيد 
الجامعة، خاصة  إلى كل مكونات  اإلنجاز 
في ظل الظرفية الحرجة للوباء وما تعيشه 

الجامعة كباقي املؤسسات من إكراهات.

لكل  التهاني  زغــلــول  يــاســني  ووجــه 
ودعاهم  األول،  محمد  لجامعة  املنتمني 
ونحن  خاصة  االجتهاد،  من  »املزيد  إلى 
للموسم  الــجــامــعــي  الـــدخـــول  نــعــيــش 
إلى  اآلفاق، ونطمح  الجديد، ونستشرف 

املزيد من اإلنجازات«.

الدكتور  الــبــوح«،  »حضرة  كتاب  مؤلف  يقول 
عبد الرحمان بن زيدان: ))لقد فكرت بعمق في طريقة 
التي  والوضعيات  املواقف  تائم  التي  الرموز  اختيار 
تداعياته،  بنار  وتكتوي  ومخلفاته،  اإلرهاب  في  تعيش 
وفكرت في وضع املسافات املمكنة بينها وبني االختاف 
أبلورها  أن  أريد  التي  الفكرية  املنظومة  سينسج  الذي 
على  مبنيا  الصراع  ليكون  املضاد،  وباملوقف  باملوقف 
وهو  األضــداد،  بني  التصالح  على  وليس  املتناقضات 
»حضرة البوح« املعطى ونقيض  ما رصدت به في نص 
بضديتها  تتصارع  كلها  ضدية  ثنائيات  وفق  املعطى 
حتى ال تضيع في النص الرمزي مكونات ظاهرة اإلرهاب 
في املطلق، أو يختبئ عنفها بني ثنايا التعميم امللتبس، 
لاستهاك،  خطاب  إلى  املسرحي  الخطاب  يتحول  أو 

والديماغوجية اإلعامية املباشرة.
هذا ما جعلني أحرك البنيات العميقة لخطاب النص 
بالوقوف على حقيقة اإلرهاب الذي يتحرك بغاية محددة 
غطاؤها الدين، أو االدعاء االنتهازي اإليماني الذي يدعي 
االنتماء إلى الدين، لكن في هذا النص، أردت الكشف عن 

الكاذبة التي يحركها الغرب من خال شخصية  التقوى 
بالدين،  والجهل  باالنتهازية،  املتصفني  وأبنائه(  )قزح، 
ألن  وبالقوانني،  اإلنسانية،  بالقيم  االعــتــراف  ــدم  وع
لتكوين  التخطيط  عندهم، هي  اإلرهابي  العمل  أولويات 
ما يسمى دولة إسامية أبرزتها في حوارات النص كما 
روج لها بالشعارات والعمليات امليدانية قزح، وأبناؤه، 
بعقيدة  والتعصب  بالتشدد،  وذلك  ومريدوه،  واألشباح، 

تقوم على »الغزو، والجهاد، والتكفير، والخافة«.
معادال  أضع  جعلني  منه،  انطلقت  الذي  املنطلق  هذا 
موضوعيا لكل شخصية على حدة، وكل فكرة مقابل فكرة، 
وموقف مغاير لكل موقف يناقض شخصية »قزح« )الذي 
كطيف،  العريف  نقيضه  في  واملتمثل  البغدادي(،  هو 
حقوق  عن  املدافع  العربي  املثقف  موقف  تمثل  وحقيقة 
اإلنسان، والعروف عاملة النفس التي تشغل »مدلكة« في 
إحدى املؤسسات الرياضية، والتي هي مفتاح شخصية 
استقطابها  أراد  أن  بعد  فهم مخططاته  ومفتاح  »قزح«، 
حريمه  إلــى  تنتمي  األحــرى  أو  جماعته،  إلــى  لتنتمي 
املال،  وجمع  املتعة،  يروم  لذوي  هو  ما  كل  في  الغارق 

إرهابي  تنفيسا عن كرب كل  الجنسي  الجهاد  وتوظيف 
يجد متعته في القاصرات.

