
التفاصيل في ركن »بين السطور«
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 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري
اللطيف  عبد  اجلديد،  العدل  وزير  يفرق  هل 
والعمل  الــســيــاســي  الــنــشــاط  ــن  ب ــي،  ــب وه
احلكومي يف حكومة جاللة امللك؟ فقد صرح 
ملتمس  إعداد  بصدد  بأنه  التلفزيون  على 
يجعل  األمر  وهذا  الريف،  معتقلي  عن  للعفو 
القضية أمام أحد أمرين، إما أن هناك توجها نحو 
الوزارة،  من  أكبر  ملكي،  بقرار  مرتبط  وهو  العفو، 
أو أن الوزير رمى بالكرة يف ملعب املؤسسة امللكية، ما 

يجعل هذا التصريح مبثابة »اللعب«. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

كـوفــيد  19

تحليل إخباري
أطــروحة نهــاية 

والبوليساريو   الجزائر  14 أكبر تقرير رسمي يكشفتحت األضواء
5 اختالالت التعليم الخاص بالمغرب
األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
البحث محاضر 

بنبــركة فــي قضــية  28 ملف العدد
 الرابحون والخاسرون من »مشروع« 

الحرب بين المغرب والجزائر 6

من وزير األوقاف إلى طبيب اللقاح

حافظ الوزير أحمد التوفيق، على مكانه في حكومات متعاقبة، لتظل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من وزارات 
السيادة)..(، وسواء في حكومة »السي عزيز« أو في الحكومة التي قبلها، تمكن التوفيق من ضبط كل التوازنات، 
ما جعله يرتقي لمرتبة »طبيب«، وهو ما حصل عمليا بعد أن تكلفت وزارته بدعوة الناس إلى ضرورة المشاركة في الحملة 
الوطنية للتلقيح، حيث قال خطباء الجمعة، بناء على توجيهات الوزير: »أيها الناس، أسرعوا إلى تلقيح أنفسكم وأهليكم 

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

24 األخباركواليس األخبار كواليس 

أول تحرك تشريعيالباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

كيف فشلت الجزائر 
»االحتـيــال« فـي 

على مجلس األمن

تقـبر  الحكـومـة 
مكافـحة  مشـروع 

الـفساد



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1581 من 12 إلى 18 نونبر 2021

فرض ضريبة 
مــن للتــضــا

 عـلى األغــنياء 
الرباط. األسبوع 

برملانية،  فــرق  عــدة  طالبت 
ــادة  امل على  تــعــديــات  بــوضــع 
املالية  قانون  مشروع  من   11
لسنة 2022، تتعلق باملساهمة 

للتضامن. االجتماعية 
النيابية  الــفــرق  واقترحت 
ضريبة  تطبيق  نطاق  توسيع 
الــتــضــامــن عــلــى األشــخــاص 
للضريبة  الخاضعني  الذاتيني 
يفوق  ــن  ــذي وال ــدخــل،  ال على 
سنتيم،  مليون   100 دخلهم 
كما طالبت بتخفيض الضريبة 
ــى الـــشـــركـــات بــالــنــســبــة  ــل ع
للشركات الصناعية من 28 في 
املائة إلى 26 في املائة، بهدف 
تــخــفــيــف الــعــبء الــضــريــبــي 
القانون  وأن  السيما  عليها، 
موحد  سعر  وضــع  على  نص 
باألنشطة  املتعلقة  للضريبة 

الصناعية.

بقلــم               الطيب العلوي

خروج السياسة
الصــحة« و»دخــول 

الربيع  أحــداث  بعد  وخصوصا  سنين،  منذ 
أنه  الوقت  مرور  بعد  تبني  الذي  الربيع  العربي، 
عرف ذبواًل لألوراق أكثر من اخضرارها، وأصابع 
ه باستمرار في جميع األوساط الرسمية  االتهام ُتوجَّ
العربية، صوب العديد من الهيئات السياسية التي 
ُيشكَّك في استغالها ملا يسمى باإلسام السياسي، 
لكن سرعان ما استوعب الجميع أن األداة املستعملة 
يسارية  السياسية،  القوى  مختلف  طرف  من  هنا 
عجز  إاّل  هي  ما  قومية،  أو  ليبرالية)...(  أو  كانت 
القائمة  املنافسة  في  اإلسامية،  القوى  أمام  منها 

حول صناديق االقتراع..
سواء كان أمر استغال »املساجد« في السياسة 
صائبا أم ال، يبقى تداخل الدين والدولة قائما عن 
كثب في الدستور املغربي، دين يلعب دورا محوريا 
أحب  من  أحب  الباد  استقرار  دوام  في  وجوهريا 
بشكل  إدخاله  شريطة  طبعا  كـــره)...(،  من  وكــره 
بِنّية  وليس  السياسية،  الحياة  في  مؤسساتي 

استغاله في حل األزمات)...(.
عّدة حول  تساؤالت  لطرح  كلها  بنا  تعود  أُسس 
الدين،  يعد  لم  حيث  وأكثر،  أكثر  يروج  أصبح  ما 
في  ُيستَغل  املغرب،  في  اإلساميني  سقوط  بعد 
»عشنا  وإنما  سياسيا)...(،  األمــور  تسيير  حل 
يساعد  املـــّرة  هــذه  الــديــن  أصبح  حتى  وشفنا« 
عجزت  أن  بعد  ربما  صحية،  أهداف  تحقيق  على 
تماما  جنِيها)...(،  عن  املعنية  الوزارية  الحقائب 
وجهت  مّلا  املاضية،  الجمعة  خطبة  في  حصل  كما 
وزارة األوقاف مذكرة إلى جميع مندوبي الشؤون 
فيها  مشيرة  خطبائها)...(،  ولجميع  اإلسامية، 
إلى تخصيص حّيز هام من خطبتهم، لحث املغاربة 
على  الوباء،  ضد  للتلقيح  الرافضني  أو  املترددين 
أصبح  ما  مغزى  تحقيق  قصد  بالباقي..  االلتحاق 

ُيسّمى باملناعة الجماعية.
أننا   - شك  با   - نسيت  املعنية  الـــوزارة  لكن 
أفراده  جميع  أصبح  مجتمع  في  نعيش  أصبحنا 
وعالج  بأنفسهم،  أنفسهم  كّونوا  أطباء عصاميني، 
يتقن  جلهم  وصــار  بأنفسهم،  أنفسهم  معظمهم 
من  كان  تّم  ومن  لقاح،  لكل  الكيميائية  التركيبة 
لهذه  الرافضني  فعل  ردود  تتباين  أن  البديهي 
الفكرة، باعتبارها »استغاال للدين ومنابر املساجد 
من طرف السلطات في موضوع علمي محض«، على 
حد قولهم، وبعد أن برر السيد أحمد التوفيق، وزير 
األوقاف والشؤون اإلسامية، هذه الخطوة، كونها 
إعادة  قبل  ربما حتى  طويا،  فيه  التفكير  تم  أمرا 
هذه  توحيد  مقترح  رافضا  جديد)...(،  من  تعيينه 
الخطبة املعنية على جميع مساجد اململكة، إلثبات 
حسن النية، وتنويع الخطاب، يبقى ما أثار انتباه 
واملستشفيات  العيادات  أطباء  لغة  هي  الكثيرين، 
التي تحدث بها أئمة املساجد وبيوت هلل، لتمرير 
علمية..  شــؤون  على  فيها  معتمدين  »رسالتهم«، 
فيها،  تحسم  لم  املتخصصة  املختبرات  أكبر  حتى 
من  التي  املمكنة)...(  الطرق  جميع  سلك  بهدف 
»كورونا«: بني  بالتطعيم ضد  الناس  إقناع  شأنها 
الخروج بخاصة الحكم على عدم التلقيح، بإفساد 
بشكل  الثالثة،  بالجرعة  التلقيح  وربــط  النفس، 
إلى  كلها  تدفع  أمور  هلل..  من  الخوف  أشكال  من 
الحكومية  االستراتيجيات  كانت  إذا  ما  التساؤل 
والـــوزارات،  ــوزراء  الـ عــدد  تقليص  في  الجديدة 
ستأتينا يوما بحقيبة وزارية سُتجَمع فيها وزارتا 

الشؤون اإلسامية والصحة.. اثنان في واحد.

شباط يسعى لتأسيس نقابة جديدة 
الرباط. األسبوع

 يعتزم حميد شباط، األمني الجهوي 
الديمقراطية  الــقــوى  جبهة  لحزب 
نقابة  تأسيس  مكناس،  فاس  بجهة 
اسم  تحت  للحزب  تابعة  جــديــدة 

»اتحاد القوى العاملة«.
وقد عقد شباط اجتماعا، نهاية 

باملقر  املنصرم،  األسبوع 
جبهة  لــحــزب  املــركــزي 
القوى الديمقراطية، مع 
من  القياديني،  بعض 

أجل اإلعان عن تأسيس النقابة.
الجديدة،  للنقابة  التأسيسي  امليثاق  ويرتكز 
والترافع  الشغيلة  قضايا  تهم  مــبــادئ  على 
النقابي  العمل  مكونات  بني  والتنسيق  عنها، 
في املغرب، وتعزيز الجسم النقابي املدافع عن 
حقوق ومكتسبات القوى العاملة باملجتمع.
األيام  في  اإلعان  يتم  أن  املرتقب  ومن 
والوطني  التأسيسي  املؤتمر  عن  املقبلة، 
من  يسعى  التي  الجديدة،  للنقابة  األول 

ــاط إلحـــيـــاء أيــامــه خــــالــــهــــا  شــب
وخرجاته عندما كان 
نقابة  رأس  عــلــى 
ــاد الــعــام  ــ ــح ــ االت
باملغرب  للشغالني 

منذ عام 2009.

الرباط. األسبوع

موضوعا  ليست  الصحراء  »مغربية 
عنوان  الجملة  هــذه  كانت  للتفاوض«، 
األولى  القضية  منها  تمر  التي  املرحلة 
الخطاب  مــيــزت  الــتــي  وهــي  للمغاربة، 
امللكي بمناسبة الذكرى 46 النطاق حدث 
املسيرة الخضراء، وقد جاء هذا الخطاب 
فيه  انتصر  األمن  ملجلس  مهم  قرار  بعد 
والجامعي  الباحث  بتعبير  للمغرب)..(، 
الفشل  الذي حصر مامح  عادل بنحمزة، 
في  الخاسرة  مراهنتها  في  الجزائري 
أي  لــم يتحقق  )أمــنــيــات(  ــرارات  قـ ســت 
الشرقية  الجارة  كانت  حيث  منها،  واحد 
توصيات  بصدور  النفس  تمني  للمملكة 

عن مجلس األمن تقضي بـ: 

إلى  الــعــودة  وفــرض  املغرب  ــة  إدان  )1
الوضع السابق في الكركرات. 

التي تضم  2( رفض املوائد املستديرة 
وجبهة  موريتانيا  الــجــزائــر،  املــغــرب، 
البوليساريو، وإطاق مفاوضات مباشرة 

بني املغرب والبوليساريو. 
املتحدة  ــم  األم بعثة  ــة  والي تعزيز   )3
حقوق  مــراقــبــة  لتشمل  »املــيــنــورســو« 

اإلنسان في الصحراء. 
تحرير«  »حـــرب  بــوجــود  ــرار  ــ اإلق  )4
نونبر  شهر  منذ  البوليساريو  تقودها 

.2020
يؤثر  لروسيا بشكل  أكبر  دور  5( منح 
املتحدة  الواليات  أي  القلم«،  »حامل  على 
كنزاع  النزاع  موقعة  وإعــادة  األمريكية، 

إقليمي يستحضر زمن الحرب الباردة. 
األمريكي  ــراف  ــت االع مــوقــف  عــزل   )6
وجعله  الصحراء،  على  املغرب  بسيادة 

بدون أثر على قرارات مجلس األمن. 

ومعها  الجزائرية،  الخسارة  عناصر 
هي  بنحمزة،  حددها  كما  البوليساريو، 
القول، في مقال  إلى  التي جعلته يخلص 
هذه  تأمل  »إن  »األســبــوع«:  به  توصلت 
 ،2602 رقــم  الــقــرار  ضــوء  في  العناصر 
ذريعا،  فشا  فشلت  الجزائر  أن  يوضح 
بشكل يمثل انتكاسة حقيقية للدبلوماسية 
استعادت  أنها  تعتقد  التي  الجزائرية 
قادرة على استرجاع  حضورها وأضحت 
ما خسرته دوليا وإفريقيا وعربيا ملصلحة 
املغرب في العقدين املاضيني، هذا الحكم 
ال يرتبط فقط بتقدير شخصي، ولكن يمكن 
استخاصه من املواقف التي عبرت عنها 
كل من الجزائر وجبهة البوليساريو، فقد 
خصصت هذه األخيرة بيانا شديد اللهجة 
النتقاد مجلس األمن والقرار الصادر عنه، 
بل والتمرد عليه بإعان صريح الستمرار 
بوقف  االلتزام  وعدم  العسكرية  العمليات 

إطاق النار«.

كيف فشلت الجزائر 
في »االحتيال«

على مجلس األمن

شباط

الباحث بنحمزة يحدد 6 أهداف 

بنحمزة

وتعليقصورة

عيب أيها املسؤولون أن تتحول ساحة »الهدمي«، التي كانت تسمى ساحة املشور 
السلطانية، يف مكناس، والتي كانت عاصمة حلكم السلطان موالي إسماعيل، يف جزء 
منها إلى »باركينغ« للسيارات، يحجب الرؤية عن بابها التاريخي، بدل إعطائها دورا 
أكبر أمام السياح، الذين حتول السيارات بينهم وبني أخذ صور تذكارية بعني املكان.

عاصمة المولى إسماعيل تتحول إلى »باركينغ«





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.

4

صور تنشر   ألول  مرة

غداة االستقالل، كان الفرنسيون 
كثيرون في األوساط الحكومية.

ير الكبير، الحاج عمر عبد الجليل  وبينما الوز
إلى اليمين، يحادث إحدى المستشارات 

الفرنسيات، لم يتوان فرنسي آخر عن 
تغطية أنفه بهذا المنديل الكبير دون 

ير. مراعاة لمقام الوز

العدد: 1581 من 12 إلى 18 نونبر 2021

حقوقيون يطالبون 
باعتذار الوزير أيت 

الطالب أمام المغاربة 
الرباط. األسبوع

  

حقوق  لهيئات  املغربي  االئتالف  دعا 
ــان وزيــــر الــصــحــة والــحــمــايــة  ــسـ اإلنـ
إلى  الــطــالــب،  ــت  أي خــالــد  االجتماعية، 
غير  املغاربة  للمواطنني  االعتذار  تقديم 

امللقحني، بعدما وصفهم باألقلية.
واعتبر االئتالف أن تصريح الوزير في 
السياسي  حسه  »ضعف  يبرز  البرملان، 
واإلنساني وضعف وعيه بدوره في تعاطيه 
االحترام  ومع  التشريعية،  املؤسسة  مع 
ما  وهــذا  املواطنني،  تجاه  عليه  الواجب 

يفرض عليه تقديم االعتذار العلني«.
الــوزيــر  تصريح  أن  ــتــالف  االئ وأكـــد 
إلى  يهدف  التلقيح،  جــواز  بخصوص 
املواطنني،  بني  اللحمة  وتكسير  »زعزعة 
الطوائف  صــراع  وتأجيج  الفتنة  وزرع 
أسلوب  في  انزلق  عندما  وذلــك  بينهم، 
تدبير  »إن  وأوضــح  واألغلبية«،  األقلية 
الجائحة اتسم بالخرق السافر للمواثيق 
جوانبه  في  الداخلي،  والقانون  الدولية 
الحقوقية ذات الصلة باملالحقات وأحيانا 
تقدير  دون  من  واملحاكمات،  باالعتقاالت 
والقانونية  االجتماعية  لعواقبه  حقيقي 
وعلى  تنقلهم،  لحرية  واملقيدة  املسيئة 

أبنائهم  وتــعــلــيــم  صحتهم 
وشغلهم ووظائفهم«.

ــرار فرض  وقــال بــأن »ق
جواز التلقيح جاء بشكل 
املواطنات  على  تعسفي 

واملواطنني، وبأساليب 
الــــتــــرهــــيــــب 

واإلكـــــــــــــراه 
ــات  ــالحــق وامل
التي  اليومية 
زعزعت راحة 
وطــمــأنــيــنــة 
ــد  ــ ــدي ــ ــع ــ ال

منهم«.

كـواليـس  األخبــار

أول تحرك تشريعي

الحكـومة تقـبر مشـروع مكافـحة الـفساد
الرباط. األسبوع

  

بعدما أثار مشروع قانون تجريم اإلثراء غير 
املشروع في عهد حكومة العثماني السابقة جدال 
املوضوع  عن  الحديث  جديد  من  عــاد  واسعا، 
رقم  القانون  مشروع  الحكومة  ــررت  ق بعدما 
10.16 املتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون 

الجنائي من البرملان.
العامة  األمــانــة  عضو  العينني  ــاء  م أمينة 
لـ»البيجيدي«، اعتبرت أن سحب املشروع يطرح 
موضوع  بخصوص  التشريعي  البديل  أسئلة 
خضع لنقاش طويل وظل يفتقر للعمق، موضحة 
في  عرفت  املشروع  غير  اإلثراء  تجريم  مادة  أن 
عهد حكومة بن كيران جدال واسعا، ولعبت دورا 
مفصليا في إعاقة املصادقة على املشروع املودع 

لدى البرملان منذ سنة 2016.
الوزير  بايتاس،  مصطفى  أوضــح  جهته،  من 
الرسمي  الناطق  البرملان  مع  بالعالقات  املكلف 
امليزانية  مشروع  دراســة  خالل  الحكومة،  باسم 
للوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان، يوم الثالثاء 
األخير، أن الحكومة قررت سحب املشروع ألنه من 
األفضل أن تتم مناقشته في شموليته، باعتبار أنه 

مترابط في كثير من الفصول.
السابق،  ــر  ــوزي ال الــرمــيــد،  مصطفى  وكـــان 
تجميد  فيها  انتقد  توضيحية  مذكرة  نشر  قد 
النواب،  مجلس  في  الجنائي  القانون  مشروع 
وقال في هذا الصدد: »تم تقديم مشروع القانون 
بلجنة  العدل  وزير  لدن  من  جديد  من  الجنائي 
العدل والتشريع بتاريخ 06 يوليوز 2017، وبعد 
ذلك، عقدت اللجنة 12 اجتماعا ملتابعة دراسته، 
 02 بتاريخ  التفصيلية  مناقشته  أنهت  حيث 
برزت خالفات  الحني،  ذلك  ومنذ   ،2019 يوليوز 

التعديالت،  بتقديم  تتعلق  النيابية  الفرق  بني 
مما حال دون برمجة البت فيه«.

مكافحة  القانون،  هــذا  مشروع  ويتضمن 
القسري،  االختفاء  مثال  الجرائم،  من  العديد 
اإلنسانية،  ضد  الجرائم  البشر،  في  االتجار 
ــراء غير  ــ ــة، وتــجــريــم اإلثـ ــي ــال ــم امل ــجــرائ وال
املشروع، الذي يهدف ملكافحة الفساد، ومراكمة 
الثروات، والزيادة الكبيرة وغير املبررة للذمة 
اإلجباري  بالتصريح  امللزم  للشخص  املالية 

باملمتلكات.

ــدم الـــســـيـــد  ــقــ ــتــ يــ
ــيــــر،  ســـعـــيـــد الــــعــــوفــ
وأخـــــــتـــــــه الــــســــيــــدة 
جــــــــوهــــــــرة، وأخـــــــــوه 
ــد مــــحــــمــــد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
أمـــــــــــــــــن، بـــــجـــــزيـــــل 
ــم  ــيــ الـــــشـــــكـــــر وعــــظــ
االمــتــنــان، لــكــل من 
مبواساتهم  تفضل 
ــم واجــــب  ــهـ وقـــــــدم لـ
الــــــــــــعــــــــــــزاء، ســـــــــواء 
شخصيا  باحلضور 
طــــــريــــــق  عـــــــــــن  أو 
االتــــصــــال، يف وفـــاة 

الــفــقــيــديــن املــغــفــور 
الكتاني،  الــبــاتــول  لــا  الفقيدة  الغالية  والــدتــهــم  اهلل:  بـــإذن  لهما 
التي التحقت بالرفيق األعلى يوم 3 أكتوبر 2021، وأخيهم الفقيد 
 ،2021 أكتوبر   16 يــوم  ربــه  إلــى جــوار  انتقل  الــذي  العوفير،  أحمد 
سائلن اهلل عز وجل لكل من شاركهم حزنهم أال يريهم مكروها يف 

عزيز عليهم، وأن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

أيت الطالب

الرباط. األسبوع
  

بجرائم  املكلفة  الجنائية  الغرفة  أصدرت 
األموال بمحكمة االستئناف بمراكش، حكمها 
نائب  منصب  يشغل  كان  الذي  ح(  )م.  ضد 
املنصوري،  الزهراء  فاطمة  مراكش،  لعمدة 
تبديد  جناية  أجل  من  السابقة،  واليتها  في 

أموال عمومية.
تقدمت  بعدما  القضية،  وقــائــع  وتــعــود 
للقضاء ضد هذا  املنصوري بشكاية  العمدة 
املجلس  في  عضوا  الزال  ــذي  ال املستشار 
»تبديد  فــي  تــورطــه  شبهة  بعد  الجماعي، 
تفويض  استغل  حــني  عــمــومــيــة«،  أمـــوال 
املنصوري التي كانت في سفرية إلى 
مليار   15 قام بصرف  الخارج، حيث 
أقل  في  املجلس  ميزانية  من  سنتيم 

من 10 أيام.
املعني  املستشار  نــال  أن  وسبق 
سنوات  ثالث  مدتها  سجنية  عقوبة 
الشهيرة  القضية  في  نافذا  حبسا 
»كازينو السعدي« والتي عرفت تورط 

بعض البرملانيني واملنتخبني.

مستشار جماعي يبدد
15 مليارا في عامين 

الرباط. األسبوع
  

الصحية  السلطات  نصحت 
لقاح  إعــطــاء  بــعــدم  الفرنسية 
لفيروس  ــضــاد  امل »مــوديــرنــا« 
»كورونا« ملن هم دون الـ 30 عاما، 
مضاعفات  عــدة  سجلت  بعدما 
صحية في صفوف الشباب الذين 

تلقوا اللقاح.
فرنسية  ــة  ــ دراسـ ــرت  ــهـ وأظـ
وصندوق  األدوية  وكالة  أجرتها 
ــي،  ــوطــن ــصــحــي ال الــتــأمــني ال
بتقنية  العاملة  اللقاحات  أن 
»الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي 
»موديرنا«  لقاح  مثل  املــرســال« 
و»فايزر«، تزيد من خطر اإلصابة 
وغــالف  القلب  عضلة  بالتهاب 

القلب لدى الشباب.
الفرنسية،  ــدراســة  ال وتــقــول 
و»موديرنا«  »فايزر«  لقاحي  أن 
هذين  حــدوث  خطر  من  يــزيــدان 
املــرضــني فــي غــضــون 7 أيــام 
أن  معتبرة  الــلــقــاح،  تلقي  بعد 
تدعو  نـــادرة وال  اإلصــابــة  هــذه 

للتشكيك.
ــة،  ــدراسـ وظـــهـــرت نــتــائــج الـ
أشخاص  حـــاالت  متابعة  بعد 

ــراوح أعـــمـــارهـــم  ــ ــت ــ ت
عاما،  و50   12 بــني 
مستشفيات  أدخلوا 
بسبب  فــرنــســا  ــي  ف
عضلة  الـــتـــهـــاب 
ــالف  ــ الـــقـــلـــب وغ
شهري  بني  القلب 
ــت  ــشـ مـــــــاي وغـ

املاضيني.

فرنسا تعترف بتأثير لقاحي 
»موديرنا« و»فايزر«



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
5 العدد: 1581 من 12 إلى 18 نونبر 2021

كـواليـس  األخبــار

ما خفي

تحت
األضواء

الرباط. األسبوع

أكد تقرير ملجلس املنافسة الذي يترأسه أحمد 
عدة  أثرت  الخصوصي،  التعليم  قطاع  أن  رحو، 
عوامل اجتماعية واختيارات سياسية على تنميط 
تنظيمه وتوجيه األدوار املوكولة إليه، حيث لعب 
»التعليم الحر« في عهد االستعمار دورا مهما في 
املرجعية  الثوابت  لدعم  املقاومة  أفكار  ترسيخ 
التعليم  أن  إال  األجيال،  وتربية  الوطنية  للهوية 
السنوات  خالل  تجاريا  بعدا  أخذ  الخصوصي 
الخاصة  املؤسسات  هاجس  وأصبح  األخــيــرة، 
والزيادة  فقط،  واألرباح  املداخيل  البحث عن  هو 
في التكاليف الدراسية واملصاريف، مما يزيد من 
معاناة األسر املغربية التي تبحث عن تعليم ذي 
ألبنائها،  أفضل  مستقبل  لضمان  عالية  جــودة 
العمومية،  املدرسة  التي تعيشها  األزمة  في ظل 
حسب التقرير، الذي كشف أنه من خالل جلسات 
تحسني  أن  الجهات  من  العديد  ترى  االستماع، 
بمراجعة  رهـــني  الــخــصــوصــي  التعليم  أداء 
التشريعات والنصوص التنظيمية التي تخضع 
مقتضيات  مــع  انسجاما  لها،  واملــؤطــرة  لها 
التحوالت  مع  وتماشيا   ،51-17 اإلطار  القانون 
والتكوين  التربية  مجاالت  تعرفها  التي  الدولية 
ضبط  ضــرورة  على  مؤكدا  املعرفية،  واملناهج 
حقوق  يحفظ  بما  السوق  ولــوج  وآجــال  شــروط 
وبمراجعة  السواء،  على  واملتعلمني  املستثمرين 
ومقاييس  ملعايير  وتضمنه  التحمالت  دفــتــر 
التعليمية  العملية  الجوانب  جميع  تشمل  دقيقة 
على  االقتصار  دون  املقدمة   الخدمات  وسيرورة 
مرافق  من  للممارسة،  املادية  الشروط  مواصفات 

ووسائل.
وأوضح التقرير، أن العالقة التي تجمع األسر 
التعليم الخاص غير متكافئة، لغياب  بمؤسسات 
ملا  رهينة  األسر  يجعل  مما  املعالم،  واضح  عقد 
التالميذ  كإلزام  املؤسسات،  هذه  وتفرضه  تقرره 
موحد  مدرسي  وزي  املدرسية  الكتب  باقتناء 
رفض  أو  بمقابل،  للدعم  دروس  وفــرض  لديها، 
إعادة تسجيل التالميذ الذين معدالتهم الدراسية 
املدرسي،  التأمني  إشكالية  جانب  إلى  متوسطة، 
»كورونا«  جائحة  خلقتها  التي  األزمة  أن  مبرزا 
أبانت عن هشاشة عدد من املؤسسات التعليمية 
الخصوصية التي لجأت إلى إلغاء بعض الفصول 
تمكن  عدم  بسبب  مداخيلها  وتراجع  الدراسية 

بعض األسر من أداء واجباتها.
فعدد املدارس الخاصة خالل السنوات العشر 
من  انتقل  حيث  تصاعدية،  وتيرة  عرف  املاضية 
-2010 الــدراســي  املوسم  خــالل  مؤسسة   3168
-2019 موسم  برسم  مؤسسة   6229 إلى   ،2011

وتتمركز  باملائة،   62 بلغت  بزيادة  أي   ،2020
سطات،  البيضاء  ــدار  ال جهات  في  قــوي  بشكل 
وتختص  مكناس،  فاس  القنيطرة،  سال  الرباط 
الطور  مستويات  تعليم  خدمة  تقديم  في  أغلبها 
االبتدائي، إذ تستقطب، حسب إحصائيات وزارة 

التربية الوطنية، أزيد من مليون تلميذ.
أسعار  أو  فواجبات  املنافسة،  مجلس  وحسب 
الخدمات املقدمة من قبل املدارس الخصوصية، ال 
تخضع للتقنني، ويتم تحديدها بناء على الوضع 
تختلف  لــذلــك  للمؤسسة،  املــحــدد  التسويقي 
أسعار التسجيل أو إعادة التسجيل املستخلصة 
التي  التأمني  واجبات  تتضمن  والتي  سنويا، 
الشهري  الواجب  األحيان  في جل  يعادل  مبلغها 
داخــل  الــواجــبــات  هــذه  تــتــراوح  إذ  للتمدرس، 
4 آالف درهم  التعليم الخصوصي من  مؤسسات 
الخدمات  بنوعية  ارتباطا  درهــم،  ألف   40 إلى 
قبل  مــن  املعبأة  ــوارد  ــ وامل ومحتواها  املقدمة 

التعليمية.  املؤسسات 
املنافسة  مجلس  سجل  التأمني،  وبخصوص 
أن إلزامية تأمني التالميذ تعود للمؤسسة، وهي 
غير مطالبة بالوساطة بني األسر ووكالء التأمني، 
التعليمية  باملؤسسات  حريا  كان  أنه  يرى  لذلك 
وإدراجها  التأمني،  بواجبات  األسر  مطالبة  عدم 
الخدمة  تكلفة  فــي  املحتسبة  النفقات  ضمن 
املقتضيات  تعزيز  أهمية  على  مشددا  التعليمية، 
الواجب  العقود  نوع  بتحديد  بالتأمني،  الخاصة 
بموجبه  تحدد  للتغطية  إجباري  كوعاء  إبرامها 
الشفافية  لضمان  التغطية،  ومستوى  الضمانات 
طريقة  تقنني  طريق  عن  األســر،  تجاه  الــالزمــة 

ومحتوى إخبارها.
الخاصة  املؤسسات  أن  التقرير،  نفس  وأفــاد 
تستفيد من الدعم، حيث كشفت معطيات املديرية 
من  تستفيد  املــدارس  هذه  أن  للضرائب،  العامة 
مليون   124  ،2019 سنة  بلغت  جبائية  نفقات 
درهم، منها 84.68 باملائة ترتبط بإعفاءات كلية، 
مكن  الخاص،  التعليم  إنعاش  صندوق  أن  كما 
411 مؤسسة  2007، من تمويل  منذ نشأته سنة 
تعليمية حاملة ملشاريع استثمارية، بغالف مالي 
حصة  منها  بلغت  ــم،  دره مليون   4575 يعادل 
الدولة في إطار آلية التمويل املشترك، 141 مليون 
الصندوق  مــن  بتمويل  تغطيتها  تمت  درهـــم، 

ومساهمة البنوك.
سوق  ارتــكــاز  فــإن  املنافسة،  مجلس  وحسب 
تم  مؤسسات  نموذج  على  الخصوصي  التعليم 
إنشاؤها بناء على استثمارات ذات أهداف ربحية، 
الشرائية  بالقدرة  مرتبطا  عليه  اإلقبال  يجعل 
املتوسطة  الطبقات  أبناء  على  وحكرا  لألسر، 
وامليسورة، لذلك يرى املجلس ضرورة وضع آلية 
الدخل  ذات  أو  املعوزة  األســر  أبناء  ولــوج  لدعم 
املحدود، على شاكلة منح مالية أو إعانات توضع 
أبنائها  تدريس  على  لتصرف  األسر  إشارة  رهن 

اقتداء  وذلك  املنتقاة،  الخصوصية  املؤسسة  لدى 
بتجارب دولية معمول بها في عدد من الدول.

بمراجعة  التعجيل  أهمية  على  التقرير  وشدد 
يخضع  التي  التنظيمية  والنصوص  التشريعات 
آليات  تفعيل  ــذا  وك الخصوصي،  التعليم  لها 
مقتضيات  مع  انسجاما  والتأطير  املصاحبة 
القانون اإلطار إلصالح املنظومة التربوية، وذلك 
لها  والتي  املطروحة  املشاكل  بهدف حل عدد من 
انعكاس مباشر أو غير مباشر على تنافسية سوق 
التعليم ببالدنا، من بينها نظام الترخيص لولوج 
اعتماد  ضرورة  في  أهميته  تكمن  الذي  السوق، 
مؤسسات  توسيع  أو  لفتح  وقــواعــد  ضــوابــط 
ثم  املقدمة،  الخدمات  ــودة  ج تضمن  تعليمية 
تشجيع حرية األسعار أو رسوم خدمات التعليم 
العرض والطلب،  الخصوصي وإخضاعها ملنطق 
والتي تبقى من الركائز األساسية للمنافسة، على 
والتي  القطاع،  هذا  في  العاملية  التجارب  غرار 

تصب في اتجاه اعتماد حرية األسعار.
مؤسساتي  نموذج  بتطوير  املجلس  وطالب 
قادر  الخاص،  التربوي  للعرض  ومتكامل  جديد 
آليات  ــرار  إق مع  الوطني،  التراب  تغطية  على 
التعليم،  قطاع  في  الخواص  الستثمار  تحفيزية 
وذلك بإرساء شراكة تعاقدية بني الدولة والجهات 
سوق  دينامية  مــن  للرفع  ــخــاص،  ال والــقــطــاع 
الخدمة  ولتعميم  الخصوصي  املدرسي  التعليم 
وطنيا، خاصة في الجهات الصحراوية والشرقية 
األمر،  التي تعاني من الخصاص، ولتحقيق هذا 
منها  التدابير،  مــن  مجموعة  اتــخــاذ  إلــى  دعــا 
التعليمية  املؤسسات  من  جديدة  نماذج  إحداث 
الخصوصية تكون غير ربحية، تساهم في تطوير 
الرسوم  مستويات  وتعديل  التربوي  العرض 
في  الخصوصية  املؤسسات  قبل  مــن  املطبقة 
لالحتياجات  االستجابة  وكذا  الكلفة،  مع  توافق 
التي  املناطق  مستوى  على  السيما  التعليمية 

تعاني من الخصاص في املدارس.
التعليم  سوق  في  املنافسة  إن  التقرير:  وقال 
الحكامة  ضعف  عن  أبانت  الخصوصي  املدرسي 
سيره،  ومراقبة  تنظيمه  في  املتدخلني  وتعدد 
مما  له،  املنظمة  والتشريعات  األحكام  وتجاوز 
أثر ويؤثر على عدم إخضاع كافة الفاعلني لنفس 
مساهمة  وأن  الخدمة،  أداء  في  املنافسة  شروط 
إلى  ترق  لم  التالميذ  استقطاب  في  التعليم  هذا 
النسبة املستهدفة، باإلضافة إلى أن بنية السوق 
الجهات  تعرف تمركزا مهما على مستوى بعض 
مع غياب تكافؤ التوزيع الترابي للخدمة وهيمنة 

تغطية األطوار االبتدائية.
وأوصى املجلس بإعادة النظر في دور الدولة 
تجاه خدمات املدرسة العمومية وخدمات املدرسة 
ترابية  وسياسة  تدابير  ووضــع  الخصوصية، 
التنمية  بنماذج  وربطها  الخصوصي  للتعليم 

املعدة من لدن الجهات االثنتي عشر للمملكة.

امللكي،  املستشار  ابنة  حظيت 
تاريخية،  بتزكية  أزوالي،  أنــدري 
ستمكنها من البقاء لوالية ثانية على 
للتربية  املتحدة  األمم  رأس منظمة 
»اليونيسكو«،  والثقافة  والعلوم 
ــار في  ــي ــذا االخــت ــكــرس هـ ــد ت وقـ
املذكورة  للمنظمة  األخير  املؤتمر 
دولــة،   193 بمشاركة  نظم  ــذي  وال
على  املستشار  ابنة  حصلت  حيث 
57 عضوا في  55 صوتا من أصل 

املكتب التنفيذي.

السعيد  للفريق  الكبير  العداء 
شنقريحة، قائد الجيش الجزائري، 
بإعادة  »الفايسبوكيون«  فسره 
ــؤرخ العــتــقــال  ــ ــورة ت تــرويــج صــ
الجيش  طــرف  مــن  »شــنــقــريــحــة« 
ــي إبــــان مــعــركــة  ــرب ــغ ــي امل ــك ــل امل

»أمغالة«)..(.  

املتقاربة،  األيـــام  نفس  خــال 
ــي إســبــانــيــا، احــتــفــل املــغــاربــة  ف
الخضراء،  للمسيرة   46 بالذكرى 
بــحــضــور كــافــة الــقــنــاصــل، وفــي 
رئيسة  استقبلت  كذلك،  إسبانيا 
التجمع  رئيس  الكاتاالني،  البرملان 
رشيد  الناشط  األمازيغي،  العاملي 
أمينة  الحقوقية  وزوجته  الرخى، 
مؤخرا  عينت  الــتــي  الشيخ،  بــن 
الحكومة  رئيس  لــدى  مستشارة 

املغربية، عزيز أخنوش.

املصري  الدبلوماسي  كشف 
ــه  ــرات ــذك ــي م ــى، فـ ــوسـ عـــمـــرو مـ
حيله  إحدى  عن  مؤخرا،  الصادرة 
لتجنب غضب املغرب خالل املؤتمر 
والذي  األول،  ــي  األوروب اإلفريقي 
2000، حيث  بالقاهرة سنة  انعقد 
عدم  والجزائر،  املغرب  على  عرض 
القمة،  هذه  في  الجزائر  مشاركة 
الــدعــوة  بتلقي  اكتفائها  مقابل 
الوحدة  ملنظمة  العام  األمــني  من 
اإلفريقية، وهي دعوة مرفوضة من 

أساسها)..(.

التامك،  صالح  محمد  كشف 
السجون،  إلدارة  الــعــام  املــنــدوب 
عــن ارتــفــاع مهول فــي عــدد نــزالء 
قياسي  رقــم  وتحقيق  الــســجــون، 
ألفا   89 بلغ  قبل  مــن  يسجل  لــم 
في   84.990 مقابل  معتقال،  و711 
عدد  وأن   ،2020 دجنبر  متم شهر 
في   45 يشكل  احتياطيا  املعتقلني 
وهي  السجناء،  نسبة  من  املائة 
يقارب  مــا  أي  جــدا،  عالية  نسبة 

نصف املعتقلني.

تسجل في بعض مراكز التلقيح 
حاالت فرار من قبل الوافدين، الذين 
يتم  بعدما  اللقاح  أخــذ  يرفضون 
املعلوماتي  النظام  في  تسجيلهم 
الــهــفــوات  مستغلني  لــلــتــلــقــيــح، 
العملية،  على  املشرفني  وأخطاء 
بسبب سوء التنظيم وبعد املسافة 
واألمــاكــن  التسجيل  مكتب  بــني 

للتلقيح. املخصصة 

يكية الجيش الملكي يقتني أقوى طائرة حربية أمر

الرباط. األسبوع
  

 25 الستقبال  يستعد  املغرب  أن  دولية،  إعالمية  تقارير  كشفت 
2019، وذلك ضمن  16«، سبق أن طلبها سنة  »ف  مقاتلة من طراز 
صفقة مع الواليات املتحدة قدرت تكلفتها بـ 4.7 ماليير دوالر، وهي 
نوع من املقاتالت تشبه نظيرتها »ف 35« من حيث أنظمة تشغيلها.
العسكرية،  الصفقات  في  املتخصص  »ديفنسا«  موقع  ــاد  وأف
استقبال  أجل  من  جوية  عسكرية  قواعد  تطوير  بصدد  املغرب  أن 
F-16، وذلك بعدما أصدرت  الحربية  الطائرات  الجديد من  السرب 
القوات الجوية األمريكية دعوة للمقاولني املهتمني بتنفيذ إجراءات 

استالم طائرات F-16 BLOCK 72، التي تتمثل في تجهيز القاعدة 
الجوية الخامسة في بن سليمان، والقاعدة الجوية السادسة في بن 

جرير بالقرب من مراكش.
من  الــطــراز  لهذا  املصنعة  لوكهيد«،  »مــارتــن  شركة  وحسب 
الطائرات الحربية، فإن املغرب قريب من الحصول على سرب جديد 
املوجودة،  األنظمة  حيث  من   »35 »ف  نظيرتها  تشبه  وهي  منها، 
 )AESA( منها رادار متقدم، ومصفوفة ممسوحة ضوئيا إلكترونيا

من شركة »نورثروب غرومان«.
العسكرية  العام املاضي من تحديث ترسانته  املغرب في  وتمكن 
أسلحة  شركة  مع  صفقة  بعد   »16 »ف  بمقاتالت  املتعلقة  الجوية 
دفاع  أنظمة  على  العام  نفس  في  حصل  كما  األمريكية،  »لوكهيد« 
تركيا  متنوعة، هي  تسلح  4 مصادر  عبر  متطورة،  أرضية وجوية 
والصني وفرنسا والواليات املتحدة، كأنظمة »باتريوت«، وذلك من 

أجل تعزيز قدراته الدفاعية والهجومية العسكرية.

