
تحليل إخباري
هل يعجل التعاون العسكري 

باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء ؟ 14 تورط بنموسى في االنقـالبمع الحدث
10 على النموذج التنموي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

سري

يسمح  أحسن«،  »تستاهل  حكومة  يف  مرة  ألول 
وزير مغربي بتناول املشروبات الكحولية يف نشاط 
كان  إذا  فحتى  عمومية،  مؤسسة  داخــل  رسمي 
احلاضرون  األجانب  أمالها  بشروط  يتعلق  األمر 
فرضت  املغربية  التقاليد  فإن  »النشاط«،  هذا  يف 
األنشطة  يف  اخلمور  تناول  عدم  السنني،  امتداد  على 
بالك  فما  العمومية  املؤسسات  داخل  املنظمة  الرسمية 

باملقرات التابعة للوزارة؟
الوزير املعني، متحمس كبير لألنشطة)..(، لكن املؤكد 
ومعلوم  البروتوكول،  بقواعد  الكبير  جهله  هو  اآلن،  حتى 

أنه عندما يضيع البروتوكول تضيع الوزارة)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

  

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

الضائعة الحقيقة 
هل كـان الدلـيمي بريـئا من

دم بنـبركة ؟ 28 ملف العدد
لماذا تـتـجاهل أمريكا 

دور المغرب في إفريقيا ؟ 6

بلغت استدانة المغاربة من األبناك مستويات قياسية، بل إن نسبة الديون المتعثرة سجلت أرقاما مقلقة باعتراف من البنك 
المركزي المغربي، الذي أكد أن ديون الشركات واألشخاص تجاوزت سقف األلف مليار درهم، كما أن الحكومة المغربية لم 
تسلم هي األخرى من هذه المعضلة، بعد أن قررت االعتماد على سياسة االقتراض لتلبية الحاجيات، وتنفيذ المخططات، 

بمعدل يصل إلى 4000 مليار سنتيم سنة 2022.. ليطرح السؤال حول سبب إصرار المغاربة على هذا النوع من الغرق)..( ؟

التفاصيل في ركن »بين السطور«
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الغارقون في الديون 

0224
قطريون  مستـثـمرون 

يتسببون في سجن مقرب 
من مستشار ملكي

االنـتـحـار 
ظاهرة خطيرة تهدد 

استقرار األسر المغربية

متابعاتكواليس  األخبار



2

كـواليـس  األخبــار

العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021

»الدين اإلبراهيمي 
أكــــذوبة«
الرباط. األسبوع 

  

لعلماء  ــي  ــامل ــع ال ــاد  ــحـ االتـ قـــال 
املسلمني  علماء  ورابــطــة  املسلمني 
أساس  ))إن  العربي:  املغرب  ورابطة 
على  يقوم  اإلبراهيمي«  »الدين  فكرة 
املشترك بني عقيدة اإلسالم وغيره من 
العقائد، هي فكرة باطلة، إذ أن اإلسالم 
والوحدانية  التوحيد  على  يقوم  إنما 
بينما  بالعبادة،  تعالى  هلل  وإفــراد 
الشرك  دخلها  قد  املحرفة  الشرائع 
وخــالــطــتــهــا الــوثــنــيــة، والــتــوحــيــد 

والشرك ضدان ال يجتمعان.
السالم  عليه  إبراهيم  بأن  والزعم 
واليهودية  لإلسالم  جامع  دين  على 
ومعتقد  باطل  زعم  هو  والنصرانية، 
»َما  فاسد، قال هلل سبحانه وتعالى: 
ا  َنْصَراِنّيً َواَل  ا  َيُهوِدّيً ِإْبَراِهيُم  َكــاَن 
ِمَن  َكاَن  َوَما  ْسِلًما  َحِنيًفا مُّ َكاَن  ِكن  َوَلٰ
صادر  بيان  حسب  ــُمــْشــِرِكــنَي«((،  اْل
باسم الهيئات املذكورة كرد فعل على 

الدعاية لـ»دين إبراهيمي جديد«.