 2020 سنة  الــبــوح«  »حضرة  مسرحية  كتبت  لقد 
وباملرجعية  باملتخيل،  تاريخية  كتابة  منها  وجعلت 
التاريخ  إلى  الدينية حتى تنتمي  الصوفية، وباملرجعية 
حادثة  من  وجعلت  امللحمية،  بصفة  ووسمتها  العربي، 
لــألحــداث،  محركا  ــن،  ــاري وم لــويــزا  السائحتني  ــح  ذب
املغلقة،  األماكن  في  كلها  تجري  األحــداث  هذه  وجعلت 

لكنه  مغلقا  يبقى  ال  املغلق  هــذا  لكن 
ــي  اإلرهــاب املــشــروع  عــلــى  ينفتح 
العالم  على  يحيل  متحركا  ليصير 
ــاب،  الــعــربــي الـــذي يــهــدده اإلرهـ
الخوف  ويزرع  استقراره،  ويهدد 
ــرب املــصــالــح  ــنـــاس، وضــ بـــني الـ
هذه  جــاءت  وقــد  للدولة،  الحيوية 
في  مسرحية  أول  لتكون  املسرحية 
تاريخ املسرح املغربي تكتب بجرأة 

خطاباتها عن اإلرهاب((. 

إصدار جـديـــد
»حضرة البوح« حديث عن اإلرهاب وعشق الحياة



تحليل إخباري

الملكية أول تعاون كبير بين الحزب الشيوعي  الصيني والمؤسسة  14
تحت األضواء

مكافحة العنف ضد النساء؟هل ينسحب المغرب من اتفاقية  3
سري

مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

يف  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  »التجارة«، حلت محل وزارة الصحة.حتى 
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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«

المهنة األولى بالمغرب التسول.. 

الضائعة الحقيقة 

في المغرب والجزائر وتونس»العصابات« التي تحركت  28
ملف

عن الملـف الليـبيالمغرب يتسعد إلبعاد ألمانـيا  6
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الضائعة الحقيقة 

فوكار.. الوجه الجديد لالستعمار 

الفرنسي في شمال إفريقيا
28

ملف
المدافعون عن العرش المغربي

من الفالحين إلى رجال األعمال 
6

سري

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

ال حديث يف مخيمات »النساء الداعشيات« 

إال  ــراق،  ــع وال بسوريا  التوتر  مناطق  يف 

يف  شرعت  التي  املغربية«  »العناصر  عن 

اإلحصاء وإجراء آخر الترتيبات، إلمكانية 

ترتيب عودتهن إلى املغرب يف وقت قريب.

بخالف  املغرب  أن  مطلعة،  مصادر  وتقول 

بهن،  ُغّرر  اللواتي  النساء  يعاقب  ال  أخرى،  دول 

يف  زميالتهن  من  أفضل  املغربيات  حظ  يجعل  ما 

»داعش« من دول أخرى، حيث تنتظرهن عقوبات 

حبسية قبل استئناف رحلة العودة.

  

تحليل إخباري
محاولة جـر المغرب إلى 

مستنقع اإلرهاب بمالي 
14

تحت األضواء

وهبي يبدأ مشواره بتحطيم معنويات

 الناجحين الكبار باسم حزب األصالة والمعاصرة 
3

£

كل متناقضات 

المرحلة تجتمع في شخص 

عبد اللطيف وهبي.. فقد 

وصل بشكل غامض إلى قيادة حزب 

»التراكتور«، بعد أن هجره زعماؤه 

الكبار)...(، وبعدما تسلم تركة آيلة 

للسقوط، نجح حزبه بشكل غير متوقع في 

احتالل الرتبة الثانية في انتخابات 8 شتنبر، 

ليتحول بين عشية وضحاها، من »حالم« 

بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، إلى 

حليف لحزب التجمع الوطني لألحرار.. ولكل 

مرحلة خطابها، فهو اليوم يقول لعزيز أخنوش: 

»أشكرك أخي الرئيس على ثقتك« وهو 

نفسه الذي كان ينعته بأقبح األوصاف)...(، 

فهل يكون وهبي »لغز المرحلة« قادما بقوة، 

أم أنه ذاهب بحزبه نحو المجهول بعد امتطائه 

قريبا صهوة حصان »الوزارة«، بعد تحالف ثالثة 

أحزاب كبرى، هي االستقالل واألحرار واألصالة 

والمعاصرة، بمرجعياتها المتناقضة ؟

 الوزراء المرشحون£ 

للبقاء في حكومة 

أخنوش

انتخابات على إيقاع 

التهديد

5

17

كواليس

مع الحدث

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

WAHBI

2
تفاصيل  أخرى  داخل  العدد

سري

شر:
ر الن

مـدي

ب العلوي
الطي

س:
 المؤس

ى العلوي
مصطف

19
65

ي المغرب منذ  
م 1 ف

ة رق
األسبوعي

ض املناطق 
ت األمنية يف بع

م السلطا
لم يكن أما

ليلة  االنتخابية  السهرة  امتداد  أمام  يار 
خ من 

لتجنب  احلظر«،  »رفــع  إعــان  إال  ت، 
التصوي

التي  ت 
رارا

الق ن 
إ بل  ني، 

املواطن ع 
م االصطدام 

بار تأخر 
ني االعت

ط، أخذت بع
ن الربا

صدرت م

بار 
ني االعت

ما أخذت بع
ت، ك

ب التصوي
ض مكات

بع

رز.
ز الف

ق إلى مراك
ل الصنادي

عملية نق

جتول 
»حظر  ض 

فــر أعلنت  قد  احلكومة  كانت 
و

أنحاء  ة 
كاف ليا يف  التاسعة  ة 

الساع ن 
م ابتداء  ليلي« 

التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  ي، 
الــوطــنــ الــتــراب 