رأي مجلس المنافسة 

أكبر تقرير رسمي يكشف
اختالالت التعليم الخاص بالمغرب

رحـو
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عندما قامت أمريكا بكل ما 
في وسعها لوقف حرب »الرمال« 

خوفا من أن تصبح حربا بين 
المعسكرين الشرقي والغربي

املغرب  بني  »الرمال«  حرب  أن  شك  ال 
مليزان  تحدي  بمثابة  كانت  والجزائر 
كان  فقد  الدولي،  املستوى  على  القوى 

معسكرين:  إلــى  مقسما  يومها  العالم 
بزعامة  وشرقي  أمريكا  بزعامة  غربي 
انطلقت  أن  ومنذ  السوفياتي،  االتحاد 
املتحدة  الــواليــات  دخلت  املعركة،  تلك 
مع  دبلوماسية  ــرب  ح فــي  األمــريــكــيــة 
املغرب، حيث طالب امللك الراحل الحسن 
تعلق  سواء  العسكري،  بدعمها  الثاني 
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بطريقة  األمر 
إال أن أمريكا ترددت في البداية، في دعم 
هذا  تحول  من  خوفا  عسكريا،  املغرب 
النزاع الحدودي إلى حرب شاملة تدعم 
فيها أمريكا املغرب واالتحاد السوفياتي 

يدعم الجزائر، ثم تتحول فيما بعد إلى 
تدوم  قد  األمــد  طويلة  استنزاف  حــرب 

عقدا من الزمن.
ورغم التردد األمريكي في دعم املغرب، 
الجزائرية  األوســاط  في  االعتقاد  ســاد 
للمغرب،  الدعم  فعال  قدمت  أمريكا  أن 
الخارجية  وزارة  األمــر  هــذا  جعل  وقــد 
األمريكية ترسل برقية إلى سفارتها في 
الجزائر، يوم 22 أكتوبر 1963، من أجل 
بأن  الجزائريني،  للمسؤولني  التأكيد 
القوات األمريكية ال تشارك في مساعدة 
أن  البرقية،  نفس  وأوضحت  املغاربة. 

الخارجية  للقوى  العسكري  التدخل 
يعتبر تهديدا خطيرا لجهود حل املشكلة 
تدخلت  إذا  أنه  إلى  خلصت  ثم  سلميا، 
غير  أو  مباشر  بشكل  األجنبية  القوى 
نطاق  يوسع  أن  ذلك  شأن  فمن  مباشر، 
شاملة،  لتصبح  الــحــدود  على  الحرب 
تعليمات  البرقية  تضمنت  األخير،  وفي 
بضرورة شرح هذا الوضع للملك الحسن 

الثاني أيضا.
كل  أمريكا  عملت  األساس،  هذا  وعلى 
ما في وسعها من أجل وقف الحرب، على 

اعتبار أن استمرار القتال من شأنه 

ــا وأمــريــكــا ــي بــيــن روس

سعد الحمريأعد الملف: 

الرابحون والخاسرون

 مــن »مشــروع«
 الحرب بين المغرب والجزائر

ال أحد يعلم عالقة شهري أكتوبر ونونبر بالتصعيد الجزائري المغربي، ذلك أن أول حرب بين البلدين، وقعت خالل شهر أكتوبر سنة 1963 
فيما يعرف بحرب »الرمال«، وخالل سنة 1975، نظم المغرب يوم 6 نونبر المسيرة الخضراء من أجل استكمال وحدته الترابية، وهو ما كان 
إيذانا ببداية حرب بالوكالة بين المغرب من جهة، والجزائر بواسطة جبهة البوليساريو من جهة ثانية، دامت 16 سنة، واليوم ومع حلول 

شهري أكتوبر ونونبر، كثفت الجزائر تصعيدها ضد المغرب، ولوحت بالحرب أكثر من مرة آخرها يوم فاتح نونبر.
غير أن المثير لالنتباه في هذا األمر، هو أن أي صراع بين المغرب والجزائر يدخل فيه طرفان آخران، هما أمريكا واالتحاد السوفياتي أو روسيا بعد 
الحرب الباردة، وعادة ما يكون أحدهما يبحث عن إمكانية إشعال المنطقة لمصالحه الخاصة، والطرف اآلخر يعمل على تهدئة األوضاع، ألنه سيكون 

خاسرا ال محالة، وهذا الملف يحاول استعراض تاريخ الصراع بين المغرب والجزائر، وحضور القوى الكبرى في قلب الصراع.
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برئاسة  ومصر  السوفياتيني  يمنح  أن 
جمال عبد الناصر والكوبيني، فرصتهم 
كان من  الذي  األمر  الجزائر، وهو  لدعم 
شأنه أن يجعل من الصعب على أمريكا 

عدم دعم املغاربة.
ومع تطور األوضاع، وقع ما تخوفت 
سامي  موظف  بعث  حيث  أمريكا،  منه 
رســالــة  ــقــومــي،  ال األمـــن  مجلس  ــي  ف
القومي  ــن  األم مستشار  مساعد  إلــى 
نفس  من  أكتوبر   24 يــوم  األمريكي، 
االستخبارات  أن  فيها  ورد  السنة، 
مصدر  من  بتقرير  توصلت  األمريكية 
موثوق، جاء فيه أن جمال عبد الناصر 
قرر أن يقدم املساعدة للرئيس الجزائري 
وإنما  األسلحة،  ليس عن طريق  بنبلة، 
بإقحام  األمــر  ويتعلق  أكبر،  بخطوة 
الجيش املصري في حرب الحدود، أما 
هذه  على  املصري  الرئيس  إقدام  سبب 
الناصر  عبد  كون  إلى  فيعود  الخطوة، 
كان يريد فعل ذلك من أجل وقف النفوذ 
تحقيق  وكذلك  الجزائر،  في  السوفياتي 
نصر دراماتيكي من أجل تعزيز مكانته 

لدى السوريني.
الرسالة  نفس  ضمن  أيــضــا  ــاء  وجـ
شحنات  تحمالن  سفينتني  هــنــاك  أن 
طريقهما  في  عنهما  اإلبــالغ  تم  أسلحة 
بالتحذير  الرسالة  وختمت  كوبا،  من 
كل  على  الجزائريون  إذا حصل  أنه  من 
الصعب  من  فسيكون  املساعدة،  هــذه 
على أمريكا االستمرار في رفض طلبات 

األسلحة املغربية.
في  أمــريــكــا،  الــتــجــأت  عليه،  وبــنــاء 
من  الناصر  عبد  تحذير  إلــى  البداية، 
تهدئة  مقابل  بنبلة  دعم  في  االستمرار 
الحسن الثاني، والسعي للحصول على 
الطرفني،  من  النار  إطــالق  بوقف  وعــد 
ومع ذلك استمر امللك الحسن الثاني في 
العسكري  الدعم  بإرسال  أمريكا  مطالبة 
يدعمها  ــر  ــجــزائ ال أن  ــار  ــب اعــت عــلــى 

الناصر،  عبد  السوفيات وجمال 
الخارجية  وزارة  بعثت  حيث 
إلى السفير  األمريكية رسالة 
 27 يــوم  باملغرب،  األمريكي 
أن  فيها  جاء   ،1963 أكتوبر 
كان  الثاني  الحسن  امللك 
غير سعيد بمماطلة الواليات 

املساعدة  طلب  فــي  املتحدة 
لكنها  العسكرية، 

أشـــارت إلــى أن 
املـــســـؤولـــني 
ــني  ــي ــك ــري األم
كانوا يحثون 
ــة  ــ ــارب ــ ــغ ــ امل
ــراء  إج على 
ت،  مفاوضا
من  تــخــوفــا 
ما  يكون  أن 
ــه  ــخــشــون ي
يـــــــحـــــــول 
الــــــحــــــرب 
املغرب  بــني 
والــجــزائــر 
إلــى صــراع 
ــني الــقــوى  ب
ــرى:  ــ ــب ــ ــك ــ ال
أمــــريــــكــــا 
واالتــــحــــاد 
السوفياتي. 
وكــــــــــــان 
نفس  ضــمــن 

برقية  الرسالة، 
ــس  ــيـ ــرئـ مـــــن الـ

األمريكي، جون كينيدي، إلى امللك الحسن 
الثاني، لتحذيره من مغبة إطالة الحرب 
من  السوفياتي  االتحاد  يتمكن  ال  حتى 
وضع قدمه فيها، وقد جاء فيها: ))جاللة 
امللك، لقد شاهدت بقلق عميق االنقسام 
املتزايد بني املغرب والجزائر، والحقيقة 
الحاسمة، هي أن هذا الصراع لم يصل 
التنافس  نقطة  إلى  نهائي  بشكل  بعد 
بني األنظمة املتنافسة على الرغم من أن 
هذا قد يحدث، بكل عواقبه الوخيمة، إذا 
فشلت التحركات الحالية نحو املصالحة، 
لذا يبدو من املهم للغاية، أن تحبط تطور 
مثل هذه املسابقة بالبحث عن حل سريع 

من خالل املفاوضات بدال من الحرب((.
بعد  إال  الصعداء  أمريكا  تتنفس  ولم 
املغربي  الطرفني،  بــني  االتــفــاق  تــم  أن 
العاصمة  إلى  الذهاب  على  والجزائري، 
اإلثيوبية أديس أبابا، وإجراء مفاوضات 
اإلفريقية،  الوحدة  منظمة  مظلة  تحت 
على  الطرفني  بني  االتــفــاق  تم  وعندما 
بذلك،  أمريكا  رحبت  النار،  إطالق  وقف 
وأرسلت الخارجية األمريكية دورية إلى 
مختلف سفاراتها في العواصم اإلفريقية، 
للتأكيد على أن أمريكا مهتمة أيضا بكل 
التي  القرارات  حول  املتاحة  املعلومات 
املتخذة  واإلجــراءات  إليها  التوصل  تم 
الوحدة  منظمة  خارجية  وزراء  قبل  من 
الــحــد مــن تكديس  اإلفــريــقــيــة، بــشــأن 

األسلحة الجزائرية املغربية.
الجزائري  املغربي  االتفاق  ورغم  لكن، 
منظمة  داخــل  النار  إطــالق  وقــف  على 
ظلوا  األمريكان  فإن  اإلفريقية،  الوحدة 
ــال الـــوضـــع، وخــاصــة من  قــلــقــني حــي
استمرار الجزائر في استقبال األسلحة، 
والقيام بتدريبات مكثفة على استعمالها، 
الــتــدريــبــات  ــدوا أن اســتــكــمــال  ــق واعــت
عسكريا  التفوق  من  الجزائر  سيمكن 
على املغرب، وقد جاء في رسالة بعثتها 
وزارة الخارجية األمريكية إلى سفارتها 
املغرب  أن  دجنبر،   24 يــوم  بــالــربــاط، 
في  االستقرار  عدم  جراء  تهديدا  يواجه 
الجزائر، ومن احتمال خرق اتفاق وقف 
إطالق النار، من خالل 
طائشة  رصاصة 
ــادرة  ــ ــب ــ م أو 
ــد الـــقـــادة  ــ أح
الــعــســكــريــني 
الــجــزائــريــني 
ألغـــــــــــراض 
كما  سياسية، 
جــاء فــي نفس 
الــرســالــة، أن 
ــا  ــكـ ــريـ أمـ
لديها 

الدليل على أن الجزائريني ربما ال يزال 
ليبيا،  في  كبير  عسكري  مخزون  لديهم 
مستعدين  الليبيون  يكون  قــد  والـــذي 

إليصاله للجزائر.
من  تخوفها  الــرســالــة  تخف  لــم  كما 
الثاني  الحسن  امللك  حصول  إمكانية 
أن  وأكـــدت  سوفياتية،  أسلحة  على 
الدبلوماسيني األمريكيني يسعون سعيا 
اإلقدام على هذه  امللك من  من أجل منع 
الخطوة، وفي األخير، تضمنت الرسالة 
حول  األمريكي  السفير  إلى  توجيهات 
أمريكا  ستتبعها  التي  العامة  الخطوط 
تجاه املغرب من أجل إنهاء الحرب، وهي 
االستجابة لطلباته في حدود مضبوطة 
الدعم  على  والتأكيد  التسليح،  أجل  من 

املستمر للمملكة. 

هكذا توقعت أمريكا عدم 
إمكانية حدوث حرب بين المغرب 

والجزائر مع االقتصار على 
مناوشات فقط على الحدود بعد 

انقالب هواري بومدين

األنفس،  بشق  »الرمال«  انتهت حرب 
الــواليــات  طــرف  مــن  كبير  جهد  وبعد 
بقليل،  ذلك  بعد  ثم  األمريكية،  املتحدة 
الجزائر،  فــي  عسكري  انــقــالب  حــدث 
جعل أمريكا تراجع وتقيم سياستها في 
املنطقة، حيث صدر تقرير لالستخبارات 
الخارجية األمريكية، يوم 5 ماي 1966، 
مشاكل  وتقييم  دراســة  عن  عبارة  كان 
الــذي  االنــقــالب  بعد  املغاربية  الـــدول 
نفذه هواري بومدين، ومما جاء فيه من 
بومدين  يواصل  أن  احتمال  تقديرات، 
كحاكم  نــفــســه  تثبيت  ــى  إلـ الــســعــي 
للجزائر، غير أن التقرير أكد أن الجيش 
على  املهيمنة  السياسية  القوة  سيبقى 
وجود  يستبعد  لم  كما  الدولة،  هياكل 
النظام  داخـــل  كبير  سياسي  صـــراع 

الجزائري الجديد.
وذكر التقرير أن هناك إمكانيات كبيرة 
للنمو االقتصادي، لكن االرتباك السياسي 
في  الــقــادة  أظهرها  التي  والصعوبة 
ستعيق  سياسية،  قرارات  إلى  التوصل 
االقتصادية  املشاكل  مع  التعامل  مهمة 
الضخمة في الجزائر، ومع ذلك، أقر نفس 
التقرير بأن املداخيل املرتفعة من عائدات 
النفط واملساعدات االقتصادية الفرنسية، 
وإن  االقتصاد  استمرار  على  ستحافظ 

كان بوتيرة بطيئة. 
االســتــخــبــارات  تــقــريــر  تضمن  كــمــا 
عالقات  عــن  خاصة  فقرة  األمريكية، 
األمــر  ويتعلق  بــجــوارهــا،  الــجــزائــر 
أن  فيه  جاء  حيث  وتونس،  باملغرب 
للبلدين نزاعات حدودية مع الجزائر، 
الجزائر  تحاول  أن  كالهما  ويخشى 
إفريقيا،  شمال  منطقة  على  الهيمنة 
ومن ناحية أخرى، تخشى الجزائر من 
القوى  من  وبدعم  وتونس،  املغرب  أن 

الغربية، قد يحاوالن تطويقها.
ساهمت  فقد  دائما،  التقرير  وحسب 
تسلح  سباق  حــدوث  في  املواقف  هذه 
في شمال إفريقيا، حيث تتلقى الجزائر 
كميات كبيرة من األسلحة السوفياتية، 
ــن أجــل  ــس م ــون ــرب وت ــغ ويــضــغــط امل
عسكرية  مــســاعــدات  على  الــحــصــول 
الغربية، وال  القوى  النطاق من  واسعة 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  سيما 

القدرات  أن  إلى  التقرير  ليخلص 

إن تبني الجزائر لفكرة 
»مع فلسطين ظالمة 

ومظلومة«، واستعمال 
الفكرة المتصاص الغضب 

الداخلي، ليس وليد 
اليوم، بل إن جذوره تعود 

إلى هزيمة العرب في 
حرب 1967 أمام إسرائيل، 

إذ كان من نتائج الهزيمة، 
تبخر روح الوحدة التي 

سادت بلدان شمال 
إفريقيا أثناء الحرب 

العربية اإلسرائيلية، 
وبعدها مباشرة، رفضت 

الجزائر أي تسوية مع 
إسرائيل والغرب، ودعت 

بقوة إلى استئناف 
الحرب، مسلحة بأسطورة 

توفرها على أقوى جيش 
عربي قوامه 60 ألف رجل 

مجهز بأحدث األسلحة 
السوفياتية، بل إنها 

قامت بمحاولة قوية ألخذ 
مكانة الجمهورية العربية 

المتحدة، المكونة من 
مصر وسوريا، كزعيم 

للعالم العربي.
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ملف  األسبوع

أكبر  أضــحــت  الــجــزائــريــة  العسكرية 
مجتمعني،  وتونس  املغرب  قــدرات  من 
وأضاف أن الجزائر ستسعى للحصول 
على أسلحة سوفياتية إضافية إذا حدث 
حشد كبير للقوات املغربية أو التونسية.
إلى  التقرير  انتهى  عامة،  وكخالصة 
الــدول  الــتــوتــرات بــني  أنــه بالرغم مــن 
املغاربية، فإنه من غير املرجح أن يشن 
أي هجوم مسلح كبير متعمد ضد أحد 
بعض  حــدوث  إمكانية  مــع  الــجــيــران، 
األحداث املحدودة على الحدود، التي من 
املحتمل أن تكون محلية وقصيرة املدى.
حرب  بعد  الجزائر  ظلت  ذلــك،  ورغــم 
سباق  على  بجد  تعمل   ،1963 أكتوبر 
التسلح، حتى أصبحت في ظرف وجيز 
اإلفريقية.  العسكرية  القوى  أكبر  إحدى 
أعدتها  السياق، صدرت ورقة  وفي هذا 
فيها  جاء  األمريكية،  الخارجية  وزارة 
التي  الرئيسية  الصعوبات  إحــدى  أن 
تواجهها أمريكا، هي رد الفعل املغربي 
العسكري  الــحــشــد  عــلــى  والــتــونــســي 
السوفيات،  بمساعدة  املكثف  الجزائري 
الجزائر  أن  الــورقــة،  نفس  ــرت  ذك كما 
حرب  بعد  التسلح  سباق  فــي  بالغت 
»الرمال« عام 1963، حتى أصبحت بعد 
عسكرية  قوة  أكبر  ثالث  سنوات،  ثالث 

في القارة السمراء.
تنامي  إزاء  البالغ  قلقهما  وبسبب 
اإلمكانات الجزائرية، سعى امللك الحسن 
الحبيب  التونسي  والرئيس  الثاني 
مساعدة  على  الحصول  إلى  بورقيبة، 
عن  فضال  إضافية،  أمريكية  عسكرية 
ضمان الواليات املتحدة ألمنهما القومي، 
وأشارت الورقة إلى أن تونس واملغرب 
منزعجني من الوضع، ألن أمريكا لم تكن 
أكثر استجابة لطلباتهما للحصول على 
األسلحة، وأن امللك الحسن الثاني يعتزم 
املشكلة  إثــارة  ألمريكا،  زيــارتــه  خــالل 

األمنية كأمر أساسي.

رفع الجزائر لشعار »دعم فلسطين« 
كان دائما على حساب اآلخرين

فلسطني  »مع  لفكرة  الجزائر  تبني  إن 
الفكرة  واستعمال  ومظلومة«،  ظاملة 
المتصاص الغضب الداخلي، ليس وليد 
هزيمة  إلى  تعود  جــذوره  إن  بل  اليوم، 
إسرائيل،  أمــام   1967 حرب  في  العرب 
روح  تبخر  الهزيمة،  نتائج  من  كان  إذ 
الوحدة التي سادت بلدان شمال إفريقيا 
اإلسرائيلية،  العربية  الــحــرب  أثــنــاء 
أي  الجزائر  رفضت  مباشرة،  وبعدها 
تسوية مع إسرائيل والغرب، ودعت بقوة 
إلى استئناف الحرب، مسلحة بأسطورة 
قوامه  عربي  جيش  أقــوى  على  توفرها 
األسلحة  بأحدث  مجهز  رجــل  ألــف   60
السوفياتية، بل إنها قامت بمحاولة قوية 
ألخذ مكانة الجمهورية العربية املتحدة، 
املكونة من مصر وسوريا، كزعيم للعالم 

العربي.
استخباراتية  مــذكــرة  فــي  جــاء  ــد  وق
من  للضغط  بومدين  دوافع  أن  أمريكية، 
الشرق  في  فيها  هــوادة  ال  سياسة  أجل 
بشكل  مستمدة  إسرائيل،  ضد  األوســط 
املحلية،  السياسية  االعتبارات  من  كبير 
نفسه  بومدين  هــواري  نظام  بنى  فقد 
على نهج سياسات معادية للغرب بشكل 
وبالتالي، أصبح  الخارج،  في  أكثر حدة 
بومدين، الذي يفتقر إلى قاعدة سياسية 
على  متزايد  بشكل  يعتمد  آمنة،  داخلية 

املــدى،  قصيرة  السياسية  التكتيكات 
املصممة إلبقاء خصومه في حالة توازن 

ومنعهم من التكتل ضده. 
القادة  معظم  أن  املــذكــرة،  فــي  وورد 
العداء  استمرار  فكرة  رفضوا  العرب 
وحتى  الجزائر،  تبنتها  والتي  للغرب 
تبدو  املــتــحــدة،  العربية  الجمهورية 
مترددة في الدخول في صراع جديد قبل 
واألهم  الهزيمة،  جــراح  من  تتعافى  أن 
جانب  من  الواضح  التردد  هو  ذلك،  من 
املتشدد  الــخــط  تأييد  فــي  السوفيات 
للجزائر، خوفا من االنجرار إلى مواجهة 

مباشرة مع الواليات املتحدة.

خطة إسرائيل بعد الربيع العربي 
لتفجير صراع مغربي جزائري 
من أجل إبعاد الوجود الروسي

عن حدودها

والسبعينيات  الستينيات  ملرحلة  كان 
الخاصة،  حساباتها  املاضي،  القرن  من 
في ظل تواجد معسكرين غربي وشرقي، 
املعسكرين  الــصــراع بني  هــذا  عــاد  وقــد 
ــة املــغــرب  ــال ــد فـــي ح لــيــبــرز مـــن جــدي
بعد  الصحراء  حــرب  خــالل  والــجــزائــر، 
املسيرة الخضراء والتي دامت 16 سنة، 
خالل  وإن  املغرب  أمريكا  خاللها  دعمت 
االتحاد  ساند  حني  في  متقطعة،  فترات 

السوفياتي الجزائر بصفة دائمة. 
ثم عاد الصراع من جديد خالل مرحلة 

الربيع العربي، عندما عملت روسيا على 
توسيع نفوذها في بلدان الشرق األوسط، 
عندما  سوريا،  في  الصراع  واقتحمت 
الرئيس بشار األسد على حساب  دعمت 
باقي القوى األخرى التي تدعمها أمريكا 
الروسي  التواجد  أقلق  ولقد  وإسرائيل، 
على الحدود اإلسرائيلية تل أبيب، التي 
إبعاد  أجل  من  خطة  تنفيذ  على  عملت 
الصراع مع روسيا عن حدودها، واهتدت 
إلى تفجير نزاع إقليمي حول الصحراء، 
أو نزاع جزائري مغربي، لتخفيف ضغط 
روسيا على حدودها، والتوجه إلى صراع 
قديم بني روسيا والغرب حول مصير هذا 
اإلقليم )املصدر: األسبوع الصحفي/ 27 

مارس 2016(.
بفعل  يكتمل،  لم  املخطط  هــذا  أن  غير 
من  استقالتها  كلينتون  هيالري  تقديم 
وزارة الخارجية األمريكية، وصعد مكانها 
شهد  والـــذي   ،2013 سنة  كــيــري،  جــون 
صعوده إلى رأس الدبلوماسية األمريكية 
وواشنطن،  الرباط  بني  عنيفا«  »صداما 
بعدما  وذلك  املخطط،  هذا  تنفيذ  أجل  من 
عبر  األمريكية  الخارجية  وزارة  وضعت 
بعثتها بمجلس األمن، مشروع قرار للدول 
األعضاء، لتمديد والية مهمة األمم املتحدة 
في الصحراء »املينورسو« لتشمل موضوع 
جعل  مــا  وهــو  اإلنــســان،  حقوق  مراقبة 
اإلفريقي«  »األسد  مناورات  تلغي  اململكة 
1400 عسكري أمريكي  التي يشارك فيها 
و900 عسكري مغربي، وتشمل املناورات 
وتموينا  السلم،  لحفظ  برمائية  عمليات 
جويا، وأيضا التحليق على علو منخفض، 

وتجري بالجنوب املغربي.

كيري،  جــون  عهد  على  الــصــدام  هــذا 
للملك  ـــارة  زي قليلة،  أشــهــر  بعد  تلته 
بتاريخ  واشنطن،  إلى  السادس  محمد 
بالرئيس  التقى  حيث   ،2013/11/23
البيت  فــي  ــاراك أوبـــامـــا،  ــ ب األمــريــكــي 
من  دعــم  بــالغ  بعدها  ــيــض، صــدر  األب
الذاتي  الحكم  لخطة  األمريكية،  الرئاسة 
التي طرحها املغرب لحل قضية الصحراء، 
حيث وصفها بالغ البيت األبيض بأنها 
مــصــداقــيــة«،  وذات  وواقــعــيــة  ــة  »جــدي
»تمثل  الخطة  هذه  أن  البالغ،  وأضــاف 
تطلعات  تلبي  أن  يمكن  ممكنة  مقاربة 
سكان الصحراء إلدارة شؤونهم في إطار 

من السالم والكرامة«.
الزيارة،  هذه  من  أشهر  خمسة  وبعد 
قام كيري بزيارة إلى املغرب، حيث التقى 
امللك محمد السادس، وعبر عن دعم بالده 
ملسلسل اإلصالحات التي أقرتها اململكة 
تبني  عبر  العربي،  الربيع  أعقاب  في 

دستور جديد في صيف 2011.
أما اليوم، فمع اعتراف أمريكا بمغربية 
اإلفريقية  القارة  إلى  والنظر  الصحراء، 
على أنها مستقبل العالم، تتغلغل مختلف 
وخصوصا  إفريقيا،  في  العاملية  القوى 
في  يوجد  أصبح  ــذي  ال الــروســي،  ــدب  ال
»فاغنر«  شركة  مرتزقة  خــالل  من  مالي 
شك  وال  الجزائر،  فاتورتها  تــؤدي  التي 
مناوشة  أو  إشــارة  أي  تنتظر  روسيا  أن 
التغلغل  أجل  من  والجزائر  املغرب  بني 
في املنطقة ودعم الجزائر، األمر الذي قد 
يجعل أمريكا مجبرة على دعم املغرب، مما 
إلى أن تتحول  املنطقة  إلى جر  قد يؤدي 

إلى ساحة صراع بني أمريكا وروسيا.

مع اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، والنظر إلى القارة اإلفريقية على أنها 
مستقبل العالم، تتغلغل مختلف القوى العالمية في إفريقيا، وخصوصا 

الدب الروسي، الذي أصبح يوجد في مالي من خالل مرتزقة شركة »فاغنر« 
التي تؤدي فاتورتها الجزائر، وال شك أن روسيا تنتظر أي إشارة أو مناوشة 

بين المغرب والجزائر من أجل التغلغل في المنطقة ودعم الجزائر، األمر الذي 
قد يجعل أمريكا مجبرة على دعم المغرب، مما قد يؤدي إلى جر المنطقة إلى 

أن تتحول إلى ساحة صراع بين أمريكا وروسيا

هيالري كلينتون
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بعد سنوات من التعثر
وزراء أخنوش يغيبون 

عن قمة عالمية 
بالداخلة للنساء 

الداخلة. األسبوع
 

حضور  عن  أخنوش  حكومة  وزراء  تغيب 
العاملية  للقمة  الثانية  النسخة  فعاليات 
»في  شعار:  تحت  بالداخلة  املنظمة  للنساء، 
واملنعقدة  صــامــدة«،  إفريقيا  نحو  الطريق 
تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو امللكي 

األميرة لال مريم.
وكعادته، سجل كل من والي الجهة ورئيس 
رمزيته،  له  ينجا، حضورا  الخطاط  مجلسها، 
إلى جانب املنتخبني وممثلي املجتمع املدني، 
الداخلة  مدينة  اختيار  الــوالــي  ثمن  حيث 
ترعاها  التي  العاملية،  القمة  هذه  الحتضان 
 ،Startup Grow Foundation مؤسسة 
وموضوع  املكان  »اختيار  أن  اعتبرت  التي 
الحدث يدعو جميع الفاعلني االقتصاديني على 
أو  لني  مشغِّ كانوا  ســواء  املستويات،  جميع 
إفريقيا  للدفاع عن  العمل معا  إلى  مؤسسات، 
التزاما  أكثر  املتغّيرة، واعتماد مقاربة نوعية 
لريادة  مناسبة  بيئة  خلق  أجل  من  وتوازنا، 
الحالية  التحديات  مواجهة  أفق  في  األعمال 

التي تنتظرنا جميعا«. 

انــتــقــل إلــــى عــفــو اهلل ورحـــمـــتـــه، يــــوم الــثــاثــاء 
 70 نــاهــز  الــهــونــي، عــن عــمــر  2021/11/9 مــحــمــد 
ــر مــضــاعــفــات صــحــيــة لــم متــهــلــه طــويــا،  ســنــة، إثـ
والراحل من أوائل صانعي األسنان بسوق الزجاج 

بالعيون سنة 1977.
وقد سبق للفقيد أن تولى مهمة تطبيب فريق 
معه  وحقق  الــقــدم  لكرة  احلــمــراء  الساقية  شباب 
كما   ،1984 عـــام  األول  الــوطــنــي  للقسم  الــصــعــود 
الراحل احلسن  امللك  باستقبال من طرف  حظي 

الثاني بالقصر امللكي بالدار البيضاء.
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم مكونات فريق شباب 

اإلعــام  مكونات  ومعهم  الــقــدم  لكرة  احلــمــراء  الساقية 
زينب  وحرمه  جيهان،  وابنته  وأمني  إبراهيم  لولديه  واملواساة  التعازي  بخالص  الرياضي، 

الركراكي، راجني من اهلل تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عبد اهلل جداد. العيون

بالصحراء خيمة  وأخيرا أصبح للصحفيني 
املهني،  عملهم  تجويد  لهم  وتضمن  تأويهم 
فمنذ عهد الوزير مصطفى الخلفي، الذي وضع 
مع  بشراكة  بالعيون  الخيمة  إلنشاء  لبنة  أول 
يستطع  لم  الجنوب،  ووكالة  العيون  جماعة 
إخراج  إتمام  االتصال  قطاع  تولوا شؤون  من 
الخيمة إلى حيز الوجود، وكأنها تنتظر الوزير 
الثقافة  وزير  بنسعيد،  املهدي  محمد  الشاب 
والي  رفقة  أشرف  الذي  والتواصل،  والشباب 
إقليم  عامل  الحمراء  الساقية  العيون  جهة 
مدينة  وعمدة  بيكرات،  السالم  عبد  العيون، 
الجهة  ورئيس  الرشيد،  ولــد  حمدي  العيون 
األساس  الحجر  وضع  على  شخصيات،  وعدة 
لبناء وتشييد مركز الجنوب لإلعالم واإلتصال 
»خيمة الصحافة«، في ثاني تجربة وطنية بعد 

»بيت الصحافة« بطنجة.
الفيدرالية  لقائه مع ممثلي  الوزير في  وقال 
على  منفتح  أنه  والرابطة،  والجمعية  والنقابة 
متفهم  وأنه  الوطنية،  اإلعالمية  اإلطــارات  كل 
حضره  الذي  اللقاء  هذا  في  طرحه  تم  ما  لكل 
يوما  ستنظم  الوزارة  أن  مبرزا  الجهة،  رئيس 

اإلعالمية  الهيئات  من  ينتظر  وأنــه  دراســيــا 
الحساني  املكون  ــرأة  ألج اقتراحاتها  ــداء  إب
بجنوب  الجهوي  باإلعالم  للنهوض  كعنصر 
تعتبر  الصحافة«  »خيمة  أن  مبرزا  املغرب، 
الطفرة  ظــل  فــي  جــاء  استراتيجيا  مشروعا 
التنموية الكبرى التي أصبحت تعرفها عاصمة 
االقتصادية  املجاالت  في  الجنوبية  األقاليم 

واالجتماعية والرياضية والثقافية.
كثمرة  املهيكل  املشروع  هذا  تنزيل  ويأتي 
اإلنــعــاش والتنمية  مــن وكــالــة  ــم  شــراكــة ودع
االقتصادية واالجتماعية ألقاليم جنوب اململكة، 
العيون  جهة  ووالية  العيون  جماعة  ومجلس 

والتواصل،  والشباب  الثقافة  ووزارة  الساقية 
ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء.

ــروع الــــذي تــشــرف  ــشـ ــغ تــكــلــفــة املـ ــل ــب وت
االقتصادية  والتنمية  اإلنــعــاش  وكالة  عليه 
ومجلس  اململكة،  جنوب  ألقاليم  واالجتماعية 
زمني  بغالف  درهم  مليون   12 العيون،  جماعة 
أبــرز حــمــدي ولد  12 شــهــرا، حيث  فــي  حــدد 
الرشيد، أن مشروع »خيمة الصحافة« بالعيون 
يتكون من فضاء مخصص لالستقبال واإلدارة 
وقاعة  اجتماعات  وقاعة  املوظفني  ومكاتب 
فضال  الشخصيات،  كبار  وجناح  محاضرات 

عن قاعة للعروض ومكتبة.

مشروع »خيمة الصحافة« بالعيون يخرج لحيز الوجود

تسعى  الجزائر 
يتانيا  مور الستمالة 

الحر« للتبادل  بـ»منطقة 

العيون. األسبوع

عالقاتها  بتطوير  منشغلة  الــجــزائــر  أصبحت 
األمنية مع موريتانيا، ليس محبة فيها، وإنما طمعا 
في دعمها ومساندتها للطرح الجزائري بالرغم من أن 
ما يجمع املغرب بموريتانيا أقوى وأكثر مما يجمعها 
وموريتانيا  الجزائر  قــررت  األمــر  ولهذا  بالجزائر، 
بني  سيربط  الذي  الزويرات،   - تندوف  طريق  إنجاز 
البلدين  مسؤولو  اتفق  بعدما  وموريتانيا،  الجزائر 

على تعبئة املوارد املالية الالزمة لهذا املشروع.
الحدودية  الثنائية  اللجنة  اجتماعات  أفضت  وقد 
إلى  يومني،  مــدار  على  وموريتانيا،  الجزائر  بني 
إنشاء منطقة للتبادل الحر بني البلدين على مستوى 
والشراكة  التعاون  فرص  وبحث  الحدودية،  املنطقة 

في ميادين البحث واالستكشاف وإنتاج املحروقات.

 المعهد اإلفريقي للبحوث.. عندما يتحدث العلم بالعربية

العيون. األسبوع 

في  للبحوث  اإلفريقي  املعهد  يعد 
لجامعة  التابع  املستدامة  الــزراعــة 
محمد السادس متعـددة التخصصات 
مشروع  من  جزء  بالعيون،  التقنية 
تقوده  ــذي  ال الـــواد  فــم  »تكنوبول« 
مؤسسة »فوسبوكراع«، والذي دشنه 

امللك محمد السادس سنة 2016.
في  لألبحاث  مركز  إحــداث  فمنذ 
لجامعة  تابع   2020 عــام  العيون 
محمد السادس متعـددة التخصصات 
التقنيـة بمدينة بن جرير، وهذا املركز 
ومشاريع  أفكار  لتقديم  قبلة  أضحى 
والعلوم  البيئي  املــجــال  فــي  هامة 
من  مجموعة  بينها  ومن  اإلنسانية، 
الندوات والورشات في إطار أسبوع 
والــذي  األولـــى  نسخته  فــي  العلوم 
نظمته الجامعة بشراكة مع مؤسسة 
 2021 نونبر   7 يوم  »فوسبوكراع« 

 46 بالذكرى  االحتفاالت  هامش  على 
كل  قــدم  حيث  الخضراء،  للمسيرة 
في  طالبي،  حسن  البروفيسور  من 
الشمسية«  »الساعات  عن  محاضرة 
ناصر  قدمه  السماوية  القبة  نموذج 
القبة  مــشــروع  ــالق  ــ إلط الــصــقــلــي 

السماوية بالعيون بشكل رمزي.
والــي  تطرق  الخصوص،  وبــهــذا 
ــســالم بــيــكــرات، في  الــجــهــة عــبــد ال
وخصوصيات  ملميزات  لــه،  مداخلة 

توفيق  وقـــدم  الحسانية،  الثقافة 
ــول مــوضــوع  ــجــي، عــرضــا حـ ــردي ب
فيما  بالصحراء،  الصخرية  النقوش 
»فوسبوكراع«،  مدير  شحتان،  أبرز 
يدير  الــذي  للمعهد  الرئيسي  الــدور 
ضمنها  من  متعددة،  أبحاث  برامج 
تثمني  امللحية،  بالزراعة  يتعلق  ما 
باملناطق  والطبية  العطرية  النباتات 
الطبيعية  واملــــوارد  الــصــحــراويــة 
املحلية األخرى، سلسلة قيمة الجمل، 

ونقل  والبيئة،  املناخ  والطاقة،  املياه 
إلى  شحتان  وأشــار  التكنولوجيا، 
الرئيسي  نشاطه  يتركز  املعهد  أن 
»العالقة  على  املستدامة  الزراعة  في 
واملناخ  والزراعة  واملياه  الطاقة  بني 

واألرض«.
ألن  املعهد  يطمح  هــذا،  بتوجهه 
ــن حيث  يــكــون مــعــيــارا إفــريــقــيــا م
ــة  ــزراعـ ــاالت الـ ــجـ ــي مـ االبـــتـــكـــار فـ
والطاقة،  واملياه  الزراعية  والصناعة 
وذلك على الصعيد املحلي واإلقليمي.
ــدوة نسخة  نـ مــوضــوع  ــهــدف  وي
باللغة  العلم  يتحدث  »عندما   2021
بمساهمات  التذكير  إلى  العربية«، 
البروفيسور  مثل  بارزة،  شخصيات 
ــيــة، عــلــي بن  ــعــرب فــي الــفــلــســفــة ال
مــخــلــوف، والــبــروفــيــســور إيــنــاس 
صافي في فيزياء الكم، والبروفيسور 
ــراوي املــتــخــصــص في  ــكـ ــد الـ رشــي
املشفرة،  والعمالت  الخوارزميات 
في  غيدردوني  برونو  والبروفيسور 
علم الفلك، واألستاذ أحمد دجبار في 

الرياضيات العربية، وآخرين.

ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة  َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  ِعَباِدي َواْدُخلِي  َفاْدُخلِي ِفي 

صورة و تعليق

نــظــم الـــنـــادي املــلــكــي لــلــدراجــات 
ــواف املــســيــرة اخلــضــراء  الــنــاريــة، طـ
ــذي انــطــلــق مـــن مــديــنــة الــربــاط  الــ
بعدة  مــــرورا   2021 أكــتــوبــر   30 يـــوم 
مدن مغربية يف مسار ميتد لـ 7500 
كلم وصوال إلى الكركرات بأقاليمنا 

اجلنوبية.
بالقضية  الــتــعــريــف  ــار  إطــ ويف 
الــوطــنــيــة األولـــــى لــلــمــغــاربــة، قــام 
النادي امللكي بتجسيد أكبر صورة 
بطريقة  املغربية  اململكة  خلريطة 
ودراجة  دراج  مائة  بواسطة  معبرة 

بساحة املشور مبدينة العيون.