بقلــم               الطيب العلوي

عنـدما يدخـل الفقـر 
النـافــذة..  مـن 

يهرب الحب من الباب )...(
كل من ال يعرف املغرب، وأتاه الحظ العظيم)...( 
الذي  الخامس،  محمد  مطار  في  الطائرة  به  تحط  أن 
وأسقف  رخام  من  الرفاهية  إبــداع  أبهائه  في  يكتنز 
زجاجية، وشق طريقه نحو وسط مدينة الدار البيضاء، 
طريق يرى فيه بني الفينة واألخرى املباني العشوائية 
الثوب  وقــطــع  بــالــبــارابــوالت  واجهاتها  »املــزيــنــة« 
حــضــارة)...(  إلى  يصل  كي  املتناثرة،  والبالستيك 
من  متناقض  بمزيج  جديد  من  ليفاجأ  املعاريف،  حي 
الشرائح االجتماعية: الفقراء، الذين لم يبق أي شيء 
إال  لهم  الذين ال شغل  ُيقال في حقهم)...(، واألثرياء، 
وسيارات،  ومجوهرات  ألبسة  من  »املوضة«،  سباق 
منهم من يقتني ما شاء من مختلف العالمات التجارية 
مداخيل  باململكة محققة  عززت وجودها  التي  الراقية 
اقتناء  حد  التباهي  به  يصل  من  ومنهم  أكيدة)...(، 
رمى  عمن  الحديث  دون  الخارج،  من  يحتاجه  ما  كل 
أحدث  امتالك  البحار، مطاردا حلم  الهوس صوب  به 

اليخوت، وأفخر القوارب.
نسبتهم  تتعدى  ال  البذخ  أن أصحاب مظاهر  ورغم 
بني  حائرا  يبقى  الزائر  هذا  فإن  األلــف،  في  الواحد 
تصنيف املغرب هل هو من الدول الغنية، أم الفقيرة؟ 
فهو يرى مستوى عيش هؤالء ويقارنه بمظاهر الفقر 
التي تتقاسم نفس املشهد، والكاشفة لوضعية املحنة 
التي تهدد فئات عريضة من نفس املجتمع، من حاجة 
وتهميش وتدهور للمستوى املعيشي، وانتشار للسكن 
مواطن..  ماليني   5 من  أزيد  يقطنه  الذي  الالئق  غير 
وصوله،  من  ساعات  بعد  نفسه،  الزائر  يدفع  تناقض 
إلى  املغرب)...(،  جوانب  من  جانب  بأي  دراية  ودون 
وال  كثيرا  ترى  »أن  شيكسبير:  ويليام  تأكيد مقولة 

تملك شيئا، هو أن تملك عينا غنية ويدان فقيرتان«.
فعال  تدفعنا  قد  الزائر،  بها  التي يخرج  والخالصة 
للتساؤل ما إذا كان معدل األيادي الغنية في هذا البلد 
السعيد، قادرا يوما ما على تغطية حاجيات أصحاب 
توزيع  تم  ما  إذا  بمعنى،  فــقــط)...(،  باألعني  الغنى 
بني  مشّرفا  توازنا  سنحقق  هل  باإلنصاف،  الثروات 

مختلف الطبقات والشرائح ؟
عبر  مختلفة،  وبصيغة  مــؤخــرا،  جاءنا  الــجــواب 
سنة  من  الثالثة  الدورة  ملتم  املغرب  بنك  إحصائيات 
2021، حيث أنه بني األسر واملقاوالت، بلغت القروض 
املوزَّعة على املغاربة حوالي 85 % من الناتج املحلي 
اإلجمالي، ما يعني أن املبلغ الجاري للقروض البنكية 
للمغاربة، يناهز األلف مليار درهم، وال داعي لتحويلها 

للسنتيم)...(.
وكي نجيب بصيغة مختلفة)...(، إذا قسمنا مجموع 
القروض املمنوحة على عدد املغاربة األربعني مليونا، 
تقر  ومخيفة،  صادمة  نتيجة  على  سنحصل  فإننا 
درهم   25.000 يعادل  ما  »كايتسال«  مغربي  كل  بأن 
آخر،  وبمعنى  والّرضع،  األطفال  فيهم  بمن  للبنوك، 
 25.000 قدره  بدين  أمه  بطن  يفارق  مــزداد،  كل  فإن 
درهم، أي حتى قبل أن يلجأ بدوره، عند نضجه)...(، 
أو  سيارته  شــراء  أو  سكنه  لتجهيز  االقتراض  إلى 

دراسة أبنائه.
إلى  املشيرة  املعطيات  هـــذا،  لكل  أضفنا  وإذا 
الفقر،  نسبة  رفعت  »كــورونــا«  جائحة  تداعيات  أن 
واإلحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط 
التي أظهرت أن ثلث األسر لم تعد تملك مصدرًا للدخل 
املغرب، وال سكانه،  زائر  الحجر الصحي، فال  بسبب 
كيفما  اقتصادي  توازن  تحقيق  إمكانية  يخمنون  قد 
القالئل،  اليخوت  كان نوعه، بتوزيع ثروات أصحاب 
عند  خصوصا  الُكُثر)...(،  »البراريك«  أصحاب  على 
»من  املؤلف سيرفانتيس:  االعتبار حكمة  األخذ بعني 
الفقير إلى الغني هناك يدان، ومن الغني إلى الفقير 

هناك أصبعان«.