االحترازية يف مواجهة وباء »كورونا«.

  

م
ه

را
  د

ن
 الثم

 ■
ن  

�سو
خلم

وا
ة  

�سابع
 ال

ة 
�سن

 ال
■
 20

21
تنبر  

15 ش
 - 10

لـ 
ق 

واف
14 امل

43
07 صفر 

 -  02
 ■

 15
72

د: 
العد

5

www.alo
us

bo
ue

.m
a

ل إخباري
تحلي

ط 
ب الوزراء وسقو

ليلة هرو

التنمية
ب العدالة و

حز

14

ت األضواء
تح

ي الذي 
قاب

 الن
ل الزعيم

رحي

ص«
»اللصو

ف الوزراء بـ
وص

3

ضائعة
ال ة 

الحقيق

لثاني 
ن ا

ض الحس
عندما رف

القذافي   ة 
تصفي

28

ف العدد
مل

ء  األزمة  
ت إنها

سيناريوها

بانية
اإلس المغربية 

6

ظين
المحظو ة 

حكوم

طين«
»المزلو

 في بلد 

التفاصيل 

ي  ركن
 ف

ن السطور«
»بي

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 زمن »كورونا«.. ال بد أن يعيش الحب والقلب واألمل كما عاش في 
زمن الكوليرا وهو ليس ببعيد، لذلك وأنا أختار عنوانا ملقالي هذا، اخترت مقدمة 
فرانسيسكو  األمريكي  القاضي  بقولة  وافتتحها  كاتبها  اختارها  حب  لقصة 
الذي  القاضي  هذا  قلبا«،  أرتدي  بل  معطفي،  تحت  أرتدي شارة  ال  »أنا  كابريو 
تعرفه اليوم وسائل التواصل االجتماعي والذي تعدى الثمانني من عمره وال زال 
الفكرية والجمعوية والحقوقية، وربما  امليادين  الكبير في جميع  العطاء  يعطي 
ساعده على ذلك، هذا القلب الذي أشار إليه وقال إنه يحمله تحت معطفه والذي 
املتتبعني  كل  بها  أعجب  التي  الرحيمة  أحكامه  بسبب  شهرته  في  السبب  كان 
أكثر  معه  عاشت  التي  زوجته  عبقرية  إال  بها  تُجد  لم  والتي  املتلفزة  ملحاكماته 
من نصف قرن واقترحتها عليه بعدما تقزز منها في األول، ولكنه قال تلك القولة 
زوجته«،  اختيار  هو  يتحداه،  أو  يخالفه  أن  يمكن  ال  الذي  »الشيء  الشهيرة: 
كناية على املكانة الكبرى التي تحتلها املرأة عموما في قلب مثل هؤالء العظماء.
)القلب( الذي نحمله في أحشائنا ليست له قصة مع القاضي  فهذا العضو 
على  وأكاديميون،  وعلماء  وأدبــاء  قضاة  كذلك  به  اهتم  بل  فقط،  فرانسيسكو 
رأسهم من سميته منذ عشر سنوات بـ»النهر العظيم«، األستاذ إدريس الضحاك، 
الذي تخرج على يديه جل قضاة اململكة وترأس املعهد العالي للقضاء ومحكمة 
النقض، واشتغل بالعمل الدبلوماسي كسفير في سوريا، وكأمني عام للحكومة، 

وغيرها من املهام.
والزميالت  الزمالء  من  مجموعة  مع  منه  بالقرب  العمل  شرف  لي  كان  وكم 
الذين ارتووا بفكره الراقي، وكان تشجيعه لي إلهاما في كتابة املذكرات، وشرفني 
في  املرة،  هذه  مرجعي  لكن  بمراجع،  وتزويدي  أحيانا  معي  ومناقشته  بقراءته 
شهد  وقد  القلب،  أمــراض  جمعية  من  بدعوة  مراكش  في  ألقاها  كان  محاضرة 
لطبيعة  نظرا  الحضور،  من  أكبر نسبة  املحاضرة تحقيق  فيه  ألقيت  الذي  املدرج 
املوضوع: »القلب بني الطبيب والعالم واألديب والفنان والقانوني«، وكان املحاضر 
أكثر من أي صفة  بالقاضي  ينادى  أن  الذي يفضل  إدريس الضحاك،  هو األستاذ 
أخرى اكتسبها عن جدارة واستحقاق وإن كنت أفضل أن أناديه بـ»النهر العظيم« 