100 دراجة لخريطة المغرب 
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الـــرأي

العدد: 1581 من 12 إلى 18 نونبر 2021

بني  الفورية  الترجمة  بتوفير  يعد  النواب  »مجلس 
األمازيغية والعربية في أقرب وقت، ألن بعض النواب 
طالبوا بذلك حتى يتسنى للمغاربة األمازيغ أن يتابعوا 

مجريات الجلسات التي تعقد بمجلس النواب«.
أن  ُمجددا  ُتبيُِّن  والواِقعُة  كاذبا،  ليس  أعالُه  الَخبُر 
املطالبني بالترجمة الفورية والواعدين بها في مجلس 
النواب إما ال يبصرون من األمازيغية إال »تشلحيت«، 
بواسطة  آنية  سياسية  مكاسب  عن  َيبحثون  أنهم  أو 
أمازيغية  بني  الفرق  أصــال  يجهلون  أو  األمازيغية، 
االصطناعية،  »اإلركام«  وأمازيغية  الطبيعية  املغاربة 
تخدم  ألنها  األخــيــر،  هــذا  بمخرجات  يستقوون  أو 
أمازيغية جهتهم )سوس( على حساب أمازيغية الريف 
إما  وأولئك،  هؤالء  أن  عن  ناهيك  األطلس،  وأمازيغية 
تكلفتها  يتجاهلون  أو  الفورية،  الترجمة  كنه  يجهلون 

عب. الباهظة، ألنها مما يستخلص من أموال الشَّ
أي  املغربي:  الــشــارع  يتساءل  ــك،  ذل غضون  وفــي 
أم  لفائدة األمة  أمازيغية يقصدون؟ والترجمة ستكون 

نواب األمة؟ ومن سيؤدي فاتورة هذه الترجمة؟
طبقتنا  مــن  وللمعنيني  ــعــام،  ال لــلــرأي  وتــنــويــرا 
لوقائع  املتتبعني  املــواطــنــني  إن  نقول  السياسية، 
الجلسات الّشفهية عبر التلفاز أو الراديو، لن يتسنى 
لهم االستفادة من تلك الترجمة بأي حال ِمَن األحوال. 
ملاذا؟ ألن اللغات املعنية بالوعد عددها على األقل أربعة 
)العربية الدارجة وأمازيغية الريف وأمازيغية األطلس 
وعمليا  علميا  معه  يستحيل  مما  سوس(،  وأمازيغية 
واملستمعني  املشاهدين  إلى  الفورية  الترجمة  إيصال 
من لغة املتكلم في الجلسة إلى اللغات الثالث األخرى 
ال  الراديو  أو  التلفاز  جهاز  ألن  كيف؟  متزامن.  بشكل 
يستطيع بث أكثر من لغة في آن واحد، لذلك، يبدو أن 
املطالبني والواعدين في هذه الواقعة بمجلس النواب، 
يطالبون  حني  عواهنه  على  الكالم  ُيلقون  أنهم  إنما 

باملستحيل، أو يعدون بالقمر.
بني  الفورية  الترجمة  سيناريو  نتأمل  دعنا  واآلن، 

األمازيغية والعربية لفائدة النواب دون غيرهم.
الريف  وأمازيغية  الدارجة  العربية  اللغات:  أوال، 

وأمازيغية األطلس وأمازيغية سوس.
ثالثة  الــالزمــة:  الترجمة  مقصورات  عــدد  ثانيا، 

)ريفية-عربية، زيانية-عربية، سوسية-عربية(.
)مترجمان  ستة  املطلوبني:  املترجمني  عدد  ثالثا، 
املترجمني  توفر  بأن  التذكير  مع  مقصورة(،  كل  في 
غير مضمون  األداء،  العدد وجودة  من حيث  الفوريني 

في الوقت الراهن.
عمل:  يــوم  كل  عن  مترجم  كل  مستحقات  ورابــعــا، 
احتساب  دون  صافية  درهـــم  آالف  أربــعــة  حــوالــي 
من  املترجم  قدم  إذا  والفندق  والتنقل  املأكل  مصاريف 
خارج الرباط، دون أن ننسى هامش الربح للوكالة التي 
رصد  ينبغي  أخــرى،  بعبارة  املترجم،  عبرها  يشتغل 
مجموعه  ما  أي  مترجم،  لكل  درهم  آالف  ستة  حوالي 
فورية،  ترجمة  يوم  كل  عن  درهــم  ألف  وثالثون  ستة 
حتى وإن كانت مدة االشتغال ساعة واحدة أو تم إلغاء 

الجلسة بالكامل.
إذا  أما  القبة وحدها،  للجلسات تحت  بالنسبة  هذا 
أو  لجنة  أعمال  األولى  بالغرفة  الجلسات  هذه  واكَبْت 
لجان في القاعات املجاورة، وكان تطبيق مبدأ الترجمة 
املجلس  على  فما  به،  مسلما  لغات  أربِع  بني  الفورية 
املُوقَّر ِسوى اْسِتقدام مترجمني إضافيني وتعبئة أموال 

إضافية لهذا الغرض.
خالصة القول، مجلس النواب يعد بتوفير الترجمة 
العمليَة  أنَّ  مــع  والعربية  األمازيغية  بــني  الفورية 
مستحيلٌة تقنيا كي يستفيَد منها املواطنون املتتبِّعون 
للجلساِت عْبر الشاشة أو األثير، ومع أن النائب تحت 
مع  ويتفاهم  تمثيل  خير  األّمة  ُيمِثل  أْن  بإمكانه  القبة 
ُدون  الّدارجِة  بالعربيِة  العام  الصالح  ويخدم  نظرائه 
ُمشكٍل ُيذَكر في التواصِل وال إهدار للماِل العام، ولكن، 
َمجلِسِهم  لفائدِة  الفورية  الترجمِة  ِمَن  ُبدَّ  ال  كان  إذا 
بأَس  فال  ما،  ِسياسية  ِلتقليعة  تفعيال  َحصريا،  املُوقر 
لون به ِمْن ماِل  أْن َيتبّرَع ُنّواُب األّمة بِقسٍط ِمّما يتوصَّ
املُطاِلبون  فلَيتنافِس  ذلك  وفي  فاتوَرِتها،  ألداِء  األّمة 

والواِعدون.

األمازيغية
 والترجمة  الفورية 

المستحيلة  بالبرلمان 

نافذة للرأي

العثماني * إسماعيل 

شاهدت هذا الصباح شريطا مصورا لسيدة وسط تظاهرة 
روبوتات  إلى  لتحويلنا  التلقيح  مؤامرة  عن  تتحدث  احتجاجية 
»إن  كبرى:  بوثوقية  تحدثت  التي  السيدة  وتقول  فيها،  متحكم 
هي  ستكون  شريحة  لتصبح  املدة  مع  ستتجمع  اللقاح  مكونات 

األداة التي ستمكن أصحاب القرار العاملي من ذلك التحكم!«.
بالحجامة  تنصح  بل  ذلــك،  عند  تتوقف  لم  املذكورة  السيدة 
للتخلص من أثار اللقاح وعدم السماح بتكون الشريحة املذكورة!
فيروس  انتشار  تفسير  في  املــؤامــرة  فكرة  فــإن  باملناسبة، 
فحسب  املغرب  في  ليس  البعض  لها  يروج  فكرة  هي  »كورونا«، 
املؤامرة.. وإنما شكك  يتبنون نظرية  العوملة وممن  من مناهضي 
معقولة،  الظاهر  في  تبدو  قد  منطلقات  من  اللقاح  في  بعضهم 
الخاصة  اإلكلينيكية  التجريبية  بالشروط  املتعلقة  تلك  خاصة 

باعتماد لقاح معني، وبعضهم يروج للمضاعفات الجانبية للقاح!
املتخصصني  بأطبائها  دولة  أن  أن نصدق  يمكن  كيف  أدري  ال 

وخبرائها وأبنائها املشتغلني في أكبر املختبرات العاملية، يمكن أن »يغفلوا« كل 
هذا »العييلم« الذي أصبح يتداول في الشارع وعلى أساسه يناضل البعض ضد 
هذه »املؤامرة العاملية«، إال أن يكونوا متواطئني، وقد استمعت لبعض هؤالء وهم 
»كورونا« ويبينون من خالل منهجية  املخلصني يحاضرون في  الوطن  أبناء  من 
التدابير  اعتماد  إلى  ويدعون  الوباء،  بتطور  التنبؤ  من  تمكن  وإحصائية  علمية 

االحترازية مع اللقاح..
وال أعرف كيف ينبغي أن أكذب هؤالء وأشكك فيهم وأثق في أصحاب نظرية 

شريحة التحكم !!
في صناعة  تتموقع  كي  »كورونا«  انتهزت جائحة  اململكة  أن  إلى  اإلشارة  مع 
تكوين  ذات  كفاءات متخصصة  على  تتوفر  بالدنا  أن  يبني  مما  اللقاحات،  إنتاج 
عالي في هذا املجال، وأن كثيرا من كفاءاتنا تشتغل في مختبرات وشركات عاملية 

ذات صلة باألبحاث ذات الصلة بعلوم املناعة وتطوير اللقاحات.
ما خبرناه وعشناه، أن آالف املواطنني ممن نعرفهم ومنهم أقارب قد أصيبوا 
بعضهم  إن  بل  أعراضها،  من  وعانوا  التدوينة،  هذه  ومنهم صاحب  بالفيروس، 
غادر إلى دار البقاء، وفي كل حي وفي كل أسرة وفي كل إدارة أو تنظيم سياسي 

ونقابي، ذهبت »كورونا« بعدد من األرواح وعلى رأسهم عدد من األطباء.
تجاوزنا  فقد  التلقيح،  نطاق  اتساع  مع  أنه  هو  الجميع،  وخبره  خبرناه  ما 
مرحلة حرجة عرفها شهر يوليوز وغشت املاضي، وأوشكنا على أن نحقق مناعة 
من ظهور  والبشرية  بالدنا  يقي  أن  تعالى  ونسأل هلل   »19 »كوفيد  جماعية ضد 

نسخ متحورة أشد فتكا.
قد نتفهم من خرج محتجا ضد فرض إجبارية جواز التلقيح وترتيب عقوبات وغرامات 
غياب  قبيل  من  قانوني،  حجاج  على  وبناء  حقوقي  منطلق  من  عليه،  التوفر  عدم  على 
الصفة الضبطية فيمن سيطبق القرار الحكومي املتعلق بإجباريته من أجل الدخول ألي 
ويبرره  يسنده  ما  االحتجاج  فلهذا  والجوالن..  بالحركة  يتعلق  فيما  أو  عمومي  مرفق 
بمنطق الحرص على إعالء منطق القانون على الرغم من أن الحرية الفردية ال تتعارض 
في األدبيات العاملية لحقوق اإلنسان مع حق الجماعة، وأن الحريات الفردية ال يمكن أن 

تكون على حساب حق الجماعة أو على حساب النظام العام.
من حق أي مواطن أن يرفض تلقي التلقيح، ولكن من حق الجماعة أو املجتمع 
والقانون الذي يحمي النظام العام، أن يحافظ على أمنه الصحي الجماعي ويمنعك 

الفردية، فحقوقك هي واجبات  الحرية  القاتل بدعوى  الفيروس  من نشر 
لآلخرين، وحقوق الجماعة أو اآلخرين هي واجبات للفرد، لكن أن تتحول 
الخرافة والجهل إلى أدوات تعتمد في الترويج لنظريات في املؤامرة على 
زرع  خالل  من  البشر  في  التحكم  في  الرغبة  مفادها  نظريات  البشرية.. 
بعد،  فيها عن  ربوتات متحكم  إلى  نتحول  »بيل غيتس«، بحيث  شريحة 
وخاصة حني يتم ترويجه من أناس ممن ليست لهم معرفة أو تخصص 

في الطب والبيولوجيا وعلوم األمراض املعدية واملناعة، وهلم جرا...
إن هذا يؤكد أن أخطر ما سيحولنا إلى ربوتات متحكم فيها، هو الجهل، 

والجهل املركب لقضايا، ينبغي أن يتكلم فيها العلماء املتخصصون.
وأخطر ما سيحولنا إلى روبوتات، هو غياب العقل والتلقي النقدي 
اإلدراكي ملا ينتشر في شبكات بيل غيتس، حيث أنه إذا كان هناك من 
والبادي شبكاته  العادي  يدي  أنه وضع بني  فهو  لبيل غيتس،  مؤامرة 
على  يخطر  ما  ينشروا  أن  واملعتوهني  للجهلة  تسمح  التي  التواصلية 
والترويج  والتخوين  واالتهامات  الشكوك  نــار  يطلقوا  وأن  بالهم، 

لنظريات املؤامرة في كل شيء، حتى في أقرب املقربني منهم.
هذه  مع  جديدة  لشريحة  حاجة  في  ليس  الحالة،  هــذه  في  غيتس  بيل  إن 
أن  هي  مؤامرة  أكبر  أن  كما  الجهل،  لترويج  منصاته  يستعملون  ممن  الشريحة 
االختصاص  أهل  إال  فيها  يتحدث  أن  يجوز  ال  التي  األمور  في  الجهلة  يتحدث 
مصداقا لقوله تعالى: ))وإذا جاءهم أمر من األمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم((، وأولوا األمر 

في هذه الحالة، هم العلماء واألطباء املتخصصون في علوم األوبئة واملناعة.
وتبقى هناك مسؤولية تقع على الحكومة ومسؤولية إعالم الحكومة في نشر املعرفة 
األحزاب  دور  هناك  يبقى  كما  وتثقيفية،  تواصلية  من خالل جهود  الساحة  ملء  وفي 
الدستور دورا أساسيا في تأطير  لها  التي أوكل  املدني  السياسية ومنظمات املجتمع 
الساعة  ليست  هنا  واملقصود  الساعة،  فانتظر  أهله  لغير  األمر  أسند  وإذا  املواطنني، 

الكونية الكبرى، ولكن الساعة االجتماعية، أي ارتباك النظام االجتماعي.
الكالم أن صاحبه ضد االحتجاجات حني تكون حول  ال ينبغي أن يفهم من هذا 
قضية واضحة ومشروعة ومؤطرة، وحول قضايا حقيقية، وليس قضايا مفتعلة أو 
مضخمة، إني أقصد االحتجاجات الجاهلة التي تبنى على تمثالت خاطئة وأساطير 
وخرافات تتلبس بخطاب العلم، فذلك مظهر من مظاهر قيام الساعة، لكن املسؤولية 
السياسي  التأطير  وسائط  إضعاف  في  ويسهمون  أسهموا  من  على  تقع  الكبرى 
واالجتماعية  السياسية  الساحة  بتجريف  ويقومون  وقاموا  والثقافي،  واالجتماعي 
من الكفاءات التي يمكن أن تتولى مهمة التأطير، وتلك قضية أخرى أكبر من خطابات 

ظهرت على هامش االحتجاج ضد فرض جواز التلقيح.
فما ينبغي أن نعمل عليه، هو فرض جواز الفهم، وجواز العلم، وجواز املواطنة 
وبطريقة  للتطبيق  قابلة  غير  بطريقة  التلقيح  جواز  فرض  وليس  واملسؤولية، 
مستفزة ملشاعر املواطنني، وقبل ذلك دون تأسيس قانوني معقول وقدر كاف من 

الشرح والتواصل..
الوساطة  ملؤسسات  املمنهج  اإلضعاف  عن  الكف  هو  عليه،  العمل  ينبغي  ما 
وروح  واملسؤولية  الوعي  لبناء  تسعى  التي  اإلرادات  من  الساحة  وتجريف 
املواطن  مع  مباشرة  مواجهة  في  الدولة  يجعل  الذي  بالشكل  الصادقة  املواطنة 
الذي تؤطره اإلشاعة واملواقف املسبقة، ووسائل التواصل االجتماعي، التي هي 

معرضة لكل احتماالت التوجيه واالختراق.

مــؤامــرة  الــجـهـل

يتيم محمد 

عن  الــجــزائــر  أعلنت  ــام،  أيـ قبل 
نيتها إطالق قناة دولية ناطقة باسمها 
»AL 24 NEWS«، وال شك أن من علم 
بالخبر، بات عنه في حكم اليقني أن هذه 
ليل نهار، سرا وجهارا،  لن تكف  القناة 
على تكرار تلك العبارات املسكوكة مثل: 
الشعب  املــخــزن،  االستعمار،  تصفية 
الصحراوي، تقرير املصير، وغيرها من 
العبارات التي أكل عليها الدهر وشرب.

القيمة  هي  ما  نتساءل:  أن  حقنا  ومن 
القناة  هــذه  بها  ستأتي  التي  املضافة 
الكل  وأن  خاصة  الدولية،  السوق  إلــى 
قد  التلفزيوني  الفضائي  املشهد  أن  يعلم 

إلى اإلعالم  الجماهير  بالقنوات واتجهت  بات متخما 
الجزائر  كانت  أين  اآلفاق؟  يتسيد  بات  الذي  الرقمي 
على  تتهافت  والغرب  الشرق  في  الدول  كانت  عندما 
في  السمها  وتــروج  باسمها  ناطقة  قنوات  تدشني 
تريد  الذين  من  الثالثة؟  األلفية  ومطلع  التسعينات 
ذلك  هل  أسلوب؟  وبــأي  مخاطبتهم  الوليدة  القناة 
األسلوب الذي ضحك منه العادي والبادي عندما اتهم 
بينما  غاباته  في  النار  بإضرام  املغرب  املرادية  قصر 

كان العالم كله يئن تحت وطأة التغير املناخي؟
لن أبالغ إذا قلت بأن خطاب هذه القناة لن يبتعد 
كثيرا عن املسار الذي مضت وتمضي فيه خطابات 
الذي  األخير  الحوار  بينها  ومن  وحواراته،  تبون 
عن  بالحديث  بــدأ  ــوارا  ح كــان  فقد  كثيرا،  شدني 
استعمال  عن  بالحديث  وانتهى  الفاصوليا  أسعار 
الخارجية..  املشاكل  جميع  لحسم  الثقيلة  املدفعية 
مع  الهلوسة  هــذه  ــى  إل ينصت  وهــو  املــرء  ولعل 
الجزائريني، سيسهل عليه استخالص،  الصحافيني 
أن الرجل تعمد كثيرا االستدالل باملاضي والحديث 
واملنصت  للحاضر،  التطرق  دون  املستقبل  عــن 
كانت  الجزائر  أن  هــذه،  والحالة  سيتخيل،  إليه، 
تغرب  ولم  سفينة  لها  تغرق  لم  عظمى  إمبراطورية 
في حني  التاريخ،  أعماق  في  عنها شمس، وضربت 
أن كل ما نسجه تبون من أكاذيب هو أوهام منفصلة 
قاله  ما  هو  والدليل  السند،  وضعيفة  الواقع  عن 
أشعل  الــذي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الجزائرية  االصطناعية  الــذاكــرة  خــزان  في  النار 

قبل  جــزائــريــة«  ــة  »أم ــود  وج نفى  عندما 
مجيء فرنسا.

تقوم  كانت  الجزائر  أن  للمرء،  كما يخيل 
املتحدة  األمــم  وهيئة  األمــم  عصبة  مــقــام 
كبريات  بني  الوساطة  دور  لعب  بخصوص 
التاريخ،  استعملنا  مــا  إذا  لكن  الـــدول!؟ 
على  يصر  الذي  تبون،  قاله  ما  كل  سنجبُّ 
مقاومة  أطول  خاضت  بالده  بأن  التصريح 
في  وهــذا  سنة،  سبعني  دامــت  املنطقة  في 
تلفظ  قوية  هوية  غياب  على  دليل  ذاته  حد 
تشتت  على  وبــرهــان  بــســرعــة،  املستعمر 
الفرنسي،  الغازي  وقوة  الداخلية  الجبهة 
اكتفت فرنسا  وذلك ألننا نجد دوال مجاورة 
األمر  ودام  االستعمار،  عــوض  فيها  حماية  بنظام 

بضعة عقود فقط. 
إن من شأن عدم تجاوز املاضي املقيت من طرف 
الضرر  بالغ  يلحق  أن  الجزائر،  وجنراالت  تبون 
من  يتعلموا  أن  عليهم  يجب  بل  البلد،  بمستقبل 
كوريا الجنوبية التي تجاوزت عقدة »نساء الراحة« 
الديمقراطية  الكونغو  أو  اليابان،  مع  عالقاتها  في 
في عالقاتها مع أملانيا التي أباد قيصرها، ليوبولد 
الثاني، أكثر من عشرة ماليني إفريقي، أو إسرائيل 
عن  تعويضات  قبلت  بعدما  بأملانيا  عالقتها  في 
اتفاقية  في  »الهولوكست«  مجازر  النازيني  ارتكاب 

لوكسمبورغ.
كما أن دور الوساطة الذي ما فتئ يفتخر به تبون، 
مقتل  وهو  غير،  ال  واحد  حادث  بذكر  دحضه  يمكن 
الصديق  السابق، محمد  الجزائري  الخارجية  وزير 
في  وإيــران  العراق  بني  وساطته  أثناء  يحيى،  بن 
الدبلوماسية  فشل  عن  ناهيك  طائرة،  تفجير  حادث 
الليبية،  واألزمة  النهضة  سد  ملفي  في  الجزائرية 
ظروف  املغرب  استغالل  عن  تبون  حديث  أن  كما 
والدة الدولة الفتية لشن حرب غادرة ضدها مستغال 
حداثة عظم جيشها وانشغالها ِبَعدِّ ضحاياها، أمر 
مردود عليه، فالبادرة أتت من لدن القوات الجزائرية 
»حاسي  منطقة  على  خاطفا  هجوما  شنت  التي 
املرابطة  املغربية  القوات  من  عددا  وقتلت  بيضا« 
استفادت من تسليح  الجزائر  أن  كما  الحدود،  على 

كوبا - كاسترو ومصر - عبد الناصر.

فقدت  بعدما  ــه  أن تبون  حديث  لنا  كشف  لقد 
تتميز  تصريحاتهم  كانت  زعماء،  العربية  الساحة 
عاد  املفرطة،  والشعبوية  التقدير  وسوء  بالرعونة 
لم  الذين  الزعماء  من  النوع  بهذا  ليذكرنا  تبون 
يفلحوا إال بافتعال أزمات خارجية من أجل التغطية 
النظام  بقي  ولقد  لبلدانهم،  الداخلية  األزمات  على 
الذي  الوحيد  النظام  السلوكيات،  بهذه  الجزائري 
يصارع الزمن من أجل البقاء ليذكرنا بتلك األنظمة 
واملاضي  الفلسطينية  بالقضية  تتدثر  كانت  التي 

االستعماري.
وبشكل  ــرات،  م عــدة  »شهيد«  كلمة  تكررت  لقد 
ودار  الجزائري،  الرئيس  لسان  على  للنظر،  ملفت 
هم  »هــل  حــول:  والرئيس  الصحافي  بني  السؤال 
لكن  شهيد؟«،  ماليني  خمسة  أم  ونصف،  مليون 
الحقيقة املرة، أن األمر يتعلق بأربعني مليون شهيد 
طريقة  تعود  جنراالت  بسبب  بطيئا  موتا  يعيشون 

تفكيرهم إلى عهد املطرقة واملنجل.
خانة  أي  في  آخــر:  بــريء  ســؤال  للبال  وَيــِعــنُّ  بل 
يتكرر  لم  التي  السوداء«  »العشرية  سنصنف ضحايا 
بعضها إال في الحرب األهلية السورية التي أكل فيها 
أحدهم قلب إنسان كما أكلت هند كبد حمزة؟ وقد كان 
ما  بشاعة  على  شاهدا   ،1997 عام  من  رمضان  شهر 

ارتكب آنذاك من مجازر مروعة.
لم  أنــه  على  تبون  أصــر  حديثه،  معرض  وفــي 
الترابية  الــوحــدة  يهدد  قد  ملا  لفظا،  ولــو  يتطرق 
املغربية، في حني أن الجنني في بطن أمه يعرف أن 
تبون جاء في حواره بدم كذب ووجه مكشوف، وإال 
املغربية  الصحراء  قضية  في  بلده  تدخل  داللة  فما 

منذ أوائل السبعينات؟
التاريخية  املغالطات  تلك  عــن  النظر  فبغض 
الرهيبة، يكشف تبون وبطريقة ال شعورية، أن واقع 

الجزائر سيء وأن القادم أسوأ.
التنموي  مشروعه  نجح  إذا  املغرب  ذنــب  فما 
تقبل  أن  املغرب  ذنب  وما  الجزائر؟  مشروع  وفشل 
يقول  األخ  بات  ملــاذا  الجزائر؟  من  يتقبل  ولم  منه 

ألخيه ألقتلنك؟
قابيل  سيناريو  تــكــرار  بــصــدد  اآلن  نحن  هــل 

وهابيل؟ وإذا أجهز قابيل على أخيه، ما الحل؟
هل سنكرر مأساة البشرية لنكون جميعا أبناء القاتل؟

ماذا سيفعل تبون بقناة جزائرية جديدة ؟

عبد هللا المساوي

 *أكاديمي ومترجم



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

  ربـورتاج
11 العدد: 1581 من 12 إلى 18 نونبر 2021

قرار تعسفي

شكايته  فــي  املقهى  صــاحــب  يــقــول 
 15 يــوم  »فــي  أنــه  للقضاء،  املــوجــهــة 
أكتوبر، أصدر ممثل السلطات )الباشا( 
لصاحب  شفويا  أمــرا  الرباط،  بعمالة 
املقهى بإغالق املحل بناء على قرار غير 
معلل، الشيء الذي استجاب له صاحب 
املقهى في انتظار توصله بقرار مكتوب 
معلل ومبرر في املوضوع«، مضيفا أنه 
»بعد مرور 6 أيام، وبسبب عدم توصله 
اإلغــالق،  سبب  يبرر  كتابي  قــرار  بــأي 
العمل،  واستئناف  املقهى  فتح  ــرر  ق
سند  دون  املمارسة  نفس  تجددت  لكن 

قانوني«.
ــة  اإلداري املنطقة  باشا  أن  وأوضــح 
جديدا  ــرارا  ق أصــدر  بحسان،  الثانية 
عن  فيه  تحدث  أكتوبر،   27 يوم  كتابيا 
وجود مخالفة في مجال التعمير والبناء 
املتواجدة  السابع،  الفن  مقهى  داخــل 
بشارع عالل بن عبد هلل، جاء فيه: »إن 
خطيرة  بمخالفة  قــام  املقهى  صاحب 
مساحة  على  بناء  تشييد  في  متمثلة 
على  الــحــصــول  بـــدون  مــربــع  متر   70
بينما  مرخص«،  تصميم  أو  ترخيص 
يقول صاحب املقهى، أن »البناء املشيد 
في فضاء الفن السابع، كان موجودا في 
القرارات  وأن   ،1997 سنة  منذ  الفضاء 
التي اتخذها ممثل السلطة، غير مبررة 
وال تستند على وقائع صحيحة«، وذلك 
عليه  والتضييق  عليه  الضغط  بهدف 
إلجباره على التخلي عن املحل التجاري 

الذي استثمر فيه أمواله منذ 25 سنة.

سيناريو مكرر

يتعرض  التي  األولـــى  املــرة  ليست 
فيها صاحب مقهى الفن السابع ملحاولة 
عن  بعيدا  التجاري  محله  من  ــراغ  اإلف
حيث  والقانونية،  القضائية  املساطر 
والقرار  املوقف  لنفس  تعرض  أن  سبق 
بالرباط  املحلية  السلطات  قبل  مــن 
القضاء  لكن   ،2011 نونبر   29 بتاريخ 
اإلداري أنصفه وأصدر حكما في نفس 
بإلغاء   ،2011/501 الرقم  تحت  القضية 
للمحكمة  تأكد  بعدما  وذلك  الهدم،  قرار 
أن قرار الهدم بني على سبب غير قائم 

وفق الخبرة القضائية املنجزة.
ويؤكد صاحب املقهى، أن اإلصالحات 
املوجودة في املقهى تعود لسنة 2007، 
وذلك بناء على رخصة حصل عليها من 
 11 بتاريخ   ،1161 عدد  البلدي  املجلس 
نونبر 2007، سمحت له بالقيام ببعض 
منذ  إصالح  بأي  يقم  ولم  اإلصالحات، 
في  املشيد  البناء  لكون  الفترة،  تلك 
الفضاء يوجد منذ التسعينيات، حسب 
العديد من الشهود، إذ تقدر قيمة األصل 

التجاري أزيد من 4 ماليير سنتيم.

هدم خارج القانون

لجأ  ــد  ــق ف ــي،  ــك ــت ــش امل وحـــســـب 
القيام  إلى  )الباشا(  السلطة  ممثل 
للقانون  سافر  خرق  في  يده  بشرع 
القضائية  للمساطر  احترام  ودون 

ــرام حــقــوق   ــ ــت ــ والــقــانــونــيــة، واح
الساعة  على  عمد  بحيث  املواطنني، 
اإلثنني  يــوم  من  صباحا  الخامسة 
ــى اصــطــحــاب جــرافــة  املـــاضـــي، إلـ
بعملية  للقيام  اآلالت  من  ومجموعة 
املقابل  املقهى  سور  وتخريب  الهدم 
ملبنى بنك املغرب، دون سلك املساطر 
الرخصة  على  والحصول  القانونية 
التي يفرضها القانون، حيث أن قرار 
يتعلق  ال  الباشا  به  قام  الذي  الهدم 
وتخريبه  هــدمــه  تــم  الـــذي  بالسور 
خارج أوقات العمل أمام شهود عيان.
به  قامت  مــا  أن  املــصــدر  واعتبر 
السلطات، خلق استياء لدى أصدقاء 
الذين  أمريكا،  في  املشروع  صاحب 
لتعامل  اســتــنــكــارهــم  عــن  عــبــروا 
السلطات ورجال وزارة الداخلية مع 
مما  عليهم،  والتضييق  املستثمرين 
يجعل العديد منهم يرفض االستثمار 
الذي  اإلدارة  سلوك  بسبب  باملغرب، 
وخطابات  التعليمات  مــع  يتنافى 
يحث  التي  ــســادس،  ال محمد  امللك 
فيها على تسهيل مساطر االستثمار 
العالم  مــغــاربــة  أمـــام  واإلجـــــراءات 

لالستثمار في اململكة.

قرارات متناقضة
 

»باشا  أن  املصادر،  بعض  كشفت 
منطقة حسان حضر للمقهى ومارس 
ضد  السلطة  استعمال  في  الشطط 
املستخدمني وزبناء املقهى، ودعا إلى 

قرار  أي  يقدم  أن  دون  املقهى  إغالق 
مكتوب يوضح املخالفة وأسباب هذا 
عندما  املقهى  صاحب  وأن  الــقــرار، 
أجابه:  السبب،  أو  القرار  عن  سأله 
ويجب  نريد  ما  نقرر  السلطة  نحن 

إخالء املقهى من الزبناء«.
صاحب  أن  املـــصـــادر،  ــت  ــاف وأض
ــع مــنــذ بــدايــة  ــســاب ــن ال ــف مــقــهــى ال
الــشــروط  بتطبيق  قـــام  الــجــائــحــة، 
الطاوالت  بني  والتباعد  االحترازية 
ــاء، ولـــم تــســجــل أي  ــض ــف ــل ال ــ داخ
إصابات بني املستخدمني، معتبرة أن 
القرارات التي اتخذها ممثل السلطة 
والشطط  قانونية  خروقات  تتضمن 
إلى  لجأ  ألنه  السلطة،  استعمال  في 
املساطر  عن  بعيدا  قـــرارات  ــدار  إص
محاولة  في  والقضائية،  القانونية 
سافر  ضرب  في  الواقع  األمر  لفرض 
على  تنص  التي  امللكية  للتعليمات 
دعم االستثمار واملقاوالت خالل فترة 

الجائحة واحترام القانون.
ــادر عـــن سبب  ــصـ وتــســاءلــت املـ
حيث  السابع،  الفن  مقهى  استهداف 
قــرارات  بإصدار  السلطة  ممثل  قــام 
قرار  منها  مفهومة،  وغير  متناقضة 
رفع  بعد  ــة  ــ اإلداري للمحكمة  قــدمــه 
يتضمن  قضائية،  دعــوى  املتضرر 
ليس  يــومــا   30 ــدة  مل إغـــالق  عقوبة 
يتوصل  ولــم  عــدد،  أو  طابع  أي  فيه 
يتعلق  ــرار  ق ثم  املقهى،  صاحب  به 
شفوي  وقـــرار  التعمير،  بمخالفة 
باإلغالق ملدة 6 أيام، معتبرة أن هذه 
ألي  تستند  وال  غامضة  الــقــرارات 

منطق قانوني.

فعاليات ترفض
 إزالة الفضاء

التي  العريقة  املقاهي  من  العديد 
ــربــاط،  ال العاصمة  ــات  ــري ذك تحمل 
»باليما«  مقهى  مثل  إعــدامــهــا،  تــم 
الشهيرة التي شكلت فضاء ومتنفسا 
ــر  ــ ــني واألس ــف ــق ــث لــلــســيــاســيــني وامل
إلى  البرملان،  مقر  أمــام  واملتواجدة 
التي  نــوي«،  إي  »جــور  مقهى  جانب 
وسط  شهيرة  مقهى  كانت  بــدورهــا 
التي  الوداية،  قصبة  ومقهى  املدينة، 
ليأتي  التقليدي،  بالطابع  كانت تتميز 
الدور على مقهى الفن السابع العريقة.
انتقدت الناشطة السياسية والفاعلة 
اإلجهاز  حاتمي،  غيثة  الجمعوية، 
»تم  السابع، وكتبت:  الفن  على مقهى 
إعــادة  بحجة  الــودايــة  مقهى  تشويه 
بمقهى  املساس  يتم  واليوم  ترميمها! 
أبهى  من  تعتبر  التي  السابع  الفن 
تضييع  ملــاذا  املدينة،  وســط  املقاهي 
السلبي  التغيير  في  الطائلة  األمــوال 

ألماكن تعتبر ذاكرة مدينة الرباط؟«.
الجماعي  املستشار  تساءل  بدوره، 
بالرباط، عمر الحياني، عن سبب هذا 
اإلصرار في تشويه معالم مركز مدينة 
الرباط، وعمن يعطي األوامر، ومع من 
يتحاسبون، وعن سبب صمت األغلبية 
)السابقني  املنتخبني  من  الساحقة 
هذه  من  املستفيد  وعن  والحاليني(، 

التشويهات؟.
وفنية،  ثقافية  ــرى  أخـ فــعــالــيــات 
اإلجهاز  السلطات  لقرار  استغربوا 
يعد  الــذي  السابع،  الفن  مقهى  على 
رمزا ثقافيا ومسرحا شهد العديد من 
واألدبية  الفكرية  واملنتديات  اللقاءات 
إلى  السلطات  داعية  والسينمائية، 
والحفاظ  املوضوع  في  النظر  إعــادة 

على معالم العاصمة الثقافية.
الفن السابع  وسبق أن خلق فضاء 
ضجة كبيرة في مجلس مدينة الرباط 
العمدة  أعــلــن  بــعــدمــا   ،2011 ســنــة 
مشروع  عن  ولعلو،  هلل  فتح  السابق 
مقر  لبناء  درهــم،  مليون   55 بحوالي 
جديد للجماعة مكان املقهى، في خطوة 
واتهامات  شديد  باستنكار  قوبلت 
بهدر املال العام وتشريد العاملني في 

املقهى، مما دفعه إللغاء القرار.

»إعــدام« كوالــيس 
مقهى الفن السابع بالرباط

فوجئ الزوار والسياح الوافدون على العاصمة الرباط، مؤخرا، بإغالق 
فضاء مقهى الفن السابع، التي تقع بين شارعي محمد الخامس وعالل 
الوطني،  الصعيد  على  مشهورا  وفنيا  ثقافيا  ملتقى  وتعد  هللا،  عبد  بن 
ثقافية  وملتقيات  سينمائية،  مهرجانات  الفضاء  هذا  احتضن  ما  وكثيرا 

وأدبية، زارها العديد من المشاهير والفنانين من مختلف دول العالم.
في أواخر تسعينيات القرن الماضي، قرر فؤاد الكماني، العودة للمغرب 
المغاربة  الشباب  دعــا  الــذي  الثاني،  الحسن  الراحل  الملك  لنداء  تلبية 
للمملكة  الــعــودة  إلــى  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  في  المقيمين 
واالستثمار فيها والمساهمة في تنمية االقتصاد الوطني، حيث قرر فؤاد، 
المهاجر المغربي، الرجوع للمغرب واالستثمار في مقهى الفن السابع سنة 

1997 تلبية للدعوة الملكية، وفتح مقاولة لتشغيل أبناء الوطن.
عقد  بموجب  السابع  الفن  مقهى  السابق  المغربي  المهاجر  ويستغل 
يربطه مع مؤسسة األعمال التجارية للمركز السينمائي المغربي، بموجب 
على  إشرافه  منذ  بحيث  للشهر،  درهم  ألف   35 في  محددة  كرائية  سومة 
المثقفين  يجمع  وأدبــي  ثقافي  فضاء  إلــى  تحول  المقهى،  تسيير 
وترميمه  بإصالحه  قام  بعدما  الرباط،  العاصمة  وسط  واألدباء  والممثلين 
حتى تحول إلى شبه حديقة تستقطب السياح وزوار العاصمة الرباط، كما 
الثقافية  والملتقيات  والمهرجانات  األمسيات  من  العديد  الفضاء  احتضن 

التي تنظمها وزارة الثقافة والجماعة الحضرية للرباط.

ربورتاج. خالد الغازي



شهادات من
الرواد
في مناظرة وطنية حول »انحراف األحداث« 
نظمت بتاريخ 12 دجنبر 1987، شارك الرائد 
اخترنا  بمداخلة  التهامي،  املكي  األستاذ 
))إن االنحراف ال يتطلب  منها هذه الفقرة: 
في  يتطلب  إنه  بل  والزجر،  العقوبة  دائما 
املنحرف  بيد  واألخذ  العالج  األحيان  بعض 
وهذا  القويم،  الطريق  سلك  على  إلعانته 
صعبة  مهمة  األحيان  غالب  في  هو  العالج 
أكلها في  تتطلب مجهودات كبيرة ال تعطي 
املثابرة  إذن،  يتطلب  وهذا  األحيان،  بعض 

وعدم اليأس حينما نريد إعانة املنحرف..
الوقاية،  هو  يقال  كما  العالج  أحسن  إن 
األطراف،  متشابك  االنحراف مشكل  فمشكل 
فليس  األنــواع،  ومختلف  املسببات  متعدد 
انحرافات،  عدة  بل  واحــد،  انحراف  هناك 
وهناك  الطرقات،  في  التسكع  مثال  هناك 

الجنحة والجناية..(( انتهى. 

ــورة قـــادمـــة ســتــهــب بـــعـــد 3 ســـنـــوات  ث
املـــواقـــع االجــتــمــاعــيــة، حــيــث ستتبنى  عــلــى 
»ميتا«  هــو  جــديــدا  اسما  »فايسبوك«  شركة 
وســيــقــلــب عـــاداتـــنـــا وعـــاقـــاتـــنـــا ولـــقـــاءاتـــنـــا 
االتــصــال  سيكون  »ميتا«  عــقــب..  على  رأســا 
ــام  ــزود بــشــاشــة أمـ ــ ــه بـــواســـطـــة »كــــاســــك« مـ بـ
ويتيح  األذنــــن،  عــلــى  وبسماعتن  العينن 
ــة«  ــوريــ ــل بـــطـــريـــقـــة تـــشـــبـــه »احلــــضــ ــواصــ ــتــ الــ
لهذه  جتهزت  مجالسنا  فهل  للمخاطبن، 
الــثــورة اإلعــامــيــة؟ وهــل ستستمر يف عقد 

اجتماعات ستقتلها »ميتا«؟ 
 

متــركــزت   ،1955 ســنــة  تأسيسها  منذ 
مصالح األمانة العامة للحكومة، وصالحياتها 
إضافة  وزارة،  أي  بــه  تختص  ال  مــا  كــل  هــي 
املقتضيات  مع  وضبطه  التشريع  مجال  إلــى 
الدستورية ومهام تنظيمية يف شؤون احلكومة 
وأقــســام أخــرى خلدمة املــواطــنــن، ويــكــاد ال 
خدماتها،  إلــى  حاجة  يف  هــم  مــن  بها  يسمع 
لذلك  اإلداري،  احلي  وسط  لـ»توغلها«  نظرا 
مت مؤخرا نقلها إلى حي أكدال بشارع عقبة يف 
بناية واجهتها تبرز اختصاصات تلك األقسام.