الرباط. األسبوع
  

بالرباط،  االبتدائية  املحكمة  أصــدرت 
ملكي  مستشار  شقيق  حق  في  حكمها 
سجنا  سنوات  بثالث  الزناكي(،  )ياسر 
درهم،  ألفي  قدرها  مالية  وغرامة  نافذا 
كما حكمت على شقيق وزير سابق، بسنة 

نافذة وبنفس الغرامة املالية.
املتهم  بأداء  القضائية  الهيئة  وقضت 
بالحق  املطالبة  الجهة  لــفــائــدة  األول 
درهم،  مليون   96 قدره  بتعويض  املدني، 
املتهم  وأداء  سنتيم،  ماليير   10 حوالي 

الثاني عشرة ماليني درهم مع تحميلهما 
الصائر في الدعوى.

امللكي  املستشار  شقيق  متابعة  وجاءت 
ورفيقه، بتهم »النصب والتزوير واستعمال 
عن سوء نية أموال الشركة استعماال يضر 
ولتحقيق  للشركة،  االقتصادية  باملصلحة 
فيها  له  شركة  ومحاباة  شخصية  أغراض 

مصلحة مباشرة«.
وبدأت فصول القضية، عندما كان شقيق 
املستشار امللكي مشرفا على مشروع تشييد 
مستثمرين  مــع  بمراكش  سياحي  فندق 
خان  الشريك  أن  لهم  تبني  حيث  قطريني، 
طالت  مالية  بــاخــتــالســات  وقـــام  ــة  األمــان

ميزانية املشروع التي تقدر باملاليير.

ــقــطــريــون  ــاول الـــشـــركـــاء ال ــ ــد حـ ــ وق
املستشار  شقيق  مع  ودي  لحل  التوصل 
أن  إال  املنهوبة،  أموالهم  استعادة  قصد 
للقضاء،  يلجؤون  جعلهم  ورفضه  عناده 
تعليماتها  العامة  النيابة  أعطت  بحيث 
القضية،  في  للتحقيق  الوطنية  للفرقة 
شقيق  تــورط  عن  األبحاث  كشفت  حيث 
أموال  اختالس  في  واملحاسب  املستشار 

املشروع السياحي.
 ،2020 سنة  القضية  فصول  وبـــدأت 
أبحاثها،  الوطنية  الفرقة  أنهت  بعدما 
وخالصات  املحاضر  بإحالة  قامت  حيث 
قررت  التي  العامة،  النيابة  على  التحقيق 

إحالة ملف القضية على القضاء.

مستثمرون 
يتسببون  قطريون 

في سجن مقرب 
من مستشار ملكي

وتعلـيق صورة

املغربية  للجبهة  املنتسبني  بعض  األمنية،  السلطات  منعت 
وقفة  تنظيم  من  أخــرى،  حقوقية  وهيئات  فلسطني،  لدعم 
الدفاع  ــر  وزي لــزيــارة  رفضا  الــبــرملــان،  مقر  ــام  أم احتجاجية 
اإلسرائيلي للمغرب، وعمدت إلى تفريق املشاركني ومنعهم من 

الوصول إلى ساحة شارع محمد اخلامس بالرباط.

السلطات تمنع وقفة ضد إسرائيل

بعد نهب مشروع خليجي

الزناكي

اتهام نزار البركة بـ»سرقة« مشاريع سلفه اعمارة  
الرباط. األسبوع 

  

ــر  ــبــركــة، وزي ــزار ال تــحــدث نـ
جلسة  خــالل  ــاء،  واملـ التجهيز 

بمجلس املستشارين، عن عزم 
مشروع  إطــالق  الحكومة 

ــي لــتــحــلــيــة  ــاســ أســ
ــاه الــبــحــر  ــ ــي ــ م
ملدينة  بالنسبة 
البيضاء  ــدار  الـ