لوال تواضعه الذي يرفض كل تعظيم وهي لعمري خاصية العلماء.
الطبيب  بني  »القلب  كــالس،  جوزيف  الدكتور  كتاب  فيها  ذكر  واملحاضرة 
كان  الكتاب،  صدور  بعد  أنه  جدا  وطبيعي   ،1997 سنة  ألفه  الذي  ــب«،  واألدي
الثاني، كرئيس للمجلس  له الحسن  األستاذ الضحاك قد عني من طرف املغفور 
السابق،  جاللته  لسفير  الكتاب  كالس  جوزيف  يهدي  أن  جدا  وطبيعي  األعلى، 
الذي كان في الشام والتحق بالرباط كرئيس أعلى هيئة قضائية، فكان طبيعيا 
برسالة  الكتاب،  قراءة  بعد  كالس،  الدكتور  على  الضحاك  األستاذ  يرد  أن  جدا 
بكل  جديدا  قلبا  نشرت  وكأنها  وقانوني  وعلمي  أدبي  بأسلوب  تلخصه  تكاد 
أني  املقال،  أفكر في كتابة هذا  املثير، وأنا  لكن  الطبيب،  أمام مؤلفه  أحاسيسه 
عثرت على هذه الرسالة التاريخية التي غلبت فيها صنعة أستاذنا القضائية في 
االطالع  وكذلك  القضاة،  أقالم جهابذة  بها  تمتاز  التي  القضايا  وقائع  تلخيص 
على عادات وتقاليد الشكر بني املفكرين واألدباء الكبار وهم يردون على التحية 
بأحسن منها من بالد إلى أخرى، أما ما ورد في املحاضرة كما جاءت في مراكش 
مرجعا  الدكتور كالس  كتاب  من  اتخذت  ربما  والتي  القلب،  أطباء  أمام جمعية 
وتكريما له من الشام في املغرب األقصى، ولعمله الفكري الذي خص به األندلس 
املغرب  فكر  بوابة  طريق  عن  إال  إليها  العبور  يمكنه  ال  كان  التي  مؤلفاته  في 
األقصى مجسدة في »النهر العظيم«، الذي ربما ارتوى من مياهه الدكتور كالس 
الحب  طاقة  لتفسير  مناسبة  وكانت  األندلس،  إلى  واألدبي  الفكري  عبوره  قبل 
عند املحبني بالقلب وطاقة األمل الذي يزيد في األعمار، وطاقة القلوب الجابرة 
مآسي  وتنقشها  الكراهية  خيبات  تتركها  التي  الجروح  التئام  في  واملجبرة 
األمراض والعبث بالعواطف واملكر السيء الذي ال يحوق إال بأصحاب القلوب 
األوبئة  فيه  وتنتشر  الحياة  فيه  وتقسو  العواطف  فيه  تندثر  زمن  في  املريضة 
األستاذ  ساقها  التي  األمثلة  كتلك  نابضة  الحية  القلوب  تبقى  لكن  واألمراض، 
في  برنار  كريستيان  الدكتور  نجاح  عن  تحكي  والتي  محاضرته،  في  الضحاك 
أول عملية زرع قلب في مدينة كاب بإفريقيا الجنوبية، وهو قلب شابة سوداء 
53 سنة(  24 سنة( في جسد رجل أبيض )لويس فاسكاسكي  )دونيس دارفال 
في دجنبر 1968، وقد علق على تزامن هذا التاريخ، الذي هو بدء رحلة غزو فضاء 
األجسام وأعضائها وسنة 1969 الذي صادف فيه تاريخ 21 يوليوز غزو الكواكب 
والقمر، وخلص إلى أن فتنة اكتشاف تلك املضغة الجبارة التي هي القلب التي 
تضخ 3 ماليني لتر في السنة من الدم، وإذا قدر لإلنسان أن يعيش ثمانني سنة، 
فبعملية حسابية بسيطة، سيضخ قلبه 240 مليون لتر، وهو ما يكفي مللء خزان 

طاقة قادر على رفع قطار مترا واحدا.. سبحان الخالق.