ابــتــداء مــــن بــــدايــــة الـــســـنـــة الـــقـــادمـــة 
منه  مــا حــرمــت  الــربــاط  2022، ستستدرك 
وبتنظيم   ،2020 ســنــة  مــنــذ  الـــوبـــاء  بــســبــب 
واحتفاالت  ونـــدوات  ومهرجانات  تظاهرات 
واســـتـــقـــبـــاالت مبــنــاســبــة تــتــويــجــهــا عــاصــمــة 
ــا ســتــحــتــضــن  ــمــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــة اإلفـ ــافـ ــقـ ــثـ ــلـ لـ
الـــدولـــي  ــعــــرض  املــ مــــــرة،  وألول  بـــاملـــنـــاســـبـــة 
كتاب  فيه  وسيشارك  الصيت،  ذائــع  للكتاب 
من العيار الثقيل، فبماذا ستساهم جماعة 

الثقافية؟  العاصمة 

ستعتذر  هــل  أعـــاله،  بــاملــوضــوع  عالقة 
ــور يف  ــضــ ــة واحلــ ــاركـ ــشـ اجلـــمـــاعـــة عـــن املـ
دعوى  بسبب  العاملية،  الثقافية  التظاهرات 
املنتخبن  بعض  مــن  احملكمة  ــى  إل مرفوعة 
تطعن يف رئيس اللجنة الثقافية بأنه ال ينتمي 
إلى املعارضة.. وال رأي لنا يف مسألة معروضة 
أمام القضاء، ولكن كان من املمكن جتاوز هذا 
إلجناح  اجلماعي  والتعاون  وااللتفاف  الطعن 
حتدي كبير على عاتق الرباط بدال من تبادل 

الدعاوى وتشتيت مجهودات املنتخبن.

العدد: 1581 من 12 إلى 18 نونبر 122021

الرباط  ياحسرة

 ،2022 املالية  للسنة  الرباط  إن ميزانية 
لن تكون رسمية إال بعد التأشير عليها من 
السنة  بداية  في  الوصية  السلطات  طرف 
أرقــام،  من  حاليا  يــتــداول  ومــا  الجديدة، 
النفقات، هو مجرد  أو  املداخيل  في  سواء 
التي  امليزانية  هــذه  ملــشــروع  اقــتــراحــات 

ناقشها وصادق عليها مجلس الجماعة.
مداخيلها  فيها  تتحكم  ميزانية  فكل 
املداخيل  بــن  ــا  وم نفقاتها،  وتــرشــدهــا 
املنتخبن  بعض  عقول  تاهت  والنفقات 
عهد  من  ــام  وأرق عناوين  في  و»تسمرت« 
في  خصوصا  الــحــجــريــة«،  »املــيــزانــيــات 
في  العدليون  حاول  وقد  املصاريف،  شق 
وحذف  بتقليص  التميز  السابق،  االنتداب 
ميزانيات  خصصوا  حيث  النفقات،  بعض 
أداء  وحملوها  منح،  من  بدال  للمقاطعات 
مستحقات فواتير الكهرباء والتلفون واملاء 
وصيانة السيارات... إلخ، كما خفضوا من 
ليكونوا  التعويضات،  لبعض  املالي  الدعم 
تنظيم  على  بصمتهم  أضــافــوا  قــد  بذلك 

النفقات. 
ومع وصول األحرار ألول مرة إلى تدبير 
بأغلبية  مقاطعات  و3  الجماعة  شــؤون 

مالية  ســيــاســة  منهم  ننتظر  مــريــحــة، 
التي  العامة  والظروف  تتماشى  جماعية 
تعيشها العاصمة، منها غضب الرباطين 
ــم فــي الــكــمــالــيــات،  ــه ــوال مــن تــبــذيــر أم
وفي  وغــيــرهــا،  هلل«  »جابها  كــســيــارات 
ــرارة  م تــجــرع  املنتخبن  على  ــان  ك ــت  وق
كأغلب  والتاكسيات  »الطوبيسات«  ركوب 
بمعاناتهم  يــحــســوا  حــتــى  الــربــاطــيــن، 
إلى  ويستمعوا  الحلول،  لها  ويقترحوا 
إلى  انتماءهم  بذلك  ويؤكدوا  شكاياتهم 

الشريحة االجتماعية املعذبة. 
الشريحة  هــذه  عــن  ينفصلوا  أن  فأما 
الرؤساء  معظم  وتباهي  عليها  بالتعالي 
ونوابهم بمختلف االمتيازات، فذلك ما كان 
الساكنة،  ملشاعر  واستفزازيا  مؤملا  سائدا 
فالرباطيون يتمنون إذا انتهت مدة انتداب 
معه  تغادر  أن  العاصمة،  رئاسة  في  حزب 
تسييره  وطــريــقــة  ــه  ــادات وع طقوسه  كــل 
الفرق  فما  وإال  الرباط..  ميزانية  وتدبير 
بن هذا الحزب أو ذاك؟ وهذا هو املنتظر 
من حزب األحرار، أن يبرهن على اختالفه 
أجل  من  الفارق  ويحقق  سبقه  الــذي  مع 

راحة املواطنن.

أسـرارنفقات تسيير العاصمة بين العدليين واألحرار
العاصمة

إرادة إنقاذ الرباط من االرتجال والفوضى 

يف العرف الدميقراطي واملقتضيات الدستورية، 
ينوب املنتخبون وميثلون ويدافعون عن املواطنن، وقد 
خــصــهــم الـــقـــانـــون املــنــظــم لــلــجــمــاعــات، بــاخــتــصــاصــات 
واسعة، ومكنهم من موارد مالية مهمة وسلطات كثيرة، 
لــلــقــيــام مبــهــامــهــم، وكـــلـــف مــجــلــس اجلــمــاعــة بــأهــمــهــا، 
لــيــتــداول فــيــهــا ويــقــرر بــشــأنــهــا، كــمــا مــنــحــه صــاحــيــات 
املعنية  إلى اجلهات  وملتمسات  توصيات  رفع  النظر يف 
يف أمـــــور ال تـــدخـــل يف اخــتــصــاصــاتــه وتــكــلــيــف رئــاســة 
)بعد  اجلــهــات  تلك  مــع  بــاالتــصــال  أو  باملتابعة  املجلس 
لتلك  املــبــررة  والــوثــائــق  بالشرح  إلقناعها  االســتــئــذان(، 

وامللتمسات. التوصيات 
ولــــو كــــان املــجــلــس اجلـــمـــاعـــي حــريــصــا عــلــى حتــمــل 
احملــددة  اختصاصاته  يف  يختزلها  وال  كاملة  واجــبــاتــه 
ــانــــون تــنــظــيــمــي لـــلـــجـــمـــاعـــات، مــــن املــــــادة 94 إلـــى  يف قــ
الساكنة،  مشاكل  بكل  االهــتــمــام  يف  لتوسع   ،108 ــادة  املـ
إدراج  مسطرة  بتفعيل  وذلــك  احتجاجاتهم،  خصوصا 
االقتضاء  وعند  العادية،  دوراتـــه  يف  االحتجاجات  هــذه 

االستثنائية، بحضور املؤسسات املعنية.
وبــاملــنــاســبــة، مــا هــو الــــدور الـــذي ميــكــن للمجلس أن 

يقوم به عند كل احتجاج؟
املــكــان، مــن أجل  يف نــظــرنــا: حــضــور ممثل عنه لعن 
تنبيههم  بعد  احملتجن  مع  والتحاور  املعلومات  تقصي 
إلى القانونية التجمهر، وطمأنتهم على واجبه يف تبليغ 

رسالتهم إلى من يعنيهم األمر عبر الطرق اإلدارية.  
على  دخــلــوا  فهل  املــواطــنــن،  ميثلون  املنتخبن  وألن 
األخــيــرة،  االحــتــجــاجــات  أســبــاب ومسببات  لفهم  اخلــط 
مــا دامــــوا يــحــضــرون كــل االجــتــمــاعــات مــع الــســلــطــات أو 
بل  ملجلسهم،  أو  ألنفسهم  ليس  وحــضــورهــم  املــديــريــات، 
توعية  عليهم  مــفــروض  وبــالــتــالــي،  الــربــاطــيــن،  لتمثيل 
عليهم،  تخفى  التي  املعلومات  من  به  باملسموح  الناس 
املجلس  أعضاء  املعلومات عند  تلك  تبقى  أن  يعقل  فا 
وال تصل إلى وجهتها عند الرباطين ليعرفوا احلقائق 
مكاتب  منتخبينا وحتــت تصرفهم  مــع  ودائــمــا  هــي،  كما 
صــحــيــة بــلــديــة جــمــاعــيــة ومــقــاطــعــاتــيــة وجــهــويــة، مبـــاذا 
ساهموا لتطويق وباء »كوفيد 19«؟ هل ساعدوا يف إجناح 
ولكنهم  فيه  الــراغــبــن  يف  فــكــروا  وهــل  التلقيح،  عملية 
ــرون غــيــر فــاهــمــن جلــــدواه،  ــ مــقــعــدون يف مــنــازلــهــم، وآخـ
وبعضهم يجهلون خطورة عدم التحصن به، وهذه مهمة 
وأقاربهم  ألجسادهم  حماية  املعنين  لتوعية  املنتخبن 

ووطنهم من وباء غزى العالم أجمع ؟ 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

تحل ذكرى أربعينية املرحوم 
عبد الرحيم قريون، الذي 

غادرنا إلى دار البقاء، وهو 
اإلنسان الفاضل والويف 

والنزيه واملدافع عن الرباط 
عندما كان رئيس ديوان 

الوالي عمر بنشمسي.
نتذكرهما ونترحم ىلع روحيهما 

الطاهرتين ولن تنسى األجيال 
الرباطية ما حققاه للعاصمة.

احتجاجات 
الشارع محاكمة 

للمنتخبين

القرن  من  الثمانينات  أواخــر  في 
املاضي، كانت الرباط في ركب املدن 
املشاكل  أمواج  تمخر  التي  العاملية 
والتخلف، من أجل الرسو في ميناء 
أن بعض  الصاعدة، حتى  الحواضر 
التآخي  طلبت  منها،  وبمبادرة  املدن 
مع العاصمة، فكان ذلك مع إشبيلية 
العاصمتن  ومع   ،1985 أكتوبر  في 
ومع   ،1988 سنة  ومــدريــد  لشبونة 
ووصــل   ،1991 عــام  فــي  إسطنبول 
التي  الرباط  األخت  بدون  »الركب« 
من  وانسحبت  ترجلت  أنها  يبدو 
املحافظة  ــل  األق على  أو  املنافسة، 
مميزا،  كـــان  الـــذي  مــوقــعــهــا  عــلــى 
ــك«  ــراري ــب و»ال الـــدواويـــر  فتنامت 
ــازل اآليــلــة  ــنـ و»الــجــوطــيــات« واملـ
للسقوط والبناء العشوائي واحتالل 
الساحات الفارغة والشوارع وإهمال 
الطرقات واإلنارة، وساءت الخدمات 
الحضري  النقل  وتراجع  الجماعية 
املناطق  واخــتــفــت  فــظــيــع،  بشكل 
والجوالن  السير  ــأزم  وت الخضراء 
السيارات،  مواقف  أزمــة  وانفجرت 
وانـــتـــشـــرت »كــــراريــــس« الــبــاعــة 
في  وصــار  مكان،  كل  في  املتجولن 

حكم الفريضة: »كل شيء بثمنه«.
وفي ظل هذا االرتجال والفوضى، 
لتصفية  العالنية  و»الــســمــســرة« 
العاصمة »يا حسرة«، والدوس على 

اإلنقاذ  جــاء  وأمــجــادهــا،  تاريخها 
على  الحيوية  املشاريع  من  بجملة 
كل  شملت  إصــالحــيــة  ــورة  ثـ شــكــل 
اليوم،  إلى  قائمة  تزال  وال  املرافق، 
التنفيذ  سرعة  هو  فيها،  واملفاجئ 
مخلفات  ومحو  اإلنجازات،  وجديد 

حفرة  يحفرون  كــادوا  الذين  كــوارث 
لـ»إقبار« الرباط، بشكل نهائي. 

فتغيرت عاصمة اململكة في ظرف 
لكل  مفخرة  إلــى  وتحولت  شهور، 
فائقة  بسرعة  وانتقلت  الرباطين 
من مسار طريق غير معبدة بمطبات 

ــر ومــتــجــهــة نــحــو املــجــهــول  وحــف
من  والتقهقر  التخلف  أصبح  حتى 
في  البوصلة  فصححت  سماتها، 
املتآخية  بــاملــدن  االلــتــحــاق  اتــجــاه 
وإشبيلية  ومدريد  إسطنبول  معها: 
ولشبونة، وقد كانت معها في نفس 
تعرضت  الــربــاط  أن  إال  االنــطــالق، 
إلى كبوة، وها هي قد نهضت منها 

بفضل هذه املشاريع الكبرى.
أمام  اليوم  العاصمة  ومجالس 
تضيف  أن  فإما  العواصم،  جوهرة 
في  وخــدمــات  تزينها  بــاقــات  لها 
وعاصمة  ــوار  األنـ مدينة  مستوى 
عدم  عــن  تعلن  أن  وإمـــا  الثقافة، 
قــدرتــهــا عــلــى الــحــفــاظ وصــيــانــة 
الرباطين،  لكل  الهدية  الجوهرة 
ــن األفــضــل  ــة، م ــحــال ــذه ال ــي هـ وفـ
الرباطين  ألن  لسكانها،  إعادتها 
يتفرجون  األيدي  مكتوفي  يبقوا  لن 
ــب دمـــرت الـــربـــاط في  ــي عــلــى أالع
لـله،  والحمد  ولكنها،  التسعينات، 
باستثناء  تتمتع  حاليا  أصبحت 
مما  الجماعات،  تنظيم  قانون  في 
والـــشـــراء«،  »الــبــيــع  مــن  يحميها 
األحد  لباب  هي  املرفقة  والصورة 
الحفاظ  يتم  أن  نتمنى  التاريخي، 
دمر  كما  تدميره  ال  وصونه  عليه 
باب العرفان، لتبقى الرباط شامخة 
بمعاملها الضاربة في عمق التاريخ.



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

العدد: 1581 من 12 إلى 18 نونبر 2021

أسبوعيات كريم إدبهي

املدرب ال يسجل األهداف...
التونسي الشابي، مدرب الرجاء المقال

ولكنه يعطي احللول الناجعة لذلك...

كان بإمكاننا الفوز بخمسة أهداف ضد الفتح
نفس المدرب

كون غير دخلتي سجلتيهم!

تفاصيل االشتباك بني العبي الوداد واجليش.
تــفــاصــيــل أول لــقــاء رســمــي بــني رئــيــس الــرجــاء 

اجلديد واملدرب الشابي.
األخبار
صحفي  خبر  غير  عطيونا  اخلياطة،  من  باراكا 

معقول...

عودة برقوق تطمئن الناخب الوطني
جرائد

أراك دابا لـ»الطواجن«..

كنا »طامعني« يف الفوز على الرجاء
بنهاشم، مدرب الفتح الرباطي  المقال

كون حتشم شوية، باراكا من الكالم اخلاوي..

الناخب الوطني خاليلوزيتش يف اتصال مستمر 
مع »علي شو«

مواقع
يقابل بعدا غير الالعبني اللي عندو، أما هذاك 

ياّله عندو 17 سنة...

كركاش يعود إلى تشكيلة الوداد ملواجهة والده
مواقع

هذا هو السخط..

حارس الفتح بنعبيد يتمرد على املدرب بنهاشم، 
والزرهوني يعتذر للفريق

صحف
»يا حسرة« على الفتح...

اللعب يف الشوارع واألزقة سر مراوغاتي
محمد صالح، نجم لفربول
افتقدناها  حقيقية،  مدرسة  واألزقة  الشوارع 

اليوم بسبب أباطرة العقار...

إقصائيات كأس العالم 2022

األسـود تواجه السـودان وغينيا

هذا الخبر

فيه  يبحث  ــذي  ال الــوقــت  فــي   ...
ــدام »كــابــرانــات« الــجــزائــر في  خـ
يستوفي  مــلــعــب  عــن  الــريــاضــة، 
الدنيا  ــامــوا  أق »الــفــيــفــا«،  شـــروط 
ملعب  إعداد  أجل  من  يقعدوها  ولم 
قال  الذي  الرديء،  تشاكر  مصطفى 
يصلح  أنه  بلماضي،  مدربهم  عنه 
كل  ــشــواء«..  »ال حفالت  الحتضان 
عادية  مباراة  أجل  من  القيامة  هذه 
منتخب  ضد  منتخبهم  سيخوضها 

بوركينافاسو.
املغرب،  بأن  نرى  الوقت،  في هذا 
سيحتضن  نيته،  وحسن  وبعفويته 
بطولة إفريقية من 12 إلى 16 نونبر، 
البلدان  من  العديد  صوبت  أن  بعد 
اململكة  نــحــو  وجهتها  الشقيقة 
برسم  مبارياتها  خــوض  أجــل  من 

إقصائيات كأس العالم 2022.
ــالعــب  ــحــتــضــن م ــذا ســت ــ ــك ــ وه
مراكش،  طنجة،  الرباط،  البيضاء، 
بوركينافاسو  مباريات  وأكــاديــر، 
ضد النيجر، والسودان ضد املغرب، 
ومالي  نيجيريا،  ضــد  وليبيريا 
ضد  بيساو  وغينيا  أوغــنــدا،  ضد 
جمهورية  ضد  وليبيريا  السودان، 

إفريقيا الوسطى.
الذي  املغرب،  في  ستلعب  دول   8
ــة إفــريــقــيــا، و»فــكــاك  ــواب أصــبــح ب
الشرقية  الجارة  بينما  لوحايل«، 
تعاني من كل شيء، و»الكابرانات« 
آخــر،  عالم  فــي  يعيشون  العجزة 
ونهب  ــالد  ــب ال ــروات  ــ ث مستغلني 

العباد.
ومازال العاطي يعطي...

مباراتان لخلق المزيد من االنـسجام
واستـمرار غـياب الثـالثي المغـضوب عـليه

الــيــوم  الــوطــنــي  املنتخب  يــواجــه 
عبد  مــوالي  األمير  بمركب  الجمعة، 
ــاط، نــظــيــره الــســودانــي،  ــرب ــال هلل ب
الغيني  املنتخب  مــع  الــلــعــب  قــبــل 
بمركب  نونبر   16 الــثــالثــاء  يــوم 

البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد 
الخامسة  الجولتني  برسم  وذلك 
ــن الــتــصــفــيــات  ــة مـ ــادسـ والـــسـ
اإلفريقية املؤهلة لنهائيات كأس 

العالم قطر 2022.
سيعتمد  ــي  ــت ال املــجــمــوعــة 
خاليلوزيتش  البوسني  عليها 
تكن  لم  املواجهتني،  هاتني  خالل 
على  املناداة  تمت  مفاجئة، حيث 

شــاركــوا  ــذيــن  ال الــالعــبــني  نفس 
ليضيف  السابقة،  املــبــاريــات  فــي 
الياميق،  جواد  الوليد،  بلد  مدافع 

نيميجن  العــب  الكرواني  وسفيان 
الهولندي، كما الحظنا عودة حارس 
التكناوتي،  رضا  الرياضي،  الوداد 
الذي  املحمدي  الحارس  لتعويض 

أصيب مع فريقه التركي...

االنتصارات  وبعد  خاليلوزيتش، 
األخــيــرة واحــتــاللــه صــدارة 
يكلف  لــم  املجموعة، 
ــاء  ــ ــن ــ ــه ع ــ ــس ــ ــف ــ ن
ــاداة عــلــى  ــ ــ ــن ــ ــ امل
ــعــض الــالعــبــني  ب
حيث  ــن،  ــزي ــي ــم ــت امل
إبــعــادهــم،  ــي  ف يستمر 
زيـــاش،  حكيم  كــالــثــالثــي: 
وأمــني  املــــزراوي،  نصير 

حاريث.
املستوى  من  فبالرغم 
الجيد الذي يقدمه زياش 
في  شيلسي  فريقه  مع 
اإلنجليزية،  البطولة 
عصبة  ــأس  ــ ك ــي  ــ وف
األبـــطـــال لــأنــديــة، 
وراء  كــــان  ــث  ــي ح
ــد  ــوحــي الـــهـــدف ال
نادي  ضد  لفريقه 
السويدي،  ماملو 
من  يعاني  فإنه 

أجاكس  لنجم  بالنسبة  الشأن  كذلك  تهميشه، 
موسم  على  يوقع  الذي  املزراوي،  أمستردام، 

أكثر من رائع.
املدرب البوسني لم يكتف بإبعاد زياش، بل 
الصحفية  ندوته  مناسبة خالل  الفرصة  وجد 
ألحد  ــد  أك حيث  عــلــيــه«،  الشمع  لـ»تقطير 
الصحفيني بأن املنتخب املغربي ال يتوفر على 
محمد صالح نجم املنتخب املصري، أو محرز 
ساديو  حتى  أو  الجزائري،  املنتخب  عميد 
السنغالي،  واملنتخب  لفربول  مهاجم  ماني 
على  يعتمد  املغربي  املنتخب  بــأن  وأضــاف 
الروح الجماعية وال يتوفر على نجوم في هذا 
املستوى، وهذه رسالة وجهها مباشرة لحكيم 

زياش.
اختياراته،  عن  مسؤول  فهو  العموم،  على 
أصبح  فقد  أخــرى،  أشياء  عن  الحديث  أمــا 
نتركه  أن  علينا  لذلك  ألوانــه،  سابقا  حاليا 
من  املزيد  لخلق  الوطني  املنتخب  على  يركز 
الفاصلة  املباراة  قبل  الالعبني  بني  االنسجام 
النهائيات والتي سنخوضها في  إلى  املؤهلة 

شهر مارس من السنة القادمة.
حظ سعيد لأسود.

بالمغرب  يقية  بطولة إفر
أمام أعين »كابرانات« الغاز!

فوضى وتجاوزات ونتائج كارثية
قف

الــرباطي؟ إلــى أيــن يســير الفــتح 
ومحبو  أنــصــار  سيتأسف  ربما   ...
الفتح الرباطي على الفترة الذهبية التي 
مر منها فريقهم خالل السنوات األخيرة، 
والتي توجت بالفوز ألول مرة في تاريخ 
 ،2016 سنة  الوطنية  بالبطولة  النادي، 

وقبل ذلك بكأس االتحاد اإلفريقي. 
وربما سيتأسفون أكثر بعد »إبعاد« 
حمزة  السابق  الرئيس  استقالة  أو 
يعيد  أن  اســتــطــاع  الـــذي  الــحــجــوي، 
بفضل  الواجهة،  إلى  الرباطي  الفريق 
في  املناسب  للرجل  ووضعه  كفاءته 
املكان املناسب )املدير الرياضي محمد 

الزغاري نموذجا(.
الرئيسة الجديدة نوال خليفة، خرجت 
املثل  يقول  كما  مايلة«  الخيمة  »مــن 
مفاتيح  تسلمها  بعد  فمباشرة  املغربي، 
باألمس  كــان  الــذي  النموذجي  النادي 
جميع  ألغت  به،  يحتذى  مثاال  القريب 

اتفاقه  خاصة  السابق،  الرئيس  قرارات 
شبه الرسمي مع املدرب إدريس ملرابط، 
اتحاد  لفريق  يهدي  أن  من  تمكن  الذي 
طنجة أول لقب بطولة في تاريخه، حيث 
التوقيع  من  أدنــى  أو  قوسني  قاب  كان 
عليه  تفضل  أن  قبل  العاصمة  لفريق 
»الوسيم«  املـــدرب  الجديدة  الرئيسة 
أمني بنهاشم، الذي كاد أن يعود بشباب 
املوسم  في  الثاني  القسم  إلى  املحمدية 
باملدرب  الفريق  استعانة  لوال  املاضي، 
ــي آخـــر دورات  ــذه ف ــق أن الـــذي  فــاخــر 

البطولة من هذه الكارثة.
إلى  املدرب  لهذا  انتصار  آخر  ويرجع 
الدورة 14 من بطولة املوسم املاضي مع 
آنذاك  فاز  الذي  املحمدية،  شباب  فريق 
املاضي،  أبريل  في  أسفي  أوملبيك  على 
14 مباراة متتالية، كما أنه منذ  أي منذ 
لم يحصل على  الرباطي،  للفريق  قيادته 

أي انتصار لتسع دورات متتالية.
فباإلضافة إلى النتائج الكارثية التي 
يمر منها، يعيش الفتح الرباطي كذلك 
عليها،  نتعود  لم  وتــجــاوزات  فوضى 
رفض  الذي  الزرهوني،  الالعب  كتمرد 
اللعب بسبب مشاكل مالية، وقبل ذلك، 
لم يعد يرغب في مواصلة مسيرته مع 
الفريق بعد أن توصل ببعض العروض 
الشأن  كذلك  الــوطــن،  وخـــارج  داخــل 
سالتو،  أنيس  الليبي  لالعب  بالنسبة 
والــالعــب املــهــدي مــوهــوب، هــذا دون 
املتألق  الــحــارس  رفــض  عن  الحديث 
كرسي  على  الجلوس  بنعبيد،  املهدي 
ضد  الفريق  مــبــاراة  خــالل  االحتياط 
املــدرب  فضل  حيث  خريبكة،  أوملبيك 
االعتماد على الحارس أمسيف، بالرغم 
يقدمها هذا  التي  الطيبة  العروض  من 

الحارس الشاب منذ بداية املوسم.

ــى املـــســـؤولـــني »الــحــقــيــقــيــني«  عــل
سمعته  تهمهم  ــذيــن  وال الــفــتــح،  عــن 
وتاريخه، أن ينقذوا الفريق من كل هذا 
العبث قبل فوات األوان، حتى تعود له 

هيبته وسمعته املعهودة.
الفتح  فريق  حقق  فقد  للتذكير، 

فريق  على  له  انتصار  أول  الرباطي 
العاشرة  الدورة  خالل  طنجة  اتحاد 
ذلك  وجــاء  الوطنية،  البطولة  مــن 
بنهاشم،  ــني  أم ــدرب  املـ إقــالــة  بعد 
جواد  بمساعديه  مؤقتا  وتعويضه 

الزايري ونور الدين بنعمر.

الرئيسة نوال خليفة بجانب المدرب أمين بنهاشم خالل حفل تقديمه

البوسني 
يتش خاليلوز
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لخصوم  املــوجــهــة  الــكــلــمــات  هـــذه 
لحظات  ــوى  أقـ هــي  كــانــت  املــغــرب، 
املاضي،  السبت  يوم  امللكي  الخطاب 
واألربعني  السادسة  الذكرى  بمناسبة 
للمسيرة الخضراء، وقد كان الخطاب 
أكــثــر وضــوحــا وهـــو يقول  املــلــكــي 
باملقابل: ))نؤكد تمسك املغرب باملسار 
التزامنا  السياسي األممي، كما نجدد 
إطــاق  وبــوقــف  السلمي،  بالخيار 

والتعاون  التنسيق  ومواصلة  النار، 
نطاق  ــي  ف »املــيــنــورســو«  بعثة  مــع 
هذا  وفــي  املــحــددة..  اختصاصاتها 
األمني  ملعالي  التعبير  نجدد  اإلطــار، 
أنطونيو  السيد  املتحدة،  لألمم  العام 
عن  الشخصي،  وملبعوثه  غوتيريس، 
يقوم  التي  للجهود  الكامل  دعمنا 
العملية  إطــاق  إعــادة  أجــل  من  بها 
السياسية في أسرع وقت ممكن، وهنا 

نلح على ضرورة االلتزام باملرجعيات 
التي أكدتها قرارات مجلس األمن منذ 
في  تجسيدها  تم  والتي   ،2007 سنة 
برعاية  بجنيف  املنعقدة  الــلــقــاءات 

األمم املتحدة((.
إذن، ال مجال إلخراج الخطاب امللكي 
وقد  مــعــروف،  والسياق  سياقه،  من 
وهو  الــســادس  محمد  امللك  بــه  ــر  ذك
السيادي  بالقرار  نعتز  ))إننا  يقول: 

التي  األمريكية،  املتحدة  للواليات 
للمغرب  الكاملة  بالسيادة  اعترفت 
طبيعية  نتيجة  وهو  صحرائه،  على 
األمريكية  لــإدارات  املتواصل  للدعم 
أجل  مــن  البناء  ودورهـــا  السابقة، 
التوجه  وهــذا  القضية،  هذه  تسوية 
العملية  فيه،  رجعة  ال  بشكل  يعزز 

السياسية نحو حل نهائي مبني 
في  الذاتي  الحكم  مبادرة  على 

إخباريتحليل 

قطع الملك محمد السادس بشكل حازم، الطريق أمام كل التأويالت، قائال: ))إن المغرب ال يتفاوض على صحرائه، 
ومغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات.. وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل 

سلمي لهذا النزاع اإلقليمي المفتعل((.
إعداد : سعيد الريحاني

الملك محمد السادس خالل زيارته للعيون

مغربية الصحراء لم تعد محل نقاش 

أطــروحة  نهــاية 
والبوليساريو   الجزائر 
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أن  املــغــربــيــة((، كما  الــســيــادة  ــار  إط
لقنصليات  دولة   24 من  أكثر  افتتاح 
والداخلة،  العيون  مدينتي  في  لها 
به  يحظى  الذي  الواسع  الدعم  يؤكد 
في محيطنا  ال سيما  املغربي،  املوقف 
أحسن  وهـــو  واإلفــريــقــي،  الــعــربــي 
على  ودبلوماسي،  قانوني  جـــواب، 
بمغربية  االعتراف  بأن  يدعون  الذين 
ملموسا  أو  صريحا  ليس  الصحراء 
)املصدر: خطاب امللك محمد السادس 

في ذكرى املسيرة(.
حقيقة  الــصــحــراء  مغربية  ))إن 
التاريخ  بحكم  فيها،  نقاش  ال  ثابتة 
ألبنائها،  قوية  وبـــإرادة  والشرعية، 
واســـــع((.. هكذا  دولـــي  واعـــتـــراف 
مكرسا  السادس  محمد  امللك  تحدث 
حيث  الترابية،  الوحدة  خصوم  عقدة 
التي  الحازمة  اللغة  نفس  استعمل 
الذكرى  في  املاضية  السنة  استعملها 

املسيرة  لحدث  واألربــعــن  الخامسة 
املغرب  ))إن  قــال:  عندما  الخضراء، 
تؤثر  ولــن  مواقفه،  في  ثابتا  سيظل 
عليه االستفزازات العقيمة، واملناورات 
األطـــراف  بها  تــقــوم  الــتــي  اليائسة 
ــرى، والــتــي تعد مــجــرد هــروب  األخــ
أطروحاتها  سقوط  بعد  ــام،  األم إلــى 

املتجاوزة.
إن املغرب سيبقى، إن شاء هلل، كما 
كان دائما، متشبثا باملنطق والحكمة، 
وحزم،  قوة  بكل  سيتصدى،  ما  بقدر 
للتجاوزات التي تحاول املس بسالمة 
واســتــقــرار أقــالــيــمــه الــجــنــوبــيــة((، 
له  الخطاب  هذا  أن  يتذكر  والجميع 
الصرامة  أبرزها  األرض،  على  تبعات 
املسلحة  القوات  تفرضها  باتت  التي 
في  الجنوبية،  األقاليم  فــي  امللكية 
ميليشيات  تــحــاول  الــتــي  املــنــاطــق 

البوليساريو التحرك فيها..

امللكي  للخطاب  العملي  التفسير 
تكلف  نــظــر حــكــومــيــة،  ــة  مــن وجــه
بشرحه ناصر بوريطة، وزير الشؤون 
ــة والـــتـــعـــاون اإلفــريــقــي  ــخــارجــي ال
بالخارج،  املقيمة  املغربية  والجالية 
حــيــث قـــال خـــالل جــلــســة األســئــلــة 
الشفهية بمجلس املستشارين، والتي 
أن  املنصرم،  الثالثاء  يــوم  انعقدت 
يتفاوض  ال  أنــه  مــا  بقدر  ))املــغــرب 
بشكل  منخرط  فهو  صحرائه،  على 
حل  إليجاد  األممي  املسلسل  في  بناء 
السيادة  إطار  في  النزاع  لهذا  نهائي 
املغربية والوحدة الترابية للمملكة((، 
املعلنة  املغربية«  »الصرامة  أن  علما 
ــخــصــوم، تــزامــنــت  فــي مــواجــهــة ال
في  للقضية  كــبــيــرة  تـــطـــورات  مــع 
ــزز  ))ع األخــيــر  ــذا  ه ــن،  األمـ مجلس 
من  املغرب  موقف  األخير  ــراره  ق في 
املبادرة  أولوية  على  التشديد  خالل 

وإقبار جميع  الذاتي،  للحكم  املغربية 
املتجاوزة  ــروحــات  واألط املــقــاربــات 
إعــادة  األطــراف  بعض  تحاول  التي 
املنبثق  بالزخم  نــوه  كما  إحيائها، 
األولــى  املستديرتن،  املائدتن  عــن 
والثانية، في جنيف، وأكد صراحة أن 
صيغة املوائد املستديرة بمشاركة كل 
القضية،  هذه  في  الحقيقية  األطراف 
في  قدما  للسير  الوحيدة  اآللية  تبقى 
املعارضة  رغــم  السياسي،  املسلسل 
بعض  ــن  م تلقتها  ــتــي  ال الــشــرســة 
هسبريس،  )املـــصـــدر:  األطـــــراف(( 

الثالثاء 9 نونبر 2021(.
بوريطة على  ))أكد  اإلطار،  ذات  في 
األممي  املسلسل  ومرجعيات  محددات 
إيجاد حل سياسي عملي  إلى  الرامي 
ما  وهو  بشأنه،  ومتوافق  ومستدام 
وغير  واقعي  غير  حل  كل  أن  يعني 
غير  هو  عملي،  وغير  للتطبيق  قابل 
الــنــزاع،  لهذا  كحل  نهائيا  مــطــروح 
ميليشيات  على  آخــذ  املقابل،  وفــي 
وقف  التفاق  انتهاكها  البوليساريو 
 ،1991 سنة  منذ  القائم  النار  إطــالق 

وطــالــبــهــا بــالــكــف عــن األعــمــال 

بوريطة

المغرب ال يتفاوض على صحرائه
ولكـنه منخـرط فـي المسلـسل األمـمي

))إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة ال نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، 
وبإرادة قوية ألبنائها، واعتراف دولي واسع((.. هكذا تحدث الملك محمد السادس 

مكرسا عقدة خصوم الوحدة الترابية، حيث استعمل نفس اللغة الحازمة التي 
استعملها السنة الماضية في الذكرى الخامسة واألربعين لحدث المسيرة 

الخضراء، عندما قال: إن المغرب سيظل ثابتا في مواقفه، ولن تؤثر عليه 
االستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة التي تقوم بها األطراف األخرى، والتي 

تعد مجرد هروب إلى األمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة.