طاقة الحب 
والتفاؤل.. أمال 

 في مغادرة »كورونا«
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بطل »رضاة الوالدة« 
يعلق على عطب 

»اإلنستغرام« 
و»الفايسبوك«

بطل  رشيد،  ــه  اإلل عبد  املمثل  علق 
تأثير  على  الوالدة«،  »رضــاة  مسلسل 
العطب الذي طال تطبيقات »اإلنستغرام« 
على  و»الــواتــســاب«،  و»الفايسبوك« 
يعولون  الذين  الفنانني  بعض  مسار 
على مواقع التواصل االجتماعي، قائال 
على  متابعيه  مع  تقاسمه  منشور  في 
ال  الحقيقي  »الفنان  »اإلنــســتــغــرام«: 
تحدد قيمته في صفحة على اإلنستغرام 
أو الفايسبوك«، مضيفا: 
تقني  عطب  أول  »مع 
بعد  وذلك  يختفي«، 
حالة  سيطرت  أن 

وسط  الذهول  من 
الويب،  مشاهير 
ــرواد،   ــ ــذا الـ ــ وك
بسبب االنقطاع 
لهاته  الــكــامــل 
الــتــطــبــيــقــات، 
ــني  ــن ــوم اإلث ــ ي
ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ املـ
يعد  والـــــذي 
انقطاع  أكبر 

ــع  ــ ــواق ــ ــي م ــ ف
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ

االجتماعي.

بعد القفطان والكسكس..

الجزائريون يسرقون األغاني المغربية

املتنفس  هــي  أصبحت  »يــوتــيــوب«  منصة  أن  يظهر 
أطلق  »كورونا«، حيث  املغاربة في زمن  للفنانني  الوحيد 
لألضواء  أعادتهم  خاصة  قنوات  املشاهير  من  العديد 

ومنحتهم فرصة العودة من جديد إلى الساحة الفنية.
»يوتيوب«  مجال  دخلت  بدورها  واعزيز،  إلهام  املمثلة 
خالل  من  لــإلبــداع«،  القرية  فرقة »فضاء  أعضاء  رفقة 

إطالق قناة تحمل نفس اسم املجموعة الفنية.
وللدفاع  الفنية  لألعمال  قناتها  محتوى  وخصصت 
برنامجها »القضية  خــالل  مــن  الوطنية  القضية  عــن 
مجموعة  عن  الكشف  إلى  خالله  من  تهدف  فاص«، الذي 

من  املغالطات التي يعممها أعداء الوطن.

التي  الكسكس،  وأكلة  املغربي  القفطان  في سرقة  الجزائرية  الخطط  كل  فشلت  أن  بعد 
دار حولها الكثير من الجدل، أصبح للعديد من املغنيني الجزائريني سوابق سرقة األغاني 
سبق  حيث  الجزائري،  الغنائي  الوسط  في  املوسم  موضة  إلى  تحولت  التي  املغربية، 
ملجموعة من الفنانني املغاربة أن اشتكوا من السطو الذي يطال أعمالهم، نذكر منهم حاتم 
عمور، الذي سبق أن راسل املركز الوطني لحقوق التأليف بالجزائر ملنع تداول أغنيته »آلو 
فينك« بصوت الشاب »خالص«، الذي أعاد تقديمها على »اليوتيوب« دون ذكره 
املغربي  الفنان  مع  الشيء  نفي  حصل  كما  ملصدرها،  وال  صاحبها  السم 

السرقة  لحقته  ــذي  ال ملجرد،  سعد  مــــــــــــــن املشهور 
ــالس«،  الك »فـــواز  الــجــزائــري  الــــــذي طرف املغني 

ــت  بــاغــيــة ضــم إلـــى أحـــد ألــبــومــاتــه أغــنــيــة »ان
عــالــيــة واحـــد« الـــتـــي حــقــقــت نــســبــة اســتــمــاع 

على »اليوتيوب«.
وأيضا اشتكى الفنان املغربي سليم 

بـ»كرافاطا«،  الشهير  بناني، 
ــن الــســطــو على  مــؤخــرا، م
ــدى أغــانــيــه مــن طــرف  إحـ
حسني  الجزائري  الفنان 
بنحاج، الذي قام بسرقة 
أن  دون  ــه  ــت ــي أغــن
في  توقيعه  يضع 
الكلمات واأللحان.

هــذه  كــل  لتبقى 
تــدل على  الــســرقــات 
فـــشـــل الـــجـــزائـــريـــني 

وتقديم  اإلبــــداع  ــي  ف
التي  الناجحة  األعمال 

تخول لهم الشهرة، سواء 
ــروض األزيـــــاء، أو  ــ فــي ع
الطبخ، أو الفن الغنائي.