في ذات اإلطار، 
))أكد بوريطة على 

محددات ومرجعيات 
المسلسل األممي 

الرامي إلى إيجاد 
حل سياسي عملي 
ومستدام ومتوافق 

بشأنه، وهو ما يعني أن 
كل حل غير واقعي 
وغير قابل للتطبيق 

وغير عملي، هو 
غير مطروح نهائيا 

كحل لهذا النزاع، 
وفي المقابل، آخذ 

على ميليشيات 
البوليساريو انتهاكها 
التفاق وقف إطالق 
النار القائم منذ سنة 

1991، وطالبها بالكف 
عن األعمال المزعزعة 

لألمن واالستقرار في 
المنطقة((
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تحليل  إخباري

ــأمــن واالســـتـــقـــرار في  ــة ل ــزع ــزع امل
أن  إلــى  بوريطة  وخلص  املنطقة((، 
القضية  تعرفها  التي  ))الــتــطــورات 
وقت  أي  من  أكثر  تستدعي  الوطنية 
القوى  كافة  تجند  مواصلة  مضى، 
للدفاع  امللك،  وراء  وتعبئتها  الحية 
ــدة الــوطــنــيــة، والــتــصــدي  ــوح عــن ال
الوحدة  لخصوم  اليائسة  للمحاوالت 

الترابية((.
لقضية  األخـــيـــرة  الــتــطــورات  إن 
مغربية  تــعــد  ــم  ل حــيــث  ــصــحــراء،  ال
هي  نقاش،  محل  الجنوبية  األقاليم 
التي  ــجــزائــر  ال دولـــة  جعلت  الــتــي 
بآخر  تقوم  املغرب«،  »خصوم  يقودها 
على  التشويش  ملحاولة  مناوراتها، 
املنتظم الدولي باستصدار قرارات من 
بعض الدول عن طريق ابتزازها مقابل 

الحصول على الغاز الطبيعي.
اتهام  حدود  عند  الجزائر  تقف  ولم 
املغرب بإشعال الحرائق أو قتل ثالثة 
مواطنني جزائريني، أو قطع العالقات، 
نحو  الطبيعي  الــغــاز  تدفق  منع  أو 
املغرب)..(، بل إنها شرعت في محاولة 
شروط  وفــرض  أوروبــيــة،  دول  ابتزاز 
الغاز  على  الــحــصــول  مقابل  عليها 
موقف  ))ففي  الجزائري..  الطبيعي 
آخر ليس بالغريب على منطق الحماقة 
الكابرانات  نــظــام  بــه  يتعامل  الـــذي 
الجزائري تجاه املغرب، نقلت صحيفة 
»إل موندو« اإلسبانية، عن مصادرها، 
عدم  مدريد  على  اشترطت  الجزائر  أن 
نظير  الطبيعي  بالغاز  املغرب  تزويد 
هذه  مــن  البلد  احتياجات  ضمانها 
التحرك  هــذا  ويأتي  الحيوية،  ــادة  امل
فيه صحيفة  كتبت  الجزائري في وقت 
يتم  »اتفاقا  أن  اإلسبانية،  راثون«  »ال 
رفع  حول  والرباط  مدريد  بني  تدارسه 
الجزائري،  الغاز  من  مطالبها  إسبانيا 
بما يوفر بعضا من احتياجات الرباط 
من الغاز، على أن يستعمل خط أنابيب 
عكسيا،  ــا«  أوروبـ ـ  العربي  »املــغــرب 

للنقل من إسبانيا إلى الرباط«. 
ــذا، وأكــــدت مــصــادر مــســؤولــة  ــ ه
»الجزائر  أن  موندو«،  »إل  لصحيفة 
غازها  بيع  إعادة  من  إسبانيا  منعت 
لتوسيع  شروطا  فرضت  كما  للرباط، 
تحتفظ  ــذي  الـ الــوحــيــد  ــاز  ــغ ال خــط 
إلى  إشــارة  في  أمليريا،  مع  اآلن  به 
»حكومة  أن  إلــى  مشيرة  مــيــدغــاز«، 
بزيادة  جديدة  جبهة  تواجه  سانشيز 
الجزائرية«..  السلطة  على  اعتمادها 
»األزمة  أن  ذاتها،  وأوضحت املصادر 
ســوًء،  تــزداد  واملــغــرب  الجزائر  بني 
الغاز  على  القوي  إسبانيا  واعتماد 
الطاقة،  انتقال  من  املرحلة  هذه  في 

فتح جبهة جديدة على حكومة 
االئتالفية،  سانشيز  بيدرو 
بالضعف«((  تتسم  والتي 

)املصدر: موقع كيفاش(.
الصحراء«  »مغربية  إن 
في   - شــك  بــال   - تسببت 

ــن تــســمــيــتــه  ــك ــم ــا ي ــ م
»املغربوفوبيا«، 

ــف  ــ ــري ــ ــع ــ وت
األخيرة  هذه 
عــلــى  ورد 
األمني  لسان 

عبد  الدكتور  الجالية،  ملجلس  العام 
على  معلقا  قال  الــذي  بوصوف،  هلل 
النظام  ))يعيش  الجزائرية:  الحالة 
الجزائري حالة غير عادية من العداء 
تسميتها  يمكننا  الــغــربــي  ــجــاره  ل
بـ»املغربوفوبيا«، حيث أن تصريحات 
تقوى حتى  تعد  لم  الجزائري  النظام 
على نطق اسم املغرب كما هو متعارف 

عليه منذ قرون عديدة كاإلمبراطورية 
املغربية أو اململكة املغربية، وأشارت 
التصريحات  تلك  إحـــدى  فــي  إلــيــه 
بـ»دولة في شمال إفريقيا«.. والواضح 
أن الجزائر تسعى بكل الطرق إلى جر 
وتأجيج  التراشق  دائرة  إلى  املغرب 
اختالق  طــريــق  عــن  ــصــراع  ال
أسباب واهية ال تنطلي حتى 
شؤون  في  املبتدئني  على 
والدبلوماسية  السياسة 
بقطع  انتهت  ــالم،  ــ واإلع
الدبلوماسية  الــعــالقــات 
وإغـــــالق املــجــال 
الجوي، وأخيرا 
عدم تجديد عقد 
الغاز  أنــبــوب 
إسبانيا  مــع 
مـــــــــــــرورا 

ــر، هــادفــة  ــوب ــت 31 أك بــاملــغــرب يـــوم 
مالية  خــســارات  املــغــرب  تكبيد  إلــى 
فوق  األنبوب  مــرور  عن  )التعويض 
)حوالي  وطاقية  املغربية(  األراضــي 
باملوازاة  الطاقة(..  إنتاج  من   %  10
بالجملة،  اتــهــامــات  نجد  هـــذا،  مــع 
منطقة  بغابات  الــحــرائــق  كإشعال 
جزائرية  منظمات  ودعـــم  القبايل، 

علني  بشكل  تقيم  للنظام  معارضة 
قانوني  بشكل  أنشطتها  وتــمــارس 
وقتل  وبريطانيا،  فرنسا  من  كل  في 
إلى  باإلضافة  بالجنوب...  سائقني 
وقــنــوات  إلــكــتــرونــي  ذبـــاب  تسخير 
الفتنة وشحن  إشعال  فضائية هدفها 
الرأي العام الجزائري لتحويل املغرب 
)املصدر: مقال  إلى عدو((  من شقيق 

»رأي« لعبد هلل بوصوف(.
نفس املصدر، شرح الحالة الجزائرية 
الصحراء  مغربية  حسم  بعد  الحالية، 
قائال: ))حاولت الجزائر خلق االعتقاد 
بأن كل هذه األوضاع هي مجرد رد على 
مبدأ  بأن  هالل،  عمر  السفير  تصريح 
تقرير املصير هو مبدأ كوني ال يتجزأ 
على حالة دون أخرى، ردا على استفزاز 
وزير خارجية الجزائر أثناء مؤتمر دول 
عدم االنحياز، فخرج الوزير الجزائري 

مستفز  بتصريح  لعمامرة،  رمــطــان 
إلى  منه  أكثر  حرب  إعالن  من  يقترب 
الجزائر  »تدين  بقوله:  استفسار  طلب 
في  بما  الخطير،  االنحراف  هذا  بشدة 
ذلك على اململكة املغربية نفسها داخل 
لكن  ــيــا«..  دول بها  املعترف  حــدودهــا 
جنراالت  أن  وهــو  آخــر،  شــيء  الواقع 
الجزائر يفتقدون إلى مشروع مجتمعي 

كما يفتقدون إلى إجابات واضحة لكل 
والحراك  الجزائري  الشارع  انتظارات 

الشعبي(( )نفس املصدر(.
إنــقــاذ  تـــحـــاول  ــر  ــزائـ ــجـ الـ إذن، 
حالكة،  وضــعــيــة  مــن  الــبــولــيــســاريــو 
معها  وأفلست  الدعاية،  أفلست  حيث 
أطروحة الخصوم، لكن املنتظم الدولي 
االبــتــزاز،  ملنطق  بالتأكيد  يخضع  ال 
وهو ما جعل أكبر قوة في العالم، وهي 
الصحراء،  بمغربية  تعترف  أمريكا، 
حيث  الطريق،  في  بدورها  وإنجلترا 
وضوحا  أكثر  مواقف  املغرب  ينتظر 
نسمع  أن  غرابة  ال  لذلك  شركائه،  من 
يطلبون  إنجلترا  في  السياسيني  أن 
باعتراف إنجليزي بمغربية الصحراء، 
أما  حاصل،  هو  ما  تحصيل  إطار  في 
أمامهما  فليست  وصنيعتها،  الجزائر 

سوى »رقصة الديك املذبوح«. بوصوف

يعيش النظام الجزائري حالة غير عادية من العداء لجاره الغربي يمكننا تسميتها 
بـ»المغربوفوبيا«، حيث أن تصريحات النظام الجزائري لم تعد تقوى حتى على 

نطق اسم المغرب كما هو متعارف عليه منذ قرون عديدة كاإلمبراطورية المغربية 
أو المملكة المغربية، وأشارت إليه في إحدى تلك التصريحات بـ»دولة في شمال 

إفريقيا«.. والواضح أن الجزائر تسعى بكل الطرق إلى جر المغرب إلى دائرة التراشق 
وتأجيج الصراع عن طريق اختالق أسباب واهية ال تنطلي حتى على المبتدئين في 

شؤون السياسة والدبلوماسية واإلعالم





العدد: 1581 من 12 إلى 18 نونبر 182021

كواليس  جهوية

       
 

ما يجري  
ويدور

كيف ساهمت التقارير والتحقيقات في سقوط والي أمن سطات في المدن

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

عــن سبب  املــواطــنــن  مــن  العديد  يتساءل 
ــودة رئـــيـــس اجلــمــاعــة الــتــرابــيــة ألزال الــتــابــعــة  ــ عـ
رئاسة  من  استقالته  قدم  بعدما  تطوان،  لعمالة 
ــور مــــن االنـــتـــخـــابـــات،  ــهـ ــاعـــة قـــبـــل شـ نـــفـــس اجلـــمـ
ألســــبــــاب الزالــــــــت مـــجـــهـــولـــة، ممــــا جـــعـــل بــعــض 
هذا  بن  املسرحية  »هــذه  على  يعلقون  املواطنن 
الــســيــاســي وبــعــض اجلــهــات، لينفذ مــن املــســاءلــة 
بــســبــب مــنــحــه رخـــص الــبــنــاء االنـــفـــراديـــة«، حيث 
سبق لعامل إقليم تطوان أن رفع دعاوى قضائية 
ضـــد مــجــمــوعــة مـــن اجلـــمـــاعـــات الــســاحــلــيــة من 

ضمنها جماعة أزال، بسبب هذه الرخص.

طنجة  ساكنة  أخــرج  التلقيح  جــواز  فرض 
االحتجاجات  وتتزايد  تستمر  حيث  صمتها،  عن 
والوقفات  املسيرات  وصــارت  الشمال،  بعروس 
شــبــه يــومــيــة ضــد فـــرض جـــواز الــتــلــقــيــح على 
العامة  األماكن  إلــى  الولوج  أجــل  من  املواطنني 
واملصالح اإلدارية، وقد مت تسجيل »طنجة املدينة 
فرض  على  حتتج  التي  الشمال  بجهة  الوحيدة 
هذا اإلجراء الذي يقنن حريات تنقل املواطنني«.  

الصبيحي،  املــومــن  عــبــد  مــن  كــل  بحضور 
رئــيــس اجلــمــاعــة الــتــرابــيــة لــلــعــرائــش، وبــعــض 
ــام، األســـبـــوع املـــاضـــي،  ــســ ــاء ورؤســــــاء األقــ أعـــضـ
ــار تــعــزيــز حــضــيــرة الـــســـيـــارات الــتــابــعــة  ويف إطــ
بجماعة  الــصــحــة  حلــفــظ  اجلــمــاعــي  للمكتب 
ــي، نــائــبــة  ــكــــاعــ ــام الــ ــيــ الــــعــــرائــــش، أشــــرفــــت هــ
تدبير  لها  املــفــوض  اجلــمــاعــي،  املجلس  رئــيــس 
هذا  تفويض  عملية  على  القسم،  هــذا  شــؤون 
الــقــطــاع لــشــركــة خــاصــة تــتــوفــر عــلــى ســيــارتــن 
لنقل املرضى واجلرحى وسيارة لنقل األموات 
ســـيـــارات ستغطي عمالة  ثـــاث  مــجــمــوعــه  مبــا 
ــار التدبير  الــعــرائــش والــنــواحــي، يف إطـ إقــلــيــم 
ــل تــلــبــيــة احــتــيــاجــات  ــــك مـــن أجــ املـــفـــوض، وذلـ
الساكنة وتوفير إمكانية نقل املرضى دون عجز 
الترابية  ومبقابل مادي، وبهذا تكون اجلماعة 
للعرائش قد فوضت آخر قطاع كان عاجزا عن 

تقدمي اخلدمات للساكنة.

القاطنني  املواطنني  من  العديد  استغرب 
قاسم«  سيد  ــة  »زاويـ الترابية  بالجماعة 
وإلى  تطوان،  إقليم  لعمالة  التابعة  )أمسا( 
قيام  الشمال،  بجهة  العام  الــرأي  جانبهم 
الرئيس  شقيقة  هي  التي  الجماعة،  رئيسة 
الحالي،  اإلقليمي  املجلس  ورئيس  السابق 
العطلة  يــوم  رسمي  إداري  ــرار  ق بتوقيع 
 24 األحد  يوم  يصادف  والــذي  األسبوعية 
املصالح  جميع  تكون  حيث   ،2021 أكتوبر 
عالمات  عــدة  يطرح  مما  مغلقة،  ــة  اإلداريـ
الجماعة  رئيسة  استعجال  حول  استفهام 

في توقيع هذا القرار.
 35 عدد  تحت  املرقم  القرار  هذا  ويتعلق 

بتعيني  منه(،  نسخة  على  األسبوع  )تتوفر 
 6 سلم  الثالثة  الــدرجــة  من  تقني  مساعد 
دون  املذكورة،  بالجماعة  النظافة  بمصلحة 
فتح  أو  ونزيه  شريف  تنافس  أو  مــبــاراة 
يجب  ــذي  ال املنصب  لهذا  الترشيح  بــاب 
على املتقدم له، أن يكون حاصال على دبلوم 
إحدى  طــرف  من  ومسلم  متخصص  تقني 
مؤسسات التكوين املهني طبقا للمقتضيات 
النظامية الجاري بها العمل، وكذا القوانني 

املعمول بها في إطار الوظيفة العمومية.
ورغم أن رئيسة الجماعة املذكورة اعتمدت 
إال  008ـ58ـ1،  رقــم  الشريف  الظهير  على 

إعالن  وضــع  في  مضامينه  تفعل  لم  أنها 
طلباتهم  وضع  أجل  من  املواطنني  لعموم 
في  القرار  هذا  وتوقيع  للمنصب،  للترشح 
في  ونشره  اإلدارات  فيه  تشتغل  عمل  يوم 
يبدو  وبالتالي،  لذلك،  املخصصة  الوسائل 
لشخص  الوظيفة  هذه  إسناد  فضلت  أنها 
في  االستعجال  درجــة  غياب  ورغــم  معني، 
التعيني  قــرار  أصــدرت  أنها  إال  املــوضــوع، 
في يوم األحد، حيث يوجد جميع املوظفني، 
عن  عطلة  في  بالقيادة،  أو  بالجماعة  سواء 
العمل، ليظل السؤال الذي يطرح نفسه: هل 
أم  منزلها،  في  القرار  هذا  وقعت  الرئيسة 

داخل مقر الجماعة ؟

املواطنني  من  العديد  استغرب 
قيام  يــنــتــظــرون  ــوا  ــان ك ــن  ــذي ال
الجهات املنتخبة بتنزيل برامجها 
جديدة  مشاريع  عبر  االنتخابية 
تتوفر فيها الشروط املعمول بها 
في مجال البنية التحتية وتهيئة 
لوقت  لتصمد  الطرقية  املسالك 
أطول في وجه العوامل املناخية، 
وكذلك قصد فك العزلة عن ساكنة 
والحيف  التهميش  ورفع  املنطقة 
التي  الدواوير  من  مجموعة  عن 
بسبب  تعاني  ــت  زال وال  كــانــت، 
شــروط  غــيــاب  ومـــن  التهميش 
تشهده  ما  هذا  الكريم..  العيش 
الــجــمــاعــة الــتــرابــيــة بــوجــديــان 
إقليم  عمالة  الكبير  القصر  دائرة 
األيام  هذه  تقوم  التي  العرائش، 
الترقيعية  ــال  ــغـ األشـ بــبــعــض 
ــدوار  ل الطرقي  املسلك  لتهيئة 
من  العديد  الحظ  حيث  الشعرة، 
املواطنني ضعف جودة األشغال، 
املسؤولة  الجهات  أقدمت  بعدما 

على  األشغال،  بهذه  تقوم  التي 
ــة والــحــجــارة  ــرب اســتــعــمــال األت
لتهيأ  املنطقة  مــن  املستخرجة 
ظاهر  هو  كما  الطريق  هذه  بها 
في الصورة من الجماعة املعنية، 
تبلغ  الصفقة  هذه  كلفة  أن  رغم 
كان  حيث  سنتيم،  مليون   450
من  طبقة  استعمال  املفروض  من 
اإلسفلت لتعبيد هذه املسالك، أو 
بالخرسنة  األقــل  على  استبداله 
الحصى  عوض  بالحديد  مــزودة 
والــحــجــارة املــرصــعــة والــتــي ال 
ــك من  ــل، وذلـ ــدوم لــوقــت طــوي تـ
والعمل  العام،  املــال  إهــدار  أجل 
الطريق  هــذه  تهيئة  إعــادة  على 
االستفادة  أجــل  من  أخــرى،  مــرة 
تصرف  ال  التي  ميزانيتها  مــن 
من  العديد  حسب  كاملة،  عليها 
عدم  استنكروا  الذين  املواطنني، 
ــودة تــلــك الــطــريــق الــقــرويــة،  جـ
ساكنة  عن  العزلة  فك  تهم  التي 
عدم  بسبب  ــر،  ــدواوي ال من  عــدد 

باألشغال  املكلفة  املقاولة  التزام 
دفتر  في  عليه  بما هو منصوص 

التحمالت.
ــة املــنــطــقــة  ــن ــاك وتـــطـــالـــب س
الجهات املعنية، بالتدخل العاجل 
العشوائية،  األشغال  هذه  لوقف 
تحقيق  لفتح  تقنية  لجنة  وإيفاد 

ــي املــوضــوع والـــوقـــوف على  ف
وصفتها  كــمــا  الفضيحة  هـــذه 
تورط  من  كل  ومعاقبة  الساكنة، 
التي  املشبوهة،  الصفقة  في هذه 
باألتربة  الطريق  تعبيد  تخص 
 450 بمبلغ  املحلية  والحجارة 

مليون سنتيم.

رئيسة جماعة توقع قرارات إدارية في يوم عطلة

 سطات 

يع »العصر الحجري«  تعود لجماعة القصر الكبير مشار

نور الدين هراوي
 

  

الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  أقدمت 
عزيز  العام  املراقب  تعيني  على  مؤخرا، 
اإلقليمي  لألمن  السابق  الرئيس  بومهدي، 
سطات  أمن  على  جديدا  واليا  بالجديدة، 
خلفا للوالي عبد املجيد الشواي، في إطار 
ببعض  الجديدة  التعيينات  عن  ــراج  اإلف

املدن التي باشرتها مديرية األمن.
وحسب مصادر إعالمية، فإن قرار إعفاء 
مهامه  من  أمن سطات  عن  األول  املسؤول 
يستكمل  أن  قبل  التقاعد  على  وإحالته 
استفاد  التي  التمديد  فترة  مــن  سنتني 
منها، جاء بناء على تقارير مفصلة رفعتها 
مؤخرا،  الوالية  مقر  زارت  تفتيش  لجن 
أمنية  وأعطاب  مهنية  اختالالت  تضمنت 
أبرزها  الــواليــة،  فيها  تــورطــت  بالجملة 
»بلوكاج« ممنهج من طرف الوالي السابق، 
ألدوار املسؤولني األمنيني الجدد املعينني، 
املوكول  واالختصاص  مهامهم  ومحاصرة 
منه  املقربني  بعض  على  واالعتماد  إليهم، 
التراتبي  الهرم  في  منهم  ترتيبا  أقل  وهم 
كبار  »مسؤولني  منهم  جعل  مما  األمني، 
وقف  مــع  مسؤولني  أو  مسؤولية  ــدون  ب

املديرية  وقفت  حيث  التنفيذ«، 
في  شكايتهم  على  بالتفصيل 
ملف  إلى  باإلضافة  الباب،  هذا 

حارق آخر كان موضوع اختالالت 
للعديد  بالسماح  يتعلق  أيــضــا، 

والترخيص  األمنية  العناصر  من 
الجامعية  دراستهم  بمتابعة  لهم 

وحــصــولــهــم عــلــى الــشــواهــد 
مشتبه  بطرق  واملاستر 

بعدما  خاصة  فيها، 
تدخلت فرقة الشرطة 
الوطنية في ملف ما 
يــعــرف بـــ»فــضــائــح 
جـــامـــعـــة الــحــســن 
األول« التي تفجرت 
مـــــؤخـــــرا، حــيــث 
كــشــفــت األبـــحـــاث 
عن  والـــتـــحـــريـــات 
شــبــهــات وتــــورط 
قيد  الزالــوا  أمنيني 

املساءلة.
أمـــــــا الـــســـرقـــة 
اللصوصية  وظاهرة 

ــا  ــهـ ــدتـ ــهـ الـــــتـــــي شـ
ــى  ــلـ املــــــديــــــنــــــة عـ
مــســتــوى مــؤســســات 
عــمــومــيــة ومــحــالت 

مواقع  فــي  توجد  تجارية 
وال  فحدث  استراتيجية، 
حرج، فقد ترك »الحبل على 
ليطرح  يقال،  كما  الغارب« 
واملشروع  العريض  السؤال 
السطاتي،  املجتمع  طــرف  من 
ــتـــواصـــل  ــع الـ ــ ــواق ــ وعـــبـــر م
االجــتــمــاعــي ومــتــتــبــعــي 
ــشــأن املــحــلــي: ما  ال
ــدوى مــن  ــ ــجـ ــ الـ
أمنيني  حصول 
عــلــى شــواهــد 
بعالقات  عليا 
وبــــــــــــــــــدون 
مـــــــردوديـــــــة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ مـ
في  وترجمتها 
ســاحــة املــيــدان 
مــثــال، مــن أجــل 
معدل  تخفيض 
بكل  ــة  ــم ــجــري ال
أو  ــا  ــهـ ــافـ ــنـ أصـ
تقديم خدمة أمنية 
ولسالمة  للمواطن 
ــالد والــعــبــاد،  ــبـ الـ
ــجــرد شـــواهـــد من  م
أجل الترقية اإلدارية 

واملالية والترقي السريع دون أي انعكاس 
أمني  إيجابي، والجريمة ضاربة أطنابها 
عالوة  املنتقدين،  نفس  بلغة  املدينة،  في 
منتخبني  مع  لعالقات  بعضهم  نسج  على 
االنتخابي  الزمن  أثناء  شبهات  حولهم 
والتسويق لهم بأخذ صور معهم والتدخل 
فــي الــخــريــطــة االنــتــخــابــيــة بــطــرق غير 
السطاتيون  تداوله  ما  حسب  مباشرة، 

عبر »الفايسبوك«؟
فإذا كانت مديرية الحموشي قد باشرت 
تعيينات جديدة مندرجة في سياق تنفيذ 
إرساء  إلى  الرامية  األمنية  االستراتيجية 
وعلى  املسؤولية،  مناصب  على  التداول 
واملردودية،  والكفاءة  االستحقاق  أساس 
الجديد  األمني  املــســؤول  سيباشر  فهل 
أيضا  تغييرات  بإجراء  مهامه  بسطات 
األمنية  والدوائر  املصالح  مختلف  على 
بــاملــديــنــة، ويــعــمــل عــلــى وضـــع الــرجــل 
ومحاربة  املناسب،  املكان  في  املناسب 
الخالدين  وبعض  الفساد،  أشكال  بعض 
واملعمرين بمظالت في املسؤولية واملهام 
التغييرات، خاصة  تطالهم حركة  أن  دون 
تبعث  كانت  أنها  املديرية  كشفت  أن  بعد 
تقارير مغلوطة عما يحصل بسطات،  لها 
أخرى  استخباراتية  بتقارير  وتتوصل 

مجانبة لها؟ تتساءل نفس املصادر. الحموشي
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كواليس  جهوية

تحرك السلطات المحلية بعد إغالق مركز لذوي االحتياجات الخاصة 

سوق السبت أوالد النمة

 الزمامرة

عزيز العبريدي
 
  

ــف مــركــز  ــوق ــاجــئ، ت ــف بــشــكــل م
إعاقة  وضعية  في  األطــفــال  تأهيل 
نونبر   5 الجمعة  يــوم  بالزمامرة، 
2021، عن تقديم خدماته االجتماعية 
ذوي  األطــفــال  لفائدة  واإلنسانية 
القاطنني  الــخــاصــة  االحــتــيــاجــات 
وقد  املجاورة،  واملناطق  بالزمامرة 
ال  خيارا  املؤقت  التوقيف  هذا  كان 
املسيرة  الجمعية  اتخذته  منه  مفر 
بعض  إصـــاح  قصد  املــركــز،  لــهــذا 
جدرانه  على  ظهرت  التي  الشقوق 
على  خطرا  تشكل  أصبحت  والتي 
ــع الــعــلــم أن  ــعــاقــني، م األطـــفـــال امل
التوقيف  لــهــذا  الحقيقي  السبب 
التي  املالية  لألزمة  يرجع  املؤقت، 
لهذا  املسيرة  الجمعية  منها  تعاني 
صرف  عــدم  عــن  والناتجة  املــركــز، 
املركز  لهذا  املخصص  املالي  الدعم 
الوطني  التعاون  مؤسسة  طرف  من 

خال الثاث سنوات األخيرة.
وقـــد خــلــف تــوقــيــف هـــذا املــركــز 
ــل غــيــر مــســمــى، اســتــيــاًء  ــى أجـ إلـ
صفوف  فــي  كبيرا  وحــزنــا  عميقا 
للدور  نــظــرا  وأولــيــائــهــم،  األطــفــال 
كان  ــذي  ال واإلنــســانــي  االجتماعي 
وتكوين  وتعليم  تربية  في  به  يقوم 

لتجاوز  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
أسرهم  تتحمل  لم  بحيث  إعاقتهم، 
ــه من  هــذا الــقــرار الــقــاســي، كما أن
املركز  هــذا  يغلق  أن  جــدا  املحتمل 
عدم  حالة  في  نهائي  بشكل  أبوابه 
ــي مــن طــرف  ــال تــســويــة املــشــكــل امل
املــؤســســة املــمــولــة، هـــذه األخــيــرة 
تتكلف بأداء األجور الشهرية لألطر 
إذ  تسعة،  عــددهــا  البالغ  العاملة 
ساهم توقف الدعم املالي في تسريح 
ــال املــعــاقــني وتــشــريــد األطــر  ــف األط
أجورها  تصرف  لــم  التي  العاملة 

الشهرية ألكثر من سنة.
املركز  هذا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
به  العمل  وشرع   2016 سنة  أنشئ 
بني  بشراكة  وأقيم   ،2017 سنة  في 
في  األطــفــال  مركز  تسيير  جمعية 

املــواطــن«  و»دار  ــة،  ــاق إع وضعية 
بالتسيير  تــقــوم  الــتــي  بــالــزمــامــرة 
الــجــمــاعــي  ــس  ــجــل وامل واإلدارة، 
ــزمــامــرة املــكــلــف بــبــنــاء املــركــز  ــل ل
التعاون  مؤسسة  ثــم  وتــســيــيــره، 
املالي  الــدعــم  توفر  التي  الوطني 

وتؤدي أجور األطر العاملة.
املركز،  هذا  خدمات  من  ويستفيد 
أعمارهم  تتراوح  طفا   40 من  أكثر 
ما بني 06 و17 سنة من ذوي إعاقات 
مختلفة، ويشتغل به حوالي 9 أطر، 
التربية  فــي  مختصات  مربيات   4
مجال  فــي  ــتــكــويــن  وال والــتــعــلــيــم 
أخصائيني،  و3  ومدير،  اإلعاميات، 
مكلفة  ومروضة  نفسي  طبيب  وهم 
تقويم  فــي  ومختص  بــالــتــرويــض، 
النطق، وسائق سيارة النقل، والذين 

الشهرية  رواتبهم  على  يحصلوا  لم 
ملدة تزيد عن سنة.

الجمعية  بأن  مقرب  مصدر  وقــال 
قــرارا  اتخذت  املركز،  لهذا  املسيرة 
من  املعاقني  لألطفال  مؤقت  بتوقيف 
املركز،  هــذا  خدمات  من  االستفادة 
بسبب ظهور بعض الشقوق ببنايته، 
كما أن هذا التوقيف قد يصبح نهائيا 
للمشكل  حــل  إيــجــاد  عــدم  حالة  فــي 

املالي الذي تتخبط فيه الجمعية.
وأضاف نفس املصدر، أن املشكل 
ــدم صــرف  ــ ــي ع ــي يــتــجــلــى فـ ــالـ املـ
للدعم  الوطني  الــتــعــاون  مؤسسة 
الثاث سنوات األخيرة  املالي خال 
ما  وهو  و2021(،  و2020   2019(
أدى إلى عدم صرف األجور الشهرية 
للمؤطرين ألكثر من سنة، مما أصبح 
معه من املستحيل أن يستمر العمل، 
ولهذا، فإن مؤسسة التعاون الوطني 
تتحمل كامل املسؤولية فيما آل إليه 

الوضع بهذا املركز.
وفي هذا اإلطار، نظم آباء وأمهات 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال 
مرفوقني  ونــواحــيــهــا،  بــالــزمــامــرة 
نونبر   09 الثاثاء  يــوم  بأبنائهم، 
مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  الجاري، 
بباشا  ــع  دف مما  املــديــنــة،  بــاشــويــة 
تقديم  إلــى  الشريف،  عمر  املدينة، 
شخصيا  بالتدخل  للمحتجني،  وعود 
إلجراء اتصاالت مع الجهات املسؤولة 
قصد  املركز،  لهذا  الشركاء  وجميع 

البحث عن حلول مناسبة.

المجلس الترابي لجماعة سوق السبت يستكمل
هياكله في دورة استثنائية

غط الكبير
 
  

عقد املجلس الترابي لسوق السبت 
صالح،  بن  الفقيه  إقليم  النمة  أوالد 
2021، دورة  أكتوبر   29 الجمعة  يوم 
هياكله  الستكمال  ثالثة  استثنائية 
الدائمة  الخمس  اللجان  بانتخاب 

للمجلس.
الترابي  املجلس  رئيس  وبحضور 
أوشــن،  بوبكر  السبت،  ســوق  لجماعة 
انتخاب  تــم  املــديــنــة،  ونــوابــه، وبــاشــا 
اللجان  هــذه  رأس  على  جديدة  وجــوه 
سياسية  أحــزاب  من  الدائمة،  الخمس 
الوالية  خــال  ممثلة  تكن  لــم  مختلفة 

الدرقاوي  انتخاب  تم  حيث  السابقة، 
خاليد، رئيسا للجنة امليزانية والشؤون 
الحضوري،  وحسنى  والبرمجة،  املالية 
الحاضرين،  األعضاء  بإجماع  له  نائبة 
للجنة  رئيسا  مليح  فؤاد  انتخب  فيما 
وحنان  التحتية،  والبنيات  التعمير 
وجرى  باإلجماع،  له  نائبة  الهاشمي 
أيضا انتخاب أحمد شغلي رئيسا للجنة 
وسميرة  والخدمات،  العمومية  املرافق 
انتخب  كما  باإلجماع،  له  نائبة  فاطن 
الــشــؤون  للجنة  رئيسا  مجيد،  ربــيــع 
والرياضية،  والثقافية  االجتماعية 
باألغلبية  لــه  نائبا  السعيد  والنحال 
املطلقة، فيما آلت رئاسة اللجنة األخيرة 
والبيئة  بالنظافة  املتعلقة  والخامسة 
إلهام  وكريم  الغادي،  ملحمد  والصحة، 

نائبة له باألغلبية املطلقة.

تجدر اإلشارة إلى أن وزارة الداخلية 
لها،  ــة  دوريـ عبر  دعـــت،  أن  لها  سبق 
الجهات  مجالس  مصادقة  ضرورة  إلى 
والــجــمــاعــات عــلــى الــنــظــام الــداخــلــي 
وإحــــداث الــلــجــان الــدائــمــة واعــتــمــاد 
و35   28 ــواد  ــم ــل ل ــا  ــق وف ــة،  ــي ــزان ــي امل
املتعلق  التنظيمي  القانون  من  و198 
من  و185  و32   25 واملــواد  بالجهات، 
املتعلق   113/14 رقم  التنظيمي  القانون 
على  الدورية  هذه  وأكــدت  بالجماعات، 
ورؤســاء  الــوالة  بني  التنسيق  ضــرورة 
أجل  من  والجماعات  الجهات  مجالس 
استثنائية  دورات  عقد  على  العمل 
في  ــداول  ــت ال أجــل  مــن  املجالس  لــهــذه 
القانونية  واآلجال  املساطر  وفق  النقط 
املحددة بمقتضى القانونني التنظيميني 

املتعلقني بالجهات والجماعات.

تلــــكس

معاناة ساكنة 
تراست والجرف بعمالة 

إنزكان أيت ملول، ال زالت 
مستمرة، نتيجة التردي 
الخطير للحالة األمنية، 
وقد أصبحت المنطقة 

تسمى »كولومبيا« 
نظرا لقلة األمن وغياب 

استراتيجية واضحة 
من طرف المسؤولين، 

باستثناء الحمالت 
الموسمية  التمشيطية 

التي يعرفها المخالفون 
قبل بدايتها بدقائق)..(.

الدار البيضاء

غياب الحمالت التمشيطية يشجع نشاط مقاهي »الشيشة«
 األسبوع

    
  

مقاهي  انــتــشــار  ظــاهــرة  ــادت  عـ
مدينة  لتعم  جديد  من  »الشيشة« 
السلطات  أعني  أمام  البيضاء  الدار 
حيث  األمنية،  واملصالح  املحلية 
الشباب  مــن  املــئــات  تــوافــد  تــعــرف 
فـــي نشر  ــســاهــم  والـــشـــابـــات، وت
االنـــحـــراف واالنـــحـــال األخــاقــي 

وتعاطي املخدرات.
عن  املواطنني  من  العديد  وعبر 
مقاهي  نشاط  عــودة  من  استيائهم 

الليلي،  الحظر  رفع  بعد  »الشيشة«، 
األمنية  السلطات  من  يتطلب  مما 
تمشيطية  حمات  تنظيم  واملحلية، 
وإغاق  الظاهرة  ملحاربة  واسعة، 
بعيدا  تشتغل  التي  املقاهي  هــذه 
إلى  تحولت  والــتــي  الــقــانــون،  عــن 
واستغال  املخدرات  لترويج  أوكار 
حيث  الدعارة،  وانتشار  القاصرات 
املراقبة  تشديد  إلى  مواطنون  دعا 
الذين  املقاهي  ألربـــاب  والتصدي 

يخالفون القانون.
البعض  لجوء  مواطنون  وانتقد 
التدريجي  ــع  ــرف ال اســتــغــال  إلـــى 
الفرصة  وإتاحة  الصحي،  للحجر 
بشكل  تضررت  التي  املهن  لبعض 

مقاهي  بفتح  الجائحة،  من  مباشر 
»الشيشة« التي قد تساهم في نشر 
والــوافــديــن،  الزبائن  بــني  الــعــدوى 
ناهيك عن األضرار األخرى املرتبطة 

باألمراض التنفسية.
وشـــهـــدت بــعــض أحـــيـــاء الـــدار 
لهذا  البيضاء مؤخرا، نشاطا كثيفا 
أصبحت  التي  املقاهي  من  النوع 
ذكورا  الشباب،  قبل  من  إقباال  تلقى 
املؤسسات  أبــنــاء  السيما  وإنــاثــا، 
التعليمية والجامعات، لكونها توفر 
املهلوسة  األقراص  لتعاطي  مخابئ 
حيث  األعني،  عن  بعيدا  واملخدرات، 
دعا بعض املواطنني إلى إغاق هذه 

املقاهي ومعاقبة أصحابها.

ــذارا  إنـ ألكـــاديـــر،  اجلــمــاعــي  وجه املجلس 
ــاري ســــوق األحــــد،  ــتـــجـ لــكــافــة جتــــار املـــركـــب الـ
العمومي،  للملك  منهم  عـــدد  احــتــال  بسبب 
ــام احملــــات الــتــجــاريــة،  ــ خــاصــة يف املـــمـــرات وأمـ
ــام فــقــط مـــن أجــل  وأمـــهـــل املــخــالــفــن ثــاثــة أيــ
العام الذي يحتلونه، قبل تطبيق  امللك  إخاء 
ــز أي ممــتــلــكــات مـــعـــروضـــة يف  الـــقـــانـــون وحـــجـ

األماكن العمومية.
ــذار »تــنــاغــمــا مــع أشــغــال  ــ وقـــد جـــاء هـــذا اإلنـ
التأهيل والتهيئة التي يعرفها املركب التجاري 
ســوق األحــــد«، يــقــول املــجــلــس، الـــذي أشـــار إلى 
باملمرات  العام  امللك  بإخاء  التعجيل  »ضــرورة 
ــام احملـــات مــن كــل املــوضــوعــات  والــســاحــات وأمـ

واالحتاالت غير املرخصة«.

أثير جدل كبير مبدينة أكادير، على خلفية 
عمالة  مجلس  اتفاقية جتمع  من  نسخة  انتشار 
أكادير إداوتنان، وحديقة »قرية األحالم« مبدينة 
الطيور  األخيرة  هذه  بتسليم  تقضي  احملمدية، 
الطيور«  »وادي  بحديقة  الكائنة  واحلــيــوانــات 
بأكادير، إذ مبوجب هذه االتفاقية، يلتزم مجلس 
األحالم«  »قرية  بتمكني  إداوتنان،  أكادير  عمالة 
املتواجدة  واحليوانات  الطيور  من  مجموعة  من 
األحالم«  »قرية  التزام  مقابل  الطيور«،  بـ»وادي 
واللوجستيكية  التقنية  الوسائل  كافة  بتوفير 
احليوانات  تلك  ونقل  وجتميع  مسك  أجــل  من 
بحماية  املتعلقة  القوانني  احترام  مع  والطيور، 

األنواع احليوانية.

أطــنــابــهــا  احملــســوبــيــة والــزبــونــيــة  تضرب 
معاملة  كـــون  بــإنــزكــان،  اإلقــلــيــمــي  باملستشفى 
أحــــد األطــــر الــطــبــيــة مـــع املـــرضـــى تـــكـــاد تخلو 
أن  املفترض  من  التي  والشفقة  اإلنسانية  من 
وحتى  املستشفيات،  يف  العاملون  بها  يتحلى 
باألمر،  املعني  الصورة، فإن  املسؤولن يف  نضع 
ــوريـــن عـــلـــى املـــعـــوزيـــن،  ــسـ ــيـ ــى املـ ــرضــ يــفــضــل املــ
فيرشدهم للذهاب إلى إحدى العيادات بأكادير، 
وقد حقق مداخيل مهمة  أحيانا،  يرافقهم  بل 
ــة الـــتـــي ميـــارســـهـــا والـــتـــي يــذهــب  ــاطـ مـــن الـــوسـ

ضحيتها املرضى.

تتفاوت أسعار املواد الغذائية باحملالت 
التجارية بإنزكان، من محل إلى آخر، فالزيادة 
األخيرة التي قبل بها املواطن مكرها، أصبحت 
يف  جشعهم  الــتــجــار  بعض  عليه  يبني  مــبــررا 
غياب  مستغلني  املستهلكني،  مــع  معاملتهم 
ورضــى  لـــهـــؤالء)...(  ومعرفتهم  بــل  املــراقــبــة، 
الغالب  يف  الواقع  باألمر  الضعفاء  املواطنني 

دون احتجاج.

داء
أص

ســـوسية
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مشعوذ يفرض »قوانينه« 
على السكان

محمد فوزي
 

  

اإلقــلــيــم  عـــامـــل  وال  اجلـــهـــة  والــــــي  »ال 
رئـــيـــس  وال  إنــــــزكــــــان،  مـــديـــنـــة  ــا  ــاشــ بــ وال 
ــيـــمـــي وال مــــقــــدم احلــــومــــة،  ــلـ ــن اإلقـ ــ ــ األمـ
مشعوذ  من  الساكنة  استطاعوا تخليص 
مـــعـــروف«.. بــهــذه الــعــبــارة بـــدأت مــواطــنــة 
ــذا  ــكـــي قــصــتــهــا مـــع هـ ســـوســـيـــة وهـــي حتـ
ــن تـــصـــرفـــات هـــذا  ــعــــوذ، مــشــتــكــيــة مــ املــــشــ
الشعوذة  الــذي ميــارس طقوس  الشخص 
نهارا جهارا، متسائلة عمن يوفر احلماية  
لــــــه، حـــيـــث أقــــــــدم عـــلـــى حتــــويــــل مـــنـــزلـــه 
إلـــى مــقــر الستقطاب  الــســفــلــي  بــالــطــابــق 
ــاء مــن  ــســ ــنــ ــيـــات والــ ــتـ ــفـ ــرات مــــن الـ ــشــ ــعــ الــ
عن  بعيدا  البــتــزازهــن  الــعــقــول،  ضعيفات 

أنظار السلطات احمللية واألمنية.
إحــدى ضحايا  وهــي  املشتكية   وكشفت 
ــعـــوذ، أن املــعــنــي بـــاألمـــر يــقــوم بقطع  املـــشـ
ألـــســـنـــة الـــقـــطـــط والــــســــاحــــف ويــخــيــط 
أفــواهــهــا بــعــدمــا يــعــمــد إلـــى دس طــاســم 
ــذاء الــغــيــر عــن طريق  بــداخــل جــوفــهــا إليــ
ــل، وأضـــافـــت أن املعني  أعــمــال ســحــر ودجــ
أشخاص حلراسة  بثاثة  يستعني  باألمر 
مـــنـــزلـــه، ويــتــقــاضــى مــبــالــغ مــهــمــة نظير 
تقدميه ألعمال الشعوذة والدجل، تبتدئ 
تـــوافـــد  أن  كـــمـــا  درهـــــــم،   1500 مــبــلــغ  مــــن 
ــن الـــنـــســـاء املــشــبــوهــات على  مــجــمــوعــة مـ
مــن عامة  أكــثــر  يثير  بــه،  املشتكى  مــنــزل 
الــدجــال من  هــذا  أن متكن  بعد  استفهام، 
فرض طقوسه على سكان احلي، وجعلهم 
ال يقوون على حتريك أي شكاية ضده يف 

هذا املوضوع.