»القضية فاص« مع إلهام
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التابعة  األجــهــزة  أن  شك  ال 
االتصال  رائحة  اشتمت  ألوفقير، 
الــــــذي كـــــان يـــجـــري ســـــرا فــي 
بنبركة  املــهــدي  بــن  فــرانــكــفــورت 
األمير  بباريس،  املغربي  والسفير 
ــوالي عــلــي، خــصــوصــا بــعــد أن  مـ
ــادر،  ــق ــدي، عــبــد ال ــه جــاء أخــو امل
الصادر  العفو  أعقاب  في  للمغرب 
مستبعدا  فليس   .1965 أبريل  في 
إذن، أن يكون االتصال بن أوفقير 
في  تم  قد  العملية،  لنسف  وفوكار 
فيما  ــاءت  ج كثيرة  أحـــداث  ــاي.  م
لم  التي  الجزئيات  هذه  لتؤكد  بعد 
إلى  اإلرهــاصــات،  باب  من  إال  تكن 
فــوات  بعد  لكن  عمليا  تــأكــدت  أن 
املخابرات  عميل  أكــد  فقد  األوان. 
»فانفيل«،  املدعو  لــوروا،  مارسيل 
خالل  الثانية  باملحاكمة  جلسة  في 
أدى  أن  بعد   ،1966 نونبر  شهر 
تكن  لــم  التي  القانونية،  اليمن 
فعاد  متهما،  كان  إذ  منه،  مقبولة 
هو  يكن  ))لــم  أنه  بشرفه  ليحلف 
مصالح   - له  التابعة  املصالح  وال 
يعرفون   - الفرنسية  املــخــابــرات 
إال  بنبركة،  اختطاف  مبخطط 
مراسلهم،  يبلغه  كان  ما  خالل  من 
معلومات  وهـــي  لــوبــيــز،  املــســمــى 
ورفعتها  مــحــاضــري  يف  سجلتها 
 19 بـ  مؤرخة  تقارير  يف  لرؤسائي 
 ،))1965 شتنبر  و22   ،1965 مــاي 
محاضر  في  مسجل  تصريح  وهو 
مجاال  يترك  ال  الثانية،  املحاكمة 
للشك في أن فكرة اختطاف املهدي 
تنفيذها  قــبــل  ــدرت  ــ ص بــنــبــركــة 
هذه  مــن  يفهم  كما  أشــهــر،  بستة 
االختطاف  مهمة  أن  التصريحات، 
ــوازي«،  ــى »الــجــهــاز املـ أســنــدت إل
الكولونيل  اختطف  الــذي  الجهاز 
كانت  ــذي  ال الجهاز  ذلــك  »أركـــو«، 
ــرات الــرســمــيــة  ــابـ ــخـ مــنــظــمــة املـ
تحركاته  تعرف  »سديك«  الفرنسية 

عبر العميل املزدوج »لوبيز«.
ــاج، تـــزيـــده  ــتـ ــنـ ــتـ ــذا االسـ ــ ــ وه
إلى  املاسة  الحاجة  تلك  مصداقية، 
عملية  فــي  املساهمون  يــكــون  أن 

فصيلة  من  كهاته،  إنسانية  غير 
مجموعة لومارشان، التي ال ترتبط 
املهني،  بالضمير  وال  ــة  ــدول ــال ب
االثنتان،  املحاكمتان  أثبتت  وقــد 
أن  بعدهما،  تأكدت  التي  والوقائع 
الفرنسين  الشرطة  رجال  مشاركة 
في االختطاف، إنما كانت داخلة في 
ألجهزة  املعهود  االستعمال  إطــار 
بإطالق  ــر  األم تعلق  كلما  الــدولــة 
اسم فوكار، املسؤول الرسمي باسم 
املباشر  واملسير  الــدولــة،  رئــاســة 