العدد: 1581 من 12 إلى 18 نونبر 2021

إنزكان

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

انتقد الباعة املتجولون السلطات املحلية بمدينة 
»الفشل«  أسموه  ما  بسبب  ملوك،  سيدي  العيون 
باملدينة،  األول  النموذجي  السوق  ملف  تدبير  في 
االســتــفــادة،  عملية  صاحبت  الــتــي  واالخــتــاالت 
خصوصا وأن السوق ما زال مغلقا لحدود الساعة، 
واسعا  انتشارا  املدينة  فيه  تعرف  الذي  الوقت  في 

للباعة املتجولني.
عملية  فإن  الباعة،  بعض  به  صرح  ما  وحسب 
واملحسوبية، من  الزبونية  من  نوع  التوزيع شابها 
بـ»الفراشة«،  لهم  عاقة  ال  عناصر  استفادة  قبيل 
عن  ناهيك  واحــدة،  أسرة  من  أفراد  عدة  واستفادة 
هذه  بيع  أو  كــراء  بإعادة  املستفيدين  بعض  قيام 
الجاري  للقوانني  واضحة  مخالفة  في  املــحــات، 

لوائح  نشر  بضرورة  هــؤالء  طالب  و  العمل،  بها 
املستفيدين، درءا لكل الشبهات، مؤكدين أن الطريقة 
البعد عن  التي تتم بها إدارة هذا امللف، بعيدة كل 

الشفافية والنزاهة، وفق تعبيرهم.
كشف  فقد  محلية،  إعامية  مصادر  عن  ونقا 
رئيس املجلس الجماعي للعيون سيدي ملوك، أن 
املجلس الحالي حريص كل الحرص على إيجاد 
حل لهذا امللف الشائك، بهدف افتتاح السوق في 
الخصوص  بهذا  مؤكدا  واملرتفقني،  الباعة  وجه 
من  لتمكينه  املحلية،  السلطة  راسل  املجلس  أن 
التحمات  دفتر  إعــداد  قصد  املستفيدين  الئحة 
كما تنص على ذلك القوانني الجاري بها العمل، 
في  عليه  والتصويت  مناقشته  أفــق  في  وذلــك 

إحدى دورات املجلس.
وأوضح املتحدث ذاته، أن اللجنة املحلية للمبادرة 
على  أشرفت  التي  هي  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
إعداد لوائح املستفيدين، بتشارك مع ممثلي الباعة 
هذه  أن  مؤكدا  البلدي،  املجلس  وليس  الجائلني، 

العملية ال تدخل ضمن اختصاصات املجلس.
بمدينة  النموذجي  السوق  أن  بالذكر،  وجدير 
من  إنجازه  تم  محا،   183 يضم  الشرقية  العيون 
بهدف  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  طرف 
توفير فضاء مائم للنشاط التجاري، والتخفيف من 
ظاهرة الباعة الجائلني بوسط املدينة، إال أنه اليزال 
دون ربطه بشبكة الكهرباء رغم اكتمال األشغال به 

منذ مدة طويلة.

سيارات  مهنيي  معاناة  تضاعفت 
الحدود  إغــاق  منذ  الكبيرة  ــرة  األج
ومليلية  الــنــاظــور  بـــني  الــوهــمــيــة 
بعدما   ،2020 ــارس  مـ شــهــر  ــدايــة  ب
جائحة  أضــرار  من  متضررين  كانوا 
نشاطهم  تــراجــع  جـــراء  »كـــورونـــا«، 
اليومية،  املصاريف  وارتفاع  املهني 
مليلية،  معبر  إغـــاق  قـــرار  فأصبح 
يهددهم باإلفاس، لينضافوا إلى باقي 
نتيجة  عملهم  فقدوا  الذين  زمائهم 

هذا القرار املتعدد األثار والعواقب.
سيارات  وأرباب  سائقو  واعتبر 
ــة بــني الــنــاظــور  ــط ــراب األجــــرة ال
إغــاق  ــي  ف ــرار  ــم االســت ومليلية 
لهم  تــهــديــدا  ــصــار«،  ان »بــنــي  معبر 
املادي واملهني، مؤكدين  والستقرارهم 
لكن  الثاني،  عامه  القرار دخل  هذا  أن 
بديل  أي  تقدم  لم  املعنية  السلطات 

يثير  أصبح  الــذي  األمــر  للمواطنني، 
انزعاج الكثير من املتضررين.

ووفـــق مــا صــرح بــه أحــد سائقي 
حاالت  فإن  الكبيرة،  األجــرة  سيارات 
باملنطقة  ارتفعت  السرية  الهجرة 

مليلية،  مــع  ــحــدود  ال إغـــاق  بسبب 
باإلقليم،  التجاري  الركود  نتائج  وكذا 
املنطقة  شبان  من  ثاثة  أن  مضيفا، 
التي ينتمي إليها فارقوا الحياة غرقا 
إلى  العبور  حاولوا  بعدما  البحر  في 

قــارب  طــريــق  عــن  ــة  ــي األوروب الضفة 
الحصول  ألمل  فقدانهم  بعد  مطاطي، 
إليهم  يعيد  ــار  ق شغل  منصب  على 

كرامتهم.
»ارتفاع  ذاتــه، أن  املتحدث  واعتبر 
حــــاالت الـــطـــاق فـــي املــنــطــقــة بني 
اقتصادية،  أسبابها  أغلب  األزواج، 
وهذا موضوع آخر يعكس معاناة جل 
كانت  التي  الدخل  املتوسطة  األســر 
النمطية بني  التجارة غير  تعتمد على 
بكون  ذلك  مبررا  والناظور«،  مليلية 
مهنيي  مع  تعاما  األكثر  الفئة  هــذه 
الذين أصبحوا أيضا  سيارات األجرة 
يحصون الخسائر يوما بعد يوم، بعد 
أصبح  الــذي  املهني  نشاطهم  تراجع 
ال  قليلة  أرباحا  ســوى  عليهم  يــدر  ال 
الضريبية،  الرسوم  ألداء  حتى  تكفي 

وواجبات التأمني والوقود.

ساحة المسيرة 
تعوض »السوق 

القديم«
مت افـــتـــتـــاح ســـاحـــة املـــســـيـــرة مبــديــنــة 
بــركــان، مبــنــاســبــة حــلــول ذكـــرى املــســيــرة 
البنية  اخلضراء، وذلــك يف إطــار تعزيز 

التحتية لعاصمة البرتقال. 
»األسبوع«، قال  جلريدة  تصريح  ويف 
رئيس املجلس اإلقليمي لعمالة بركان، 
أن افتتاح ساحة املسيرة اخلضراء جاء 
يف إطـــار اتــفــاقــيــة شــراكــة مــع مجموعة 
ــل إجنـــــــاز هـــذا  ــ مــــن الــــشــــركــــاء، مــــن أجــ
ــرف وجـــيـــز لــفــائــدة  ــ املــــشــــروع داخــــــل ظـ

الساكنة.
وأوضــــــح املـــتـــحـــدث ذاتــــــه، أن ســاحــة 
املسيرة اخلضراء تشمل ثاث هكتارات، 
وتــنــدرج ضــمــن مــجــمــوعــة مــن املــشــاريــع 
ــتــــي ســتــشــهــدهــا املــديــنــة  الـــتـــنـــمـــويـــة الــ
عــمــا قــريــب، مــن أجــل تــعــزيــز املــســاحــات 
اخلــــضــــراء، وتـــقـــويـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

ملدينة بركان. 
من جهته، قال مدير شركة العمران: 
الــســاحــة جـــاء لتحل  افــتــتــاح هـــذه  »إن 
مــحــل ســــوق فـــوضـــاويـــة ســـابـــقـــا، تسيئ 
ــذه  ــة«، مــضــيــفــا أن »هـ ــنـ ــديـ جلــمــالــيــة املـ
ــا لـــركـــن  ــ ــيـ ــ ــا أرضـ ــ ــرآبـ ــ ــة تـــضـــم مـ الــــســــاحــ
مضيئة،  نقطة  سيشكل  مما  السيارات، 
ال سيما وأن هذه املنطقة لم تكن تتوفر 

على مساحة خضراء«. 
جدير بالذكر، أن حفل افتتاح ساحة 
ــراء، حـــضـــره مــجــمــوعــة  املـــســـيـــرة اخلـــضـ
مــــن الـــفـــاعـــلـــني اجلـــمـــعـــويـــني بــعــاصــمــة 

البرتقال.

إغالق الحدود بين الناظور ومليلية يعمق مشاكل سائقي سيارات األجرة الكبيرة

باعة متجولون ينتقدون السلطات المحلية بمدينة العيون 

قطاع السياحة الغارق يحتاج إلى فريق إنقاذ متمكنمراكش

كواليس  جهوية

عزيز الفاطمي
 

  

القطاع  منه  يمر  الذي  املتدهور  الوضع  ظل  في 
السياحي بمدينة مراكش، والذي وصل إلى مرحلة 
بقفاز  القاضية  الضربة  نتيجة  االختراقي  التنفس 
أسقطت  التي  كورونا«،  »فيروس  الشرس  املاكم 
بهم  وألحقت  السياحي  القطاع  مكونات  كل  أرضا 
أرغمت  كما  ونفسيا،  اجتماعيا  جسيمة  أضــرارا 
اإلغاق  على  السياحية  املؤسسات  من  مجموعة 
من  الوضع  هذا  عن  ترتب  وما  العمال  وتسريح 
مشاكل ال تعد وال تحصى )ما حس باملزود غير اللي 
مضروب به(، وفي هذا السياق، عقد يوم الجمعة 
2021.10.29، اجتماع يدخل في إطار أجندة تهدف 
إلى تحريك عجلة القطاع السياحي بمراكش قاطرة 
السياحة الوطنية وقبلة عاملية، جمع كا من فاطمة 
كــودار  سمير  املدينة،  عمدة  املنصوري  الــزهــراء 
الوفا  الرحمان  وعبد  آسفي،  مراكش  جهة  رئيس 

لرؤساء  باإلضافة  املشور،  القصبة  جماعة  رئيس 
مجموعة من املؤسسات وجمعيات مهنيي الفنادق 
وأعضاء  السياحيني  واملرشدين  األسفار  ووكاالت 
للسياحة،  الجهوي  للمجلس  التنفيذي  املجلس 
وممثلي والية مراكش واملركز الجهوي لاستثمار، 
وبعد مناقشة هذا املوضوع الشائك، وبعدما أدلى 
على  والتسطير  الوقوف  يمكن  بدلوه،  متدخل  كل 
بعض النقط التي تم التطرق إليها من طرف رئيسة 
املجلس الجماعي والتي تعهدت بإخراج مجموعة 
»منتزه  منها  الــوجــود،  حيز  إلــى    ــرارات  ــق ال من 
املدينة  و»حماية  الفنون«،  »مدينة  الشباب«،  غابة 

القديمة«.
املشروع  ضمن  تندرج  النقط  هذه  فكل  لإلشارة، 
امللكي »مراكش الحاضرة املتجددة« الذي عاش مراحل 
عامل  الجهة  بوالي  دفعت  واالخــتــاالت  التعثر  من 
عديدة،  مرات  امليدان  إلى  النزول  إلى  مراكش،  عمالة 
إلى  نشير  كما  األشغال،  هذه  مجرى  تتبع  أجل  من 
نقطة نظام من طرف متبعي الشأن املحلي والسياحي 
بالقطاع  النهوض  يربطون  والذين  الحمراء،  باملدينة 
سياسة  عن  بعيدا  موضوعية  بــقــرارات  السياحي 
»البريكوالج«،  وعمليات  الخشب  ولغة  االرتــجــال 

منها: تحسني الشبكة الطرقية، بوضع هندسة طرقية 
حركة  من  املدينة  تعرفه  ملا  نظرا  الجديد  الجيل  من 
فترة  وخال  أسبوع،  كل  نهاية  في  داخلية  سياحية 
العاملية،  السياحة  عن  الحديث  دون  املدرسية  العطل 
ــل الــحــد مــن ظــاهــرة اإلرشـــاد  توفير األمـــن مــن أج
ما  كل  من  السائح  حماية  الرسمي،  غير  السياحي 
والعودة  بعطلته  االستمتاع  عليه  يفسد  أن  يمكن 
توفير  »الكريساج«،  بدل  الذكريات  بأجمل  وطنه  إلى 
املدينة  أحياء  داخل  املراقبة  كاميرات  من  مجموعة 
العتيقة، تخليق الحياة العامة لدى كل مكونات القطاع 
واملفسدين  املتطفلني  من  بتطهيره  وذلك  السياحي، 
السياحية  الشرطة  التركيز على دور  والنصابني، مع 
واإلمكانات  الشاب  البشري  بالعنصر  وتعزيزها 
املظاهر  من  املدينة  شــوارع  وتطهير  اللوجستيكية، 
واملختلني  واملشردين  املحترف  كالتسول  املشينة، 
استرجاع  بغية  هذا،  وكل  الشوارع،  وأطفال  عقليا 
ثقة املنعشني السياحيني وربح رهان املنافسة القوية 
داخل األسواق السياحية العاملية، مع العلم أن هذا لن 
يتأتى إال بتظافر الجهود من طرف الجهات املتداخلة 

مع ربط املسؤولية باملحاسبة.
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ساكنة أيت باعمران تحتج على مندوبية المياه والغابات

مكناس

كواليس  جهوية

فاس

بني مالل

أطباء غاضبون بعد حرمانهم من الحركة االنتقالية

األسبوع
 

  

ــطــاع الــعــام  ــق ــخــوض أطـــبـــاء ال ي
تحت  املنضوون  مكناس،  فاس  بجهة 
القطاع  ألطباء  املستقلة  النقابة  لواء 
العام، اعتصاما مفتوحا أمام املدیریة 
الجھویة للصحة، احتجاجا على عدم 
في  مطالبهم،  مع  املسؤولني  تجاوب 

للموارد  االنتقالية  الحركة  مقدمتها 
البشرية على املستوى الجهوي.

ــاء املــحــتــجــون عن  ــبـ وعــبــر األطـ
استيائهم من تجاهل املديرية الجهوية 
ملطالبهم  اإلقــلــيــمــيــة،  ــة  ــي ــدوب ــن وامل
ملشكلة  نهائي  حل  إيجاد  في  املتمثلة 
وإنهاء  التنفيذ،  املوقوفة  االنتقاالت 
ما  وتصفية  املؤقتة،  التعيينات  كل 
الناجحني  التحاق  ملفات  من  تبقى 

بمباريات اإلقامة والتخصص.
ويطالب األطباء املضربون، بإجراء 

الوصية،  ــوزارة  ال مسؤولي  مع  لقاء 
من أجل إيجاد حلول سريعة، للحاالت 
املذكرة  تنفيذ  وتعجيل  املــطــروحــة، 
الوزارية رقم 13104 بتاريخ 24 غشت 

.2020
حقوقية  ــيــات  فــعــال ــرت  ــب ع وقـــد 
األطباء  مــع  تضامنها  عــن  ونقابية 
ــن االنــتــقــال،  األربــعــة املــحــرومــني م
الجهوية  املــديــريــة  بتدخل  مطالبة 
الوطنية  النقابة  غرار  على  للصحة، 
للصحة العمومية )ف. د. ش( بفاس، 

مع  فيه  تضامنت  بيانا  أصدرت  التي 
األطباء املعنيني.

إضــراب  في  األطباء  هــؤالء  ودخــل 
ــاج، بــســبــب حــرمــانــهــم من  ــج ــت واح
إقليميا  املسؤولني  وتجاهل  االنتقال 
قضوا  بعدما  انتقالهم،  ملقرر  وجهويا 
عملهم  ــرات  ــق م ــي  ف مــتــفــاوتــة  ــدد  مـ
ــى 9 ســنــوات  ــت إلـ الــحــالــيــة، وصــل
لقسم  املنتقل  للطبيب،  بالنسبة 
الغساني  بمستشفى  املستعجالت 

بفاس، منذ سنة 2018.

أخبار

الدار البيضاء
مسيك لم  ابــن  مقاطعات  عــامــل  أن  يبدو 
وانفتاحها  للسلطة  اجلــديــد  املــفــهــوم  يستوعب 
وجه  مكتبه يف  باب  أغلق  بعدما  على محيطها، 
الساكنة، األمر الذي أثر على خدمات امللحقات 
ــة وعــلــى الــســيــر الــعــادي بــالــعــمــالــة.. فهل  ــ اإلداريـ
يعلم السيد العامل ما يروج داخل أكبر قسم)..( 
من طرف السماسرة والوسطاء، ولو على حساب 
ابن  مقاطعات  عمالة  عن  األول  املــســؤول  سمعة 
إداريــة صارمة ضد  رقابة  غياب  ويف  مسيك)..(، 
مجموعة من التجاوزات، تظل مصالح املواطنني 
تــتــأرجــح بـــني مــزاجــيــة املـــســـؤول األول عـــن هــذا 
الــقــســم، كــمــا هــو الــشــأن بــالــنــســبــة ملــلــفــات الزال 
أصحابها يتجرعون مرارة التماطل والتسويف.

تستمر معاناة ساكنة حي الفالح مبقاطعة 
العمومي،  امللك  احتالل  نتيجة  رشيد،  مــوالي 
السلطات  إلى  وملتمسا  وجهوا شكاية  أنهم  رغم 
بــشــكــل مستعجل  الــتــدخــل  أجـــل  ــن  م احملــلــيــة، 
و»الــفــراشــة«،  للباعة  ــواة  ن خلق  دون  للحيلولة 
 113.14 رقـــم  الــقــانــون  مــن   110 ــادة  ــ امل حــســب 
احملددة الختصاصات السلطة احمللية يف مجال 
الشرطة اإلدارية، وتأتي هذه اخلطوة على خلفية 
ما يسببه احتالل امللك العمومي من قبل الباعة 
و»الفراشة« من فوضى وإزعاج للساكنة، وإرباك 
حلركة السير، أضف إلى ذلك قربهم من الشقق 
السكنية ونوافذها بأمتار قليلة، حيث يسبب كل 
زوار  من  يأتي  ما  غالبا  وضوضاء  فوضى  ذلك 
الباعة، والذي يتحول إلى شبه لقاء يومي لتبادل 
يف  يجري  ما  وتتبع  والقهقهة  احلديث  أطــراف 
الشقق عبر النوافذ، مما تضطر معه جل األسر 
إلى إغالق نوافذ منازلهم، بسبب تلك املضايقات 

التي تقلق راحتهم ليل نهار.

أن  اســـبـــاتـــة، إلـــى  مــقــاطــعــة  ســكــان  يتطلع 
ملا  مغايرا  اجلديد،  احمللي  املجلس  تدبير  يكون 
سبق من جتارب، وذلك يف أفق حتقيق جملة من 
التنمية  أسس  إرساء  ويطمحون يف  انتظاراتهم، 
يف كافة املستويات، والعناية باألحياء الهامشية.

مــطــالــب ســاكــنــة اســبــاتــة إلـــى الــعــمــدة الــرمــيــلــي 
وزوجها رئيس املقاطعة، تتلخص يف تنزيل األوراش 
اسباتة،  مقاطعة  مستوى  على  املــوعــودة  التنموية 
عن  بعيدا  احمللية  الساكنة  لتطلعات  واالستجابة 
السابقة،  املجالس  يف  العام  الشأن  تدبير  نقائص 
وذلك من خالل برنامج واضح، وبناء على ترتيب 
ــويـــات املــلــحــة لـــدى مجتمع يــعــيــش تــداعــيــات  األولـ

خطيرة للجائحة على االقتصاد واملجتمع.

سيدي إفني

 األسبوع
 

  

أدوسوكم«،  »تزكي  منطقة  عبرت ساكنة 
من خالل وقفة احتجاجية رمزية، عن رفضها 
ــوق األمــالك  إلنــجــاز مسلك طــرقــي قـــروي ف
والغابات  املياه  إدارة  قبل  من  بها،  الخاصة 
التي تعتبره يدخل ضمن »األمالك الغابوية«.
وأفاد مواطنون، أن الشركة املكلفة من قبل 
إفني، حاولت  والغابات بسيدي  املياه  إدارة 
واحد  كيلومتر  يتجاوز  ال  طرقي  مسلك  مد 
األشجار  فيها  تقع  التي  »تشيشيت«،  ملنطقة 
الرئيسي  املــصــدر  أركـــان،  لشجرة  املثمرة 
مد  مــشــروع  هامش  على  الساكنة،  لعيش 

دوار  نقطتي  بني  رابط  طرقي  مسلك 
بوفراض على مدى  الزاويت ودوار 
جماعة  تزكي  بمنطقة  كلومترات   5

اثنني.
رفضهم  املحتجون  السكان  وأكد 
الفرعي  الطرقي  لتمديد هذا املسلك 

وممتلكاتهم  أراضيهم  فــوق 
الـــزراعـــيـــة والــنــبــاتــيــة، 
الجدوى  عــن  متسائلني 
الطريق  هذا  إنجاز  من 
طائلة  أمـــوال  وصــرف 
تعرف  منطقة  عــلــى 
الخنزير  انــتــشــار 
بينما  ــري،  ــ ــب ــ ال
األجــــدر إنــجــاز 
ــطــريــق  ــذه ال ــ ه

التي  املنطقة  ــر  دواويـ بعض  لفائدة 
تعيش في عزلة تامة.

املــيــاه  إدارة  الــســاكــنــة  وتــطــالــب 
الدواوير  عن  العزلة  بفك  والغابات، 
ــدرة  ــالق مــشــاريــع تــنــمــويــة م ــ وإط
لن  طرقية  مسالك  إنجاز  بدل  للدخل 
يستفيد منها إال الخنزير البري 
املنطقة،  في  يعيش  الــذي 
أن غياب الئحة  معتبرين 
املشروع،  لهذا  تعريفية 
ويطرح  الغموض  يخلق 
الهدف  حــول  التساؤل 
من تشييد هذه الطريق 
معزولة  ستظل  الــتــي 
ــن  ــة ول ــن ــاك ــس ــن ال عـ

يستفيد منها أحد.
الحافي

أزمـــــــــــــور

ــة  ــ تــعــيــش بــعــض اجلــمــاعــات واملــلــحــقــات اإلداريـ
يؤدي  اإلمــضــاءات، مما  جمودا يف مصلحة تصحيح 
إلى توقف مصالح املواطنني مثلما يحصل يف مكتب 

جماعة أشتوكة بدائرة أزمور.
يتنافى  الــذي  املشكل  هذا  من  املواطنون  ويشتكي 
مــع مــبــدأ تــقــريــب اإلدارة مــن املـــواطـــن، حــيــث يرجع 
سبب هذا االختالل إلى التأخير يف توقيع السجالت 
قبل  مــن  اإلمــضــاء  إلــى مصالح تصحيح  تسلم  التي 

العمالة.

تعرف مراكز التلقيح عزوف املواطنني عن تلبية 
النداءات الداعية لإلسراع يف أخذ اجلرعات، وذلك 
بسبب انتشار األخبار واإلشاعات التي تخيف الناس 
اإلغماء  وحاالت  اللقاح،  عن  الناجمة  األعــراض  من 
والشلل أو حتى الوفاة التي يسببها اللقاح لكل الناس 

من جميع األعمار.
بها  يقوم  تكون حملة  ال  ملــاذا  املــطــروح:  والــســؤال 
املختصون لشرح مميزات اللقاح، وإبراز الفئة املمنوع 
األمراض  عن  املواطنني  استفسار  أو  التلقيح،  عليها 

واألعراض التي يعانون منها؟

يشتكي أولــيــاء وآبــــاء األطــفــال والــتــالمــيــذ من 
الطريقة التي تدبر بها عملية التلقيح، يف غياب ألي 
األمــراض  عن  استفسارات  حتى  أو  قبلية  فحوصات 
التي  ــراءات  اإلجــ ومــاهــي  أبنائهم،  منها  يعاني  الــتــي 
التلقيح  قبل  األطــفــال  هـــؤالء  لها  يخضع  أن  يجب 
أو فقر  القلب  أمــراض  تعاني من  فئة  وبعده، فهناك 
أنــواعــهــا، لكن يف ظــل غياب  بكل  أو احلساسية  الــدم 
القبلية، يبقى هاجس اخلوف يسيطر على  التوعية 

اآلباء وأولياء األمور.

التلقيح  عملية  عــلــى  ــدة  واحــ ممــرضــة  تــشــرف 
التقنية،  الرازي  بثانوية  التعليم  باملركز اخلاص برجال 
يف غياب ألي طبيب ملراقبة وفحص الوافدين واملرضى 
الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذا غياب أي عنصر 
من األمن أو القوات املساعدة، مما يخلق الفوضى يف 
األشخاص  بعض  يدفع  التنظيم  غياب  أن  كما  املركز، 

إلى املغادرة دون أخذ اللقاح.

أصداء

شكيب جالل 

األسبوع
 

  

نظم عدد من الطلبة والطالبات املنتمني لالتحاد 
ومسيرة  احتجاجية  وقفة  املغرب،  لطلبة  الوطني 
أمام الحي الجامعي بامغيلة ببني مالل، احتجاجا 
على عدد من املشاكل التي يعيشونها داخل الحي، 
من أبرزها قاعة املُطالعة والتغذية وظروف اإليواء.

ــد مــخــتــلــف األجــهــزة  ــواج ــة ت ــف ــوق وشـــهـــدت ال
احتجاجي  بشكل  منظمة  كانت  أنها  رغم  األمنية، 
اإلدارة  طــالــبــوا  الــذيــن  الطلبة  قبل  مــن  حــضــاري 
حلول  بإيجاد  الجامعي،  الحي  عــن  واملــســؤولــني 
منها،  يــعــانــون  الــتــي  للمشاكل  ونهائية  ناجعة 
متابعة  من  يتمكنوا  حتى  املالئمة،  اإلقامة  وتوفير 
خارجية. ضغوطات  وال  مشاكل  ــدون  ب  دراستهم 
أنها  الجامعي،  ــحــي  إدارة ال كشفت  جهتها،  ومــن 
تحاول توفير الظروف واإلمكانيات من أجل استقبال 
اإليــواء  تــوقــف  بعد  ــظــروف،  ال أحــســن  فــي  الطلبة 

للموسم املاضي بسبب ظروف جائحة »كورونا«.

طلبة الحي الجامعي يحتجون على ظروف اإليواء والتغذية

محسن األكرمين
 

  

من  مدينة  تشبه  مكناس  أصبحت 
اإلنــارة  ســوء  نتيجة  ليال،  األشــبــاح 
األزقـــة  غالبية  ــت  ــات وب الــعــمــومــيــة، 
والشوارع بدون إنارة جيدة، أو بدون 

إنارة على العموم.
مكتب  بني  االنتخابية  النقلة  فمنذ 
الجديد،  واملجلس  القديم  الجماعة 
وباتت  مقلق،  بشكل  الخدمات  تدنت 
غير  مهن  في  نهارها  تكابد  مكناس 
مهيكلة تستحوذ على امللك العام بغير 
وبات  )السيبة(،  وبفوضى  وجه حق، 
الليل يشكل مرآة للبؤس املدينة ويزيد 
من مآسي تنمية املدينة، التي أصبحت 
األساسية  الخدمات  توفير  عن  عاجزة 

للموطنني.
نتابع  ونــحــن  خــيــرا  اســتــبــشــرنــا 
الــرئــيــس فــي صـــوره مــع عــمــود نور 
تلك  مــن  خيرا  واستبشرنا  محطم، 
وتــواجــد  للعموم،  املــســوقــة  الــصــور 

املاء  لتوزيع  املستقلة  الوكالة  مدير 
لـله،  والكهرباء بمكناس، وقلنا الحمد 
في الغد لنا أمل تصويب كل املصابيح 
واألعمدة املتهالكة، وستصبح مكناس 
»مدينة األنوار«، لكن هيهات، فالصورة 

كانت فقط للتسويق السياسي.. 
مكناس  ُتظهر  ليال،  صغيرة  فجولة 
بــوار  مثل  تبدو  الظلمة،  حــد  كئيبة 
على  ــادرة  ــق ال غير  التنمية  سياسة 
عياء  في  املدينة  تبدو  أدوارها،  تنمية 
وفي تدني خدمات القرب واألولويات، 
فهناك  منها،  مفر  ال  حقيقة  وهـــذه 
أو  العمومية  املــرافــق  فــي  إشكالية 
أزمة  تعيش  التي  العمومية،  الشبه 
أداء، وهناك نكوصا بّينا في الخدمات 
ــا في  ــ ــودا إداريـ ــ االجــتــمــاعــيــة، وركـ
القطب  في  للمواطن  املقدمة  الخدمات 
جماعة  مجلس  لخدمات  املؤسساتي 
زمن  تمثل  الواجهات  ومعظم  مكناس، 
بلدية  قصر  ويشكل  والتهالك،  التقادم 
تساقط  في  األمثل  النموذج  مكناس 
الخارجية،  صباغته  وفــي  قبته  قطع 
قاعة  لقبة  بالنسبة  الــشــيء  ونــفــس 
حيث  الثقافية،  املــنــونــي«  »الفقيه 
أصابتها التشققات الخارجية، وال من 

يقوم بدراسة مآالت خطرها أو البحث 
على  تسقط  أن  قبل  ترميمها  عن سبل 

الرؤوس.  
غير  من  األشباح  مدينة  إنها  فعال، 
الظاهرة  ــذه  وه جــيــدة،  ليلية  إنـــارة 
امللحوظة باتت تلتصق برئيس مجلس 
ــة عمله،  ــداي ب مــنــذ  مــكــنــاس  جــمــاعــة 
مجلس لم يستطع حتى أن يعقد دورة 
السنوية  امليزانية  الستعراض  عادية 
في  الرئاسة  رؤيــة  وتبيان   ،)2022(
لهذه  سيقدم  ومــا  »التغيير«  شعار 
أن  علما  الــطــيــبــة،  الطيعة  املــديــنــة 
لحد  تعرف  لم  اإلسماعيلية  العاصمة 
الحكامة  مجال  في  جيد  أداء  أي  اآلن 
الثالث من  الشهر  ونحن نشارف على 
حيث  الجديد،  الجماعي  املكتب  حياة 
في  العادية  املجلس  دورات  استهلكت 

تنصيب الرئيس، وتمت إضافة دورتني 
على  الــتــصــويــت  ــي  ف استثنائيتني 
املعارضة  قالت  كما  الداخلي  النظام 
الدائمة  اللجان  »كوبيي كولي«، وعلى 
بما طغى عليها من تدافع غير مجدي، 
وبراغماتية في االختيارات التي تتسم 
وشراء  الغرور،  وإرضــاء  بالوصولية 

صمت البعض؟ 
»ُبــونــيــس«  انتهى  فقد  اآلن،  ــا  أم
عادية  دورة  عقد  في  املجلس  رئاسة 
فانتهت  امليزانية،  ملناقشة  )أكتوبر( 
الكلمة  وباتت  القانونية  االستثناءات 
لدعوة  باملدينة،  ترابية  سلطة  ألعلى 
دورة  لعقد  مكناس  جماعة  مجلس 
استثنائية،  وغير  )مستعجلة(  عادية 
شهر  استهالل  قبل  امليزانية  ملناقشة 
دجنبر، وحرق ما تبقى من امليزانية. 

سوء اإلنـارة اللـيلية يحـول مكـناس إلـى مدينة لألشباح



خطاب المسيرة الخضراء.. 
الجواب ما ترى ال ما تسمع!  

ــارون الــرشــيــد على  ــ عــلــى شــاكــلــة جـــواب ه
املغربي  العاهل  وجه  الروم،  ملك  نقفور،  استفزازات 
السادسة  الذكرى  بمناسبة  وهادفا  مقتضبا  خطابا 
املظفرة،  الــخــضــراء  املسيرة  النــطــاق  ــعــن  واألرب
البناء  مسيرة  في  املغاربة  استمرار  البارز  عنوانه 
القادمة  النباح  أصوات  بتعالي  آبهن  غير  والنماء 

من الجوار.
ما  ومنها  النور  رأى  ما  منها  ضخمه  مشاريع 
تمكن  أن  شأنها  من  االنتهاء،  على  أشغالها  أوشكت 
املناطق الجنوبية للمملكة من احتال مراتب متقدمة 

في شتى املجاالت.
التي عرفتها قضيتنا  العديدة  إلى جانب املكاسب 
ســواء  عليه،  يعلى  وال  يعلو  الحق  إذ  الوطنية، 
والتي  السياسي،  أو  الدبلوماسي  املستوى  على 
مدينتي  من  كل  في  السفارات  افتتاح  آخرها  كــان 
العيون والداخلة من طرف أزيد من 24 دولة، وكذلك 
االنتخابات األخيرة التي عرفت نسبة مشاركة عالية 
من طرف أبناء وبنات الصحراء فاقت بكثير النسب 
تشبث  يؤكد  مما  اململكة،  مناطق  باقي  في  املسجلة 

أبناء املنطقة بوطنهم األم املغرب.
موضوع  مــا  يوما  املغربية  الصحراء  تكن  »لــم 

تفاوض« يقول جالة امللك، وإنما جنح املغرب إلى 
خسائر  املغاربية  املنطقة  ليجنب  السلمي  الخيار 
املجاورة،  الدول  لحكام  الفرصة  وليمنح  محتملة، 
من أجل إعمال العقل والتبصر واستخدام الحكمة، 
فقد  ولشعوبهم..  لدولهم  العامة  للمصلحة  خدمة 
شعوب  مصلحة  على  حريصا  دائما  املغرب  كــان 
موجها  دائما  جالته  خطابات  وكانت  الجوار  دول 
والتقدم  والنماء  الخير  فيه  ما  إلى  الشعوب  لتلك 

واالزدهار.
نونبر  ســادس  ليوم  امللكي  الخطاب  شكل  كما 
تتبنى  التي  الــدول  لبعض  صريحة  دعــوة   ،2021
الوطنية،  قضيتنا  تــجــاه  واضــحــة  غير  مــواقــف 
الكيل  سياسة  ألن  موقفها،  عن  اإلفصاح  أجل  إمن 

بمكيالن لم تعد مقبولة.
وإن كان الخطاب امللكي قد تضمن إشادة خاصة 
من  عناصرها  أبلته  ملا  امللكية،  املسلحة  بالقوات 
تجلت  العالية،  الوطنية  الروح  عن  ينم  حسن  باء 
في الدفاع املستميت عن كل حبة رمل من صحرائنا 
العزيزة، فإن الرسالة املضمرة وراء هذه اإلشادة - 
في اعتقادنا - تكمن في دعوة باقي مكونات املجتمع 
وحدتنا  عن  الدفاع  إلــى  موقعه،  من  كل  املغربي، 

الترابية ونصرة قضيتنا الوطنية.

املاضي  من  كرا  نفر  قد 
ــا الـــخـــوف  ــن ــع ونـــحـــمـــل م
املاضي  نكره  قــد  املـــزدوج، 
مرات عديدة من شدة بؤسه، 
ومـــن ضــغــطــه عــلــى الـــذات 
لكنه  ــرة،  ــاب ــجــب ال بــقــســوة 
في  بالترقيم  مصنفا  يبقى 
وكلما  الحياة،  درج  أرشيف 
قبس  أعطيناه  الحنن  هزنا 
لهفة  ومن  االستفسار،  روح 
التصديق  يحدث  الحب  قلب 

بالفرح.
يصير  حــن  العجيبة  ــات  ــارق ــف امل مــن 
والفزع  بالخوف  محنطا  وهما  املستقبل 
اقتحام  مفاسد  من  الدنيا،  أيــام  ونسيان 
املستقبل  يصبح  حن  والتطوير،  التغيير 
الرحمة،  حلم  بأمل  ولــو  التطويع  صعب 
املاضي  يبقى  حن  املتكررة،  الخدع  ومن 
حاضرا ويتحكم في مسالك تحرك املستقبل 
روما  إحراق  بنهاية  أو  باإليجاب  وينقطه 

من شدة الحب.
صدمة  وهي  املخدوع،  عيش  نعيش  قد 
حاضرنا  بن  مشكلة  توقع  التي  الواقع 
ومستقبلنا وماضينا في حرب املد والجزر، 
املاضي، مهما  في  الثقة  أن من سلوك  ذلك 
على  القدرة  يفقدنا  أنه  وبعده،  شكله  كان 
التغيير  باختيارات  ولو  الحاضر  تجاوز 

وإخفاء األلم، وكسب ما انفك من الزمن..
فهل حقا نستطيع أن نتخلى عن ماضينا 
هل  والــحــزن؟  الفرح  مــوزع  في  بتنوعاته 
أمام  األيــدي  مكتوفي  الوقوف  على  نقدر 
سلطة  نمتلك  وال  املستقبل  سيولة  طوفان 

العمر  نبيع  هل  الفرز؟  قرار 
تضيع  حــن  خريفا  املــزهــر 

خفقات القلوب؟
التي  الــحــيــاة  لعبة  هــي 
بالبسمة  قطعا  تنتهي  ال 
البكاء  بنهاية  بل  والــفــرح، 
ــوت  املــصــحــوب بـــحـــزن املـ
املكسورة  املرايا  هي  حتما، 
التي تعري العيوب وقد تبكي 
األفعال،  مساوئ  من  صدمة 
بالقلوب  الخفية  النيات  ومن 
تلك  والــخــادعــة..  املخدوعة 
بالتنوع  الوجوه  فيها  تنكسر  التي  املرايا 
والتشتت وهي تحمل أقنعة الرياء والكذب 
وابتسامة املكر، هي قيم اإلنسانية الخاملة 
تقدر على  والكسل، وال  بالنوم  الذوات  في 
إعان  وتبقي  الحب  كلمات  وتعرية  كشف 
الخديعة.  عشق  بعد  موجودا  الكره  حرب 
هنا قد تشتعل لعبة نار الخيانة في وسط 
جنة نعيم الحب، وقد نهاتف دموع مطافئ 

النهايات لإلنقاذ. 
تموضع  عن  فيها  نبحث  عديدة  مــرات 
اليسار  وكتلة  اليمن  كتلة  بن  القلوب 
املتنطع، مرات نتحسس فيها دقات قلوبنا 
تخطيط  بــإجــراء  اآلخــر  فنطالب  الباهتة 
إنها  الــكــره..  ومسكتات  الحب  لنبضات 
اآلفة الوضيعة من أشكال الحب، حب كان 
أو قد يكون في قنينة عطر تظهر وتختفي 
ــوى  وارت ذكيا  كــان  ثعلب  الثعلب..  مثل 
انتشاء من مهارات الحيل، ثعلب كان يجدد 
طاقة ذاته باستبدال خطط املكر والخديعة، 
ويأتي  شفاها  نقبل  حن  الحب  بهتان  من 
أرضا،  الزهرة  بتلة  تويج  ليسقط  الخريف 

فقد  الجلمود،  حب  نــدى  طــّل  تكاثف  من 
ويلقي  مغناطيسيا،  ينومنا  ثم  يطهرنا 
والتاريخ  النسيان  هاوية  حافة  عند  بنا 

املستهلك.
لتأثيث  متحركة  فلسفلة  والحزن  فالحب 
الحياة بكبسوالت روتينية من جيل صورة 
كارتونية  مخطوطات  ــود،  واألس األبيض 
ترسم مواقع الحرب مثل منحوتات الرجل 
البدائي على صخر صلد لحيوانات خيالية 
متناحرة.. هي معارك حب لن ينكر أحد أنه 
يستيقظ  فحن  والهزيمة.  بالربح  عايشها 
الحب من غفوته املميتة، يعرف نفسه بأنه 
الحاضر،  في  الحزن  يحضر  املاضي، حن 
ليلة  فتحت  قد  الصندوق  علبة  أن  نتوقع 
حن  املخيبات،  أنياب  عن  لتعري  قدرها 
جزء  ضيعنا  قد  نكون  باملستقبل،  نحلم 
حاضرنا،  فرحة  وأفسدنا  ماضينا،  مــن 
أبــواب  ومــن  أمــرنــا،  من  حيرة  في  وبتنا 
بمفاتيح سيدنا سليمان  املقفولة  املستقبل 
)أنا حزين  ذاته  يقرأ  منا  فمن  والنسيان.. 
أنا موجود(!؟ من منا يصنع محرقة تشبه 
محرقة سيدنا إبراهيم، ويخرج منها ساملا 

آمنا من الحزن واملكيدة!؟
من سذاجتنا، أننا ال نستمع إلى قلوبنا 
من  والوفاء،  بالتريث  خفقانها  يخفت  حن 
الطبي  قلوبنا  رسم  أن  النفسية،  األمراض 
سليم في بطاقة اآللة ونحن نعيش متعة األلم 
والتذمر، ومن اختناقات وجع التنفس.. قد 
تموت حواس الحب والحزن، قد نفقد متعة 
الحياة في الحاضر واملستقبل، لكننا قد ال 
عقباته  طورنا  ما  إذا  املاضي  حاوة  نفقد 
وفجواته إلى قناطر طريق بدون مخفضات 

سرعة نحو حلم املستقبل.
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قراءة مبسطة لبعض 

فصول قانون المسطرة 
المـدنـية

ية: التجار للمحكمة  بالنسبة 

املبلغ  كــان  إذا  بــاألداء  األمــر  طلب  يقدم 
ورقة  على  واملبني  درهم،   20000 يفوق 
بدين  اعتراف  أو  رسمي  سند  أو  تجارية 
بالتعرض  الطعن  أمر  ويقبل  التجارية،  املعامات  عن  ناتجن 

خال 15 يوما من تاريخ التبليغ.
وزارة  معد من طرف  عبارة عن مطبوع  باألداء هو  األمر  مقال 
العدل، يشبه استمارة يمألها الدائن املدعي، ويؤدي عن طلبه 

رسوما قضائية محددة، ويستخرج من األنترنيت.
 

إجراءات تحقيق الدعوى:

 88 إلى   55 من  الفصول  نظمتها  الدعوى  تحقيق  إجــراءات 
من قانون املسطرة املدنية، وتتعلق بـ: الخبرة، معاينة األمكنة، 

األبحاث، اليمن، تحقيق الخطوط والزور الفرعي.
ومن أهم اإلشكاالت التي تثار في موضوع تحقيق الدعوى:

للسلطة  تخضع  الخبرة،  وباألخص  التحقيق،  هــذا  أن   -
عنها  تستغني  أو  بها  تأمر  أن  لها  التي  للمحكمة  التقديرية 

مع التعليل.
- أن القاضي يلجأ للخبرة في القضايا الفنية والتقنية التي 
تتوقف على رأي الخبراء أو املحاسبن، ومع ذلك، تكون الخبرة 

غير ملزمة للقاضي، وله أن يستأنس بها.
تأمر  أن  فلها  ناقصة،  الخبرة  وجــدت  إذا  املحكمة  أن   -

بتكملتها.
تستعن  أن  لها  غامضة،  الخبرة  وجدت  إذا  املحكمة  أن   -

بخبير آخر.
- أنه يجب احترام حقوق الدفاع واستدعاء املحامي لحضور 

جلسة الخبرة ولو كانت خبرة تقنية.
في  املعاينة  تجري  ما  كثيرا  األمــاكــن،  ملعاينة  وبالنسبة 
رسوم  في  جاء  ما  مع  العقار  واقع  ملطابقة  العقارية  القضايا 

امللكية والتأكد من الحدود.
أما بالنسبة للبحث، فهو غالبا ما يجري عن طريق االستماع 
أو  مثا،  الشغل  كعاقة  املادية،  الوقائع  إثبات  قصد  للشهود 

إثبات املغادرة التلقائية لألجير.
ومن اإلشكاالت التي يثيرها موضوع البحث:

- التأكد من النقطة القانونية التي سيجري بشأنها البحث 
كما هي واردة في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء البحث.

النقط  على  للوقوف  الشهود،  الئحة  على  مقدما  االطاع   -
املتعلقة بأهليتهم ألداء الشهادة والدفع بالتجريح في الشهود.
- الحرص على أن يكتب في محضر جلسة البحث، ما يثار 

من دفوعات وموقف قاضي البحث منها.
يتوفر  كان  إذا  إال  املحامي  يطلبها  فا  لليمن،  وبالنسبة 
الخطوط  لتحقيق  بالنسبة  أما  موكله،  من  خاصة  وكالة  على 
بن  والفرق  خاصة،  وكالة  يتطلب  أيضا  فهو  الفرعي،  والزور 
الزور األصلي والزور الفرعي، هو أن األخير يكون متفرعا عن 
املدعى  على  دعواه  مدعي  يقيم  أن  ومثالها  الجارية،  الدعوى 
عليه ويطلب منه أداء دين ثابت بسند، فا يعترف املدعى عليه 
بذلك السند ويدعي أنه مزور، ففي هذه الحالة، تجري مسطرة 
الزور الفرعي، أما الزور األصلي، فهو الذي يقام بداية بواسطة 
بواسطة  يكون  وقد  املختصة،  للمحكمة  ويرفع  افتتاحي  مقال 

شكاية تقدم للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق.
القاضي  على  يجب  التحقيق،  مسطرة  من  االنتهاء  وبعد 
الذي باشر مسطرة البحث، أن يحرر تقريرا عما راج في جلسة 
البحث، ويمكن تاوته في الجلسة عندما تعرض القضية على 
تحقيق  مسطرة  انتهاء  بعد  يقدم  املحامي  أن  كما  املحكمة، 

الدعوى، مذكرة تسمى مذكرة املستنتجات بعد البحث.
الخبير  أن  أو  غير صالحه،  في  الخبرة  كانت  إذا  واملحامي 

أغفل جوانب هامة، فله أن يطلب خبرة مضادة.

إدخال الغير في الدعوى: 

املسطرة  قــانــون  مــن   108 ــى  إل  103 مــن  الــفــصــول  حسب 
املدنية، يمكن للمدعي أو للمدعى عليه، أن يطلب إدخال الغير 
عن  املسؤول  إدخال  التأمن،  شركة  إدخال  مثا:  الدعوى،  في 
الضامن  إدخــال  القيم،  أو  الوصي  إدخــال  املدنية،  الحقوق 
للمملكة،  الوكيل القضائي  الفرعي، إدخال  األصلي أو الضامن 
إدخال املساعد القضائي، ولكن وفق املسطرة املنصوص عليها 

تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
إلى حن وضع  الدعوى مفتوحة  الغير في  إدخال  ومسطرة 
لشخص  ورثة  أو  وارث  إدخــال  يمكن  كما  للمداولة،  القضية 

انتقل لجوار ربه.
ودوافع  أسباب  يشرح  مكتوب  بمقال  اإلدخال،  طلب  ويقدم 

إدخال الغير في الدعوى، وتؤدى عنه الرسوم القضائية.
موضوع  يفسر  حديث  قــرار  النقض  محكمة  عن  صــدر  وقــد 
إدخال الغير في الدعوى، ويجب االنتباه إليه، فقد جاء في القرار 
التجاري  امللف  في   ،2019 يونيو   27 بتاريخ  الصادر   321 عدد 
الدعوى،  الغير في  ))مقال إدخال  638/3/1/2018 ما يلي:  عدد 
عدم تقديم أي طلبات في مواجهته، حكم بعدم قبوله، عدم جواز 

تدارك هذا اإلخال ألول مرة خال املرحلة االستئنافية((.

* من هيئة المحامين بالرباط

6

يتبع
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الجزائر وحق احتضان اإلرهاب

الــجــزائــر وبعض  رئــيــس  يـــارة  ز
رسالة  هي  غالي،  للعميل  الجنراالت 
ــا أنــهــم يــعــطــونــه الــحــمــايــة  ــاده ــف م
الجزائري ضدا  التراب  والشرعية على 

على األعراف الدولية.
لهذا  الحماية  فقط  يعطي  ال  القائم  الجزائري  النظام 
مجموعة  تحتضن  الشرقية  الــجــارة  إن  بــل  ــي،  ــاب اإلره
عــددا  قسرا  وتحتجز  أراضــيــهــا  فــوق  واســعــة  إرهــابــيــة 
غرر  أخرى  إفريقية  جنسيات  من  ومواطنني  املغاربة  من 
لهم  بــأن  أقنعتهم  أن  بعد  الجزائري،  التراب  فــوق  بهم 
»جمهورية« فوق أراضيها، ومن تم، ال بد من نتساءل: على 
أي مشروعية دولية يستند النظام الجزائري في استضافة 

مجموعة إرهابية على أراضيه دون أية مساءلة؟
خارج  يكون  السلوك،  بهذا  الجزائري  فالنظام  لذلك، 
الحال  املتحدة، وبطبيعة  األمم  وقوانني  الدولية  الشرعية 
هذا البلد ال يتوفر على قضاء مستقل لرفع دعاوى مماثلة 
لتلك التي وضعت في إسبانيا والتي أعطت نتائج مرضية 
دوليا،  املعركة  هذه  خوض  للمغرب  يمكن  لكن  ما،  لحد 
املتحدة  الواليات  في  متخصصة  محاماة  مكاتب  بتكليف 
األمريكية، لتهيئة مرافعات قانونية تسمح بوضع دعاوى 
دولية على مستوى املحافل الدولية بهذا الجار الجزائري 
املحتضن لجماعة إرهابية فوق أراضيه لعقود، خصوصا 

على مستوى األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي.
كما ال يجب أن ننسى أن أنظمة الجزائر وكوبا وليبيا 
متطورة  بأسلحة  إرهــابــيــة  مجموعة  زودت  الــقــذافــي، 
لسنوات  املغرب  ملهاجمة  الجزائري  التراب  من  وأرسلتها 
في إطار حرب عصابات تركت العديد من املوتى والجرحى 

واملشردين، أسرهم ال زالت شاهدة على ذلك إلى اليوم.
أدوارا  تلعب  بأن  للجزائر  يسمح  أن  يمكنه  ال  فاملغرب 
السابق،  في  كما  الدولية  الساحة  مستوى  على  مزدوجة 
اليوم  ستصبح  لسنوات،  مارستها  التي  فلعبتها هاته 
مكلفة كثيرا لهذا النظام املهترئ، ألن هناك قوانني دولية 
فوق  إرهابية  جماعات  باحتضان  معينة  لدولة  تسمح  ال 

أراضيها، تستعملها ضد دولة أخرى.
الدولية املرتبطة باحتضان  القانونية  أعتقد أن املعركة 
ورعاية النظام الجزائري لجماعات عسكرية إرهابية فوق 
أراضيها، حان الوقت إلطالقها، فهي السبيل الوحيد لكي 

يراجع هذا النظام مواقفه العبثية.

الكتاب المدرسي.. كم بال كيف 
في  املــرجــو  ــدور  الـ املــدرســيــة  للكتب  يعد  لــم 
من  كبيرة  ملجموعة  بالنسبة  الــدراســي  التحصيل 
الوصية  ــوزارة  ال أصبحت  أن  بعد  التربوية،  األطــر 
تعتمد الكم عوض الكيف في تدبير برامجها التربوية 
ومناهجها الدراسية، وتسببت في إثقال كاهل التلميذ 
والتلميذ،  املدرس  أفقد  مما  األسر،  بمالية  واإلضرار 
على السواء، الثقة في تلك الكتب، وبالتالي، اقتصاره 

على استغالل بعض أنشطتها وتمارينها.
الــقــراءة  شهية  التالميذ  أفــقــدت  مــدرســيــة  كتب 
والحفظ والرغبة في التحصيل، وبعضها رسخ لديهم 
أفكارا وسلوكيات غير متزنة، بعدما كان من املفروض 
إلى جانب  التلميذ في تعليمه، وأن تشكل  أن تساعد 

تنوعها ومحتوى  أن  إال  دافئا لضمان تحصيل جيد،  املدرس، حضنا 
بعضها، بات يشكل عائقا أمام التعلم السليم، بل سدا يزيد من تأزم 

التعليمية.  العملية 
كتب مدرسية من املفروض أن تمر عملية اعتمادها من عدة مراحل، 
تبدأ بتجريبها داخل مدارس نموذجية، والتأكد من صحة محتوياتها 
التعليمية  للمناهج  برامجها  موافقة  ومدى  والبيداغوجية،  اللغوية 
الالزمة، لكن، ال شيء من هذا يطبق، بل إن بعض مؤلفي وناشري تلك 
الكتب، يتأخرون حتى في إصدارها مطلع كل موسم دراسي، حيث يمر 
التي  الكتب،  تلك  صدور  يترقبون  التالميذ  ويبقى  املدرسي،  الدخول 
غالبا ما تكون بها أخطاء لغوية أو معلوماتية أو بيداغوجية.. لتبدأ 
وانتظار  التربويني،  واملفتشني  املدرسني  طرف  من  التصحيح  رحلة 

صدور طبعة ثانية معدلة.
أكثر من هذا، فالوزارة الوصية ترغم على القبول بعدة كتب مدرسية 
لنفس مادة التدريس، خاصة بنفس املستوى الدراسي، عوض اعتماد 
كتاب مدرسي واحد، وهنا تبدأ عملية إرضاء املؤلفني والناشرين على 
يجتمع  أن  املفروض  من  كان  أنه  علما  واألساتذة،  التالميذ  حساب 
بكل  مادة  لكل  موحد  واحد  مدرسي  كتاب  إلعــداد  املؤلفني  هؤالء  كل 
مستوى تعليمي، وأن يعلم، هم ومن خلفهم، أنه ال يحق لهم املتاجرة 

في الكتاب املدرسي. 
يتشبعون  التالميذ  تجعل  املدرسية  الكتب  بعض  فإن  األسف،  مع 
أحداث  باعتماد  املواطنة،  في  فضفاضة  دروســا  بتلقيهم  بالعنف، 
وتجارب خيالية تتعارض مع األخالق والتربية وحتى دستور البالد، 
اللغوية  واألخطاء  الهفوات  من  فقط  يشكو  املدرسي  الكتاب  يعد  ولم 
واملعرفية، واملضاربات، التي أرغمت الوزارة الوصية على االستجابة 
التعليمي،  املستوى  لنفس  مختلفة  بكتب  التدريس  وفرض  للمؤلفني، 
بداية  البحث  في  أمورهم،  وأولياء  والتالميذ  املدرسني  معاناة  رغم 
مدرسة  من  أسماؤها  تتغير  التي  الكتب،  تلك  على  دراسي  موسم  كل 
املدرسني  وترغم  تجارب«،  »فئران  التالميذ  من  يجعل  مما  ألخــرى، 
على بذل جهود أكبر من أجل إصالح مضامينها وتصحيح أخطائها 
والتوجهات  البرامج  مع  تكييفها  ومحاولة  واإلمالئية،  املطبعية 

الدراسية املعتمدة.
انتشار  في  املسؤولية  من  نصيبا  املدرسي  للكتاب  أن  تبني  فقد 
ظاهرة عنف بعض التالميذ ضد مدرسيهم وداخل أسرهم ومحيطهم، 

املعنية بتربية األطفال وتخليق  إلى جانب كل األطراف 
ورؤى  وصـــورا  نصوصا  هناك  وأن  العامة،  الحياة 
والتطاول  واالنحراف  العنف  مفاهيم  ترسخ  وتصورات 
على األستاذ والوالدين، وتغذي التالميذ بأفكار ومعاني 
التربوية  واألنظمة  والقوانني  األخــالق  مع  تتعارض 
واملواضيع  النصوص  لبعض  وكنموذج  ــة،  ــ واإلداري
الكتب  بعض  تتضمنها  الــتــي  والــغــامــضــة  الغريبة 
يمكن  الوصية،  الــوزارة  طرف  من  املعتمدة  املدرسية 
اإلشارة إلى الكتاب املدرسي الجديد للمستوى الخامس 
ابتدائي واملسمى »املنير في التربية الفنية«، وهو كتاب 
مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية، حيث أنه يسوق 
لتطبيق »سناب شات« في صفوف األطفال، علما أن عدة 
هيئات دولية أوصت بمنعه على األطفال في غياب مراقبة لصيقة من 

الراشدين، كما أنه تسبب في عدة جرائم. 
 162 بالصفحة  واحــد«  »الوثيقة  مضمون  عن  الحديث  يمكن  كما 
األولى  السنة  بمستوى  الخاص  االجتماعيات«،  »في رحاب  كتاب  من 
عن  واإلجابة  استيعابه  الطفل  من  املفروض  النص  وهو  إعــدادي، 
مجموعة من األسئلة، واستخالص املبادئ املرتبطة بحقوق اإلنسان، 
للبالد  املنظمة  للقوانني  وال  والتعليم  للتربية  تمت  ال  بطريقة  يحكي 
غش  حالة  في  ضبطته  أستاذة  على  تلميذ  اعتداء  حادث  عن  بصلة، 
دعوى  رفعت  الضحية  أن  ويضيف  فطردته،  نوعيته(،  يحدد  )لــم 
يحددها(،  )لم  جهة  طرف  من  الطفل  اعتقال  تم  وأنه  يحددها(،  )لم 
أسرته،  لتوسالت  استجابة  )؟؟(،  الدعوى  عن  تنازلت  األستاذة  وأن 
شريطة اعتذار التلميذ أمام زمالئه، وانتهى النص بحادث آخر أغرب، 
الفصل  داخل  مكبال  التلميذ  بالقضية،  املكلف  الضابط  أحضر  حيث 
الدراسي، ليعتذر للتالميذ واألستاذة، وهي املبادرة التي وجدت فيها 
انتهت  الضابط،  ضد  شكوى  فقدمت  لولدها،  إهانة  التلميذ  أســرة 
بتعرضه لعقوبة تأديبية، فلم يحدد النص نوعية الغش الذي لن يكون 
بالضرورة في االمتحانات، ولم يعر النص اهتماما ملجلس االنضباط 
الضامنة  الجهة  املدرسة،  على  املشرفة  واإلدارة  التأديبي(،  )املجلس 
قبل  إحضاره  املفروض  التلميذ،  أمر  ولي  لدور  وال  األستاذة،  لحقوق 
وزنا  النص  يقم  لم  كما  خارجي.  أو  داخلي  عقابي  إجراء  أي  اتخاذ 
يستجيب  أن  فرضية  باعتبار  األمــن،  لجهاز  وجهها  التي  لإلهانة 
ضابط لشرط األستاذة، وأن يصطحب التلميذ مكبال إلى داخل الفصل 
الدراسي، علما أن ما تم من اتفاق بني األستاذة واألسرة، ال عالقة له 
باإلجراءات القضائية، التي تشرف عليها النيابة العامة وليس جهاز 

األمن القضائي الذي مهمته التنفيذ فقط.
طرف  من  التأليف  مستباحة  املدرسية  الكتب  بعض  أصبحت  فقد 
الحقول  وسط  الضارة  واألعشاب  كالفطر  ومنتشرة  ودب،  هب  من 
واملدرسني،  التالميذ  على  لتفرض  الخفاء،  في  تطبخ  كتب  التربوية.. 
بأسماء مختلفة، مضامني منسوخة بأساليب ركيكة ومعان متعارضة، 
جعلت التلميذ يفقد التركيز من أجل التحصيل الدراسي، ويرغم على 
بني  الثقيلة  محفظته  بها  سينقل  التي  الطريقة  حول  تفكيره  صب 
املنزل واملدرسة، حيث أصبح تائها يبحث عن الطريقة التي تمكنه من 
االطالع كل ليلة على عشرات الكتب والدفاتر، وإنجاز فروضه املنزلية.

حمراوي بوشعيب 

    

أحرار  إلى  ينقسمون  اليونان  أهل  كان  قديما، 
املحاماة  مهنة  اليوناني  القانون  حرم  وقد  وعبيد، 
كانوا ضعفاء  الزمان  ذلك  العبيد في  العبيد، ألن  على 
للند،  الند  القاضي  ال يستطيعون محاجة  الشخصية، 
وألن كلمة محامي مشتقة من كلمة الحماية، واملحامي 
الذي  الضعيف  اإلنسان  حماية  يستطيع  ال  الضعيف 
يتعرض للظلم والقمع واالضطهاد، ولهذا فإن املحامي 
مصالحه  عــن  الــدفــاع  وزيــرالــعــدل  مــن  ينتظر  الــذي 
يرتديها  التي  البدلة  وعظمة  قيمة  يدرك  ال  وحقوقه، 
والتي يدل لونها األسود على حزن املحامي على غياب 

العدالة فوق هذه األرض.
وفي هذا الصدد، ال بد من التذكير باإلضراب العام 
والبالغ  فرنسا  في  املحامون  به  قام  الذي  النضالي 
نقابة،   164 إلى  واملنتمون  محامي،   70000 عددهم 
ضد نظام التقاعد الجديد الذي قررته الحكومة والذي 
يهدف إلى رفع نسبة املساهمة في صندوق التقاعد إلى 
الضعف، أي من 14 في املائة إلى 28 في املائة، رغم أن 
60 سنة  أكثر من نصف املحامني الفرنسيني البالغني 
أورو   17000 قدره  تقاعد  على  يحصلون  عمرهم،  من 
املتقاعد  املغربي  املحامي  في حني يحصل  السنة،  في 
 15000 قدره  جدا  هزيل  مبلغ  على  الستني،  سن  في 
قال  الشهر، وقد  1300 درهم في  السنة، أي  درهم في 
اشتراكات  ندفع  أن  يمكن  »ال  فرنسا:  في  املحامون 

مالية مرتفعة من أجل الحصول على تقاعد هزيل«.
بها  قام  نوعها  من  فريدة  احتجاجات  كانت  وقد 
السوداء  بدالتهم  إلقاء  عبر  فرنسا،  في  املحامون 
التقاعد  نظام  إصــالح  على  احتجاجا  األرض،  على 
زيارة  خالل  ذلك  وكــان  مصلحتهم،  في  يكن  لم  الــذي 
العشرات  ألقى  حيث  املحاكم،  إلحــدى  العدل  وزيــرة 

ببدالتهم  املتظاهرين  املحامني  مــن 
أرضا في بداية خطاب الوزيرة، التي 
االحتجاجي  الشكل  بــهــذا  فوجئت 
بإلقاء  تهم  وهــي  نوعه  مــن  الفريد 
قال  حيث  املحكمة،  داخــل  لها  كلمة 
أحـــد املــحــامــني الــفــرنــســيــني: »إنــهــا 
بأنها  وأضاف  ورمزية«،  قوية  رسالة 
إصالح  بأن  الوزيرة  إلشعار  »طريقة 
املــحــامــني«،  يقتل  الــتــقــاعــد  أنــظــمــة 
ال  البدلة  كانت هذه  »إذا  أنه  وأوضح 
فكيف  حقوقي،  عن  الدفاع  تستطيع 
حقوق  عن  الدفاع  تستطيع  تــرى  يا 
زار  وعندما  الضعفاء؟«،  املواطنني 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 

املحامون  استقبله  فرنسا،  شمال  في  دانكارك  مدينة 
وكان على رأسهم النقيب، الذي وجه إليه كلمة شديدة 
متسائال:  املحامني،  إفقار  بمحاولة  واتهمه  اللهجة 
الدفاع  قادر على  القانون غير  املحامي رجل  كان  »إذا 
العادي  املواطن  يستطيع  ترى  يا  فكيف  حقوقه،  عن 
النقباء  أحــد  قــال  بينما  حــقــوقــه؟«،  على  الحصول 
ال  الــذي  املحامي  على  »حشومة  بالدنا:  في  األثرياء 
يؤدي الضرائب«، متجاهال أن الذين يؤدون الضرائب 

في املغرب هم من الطبقة املتوسطة والفقيرة.  
كانت احتجاجات املحامني في فرنسا ضمن سلسلة 
إضرابات نظمتها قطاعات واسعة من الفرنسيني ضد 
االحتجاجات،  تلك  إثر  وعلى  املعاشات،  نظام  إصالح 
ــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة،  أعــلــنــت الــحــكــومــة بــأمــر م
الشاقة  املهن  يخص  فيما  تنازالت  لتقديم  استعدادها 
التي ال تسمح ألصحابها بالعمل فترة طويلة كغيرهم، 
سيصل  الــذي  التوازن  سن  النقابات  معظم  وترفض 

أن  علما  سنة،   64 إلــى   2027 سنة 
الحكومة ورئيس الجمهورية، يؤكدان 
هو  للتقاعد  القانونية  السن  أن  على 

62 سنة.
وفي سنة 2017، نظم املحامون في 
تونس احتجاجات ضد مشروع قانون 
املالية الذي ينص على فرض ضريبة 
على كل املحامني، تتراوح قيمتها بني 
يكلف  قضية  كل  عن  دوالرا  و25   8
بها املحامي، وقد نظموا احتجاجات 
في محاكم تونس وأمام البرملان ضد 
سياسة الوزير األول، يوسف الشاهد، 
وأكدوا رفضهم القاطع لكل اإلجراءات 
مستواهم  تــضــرب  الــتــي  الجبائية 
التقاضي،  ومجانية  املساواة  مبدأ  وتمس  املعيشي 
كما طالبوا بإسقاط كل املواد التي تمس عمل املحامي 
استهداف  عن  والكف  عمله،  مجال  في  التضييق  أو 
في  انتصروا  وقد  تشويهها،  ومحاولة  املحاماة  مهنة 

معركتهم ضد سياسة الحكومة.
ساكنا  يحركون  ال  املحامني  فــإن  املغرب،  في  أمــا 
والتي   املهنة،  تعيشها  التي  املأساوية  األوضاع  ضد 
تزداد سوًء يوما بعد يوم، بسبب عدة مشاكل، أهمها 
تثقل  التي  عليهم،  املفروضة  العادلة  غير  الضرائب 
املحاماة،  تتناسب مع طبيعة مهنة  كواهلهم والتي ال 
تخص  التي  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  ومنها 
أطباء  ومنهم  واألطباء،  العدول  استطاع  إذ  التجار، 
عن  فضال  هذا  منها،  اإلعفاء  على  الحصول  األسنان، 
تزايد عدد املحامني كل سنة والذي يستوجب التفكير 
خاص  معهد  إحــداث  ومنها  لها،  حلول  إيــجــاد  فــي 
تكوين  مدرسة   غرار  على  املتمرنني  املحامني  لتكوين 

املحامني في فرنسا.
في  األمــة  أمل  التاريخ،  عبر  املحاماة  مهنة  كانت 
فكانت  والقمع،  واالضطهاد  العبودية  من  تحريرها 
شهد  وقد  لقيادته،  الشعب  إليها  يتطلع  للنضال  أداة 
تركوا  الذين  العظماء  املحامني  من  كبيرا  عددا  العالم 
بصمات على صفحات التاريخ بنضالهم من أجل حرية 
شعوبهم، أمثال محامي شعب جنوب إفريقيا، نيلسون 
»إن  قائال:  العنصرية  املحكمة  خاطب  الذي  مانديال، 
الحرية ال تقبل التجزئة، ألن القيود التي تكبل شخصا 
واحدا في بالدي هي قيود تكبل أبناء وطني أجمعني«، 
وكذلك املحامي ماهاتما غاندي، الذي استطاع تحرير 
الهند من االستعمار اإلنجليزي، وقد كان يشرب حليب 
املاعز بدال من شراء حليب املستعمر، وأيضا املحامي 
واجه حاكم مصر  الذي  زغلول،  الكبير، سعد  املصري 
عن  االبتعاد  منه  وطلب  باشا،  إسماعيل  الخديوي 
لكن  والــقــضــاء..  املحاماة  مهنة  شــؤون  في  التدخل 
فيبقى  املضطهد،  هو  اليوم  املحامي  أصبح  لألسف، 
الجانب املادي هو هدفه وهمه الوحيد، ومن أجل قوت 
موقف  ال  الضعيف  موقف  القاضي  أمام  يقف  عيشه 
عن  املدافع  الشجاع  الشهم  والكرامة  العزة  محامي 

العدالة والحق ضد الظلم والطغيان.
إن الشيء الذي ال يليق بسمعة املحاماة هو سماع 
التهاني  يكيلون  بالدنا  في  املحامني  بعض  أصــوات 
لبعض  والتعظيم  والتبجيل  واملديح  واملدح  والتبريك 
املسؤولني الجدد، حيث يأملون منهم الدفاع عن حقوق 
املحامي  أن  يجهلون  وهــم  املحاماة  مهنة  ومصالح 
في  املناضلون  املحامون  فعل  كما  بيده  حقوقه  ينتزع 

فرنسا وتونس.

المحامي القوي ال يحتاج لمن يحمي حقوقه

* محامي بهيأة وجدة 

حسوني قدور
 بن موسى *

د. إدريس الفينة
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ضعف التكوين الجامعي يكرس الطبقية واإلقصاء 

إعداد. خالد الغازي

متابعات

العالي  التعليم  وزيـــر  كشف 
اللطيف  عبد  العلمي،  والبحث 
امليراوي، أن عدد الطلبة املسجلني 
باملائة   48 بلغ  الحقوق  بكليات 
في  املسجلني  الطلبة  مجموع  من 
والبالغ  السنة  هــذه  الجامعات 
طالب،  ألف  و100  مليونا  عددهم 
املوسم  عن  باملائة   9 بزيادة  أي 
املاضي، ويوجد ضمن هؤالء 473 
بكليات  مسجال  طالبا  و544  ألفا 
واالقتصادية  القانونية  العلوم 

واالجتماعية.
املسجلني  عدد  أن  الوزير  وأكد 
بلغ  والتقنيات  العلوم  كليات  في 
بينما  طــالــب،  ألــف   33 حــوالــي 
اآلداب  كليات  في  املسجلني  عدد 

ألفا   224 اإلنسانية،  والــعــلــوم 
طالب  آالف  و104  طالبا،  و655 
في الكليات متعددة التخصصات، 
الطلبة  إقــبــال  سبب  أن  معتبرا 
العلوم  بكليات  التسجيل  على 
ــة  ــاديـ ــصـ ــتـ ــيـــة واالقـ ــانـــونـ ــقـ الـ
الصطدامهم  راجع  واالجتماعية، 
بمشكل اللغة الفرنسية في كليات 

العلوم.

إشكالية معقدة

يرى عبد الغني الراقي، الكاتب 
للتعليم،  الوطنية  للنقابة  العام 

إشكالية  تخلق  التدريس  لغة  أن 
كبيرة ومعقدة، لكون االختيارات 
عليها  طغت  قبل  من  كانت  التي 
العاطفة  فيها  الشعبوية ودخلت 
واالعتبارات الدينية، بعد تعريب 
تدريس املواد العلمية من السلك 
مما  الباكالوريا،  إلى  االبتدائي 
وضع الشباب املغربي في مأزق 
مواكبة  على  قادرين  غير  جعلهم 
يعتمد  الــذي  الجامعي  التعليم 
الفرنسية في تدريس  اللغة  على 
»أتذكر  وقــال:  العلمية،  املــواد 
كيران  بن  خلقها  التي  الضجة 
التدريس  لغة  حول  البرملان  في 
اإلطــار  القانون  مناقشة  خــالل 
بالركوب  قام  حيث   ،17-51 رقم 

العربية بشكل  اللغة  على قضية 
شعبوي وكأن هناك اتجاها آخر 
الهوية  إلــى  لــلــوصــول  يسعى 
الخيار  أن  حــني  فــي  املغربية، 
الذي كانت تسير عليه البالد  في 
التدريس بدون أفق، ألن التالميذ 
الباكالوريا  ملستوى  يصلون 
قــادريــن  غير  أنفسهم  يــجــدون 
العالي  التعليم  مــواكــبــة  على 
باللغة الفرنسية، ولم تكن لديهم 
حتى  يــعــّربــوا  لكي  الشجاعة 
أرادوا  أنهم  لو  العالي  التعليم 

القيام بمنظومة منسجمة«.
»الطالب  أن  الراقي  وأوضــح 
يصطدم  التخرج،  عند  املغربي 
يتطلب  الـــذي  الــشــغــل  بــســوق 

اللغة  مــن  والتمكن  ضبط  منه 
املتداول  الخطاب  ألن  الفرنسية، 
فـــي ســــوق املـــــال واألعـــمـــال 
باللغة  يــتــعــامــل  ــاوالت  ــ ــق ــ وامل
اإلنجليزية،  وأحيانا  الفرنسية 
األسف  مع  العربية،  اللغة  بينما 
التحدي  رفــع  يمكن  ال  الشديد، 
يتطلب  الشغل  ســوق  ألن  بها، 

إتقان اللغة الفرنسية«.

الطبقية وسوق الشغل

الجامعات  خريجي  من  الكثير 
كبيرة  صــعــوبــة  ــجــدون  ي

خلقت إشكالية تفاوت أرقام الطلبة في الجامعات المغربية بين 
أعداد  ارتفاع  بعد  واسعا،  نقاشا  اآلداب،  وكليات  العلمية  الكليات 
مع  مقارنة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كليات  مختلف  في  الطلبة 
الجامعات العلمية والتقنية، حيث يفضل غالبية الطلبة الحاصلين 
إلى  التوجه  األدبية،  أو  العلمية  سواء  الباكالوريا،  شهادة  على 
دراسة الحقوق والقانون والعلوم اإلنسانية، مقارنة مع فئة قليلة 

تختار المسالك العلمية أو التقنية.

وزادت  المغاربة،  الطلبة  لدى  مألوفة  أصبحت  الظاهرة  هذه 
والخاص،  العام  بشقيه  القانون  شعب  في  االكتظاظ  نسبة  من 
االقتصادية،  والعلوم  اإلسالمية،  والــدراســات  االجتماع  وعلم 
شعب  دراســة  إلى  يتجهون  الذين  الطلبة  نسب  تراجعت  بينما 
العديد  طرح  مما  الكيمياء،  أو  البيولوجيا  أو  الفيزيائية  العلوم 
حول  الخطر  ناقوس  دقوا  الذين  المختصين  لدى  التساؤالت  من 

مستقبل المواد العلمية داخل الجامعات المغربية.

الحكومة أمام ظاهرة هروب الطلبة
 من الكليات العلمية 
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الشغل،  سوق  في  االندماج  في 
للمؤهالت  افــتــقــادهــم  بسبب 
في  للعمل  والتقنية  العلمية 
واملصانع،  الشركات  مختلف 
البحث  هو  املخرج  يكون  حيث 
التعليم  في  عمل  أو  وظيفة  عن 
ــتــحــاق  االل أو  ــخــصــوصــي،  ال
وزارة  مع  املتعاقدين  باألساتذة 
أبناء  بينما  الوطنية،  التربية 
واألغــنــيــاء  املتوسطة  الطبقة 
بفضل حصولهم على تكوين في 
الفرنسية،  باللغة  مجاالت  عدة 
على  الــحــصــول  مــن  يتمكنون 
وظائف وفرص عمل في األبناك 

والشركات الكبرى.
للنقابة  العام  الكاتب  واعتبر 
املنهجية  أن  للتعليم،  الوطنية 
تقصي  البالد،  في  بها  املعمول 
بعدا  وتــخــلــق  ــفــقــراء  ال ــاء  ــن أب
املغربي،  الشباب  بــن  طبقيا 
واألفضلية  االنــتــقــاء  وتــمــنــح 
ألبناء األغنياء الذي يستطيعون 
واملقاوالت  الشركات  في  العمل 
واألبناك، إلى جانب أبناء الطبقة 
في  درســـوا  ــذيــن  ال املتوسطة 
وتمكنوا  الخصوصي  التعليم 

من إتقان اللغة الفرنسية.
ــي،  ــراق وأكـــد عــبــد الــغــنــي ال
في  املتمثل  القديم  الخيار  أن 
العربية،  باللغة  العلوم  تدريس 
كان خيارا خاطئا، ألنه إقصائي 
وطبقي، ساهم في هروب الطلبة 
مــن كــلــيــات الــعــلــوم واملــعــاهــد 
اآلداب  إلى شعب  التكنولوجية، 
تظهر  التي  اإلنسانية  والعلوم 
آفــاق،  بــدون  لكنها  سهلة  أنها 
بحيث أن الغالبية بعد حصولهم 
البطالة،  يعانون  اإلجــازة،  على 
ترفع  التي  هي  قليلة  فئة  بينما 
التحدي بفضل مؤهالتها الذاتية 
مشددا  الفرنسية،  من  وتمكنها 
برامج  مراجعة  ضـــرورة  على 
باختيارات  األول،  من  التعليم 
وتسمح  ــعــيــة  ــواق ال تــتــضــمــن 
في  املغربي  الشباب  بــإدمــاج 
بوضعهم  وليس  الشغل،  سوق 
إقصاء  عملية  في  الهامش  على 
من البداية، مع معالجة إشكالية 
العالي  بالتعليم  املرتبطة  اللغة 
في  واالندماج  الشغل  وبسوق 

املجتمع.

نقص الكليات
 وآفاق محدودة

رئيس  بنساسي،  محمد  يرى 
املغرب،  لطلبة  العام  االتــحــاد 
املؤدية  األساسية  العوامل  أن 
لشعب  الــطــلــبــة  اخــتــيــار  إلـــى 
واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 
والقانونية واالقتصادية، مرتبط 
تتيحها  التي  بــاآلفــاق  أساسا 
دارسيها  أمـــام  املــســالــك  هــذه 
منتوج  ربــط  قد  املغرب  مــادام 
بسوق  التعليمية  مؤسساته 
باستثناء  أنــه  بحيث  الشغل، 
املختبرات  بعض  فــي  العمل 
وهي  والكيميائية،  البيولوجية 
األصابع،  رؤوس  على  معدودة 
خريجي  استيعاب  تستطيع  ال 
ــرب،  ــغ ــامل ــات الــعــلــوم ب ــي ــل ك
التعليم  ولــوج  إلى  باإلضافة 

األولي أو الثانوي ال نجد لهذه 
قطاعات  في  تذكر  آفاقا  الفئة 

ــرى، عــلــى الـــرغـــم من  ــ أخـ
التي  البالغة  األهمية 

تــكــتــســيــهــا الــشــعــب 
والتقنية،  العلمية 
أننا  ــار  ــب اعــت عــلــى 

بعد  ــئ  ــي ــه ن لـــم 
األرضية املناسبة 
والبنية األساسية 

ــواد  ــامل لــلــنــهــوض ب
والتقنية  العلمية 

رغم أهميتها.

هناك  أن  بنساسي،  وأضــاف 
عدد  قلة  في  يتمثل  آخر  عامال 
االستقطاب  ذات  العلوم  كليات 
ــوء  ــرب، وسـ ــغـ ــاملـ املـــفـــتـــوح بـ
ترابيا،  وتوزيعها  انتشارها 
املــدن  فــي  فقط  نجدها  بحيث 
كــالــربــاط  الــكــبــرى  الجامعية 
والقنيطرة،  ــطــوان  وت وفـــاس 
مسالك  يلجون  طلبة  وهــنــاك 
ــرهــن  ــك ــا أخـــــــرى م ــبـ ــعـ وشـ
إقامتهم  مــدن  ألن  ومضطرين، 
علمية،  كليات  على  تتوفر  ال 
على  حصولهم  من  الرغم  على 
إلى  مشيرا  عــلــوم،  باكالوريا 
في  الفرنسية  اللغة  اعــتــمــاد 
تدريس املواد العلمية مع العلم 
أنه في زمننا هذا، هناك تطورا 
ولم  الترجمة  مجال  في  كبيرا 
التحصيل  في  عقبة  اللغة  تعد 
العلمي واألكاديمي، وهذا عامل 
ولوج  من  الطلبة  لنفور  كافي 
»كيف  متسائال:  الشعب،  هذه 
إلى  التلميذ  ــدرس  ي أن  يعقل 
الباكالوريا  شهادة  نيل  حدود 
ليلة  بالعربية، ويجد نفسه بن 
باللغة  يدرس  طالبا  وضحاها 
الفرنسية في صفوف الجامعة، 
تستطيع  من  قليلة  قلة  بحيث 

املواكبة؟«.
آخر  عامال  هناك  أن  وأوضح 
يعاني منه الطلبة، وهو ضعف 
بكليات  يتلقونه  الذي  التكوين 
عن  ناتجا  ليس  وهــو  العلوم، 
ــدا، بل  أب عــدم كفاءة األســاتــذة 
محدودية  إلــى  أســاســا  مـــرده 
املطلوبة  واألجــهــزة  ــدات  ــع امل
للتدريس، وال سيما في األعمال 
تستوجب  ــتــي  ال التطبيقية 
ومنها  خاصة،  وأجهزة  معدات 
أن  حيث  الثمن،  باهظ  هو  ما 
باملغرب  العلوم  كليات  أغلب 
الوسائل  لهذه  تفتقر 
التي بدونها يبقى 
حبيس  الطالب 
املــحــاضــرات 
وال  النظرية 
فهمه  يكتمل 
واســتــيــعــابــه 
ملــضــمــونــهــا 
إطــار  فــي  إال 
األعــــــــمــــــــال 
الــتــطــبــيــقــيــة 

املكملة لها.