لألجهزة املوازية.
لتنظيم  ــداد  ــ ــ اإلعـ ــار  ــ س ــد  ــ وق
أوفقير  ــفــاق  ات بــعــد  االخــتــطــاف، 
مدة  وعلى  طويلة،  مراحل  وفوكار، 
ستة شهور، كان البد معها لألجهزة 
وإسرائيلية  أمــريــكــيــة  األخــــرى، 
وتبث  بدلوها  تدلي  أن  من  مثال، 
رجالها، ولم تكن متغيبة إال أجهزة 
والعالم  العربي،  العالم  مخابرات 
على  حريصا  كان  الذي  الشيوعي، 
الــثــالث،  ــارات  ــق ال مؤتمر  إنــجــاح 
الذي كان املهدي بنبركة أمينا عاما 
مخابرات  أجهزة  اكتفت  وقــد  لــه، 
بأن  بنبركة  املهدي  بتحذير  كوبا، 
بها،  يخاطر  وال  لنفسه  يحتاط 
غيبة  أكد  األحــداث،  تسلسل  ولكن 
الروسية،  أو  الكوبية  املخابرات 
التي  العربية  املــخــابــرات  وحتى 
باريس،  في  معروفا  نشاطها  كان 
عبد  جمال  الرئيس  أيام  خصوصا 

الناصر سنة 1965.
لتركيبة  مستعجلة  ومــراجــعــة 
الــجــهــاز الـــذي كــان يــشــرف عليه 
تسمح  ورجــــالــــه،  لـــومـــارشـــان 
التي سلكتها  الطرق  بالتعرف على 
واإلسرائيلية،  األمريكية  املخابرات 
لتتبع مراحل االختطاف إن لم يكن 

للمساهمة فيها.
العربية،  املخابرات  ومسؤولية 
على  املطلق  غيابها  في  تنحصر  ال 
والسويسرية،  الفرنسية  الساحة 
ــارات  ــفـ ــسـ الـ ــر  ــصــي ــق ت ــي  ــ ف وال 
تحمي  ــانــت  ك ــتــي  ال ــة  ــري ــجــزائ ال
لجواز سفر  بنبركة، بصفته حامال 
جزائري، ولها اتصاالت واسعة في 
األقل،  على  أو  الفرنسية،  األوساط 
الصحف،  يــقــرؤون  ملحقون  لها 
ويــتــتــبــعــون أخــبــار الــعــصــابــات 
الحمالت  ويتتبعون  واالختطافات، 
كل  تتلو  كــانــت  الــتــي  الصحفية 
املخابرات  مسؤولية  إن  بل  حادث، 
خطيرة،  لدرجة  كبيرة،  املصرية 
اإلرهابي  جــاء  أن  بعد  خصوصا 
شخصيا،  الــقــاهــرة  إلــى  فــيــكــون 
 2 في  بنبركة  باملهدي  لالجتماع 
املخطط  إطــار  فــي   ،1965 شتنبر 
فيكون،  وكــان  الختطافه،  الرهيب 
علم،  على  نــار  مــن  أشهر  وقتها، 
الصحف  من  واحدة  أي  تتأخر  لم 
الفرنسية، وحتى اإلذاعة والتلفزة، 
عن التحدث عن مغامراته الرهيبة.

في  فيكون  اإلرهــابــي  دور  إن 
عن  يقل ضخامة  ال  بنبركة،  قضية 

تتبعه  عــدم  أو  تجاهله  خــطــورة 
أجهزة  تسمى  أجــهــزة  طــرف  مــن 
املخابرات، وقد صرف وقتا طويال 
مدفوعا  ــه،  ب الــعــالــم  تعريف  فــي 
معها  البد  كان  الجنون  من  برشقة 
أن يكون اسمه متواجدا عند جميع 
عليه  حكم  أن  فبعد  العالم،  شرطة 
في 27 شتنبر 1955 بعشرين عاما 
من األشغال الشاقة، لم يكملها، بل 
األمــراض  مستشفى  ليدخل  خرج 
في  األطباء  أثبت  أن  بعد  العقلية، 
العقل وانعداما  ))تخلخال يف  حقه 
نحو  غريزيا  ودافــعــا  ــزان،  االتـ يف 

وافتقادا  متزايدا،  وعنفا  اإلجرام، 
إليه  امــتــدت  ــالق((  ــ األخ لعنصر 
أيد خفية، وأخرجته من مستشفى 
األمراض العقلية، لتجعل منه نجما 
الصحفين  يــواجــه  املجتمع،  فــي 
بأفكار ثورية جديدة، مع مزيج من 
الزندقة في الكالم وفي التصرفات، 
يتفقون  معه  املتعاملن  كل  جعلت 
»لــوفــوايــو«  بــاســم  تسميته  على 
التي  ــدي  ــ األي تــلــك  )الـــزنـــديـــق(، 
املجانن،  مستشفى  من  أخرجته 
ــدعــايــة  ــواء ال ــ ــل عــلــيــه أضـ ــرس ت
والصحافة، وتوحي إلى الصحافي 

الفرنسية،  التلفزة  فــي  املشهور 
برنامج  في  ليقدمه  ديكروب،  بيير 
الصفحة  فـــي  أعـــمـــدة  »خــمــســة 
يقدم  ال  بــرنــامــج  وهــو  األولــــى«، 
والعباقرة  ــدول  ال رؤســاء  إال  فيه 
التي  الــبــراعــة  ــبــارعــون، ولــكــن  ال
هي  »الشرف«،  لهذا  فيكون  أهلت 
العام  الــرأي  أمام  فيطلق  زندقته، 
عليه  جــديــدة  ــارات  عــب الفرنسي 
في  حــقــد  كلها  مجتمعه،  وعــلــى 
على  وتهكم  ورجاله،  القانون  حق 
املجرم  فهو  واألخـــالق،  املجتمع 
عليه  حكم  الذي  املجنون  اإلرهابي 
بعشرين عاما سجنا، يواجه الرأي 
اتجاهاته،  بكل  الفرنسي  الــعــام 

بأفكار متحدية وتهديدات جلية.
يسأله  التلفزة،  شبكات  ــام  وأم
في  معنا  أن  تــصــور  الــصــحــفــي: 
هذه القاعة مائة مليون، وأنا معك 
أجلها؟  مــن  تقتلني  هــل  ــدي،  وحـ

فيجيب فيكون: طبعا.
وتشاء األقدار أن يحصل الوضع 
بالتحديد، ويأتي في قضية بنبركة 
وضـــع مــشــابــه، ومـــن أجـــل مائة 
خطرة،  لعبة  فيكون  لعب  مليون، 

فقد فيها روحه.
وفـــي أعـــقـــاب هـــذا الــبــرنــامــج 
املخرجون  يتهافت  التلفزيوني، 
مثلما  فيكون،  على  السينمائيون 
املافيا،  عصابات  عليه  تتهافت 
لومارشان،  مجموعة  وبالضبط، 
ليعود فيكون إلى اإلجرام، لكن عن 
ويلتقي  العواقب،  مضمونة  طرق 
جواتيا،  اإلرهابين،  بكبير  فيكون 
الذي سبق أن حاول اغتيال الزعيم 
فصول  في  ورد  كما  الفاسي  عالل 
جواتيا،  مع  فيكون  ويتفق  سابقة، 
على أن ينتج األول عن الثاني فيلما 
اإلرهـــاب  حــيــاة  يمثل  سينمائيا 
ولكن  ــون«،  ــارس ك »بـــون  بعنوان 
ليكلفه  فيكون  يستدعي  لومارشان 
مردودية  أكثر  آخــر،  فيلم  بإنتاج 
لومارشان  ويــؤمــن  مـــرام،  وأبــعــد 
لفيكون شقة قرب مكتب زوجته في 
»فوبور سانت أونري«، قبل  شارع 
تجريبية،  بدائية  بمهام  يكلفه  أن 
الكولونيل  اختطاف  في  كاملشاركة 

أركو كما سبق ذكره.
الــذي  الفيكون،  هــذا  كــان  وإذا 
في  لسان  كــل  على  اسمه  أصبح 
أجهزة  جميع  لدى  وطبعا  فرنسا، 
ثقة  كسب  قد  الواعية،  املخابرات 
حياته،  ودخـــل  بــنــبــركــة  ــدي  ــه امل
عن  سينمائي  فيلم  إنتاج  بدعوى 
تدخل  ال  فكيف  التحرير،  حركات 
عملية  أخرى،  لدول  أخرى،  أجهزة 
ــدي بــنــبــركــة، تلك  ــه اخــتــطــاف امل
العملية التي لم تكن سرا، حسبما 
يبدو، إال على املهدي نفسه، وعلى 
أجهزة املخابرات التي كانت تتوق 
تنظيم  عبر  كبير،  انــتــصــار  ــى  إل

مؤتمر القارات الثالث.

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

ملفــات  وأســماء16الحلـقــة

م�ض�ؤولية املخابرات العربية يف ق�ضية بنربكة

صورة نادرة، اإلرهابي »جواتيا« مدبر محاولة اغتيال عالل الفاسي، 
يتحدث إلى اإلرهابي »جورج فيكون« مدبر اختطاف المهدي بنبركة

إن دور اإلرهابي فيكون في قضية بنبركة، ال يقل 
ضخامة عن خطورة تجاهله أو عدم تتبعه من طرف 

أجهزة تسمى أجهزة المخابرات، وقد صرف وقتا 
يف العالم به، مدفوعا برشقة من  طويال في تعر

الجنون كان البد معها أن يكون اسمه متواجدا عند 
جميع شرطة العالم)...(.