الشعب األدبية
 طريق للتوظيف

يفضلون  الطلبة  من  الكثير 
اآلداب  كــلــيــات  ــى  إلـ ــلــجــوء  ال
عن  البحث  ألجــل  والــحــقــوق، 
والعمل  املستقبل  فــي  وظيفة 
ــة، ســواء فــي العدل  ــدول فــي ال
الداخلية  فــي  أو  التعليم  أو 
الوظيفة  تعتبر  حيث  وغيرها، 
مع الدولة هي الهدف األساسي 
وفئة  الجامعة،  في  طالب  لكل 
إكمال  في  تفكر  من  هي  قليلة 
اختيار  أو  األكاديمي،  املسار 

مسلك علمي.
وفي هذا اإلطار، يقول هشام، 
طالب جامعي، أن غالبية الطلبة 
مجال  فــي  الــدراســة  يختارون 
اإلنسانية،  والعلوم  القانون، 
ــي الــلــغــة  بــســبــب ضــعــفــهــم فـ
املواد  في  املفروضة  الفرنسية 
الكثير  يفضل  لذلك  العلمية، 
الشعب  ــى  إلـ ــتــوجــه  ال مــنــهــم 
قصد  ــة  ــي ــون ــان ــق وال ــة  ــيـ األدبـ
الحصول على وظيفة بعد نهاية 

مسارهم الجامعي.
الكثير  يــعــرف  ــه  أن وأوضـــح 
حصلوا  الـــذيـــن  الــطــلــبــة  مـــن 
أو  الفيزياء  في  اإلجـــازة  على 
لكنهم  البيولوجيا،  أو  الكيمياء 
على  الحصول  من  يتمكنوا  لم 
بينما  ــارة،  قـ وظيفة  أو  عمل 
الكثير من الطلبة الذين حصلوا 
العام  القانون  في  اإلجارة  على 
أهدافهم  حققوا  الــخــاص،  أو 
على  الــحــصــول  مــن  وتمكنوا 
في  أو  ــم  ــحــاك امل فـــي  وظــيــفــة 

قطاعات وزارية أخرى.
قال  جامعي،  طالب  محمد، 
الباكالوريا  على  حصل  بأنه 
علوم رياضية، وكان جد متفوق 
اصطدم  لكنه  الرياضيات،  في 
بـــواقـــع آخـــر فـــي الــجــامــعــة، 
ــواد  امل جميع  تــدريــس  بسبب 
ــرورة  وضـ الفرنسية  باللغة 
دفعه  مما  املستمر،  الحضور 
شعبة  واختيار  الشعبة  لتبديل 
فقط،  الدراسة  ملواصلة  أخــرى 
مــوضــحــا: »الـــظـــروف املــاديــة 
إلى  باإلضافة  املنحة،  وغياب 
ضغط املواد، دفعني إلى تبديل 
توفير  من  أتمكن  حتى  الشعبة 
والحضور  املــصــاريــف  بعض 

مرة مرة للجامعة«.
سناء،  تعتبر  بــدورهــا، 
أن  طـــالـــبـــة جـــامـــعـــيـــة، 
الدراسة في كليات العلوم 
واالجتماعية،  اإلنسانية 
اجتماعية  عالقات  تخلق 
أنــاس  ــع  وم الطلبة  بــن 
ــن، ســــواء داخـــل  ــريـ آخـ
ــي أو  ــع ــام ــج ال الـــحـــرم 
ــن خـــالل  ــ خـــــارجـــــه، مـ
البحوث امليدانية والبحث 
ــيـــع،  فـــي شـــتـــى املـــواضـ
الطلبة  هــروب  أن  مضيفة 
يرجع  العلمية  الشعب  من 
لعدم اقتناعهم بهذا املجال 
العلمي، أو لضعف التكوين 
مستقبلية،  ــاق  آف وغــيــاب 
لــذلــك يــفــضــلــون الــبــحــث 

اللجوء  مثل  ــرى،  أخ آفــاق  عن 
أو  التكنولوجيا  معاهد  ــى  إل
مستقبل  عن  للبحث  الهندسة، 

أفضل.

 عزوف بسبب 
البكالوريوس 

العالي  التعليم  وزارة  قــررت 
الــبــكــالــوريــوس،  نــظــام  تطبيق 
الـــذي أثـــار اســتــيــاء مــكــونــات 
أســاتــذة  مــن  الــعــالــي،  التعليم 
اعتبروا  حيث  ونقابات،  وطلبة 

لسلب  جـــاء  ــظــام  ــن ال هـــذا  أن 
والعلمية  األكــاديــمــيــة  الصفة 
دون  الجامعية  املؤسسات  عن 

استشارة املتدخلن.
وحــســب بــعــض الــطــلــبــة، فــإن 
النظام الجديد الذي شرعت العديد 
دفع  اعتماده،  في  الجامعات  من 
عن  البحث  إلى  الطلبة  من  اآلالف 
التعليم  عــن  بعيدا  أخـــرى  آفـــاق 
من  سنوات  ــع  أرب ألن  الجامعي، 
لهم  بالنسبة  أصبحت  الــدراســة 
عــائــقــا لــلــوصــول إلــى أهــدافــهــم، 
الوافدين  من  الغالبية  وأن  خاصة 
فقيرة،  شعبية  ألوســاط  ينتمون 
ــة إلـــى الــتــخــرج  ــاج وهـــم فـــي ح

والتوظيف قصد مساعدة آبائهم.
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  ثقـافة

العدد: 1581 من 12 إلى 18 نونبر 2021

أشهر  المدارس  السينمائية 
تسافر  إلى تطوان

ــي الــفــتــرة املــمــتــدة مــن 22 إلـــى 26  ف
تطوان  مدينة  تستقبل  الــجــاري،  نونبر 
الدولي  تطوان  ملهرجان  السادسة  الدورة 
سينظم  الــذي  )فـــداك(،  السينما  ــدارس  مل
والسينما«  للفن  »بدايات  جمعية  قبل  من 
بتطوان  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  وكلية 
من  بدعم  السعدي(،  املالك  عبد  )جامعة 
مع  وبشراكة  املغربي،  السينمائي  املركز 

مؤسسات وطنية ودولية.
هذه  فإن  املنظمة،  للجهة  بالغ  وحسب 
وأشهر  ــرق  أع مشاركة  ستعرف  ــدورة  الـ
النرويج،  العالم:  في  السينمائية  املدارس 
إيطاليا،  لبنان،  الشيلي،  تونس،  فرنسا، 
إسبانيا،  رومــانــيــا،  الــصــن،  ســويــســرا، 
البوسنة  بريطانيا،  بلجيكا،  بــولــنــدا، 
إفريقيا،  جنوب  الــدانــمــارك،  والــهــرســك، 
إيران، هنغاريا، روسيا، سلوفاكيا، وكوريا 

الجنوبية، ثم املغرب.

  

تعاون المغرب وسلطنة عمان على 

التوثيق التاريخي

الرباط عاصمة الثقافة في العالم اإلسالمي 

أجل  من  تفاهم  مذكرة  عمان،  وسلطنة  املغربية  اململكة  جمعت 
التعاون في مجال التوثيق التاريخي وتدبير الوثائق واملحفوظات، 
وقعتها مديرة الوثائق امللكية، بهيجة سيمو، ورئيس هيئة الوثائق 
وهي  الضوياني،  محمد  بن  حمد  العمانية،  الوطنية  واملحفوظات 
وطباعة  الوثائق  نسخ  مجال  في  التعاون  تشجيع  تــروم:  مذكرة 
املخطوطات والكتب وتبادلها، حفظ وصيانة املستندات الوثائقية 
والتقنيات املصاحبة، التعاون في مجال نشر املطبوعات الوثائقية 
تشجيع  املختلفة،  األنشطة  إقامة  والتاريخية،  واألدبية  والثقافية 
في  العمل  وحلقات  واملــعــارض  املؤتمرات  تنظيم  في  املشاركة 
الخبرات وتدريب  تبادل  الوثائق واملحفوظات، تعزيز  إدارة  مجال 

العاملن وبناء قدراتهم الذاتية، وإقامة البحوث العلمية.

خالل ندوة صحفية مشتركة عقدها 
مع  اإليسيسكو  ملنظمة  العام  املدير 
والتواصل،  والثقافة  الشباب  وزير 
بــنــســعــيــد، عقب  ــهـــدي  املـ مــحــمــد 
الــوزارة  بمقر  أجرياها  مباحثات 
ملنظمة  العام  املدير  أعلن  بالرباط، 
والعلوم  للتربية  اإلسالمي  العالم 
بن  سالم  )إيسيسكو(،  والثقافة 
مدينة  اخــتــيــار  عــن  ــك،  املــال محمد 
العالم  في  الثقافة  »عاصمة  الرباط 
2022«، موضحا أن  اإلسالمي لعام 
هذا اإلعالن »يضعنا أمام تحد كبير، 
الــواعــدة،  املدينة  هــذه  تظهر  لكي 
يجب  كما  واملعرفة،  األنــوار  مدينة 
ثقافية  عــاصــمــة  أي  تـــكـــون،  أن 
اإلســالمــي«، وأضــاف:  العالم  لــدول 

لهذه  الدين  لرد  بسيط  شيء  »هــذا 
مقر  تحتضن  التي  العتيقة  املدينة 

إلى  مشيرا  اإليسيسكو«،  منظمة 
املنظمة  تقوم  متعددة  برامج  وجود 

بإعدادها مع الوزارة، حيث سيكون 
نونبر   22 يـــوم  ــاوري  ــشـ تـ ــاء  ــق ل
العريضة  الخطوط  لوضع  الجاري، 
عاصمة  بالرباط  االحتفال  لبرامج 

الثقافة في العالم اإلسالمي.
بنسعيد،  املــهــدي  اعــتــبــر  كــمــا 
عاصمة  الــربــاط  مدينة  اختيار  أن 
لعام  اإلسالمي  العالم  في  الثقافة 
اخــتــيــارهــا  عــلــى  ــالوة  ــ ع  ،2022
برسم  اإلفريقية  للثقافة  عاصمة 
إحياء  في  سيساهم   ،2021-2020
بصفة  املدينة  في  الثقافية  األنشطة 
خــاصــة، واملــمــلــكــة بــصــفــة عــامــة، 
السيما بعد تباطؤ األنشطة الثقافية 
بسبب  املاضيتن  السنتن  خــالل 

جائحة »كورونا«.

أثار نقل معرض الكتاب إلى الرباط، 
جـــدال كــبــيــرا وســـط نــشــطــاء مــواقــع 
خرج  حيث  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
من  يعربون  بتدوينات  منهم  العديد 
املفاجئ  القرار  من  قلقهم  عن  خاللها 
بنسعيد،  ــهــدي  امل الــثــقــافــة،  ــر  ــوزي ل
تتوفر  البيضاء  ــدار  الـ أن  مؤكدين 
التي  الــفــضــاءات  مــن  مجموعة  على 
عكس  املــعــرض  احتضان  بإمكانها 

الناشطن  أحد  تساءل  حيث  الرباط، 
»الــفــايــســبــوكــيــن« عــن اإلمــكــانــيــات 
تتوفر  التي  والفنادق  اللوجستيكية 
واحتضان  لتنظيم  ــاط  ــرب ال عليها 
ــحــجــم مــعــرض  ــرى ب ــبـ تـــظـــاهـــرة كـ
تعليقه: »معرض  في  قائال  الكتاب، 
الــكــتــاب 2022 فــي الــربــاط، هــل أخذ 
السيد الوزير بعن االعتبار لوجستيك 
على ضمان  وقدرتهما  الرباط  وفنادق 

أرجع  الوزير  أن  إال  التنظيم؟«،  حسن 
الــدولــي  الــكــتــاب  مــعــرض  نقل  سبب 
اختيار  أولهما،  لعاملن:  الرباط،  إلى 
ثقافية  إفــريــقــيــة  عــاصــمــة  الـــربـــاط 
الفضاء  لكون  وثانيا،  لسنة 2022، 
الــدولــي  لــلــمــعــرض  يخصص  الـــذي 
إلى  تحول  البيضاء،  بالدار  للكتاب 
وإيــواء  الستقبال  ميداني  مستشفى 

مرضى »كوفيد 19«.

غضب 
»فايسبوكي«  
على وزير  الثقافة  
بنسعيد  بسبب نقل 

معرض الكتاب 
للرباط

صوت الشباب في  إفران  
بين  اإلبداع الفني  وإشكالية  اإلنتاج  السينمائي

مهرجان  لفعاليات   22 الدورة  تنعقد 
في  الــقــصــيــر،  للفيلم  الــعــاملــي  األرز 
الجاري،  نونبر   28 إلى   25 من  الفترة 
تحت  وأزرو،  ــران  إف مدينتي  من  بكل 
اإلبــداع  بــن  الشباب  »صــوت  شــعــار: 
السينمائي«،  اإلنتاج  وإشكالية  الفني 
حضوريا  فقراته  في  متنوع  ببرنامج 
من  سينمائية  وجــوه  تكريم  تتضمن 

املغرب وإسبانيا والكامرون. 
هذه  تعرفه  الذي  االنفتاح  ظل  وفي 

التي  الــجــديــدة  ــة  ــرؤي ال على  ــدورة  ــ ال
املــغــرب وخــارجــه،  ــل  داخ مــن  تتطلب، 
اإلنصات إلى صوت الشباب واإلصغاء 
إلـــى أهـــم الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 
ــاج وطــرق  ــت مــســارهــم الــفــنــي فــي اإلن
حيث  السينمائي،  للمنتوج  الترويج 
20 فيلما قصيرا لعدد من  سيتم عرض 
الذهبي«،  »األرز  مسابقة  خالل  الــدول 
صناعة  فـــي  لــلــتــكــويــن  ــات  ــرف ومــحــت
األفالم القصيرة من الكتابة إلى اإلنتاج، 

ــدورة،  ال تيمة  حــول  فكرية  ــدوة  ون
األفالم،  ليلية مع مخرجي  ولقاءات 
سينمائية:  إصــدارات  توقيع  وكذا 
للجمعية  سينمائية  مــنــشــورات 
بصمات سينمائي، عروض لسينما 
االجتماعية  باملؤسسات  التنشيط 
أزرو  بمدينتي  الطلق  الهواء  في 
وإفران، فضال عن معرض لفنانن 
وآالت  سينمائية  تشكيلين وكتب 

فوتوغرافية وسينمائية. 
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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«.
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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
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أصبح من الثابت اليوم، أنه مع تقدم آليات احتساب األزمنة الذي 
شهده العالم املعاصر، والذي يكاد يجزم باحثه بأن أقدم اللوحات املعروفة 
يرجع تاريخها إلى ما يقرب من 40000 سنة، وهو ما أكدته جامعة قرطبة 
األوائل،  البشر  من  أكثر  البدائي  اإلنسان  كون  أساتذتها،  أحد  لسان  على 
إلى  تعود  بفرنسا،  »شوفيه«  في كهف  املوجودة  الصور  بأن  ويستشهدون 
حوالي 32000 عام، وهي منقوشة ومطلية باللون األحمر املغري وباألسود، 
بشر  أو  واملاموث،  والجاموس،  واألسود،  القرن،  ووحيد  الخيول،  وُتظهر 
في  الكهوف  لرسوم  أمثلة  وهناك  الصيد،  األحيان  من  كثير  في  يصطاد 
والصني،  والبرتغال،  وإسبانيا،  والهند،  فرنسا،  في  العالم،  أنحاء  جميع 

وأستراليا، وغيرها.
بالنسبة  اللوحات  هذه  ودالالت  معنى  عن  مختلفة  تصورات  وهناك 
رسموا  قد  التاريخ  قبل  ما  رجال  يكون  فقد  صنعوها،  الذين  لألشخاص 
الحيوانات لـ»صيد« روحهم من أجل اصطيادهم بسهولة أكبر، أو قد تمثل 
اللوحات رؤية حيوية وتحية للطبيعة املحيطة، أو قد تكون نتيجة لحاجة 
أساسية للتعبير عن فطرة البشر، أو يمكن أن تكون لنقل املعلومات العملية.
وتبقى الفطرة البشرية - في نظرنا املتواضع - هي األقرب للصواب، ألن 
اإلنسان عندما يرسم أو يعجب بصورة فالن، فإن املصور قد ترك إحساسا 
داخل نفسه وعبر عن تلك الخلجات كما يعبر عنها الشاعر والكاتب بكلمته 
أو شيئا  معتقدا  تكون  أن  قبل  إنسانية  فطرة  وهي  بمعزوفته،  واملوسيقي 
الذي  فلهذا اإلنسان نفسه،  البدائي،  إلى اإلنسان  آخر، وإن كانت منسوبة 

عاش مع املرأة والطبيعة والحيوان، فطرة كذلك.
ملكة  أن  على  يجمعون  يكادوا  الرسم،  في  النقاد  وحتى  املحللني  لكن 
الرسم وملكة الجمال الذي ينطلق من لوحات كبار الفنانني، نابعة من قصة 
نزوته  أو  لذوقه  مرآة  فهي  اقتناها،  الذي  أو  رسمها  للذي  سواء  لصورة، 
والفرس  والطبيعة  املرأة  كانت  وإن  سعادته،  أو  أمله  أو  حزنه  أو  حبه  أو 
ريشة  تتسابق  ما  هي  والــقــوام،  والعني  واالبتسامة  والقمر  والشمس 
عن  وتعبر  املجردة،  العني  تبهر  صورة  شكل  على  تجسيدها  في  الفنانني 

مكامن النفس البشرية وما يعتريها عادة من تقلبات عبر سائر األزمان.
عن  للتعبير  كوسيلة  استعمالها  يمكن  مهمة  تعبيرية  أداة  الرسم  ويعد 
وقعا  لها  يجعل  فذلك  وخياله،  اإلنسان  فكر  تراود  التي  واألفكار  الخواطر 

كبيرا، ويبرز مدى تفاعل البصر والعني مع هذه األفكار.
بعض  عن  للتعبير  واملجتمع،  اإلنسان  تاريخ  كتابة  في  دور  وللرسم 
بالحالة  األمر  تعلق  سواء  معينة،  زمنية  فترة  في  حدثت  التي  األحداث 
بشرية  وقائع  بها  مثل  التي  بالحاالت  أو  الرسام،  عاشها  التي  النفسية 
أو طبيعية كما في حاالت الحروب أو األوبئة، والتي يبرز فيها: الدموية، 
وغيرها...  والعجز،  والفشل  والخذالن،  والخيبة  والنصر،  واالنتصار 
بغض  اللوحات  تؤرخه  الــذي  التاريخ  مرجعها  إنسانية  حــاالت  وكلها 
أثرت  التي  الصغرى  أو  الكبرى  بالوقائع  وإنما  وسنته،  يومه  عن  النظر 

في اإلنسان واملجتمع.
إذ يعتبر أحد  للرسم، هو تجسيد وتمثيل الجمال،  أكبر دور يبقى  لكن 
أفضل الفنون التي بمقدورها التعبير واإلفصاح عن الجمال بطريقة جميلة 
في  قــراءات  لعدة  تخضع  التي  الجمالية  بهذه  يتأثر  ال  منا  ومن  وجذابة، 

لوحة أو صورة معينة.
فحتى السهولة في الصور التي أصبح نظام األنترنيت يتيحها، ال تجعل 
عند  التأثير  يختلف  وقد  وأجمل،  جميل  هو  بما  االهتمام  في  إال  اإلثــارة 
اإلنسان العادي والشاعر واألديب والفنان، ولكن ال يمكن أن يقع االختالف 
بني البشر في جمال وجه، أو أصالة فرس، أو منظر طبيعي، إال عند الذي 

نفسه بغير جمال كما قال الشاعر، فهو ال يرى في الوجود شيئا جميال.
إلى جانب ذلك، فقد اعتبر الرسم وحتى النحت، حافزا من حوافز اإلبداع 
واالبتكار، واعتبره علماء النفس واألطباء أنه ينشط الدماغ البشري والفكر 
وحتى الدورة الدموية، ألنه رياضة قبل كل شيء، إلى جانب كونه حاضنة 
ذاكرة  فهو  ما..  مجتمع  هوية  تحديد  في  عنها  غنى  ال  وموسوعة  ثقافية 
تبرز  هنا  ومن  رواقه،  نقل  لم  إن  معرضه  وهو  رونقه،  نقل  لم  إن  املجتمع 
فهو  والشعوب،  لألمم  بالنسبة  السليم  العام  بالذوق  الرقي  في  أهميته 

مرآتها العاكسة لتقدمها أو انحدارها لسلبياتها أو إيجابياتها.

عندما تصبح  
اللوحة والصورة 

مرآة للذات

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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يشارك املغرب في الدورة الـ 43 من 
السينمائي،  الدولي  القاهرة  مهرجان 
نونبر   26 من  الفترة  في  سيقام  الذي 
بفيلم  املقبل،  دجنبر   5 إلــى  الجاري 
»لو كان يطيحو لحيوط« للمخرج حكيم 

بلعباس.
ــرجــان، محمد  ــه امل رئــيــس  وحــســب 
ستعرف  السنة  هذه  دورة  فإن  حفظي، 
موزعة  دولة،   63 من  فيلما   98 مشاركة 
فيلما  و22  طــويــال  فيلما   76 بــني  مــا 

قصيرا.
املوعد  هذا  املغربي  الفيلم  ويحضر 
مسابقة  في  مشاركا  الكبير  السينمائي 

 11 جانب  إلى  العربية«  السينما  »آفاق 
فيلما أبرزها التونسي »أطياف« للمخرج 
للمخرج  و»فياسكو«  هميلي،  مهدي 
اللبناني نيقوال خوري، و»كلشي ماكو« 
الباجه جي،  العراقية ميسون  للمخرجة 
هالة  املصرية  للمخرجة  القاهرة«  و»من 
جبرائيل«  ــارع  شـ و»يــومــيــات  جـــالل، 

للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.
وتدور قصة »لو كان يطيحو لحيوط«، 
يعيشون  صغيرة  مدينة  سكان  حــول 
العبء  دورات  بنفس  منفصلة،  حياة 
الحياة  تصر  بينما  الصغيرة،  واألفراح 

على االستمرار.

فيلم   »لو كان يطيحو لحيوط«   يمثل المغرب في مهرجان القاهرة 

»ملكة جمال الكون المغرب تفتقر للمصداقية«
املغربية سلمى  املمثلة  اإللكترونية، عبرت  املواقع  لبعض  في تصريحاتها 

الذي  و»االستغالل«  بـ»التهميش«  وصفته  ملا  استنكارها  عن  سايري، 
مسابقة  منظمي  طرف  من  أخريات،  مرشحات  وثالث  هي  له  تعرضت 
ملكة  مسابقة  بإقامة  علمت  »عندما  وقــالــت:  الــكــون،  جمال  ملكة 
املغرب  تمثيل  للفائزة  ستخول  مسابقة  وهي  املغرب،  الكون  جمال 
تحمست  بإسرائيل،  ستنظم  التي  الكون  جمال  ملكة  مسابقة  في 
سيكون  وبالتالي،  عاملية،  بمعايير  ستكون  املسابقة  ألن  للفكرة، 

املرشحات«. اختيار  في  واملصداقية  الشفافية  من  نــوع   هنالك 
الخاص  املوقع  على  بياناتها  كل  مــألت  أنها  سلمى،  وكشفت 
التي  واللغات  الــدراســي،  بمستواها  تتعلق  والتي  باملسابقة، 
ضمن  من  اختيارها  خاللها  من  تم  التي  البيانات  وباقي  تتقنها، 
90 فتاة لالنتقال إلى مرحلة تصويت الجمهور، وحصلت سايري 
على ثاني رتبة في تصويت الجمهور، ولكنها فوجئت بأنه لم يتم 
باقي  وال  هي  ال  املسابقة،  من  النهائية  املرحلة  استدعاؤها إلى 

الفتيات اللواتي حصلن على نسبة عالية من تصويت الجمهور، 
بل - وفق تعبيرها - بلغها كذلك أن املرشحات الـ 17 املؤهالت 

فيه  زال  ما  وقت  في  استدعاؤهن  تم  النهائية،  للمرحلة 
في  يشكك  »ما  اإللكتروني،  املوقع  على  قائما  التصويت 

مصداقية املسابقة بشكل صريح« على حد قولها.
أي  لديها  ليس  أنه  حديثها،  في  سايري  وأكــدت 

من  ال  تعيبها  وال  الفائزة،  مع  شخصي  مشكل 
ولكنها  الثقافي،  املستوى  وال  الجمال  ناحية 
له  تعرضت  ــذي  ال »التهميش  من  مستاءة 
حيث  املسابقة،  في  املشاركات  وباقي  هي 
للمسابقة،  للترويج  »استغاللهن  تــم 
كبيرة  جماهيرية  قاعدة  يمتلكن  كونهن 
وفق  االجتماعي«،  التواصل  مواقع  عبر 

تعبيرها.
املغربية  تتويج  تم  أنــه  إلــى  نشير  أن  بقي 

فاطمة الزهراء الخياط، بلقب ملكة جمال الكون املغرب، 
وهي قريبة املنتج املوسيقي العاملي »ريدوان«.

بلقيس  اإلماراتية،  الفنانة  تستعد 
فــتــحــي، لــدخــول مــجــال االســتــثــمــار 
من  مجموعة  شــأن  شأنها  بــاملــغــرب، 
مشاهير العالم الذين أطلقوا مشاريعهم 
الخاصة باململكة، حيث اختارت بلقيس 
عالمتها  إلطالق  البيضاء  الدار  مدينة 
التجميل بأحد  الخاصة بمستحضرات 
املقرر  من  إذ  الكبرى،  التجارية  املراكز 
املقبلة،  األيــام  خالل  باملغرب  تحل  أن 
ــد، ومــن  ــجــدي الفــتــتــاح مــشــروعــهــا ال
املناسبة  بهذه  حفال  تنظم  أن  املنتظر 
سيحضره عدد من املشاهير والفنانني 

املغاربة.

الفنانة اإلماراتية 
بلقيس تختار 

االستثمار
 في المغرب

الممثلة المغربية سلمى سايري:
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ــرى األولــــى  ــ ــذك ــ بــمــنــاســبــة ال
 25 فــي  بنبركة،  املــهــدي  الختطاف 
يناير سنة 1966، انعقد بباريس وفي 
تجمع  أكبر  »الموتوياليتي«،  ساحة 
للتنديد  الفرنسية،  اليسار  لقوات 
ورئيسها  الفرنسية  الحكومة  بموقف 
بنبركة.  قضية  من  دوغــول،  الجنرال 
الحزب  املتكلمني، زعيم  وكان من بني 
ــي الــفــرنــســي، فــرانــســوا  ــراك ــت االش
املطلق  العجز  عــن  معبرا  مــيــتــران، 
وخبرائه  بعظمائه  الفرنسي  لليسار 
وكتابه،  صحفييه  مخابراته،  ورجال 
الحصار  أمـــام  وســاســتــه،  محاميه 
الفرنسي،  العام  الرأي  بني  املضروب 
اختطاف  في  الواقع  األمــر  وحقيقة 
فرانسوا  وقــال  املغربي،  السياسي 
ليست  املعارضة  قوات  ))إن  ميتران: 
اإلعــام  لــوســائــل  مــداخــل  أيــة  لها 
الثرثار  النظام  هــذا  إن  احلقيقية. 
عن  أحــجــم  قــد  ســنــوات،  سبع  منذ 
هناك  يــكــن  ــم  ل ــو  ولـ اآلن،  ــام  ــك ال
الذي  الطالب،  املغربي،  الشاب  ذلك 
ملا  واحد،  كشاهـد  االختطاف  حضر 
الصمت،  إطـار  من  الفضيحة  خرجت 
ألرى  وإني  اآلن،  املطبق  الصمت  ذلك 
حلد  املستمر  التضامن  هــذا  مريبا 
لدرجة  الصامتة،  القوات  بني  اآلن 
اجلمهورية  رئيس  أن  لي معها  يخيل 
ال  طرف  من  بشلل  أصيب  قد  نفسه، 
الصامتة.  الرهيبة  القوات  من  أدري، 
لنقل بصراحة أن اجلنرال دوغول لن 
يتمكن من اإلفات من املسؤولية، فإما 
يخلط  ال  وحتى  علم،  على  كان  أنه 
بحكم  مطروحة  كانت  التي  األوراق 
فقد  التشريعية،  االنتخابات  ظروف 
يف  متضامن  إذن  فهو  الصمت،  التزم 
لم  فــإنــه  وإمـــا  حـــدث،  مــا  مسؤولية 
يساوي  مــاذا  لكن  شيئا،  يعرف  يكن 
ــذا الــنــظــام اجلــاهــل الــقــائــم على  ه
أولئك  من  واحــد  أي  إن  ــد.  واح فــرد 
مسؤولية  حتمل  يف  أسهموا  الذين 
يف  تتخذ  ــم  ول يعاقب  لــم  الصمت، 
األمر  إن  ــة،  إداري ــراءات  إج أي  شأنه 
إلى  األعلى  من  واحــد  بجهاز  يتعلق 
كانت  إذا  به  اإلطاحة  جتب  األسفل، 
الهيكل  وإحياء  إقامة  يف  رغبة  لنا 

أننا  إننا نقسم عانية  الدميقراطي. 
كانت  حيثما  احلقيقة  عن  سنكشف 

ومعها املسؤوليات السياسية((. 
مايو  عاشر  وفــي  األيـــام..  ودارت 
عشر  ــة  ســت ــرور  ــ مـ وبـــعـــد   ،1981
للحزب  العام  الكاتب  يقتعد  عاما، 
الجمهورية،  رئيس  مكتب  االشتراكي 
أغلب  »اإللــيــزيــه«  ــوار  أسـ ويخترق 
ساحة  في  معه  أقسموا  الذين  أولئك 
مرور  وبعد  لكنه،  »الموتوياليتي«، 
ســنــتــني عــلــى تــســلــمــه املــســؤولــيــة 
معتصما  يبقى  وامللفات،  واألجهزة 
عليه  يــؤاخــذ  كــان  ــذي  الـ بالصمت 

الجنرال دوغول. 
لتعتبر  بنبركة  املهدي  قضية  إن 
لها،  املشابهة  القضايا  مع  باملقارنة 
العشرين  ــقــرن  ال قضايا  أكــبــر  مــن 
وليس  تعقيدا،  وأكثرها  غموضا، 

ــراف  األط بــه  تــذرعــت  ــذي  ال الصمت 
املعنية كلها، سوى االختيار الوحيد، 
الفرنسية  الصحف  تطلق  ما  وكثيرا 
ــداءات إلى  ــرى، نـ بــني اآلونـــة واألخــ
في  أسهموا  الذين  الرجال  ضمائر 
على  حضروا  أو  االختطاف  تنظيم 
الضمير،  لنداء  ليستجيبوا  جزئياته، 
ويريحوا أرواحهم قبل دخول القبور، 
ولكن،  التاريخية،  التبعة  لعنة  من 
كـــ»زبــور  الـــنـــداءات  تلك  كــل  بقيت 
باستثناء  الــريــاح،  تذروها  داوود« 
أخذا  تأخذ  التي  فهي  وحدها،  األيام 
املباشرين..  املسؤولني  بعض  وبيال، 
في  منهم  الكثير  الكثير  مــات  فقد 
ظروف أقسى وأمر من الظروف التي 
مات فيها املهدي بنبركة، ولعل رئيس 
بهذا  اكتفى  الــجــديــد  الجمهورية 
به  واســتــعــاض  ــقــدري،  ال التسلسل 
التي  القضية  ملفات  في  الغوص  عن 
عناوين  صفحاتها  أغلب  على  تهيمن 
ــى  ــدرجــة األولـ ــال ــن ب ــدي صـــارخـــة، ت

األجهزة الفرنسية.
الجنايات  محكمة  رئيس  برع  لقد 
املهدي  بقضية  املكلف  الفرنسية، 
افتتاح  منذ  بيريز،  الرئيس  بنبركة، 
التي  للمحاكمة  ــى  ــ األول الجلسة 
في  ــا،  ــره آلخ ــهــا  أول مــن  حضرتها 
إلــيــه،  ــت  ــل أوك الــتــي  املــهــمــة  تنفيذ 
الحاضرين،  محاكمة  تقتضي  والتي 
وظروف  حيثيات  في  الخوض  وعدم 
شتنبر  من  الخامس  ومنذ  الغائبني. 
1966، يوم افتتاح الجلسة األولى في 
انتهائها  يوم  إلى  األولــى،  املحاكمة 
انحصرت  أكتوبر،  عشر  تاسع  في 
املــحــاكــمــة فــي الــبــحــث عــن حــدود 
الفرنسية  الشرطة  رجال  مسؤوليات 
الذين لم يبق سرا أنهم كانوا يدفعون 
وهي  ارتكبوها،  مهنية  غلطة  ثمن 
ــوري«،  »األزمـ للطالب  حجزهم  عــدم 

الذي كان مع املهدي بنبركة في شارع 
»سان جيرمان«، وبباب مقهى »ليب«، 
الشرطة  رجــال  يتركه  لم  لو  ــذي  وال
واعــتــقــلــوه،  سبيله،  لــحــال  يــذهــب 
املهدي  بمصير  مصيره  ربطوا  ولو 
اآلن  لحد  واحد  أي  عرف  ملا  بنبركة، 
أي شيء عن اختطاف املهدي بنبركة، 
حبة  هو  ــوري«  »األزمـ الطالب  فكان 
األحــداث،  عجلة  أفسدت  التي  الرمل 
ــي فــضــحــت أجــهــزة  ــت ــطــة ال ــغــل وال

املخابرات الفرنسية. 
أكتوبر،  مــن  عشر  التاسع  وفــي 
خرج  وعندما  الرابعة،  الساعة  وفي 
وتقدم  مخدعه  مــن  بيريز  الرئيس 
بقامته املستديرة، متفحصا من وراء 
نظاراته الصغيرة جموع الحاضرين 
ينطق  أن  وقــبــل  املــحــكــمــة،  بــقــاعــة 
العام يده  الوكيل  باستنتاجاته، رفع 
ليخبر الرئيس بأن تطورا جديدا في 
الكبير..  االهتمام  يقتضي  القضية 
أحمد  املغربي،  األمن  مدير  سلم  فقد 

الفرنسية،  للعدالة  نفسه  الدليمي، 
وهو يوجد في تلك اللحظات بمكتب 
فكان  اعتقال،  حالة  في  العام  النائب 
ليتم  الجلسة،  تــرفــع  أن  مــن  بــد  ال 
التي  الثانية  للمحاكمة  االستدعاء 
سنة  من  أبريل   7 في  تاريخها  حدد 
النهائية  األحكام  تصدر  ولم   ،1967
إال في خامس جوان 1967، حيث كان 
مفروضا فيها أن تقيم ضجة قانونية 
حظ  لسوء  ولكنها  كبرى،  وإعالمية 
البعض، وحسن حظ البعض اآلخر، لم 
تكن إال أحكاما أدرجت في الصفحات 
عليها  فقد غطت  للصحف،  الداخلية 
أخبار أكثر أهمية وأعظم شأنا، هي 
أخبار اندالع حرب األيام الستة في 
على  الهلع  وغطى  األوســط،  الشرق 
خطر  من  عليها  والخوف  إسرائيل، 
ثم  الــنــاصــر،  عبد  جمال  تــهــديــدات 

بانتصاراتها  التنويه  على  الحرص 
من  شاسعة  ملــســاحــات  واحتاللها 
الغربية،  والضفة  وســوريــا  مصر 
الجنايات  محكمة  أحكام  فصغرت 
املهدي  قضية  وأدرجــت  الفرنسية، 
الداخلية،  الصفحات  فــي  بنبركة 
الدوامة  خضم  في  ذابــت  وبالتالي، 

العاملية.
االثنتني،  املحاكمتني  خــالل  وفــي 
ــة شـــهـــور  ــسـ ــمـ وعــــلــــى مــــــدى خـ
املحكمة  أمـــام  مثل  من الجلسات، 
يحيلون  الــذيــن  املــســؤولــني  صــغــار 
ــم الــذيــن  ــه املــحــاكــمــة عــلــى رؤســائ
أصدروا إليهم األوامر، ولكن الطرف 
الحقيقي..  املسؤول  هو  كان  الغائب 
العقول  املحكمة  ــام  أمـ تمثل  فــلــم 
االستخبارات  أجــهــزة  فــي  املــفــكــرة 
املـــســـؤولـــون  وال  ــة،  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
»لومارشان«،  »فيكون«،  املباشرون: 
»لــونــي«،  »بــالــيــس«،  »بوشسیش«، 
تغيب  کما  و»الــشــتــوكــي«،  أوفقير، 

املحركون  القفص،  أمام  الوقوف  عن 
املخابرات  رجال  من  املستفيدون  أو 
األمريكية واإلسرائيلية، أولئك الذين 
كما  القضية  في  دورهم  أحد  ينكر  ال 

سيتضح فيها بعد..
من  ظهر  وما  خفي  ما  خالل  ومن 
وفي  املحكمة  أمام  وجزئيات  حقائق 
إليه  ملح  ما  خــالل  ومــن  كواليسها، 
املتهمون الحاضرون، وما هيمن على 
وإشــارات،  تلميحات  من  املرافعات 
خليق  هو  ما  أن  جليا  واضحا  يبدو 
اجتاز  قد  كبرى،  مؤامرة  يسمى  بأن 
وهيمن  الفرنسية  املحكمة  بــوابــة 
أصحاب  برع  حينما  جلساتها،  على 
لالختطاف،  املدبرة  الخفية  األيــادي 
فــي وضــع املــحــاكــمــة األولـــى تحت 
تم  فقد  اإلعــالمــي،  نفوذهم  هيمنة 
اإليعاز إلى املدبر الحقيقي »فيكون«، 
لحادثة  سينمائي  وصــف  بكتابة 
فرانسوا  للصحفي  سلمه  االختطاف 
ــس تــحــريــر جــريــدة  ــي بــريــنــيــو، رئ
ال  أن  منه  طلب  ولكنه  »مــيــنــوت«، 
ينشر ذلك املسلسل إال بعد أن تسمح 
الصحفي،  ويــروي  بــذلــك،  الــظــروف 
صباحا  به  يتصل  كان  »فيكون«  أن 
ويقول له: انشر، ثم يتصل به مساء 
ليقول له: ال تنشر. ولكن جزئيات ما 
على  موضوعة  كانت  »فيكون«  كتبه 
الفرنسية  االستعالمات  مدير  مكتب 
الصحفي  يكن  لم  الذي  كاي«،  »جان 
عميال  إال  »مينوت«  تحرير  رئيس 
بمستطاع  إذن  كان  فقد  عمالئه..  من 
مدير االستعالمات الفرنسية أن يمنع 
الصحفي من نشر »اعترافات فيكون«، 
بجريدة  نشرت  االعترافات  تلك  لكن 
»اإلكسبريس«،  وبمجلة  »مينوت« 
لها  وليكون  املحاكمة،  على  لتؤثر 
املحكمة  نفسية  على  الكبير  التأثير 
وهيأتها ومستشاريها، ومما يؤكد أن 
األوصاف التي أطلقها »فيكون« على 
والطريقة  بنبركة،  اختطاف  طريقة 
املغربي  السياسي  أن  يدعي  التي 
قتل بها، لم تكن إال ضربا من الخيال 
قتل  »فيكون«  أن  هــو  السينمائي، 
املحكمة،  تستدعيه  أن  قبل  بيته  في 
والرجوع  أقواله.  حقيقة  عن  لتسأله 
عنها  كشفت  الــتــي  الــحــقــائــق  إلــى 
حرصت  التي  واالستنتاجات  األيام، 
يجعلنا  على طمسها،  الخفية  األيدي 
وجها لوجه أمام ضرورة التعمق في 
والذي  األحــداث،  من  الجلي  الظاهر 
يمكن تصنيفه من خالل تفكيك امللف 
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املهدي بنبركة. 
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امللف الثالث: عملية االختطاف. 
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وماذا كان مصير الرجل املختطف.
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