متر  مليون   300 يهم  الكبرى، 
بني  بشراكة  وسيقام  مكعب، 

القطاعني العام والخاص.
ــاول الــوزيــر مــن خالل  وحـ
ملشروع  الترويج  مداخلته، 
ســابــق أمـــام املــســتــشــاريــن، 
املغاربة  جميع  يعلمه  والــذي 
البحر  ــاه  ــي م تحلية  ــول  حـ
ــة  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
االقتصادية، إلى 
االنتهاء  جانب 
مياه  تحلية  من 

البحر بإقليم اشتوكة أيت باها.
وكان وزير التجهيز السابق، عبد القادر 
اعمارة، قد كشف عن مشروع تحلية مياه 
البحر بالدار البيضاء، والتي ستكون أكبر 
محطة على املستوى اإلفريقي، بكلفة مالية 

تناهز عشرة ماليير درهم.
السابق،  ــوزيــر  ال أعــلــن  أن  سبق  كما 
لبرنامج  السابقة  الحكومة  وضــع  عــن 
 115 اإلجمالية  كلفته  تبلغ  متكامل  وطني 
ندرة  إشكالية  لتجاوز  يهدف  درهم،  مليار 
والسدود  القروي  بالعالم  وخاصة  املياه، 

الصغرى. البركة



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كـواليـس  األخبــار

ما خفي

تحت
األضواء

الرباط. األسبوع
  

التسريع  إلى  للسجون،  املغربي  املرصد  دعا 
للمؤسسة  املنظم  القانون  تعديالت  بإخراج 
مع  الوجود،  حيز  إلى   98/  23 رقم  السجنية 
مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا 
التوصيات  تنفيذ  ضــرورة  على  مؤكدا  الباب، 
الصلة  ذات  التعاهدية  اللجن  عن  الــصــادرة 

بحقوق السجينات والسجناء.
املنظومة  إصــالح  أهمية  على  املــرصــد  وأكــد 
القانونية الجنائية، وذلك من أجل الحد من ظاهرة 
االعتقال االحتياطي وعقلنة تطبيقها، موصيا في 
هذا اإلطار، بإقرار العقوبات البديلة غير السالبة 
وقانون  الجنائي  القانون  في  وتضمينها  للحرية 
بأوضاع  النهوض  أن  مضيفا  الجنائية،  املسطرة 
يتطلب  املجال،  هذا  في  تقدم  وإحــراز  السجون، 
الصلة  ذات  القوانني  ملنظومة  الشاملة  املالءمة 
الدولية،  واملرجعيات  باملعايير  السجني،  بالشأن 
معربا عن استعداده للمساهمة في تنظيم نقاشات 

حول املواضيع الراهنة املرتبطة بهذا القطاع.
واعتبر املرصد، أن النهوض بأوضاع السجناء 
الفاعلني،  جميع  يشرك  فعليا  إصالحا  يتطلب 
ومؤسسات وسلطات قضائية وحكومية وجماعية 
وإدارية وهيئات سياسية ومدنية وإعالمية، لكل 
منها واجبات ومسؤوليات تتحملها انطالقا من 

الدستور وفي إطار القانون، وأمام الرأي العام.

وكشف التقرير عن إشكالية االعتقال االحتياطي، 
حيث وصلت نسبة املعتقلني االحتياطيني 46 في 
املائة  في   5 بنسبة  ارتفاعا  بذلك  مسجال  املائة، 
مقارنة مع سنتي 2018 و2019، فيما بلغت نسبة 

املعتقلني املدانني 54 في املائة. 
حسب  املعتقلني،  عــدد  أن  التقرير  وأوضـــح 
واملندوبية  العامة  النيابة  رئاسة  إحصائيات 
السجنية،  باملؤسسات  السجون،  إلدارة  العامة 
بتاريخ 31 دجنبر 2020، سجل ما مجموعه 84 
ألفا و994 معتقال، حيث أن الفئة العمرية من 20 
السجنية  الساكنة  قائمة  تتصدر  سنة   30 إلى 
بنسبة 43 في املائة، وشهدت سنة 2020 ارتفاعا 
املؤسسات  على  الجدد  الوافدين  لعدد  مقلقا 
وافدا جديدا  و917  ألفا   14 بلغ  السجنية، حيث 
املائة،  في   3.89 بنسبة  إناثا   4082 ضمنهم 

واألحداث 4306 بنسبة 4.10 في املائة.
وحسب نفس التقرير، فإن »قرار العفو امللكي 
لفائدة 5654 سجينة وسجينا في أبريل 2020، 
من  التخفيف  في  ساهمت  هامة  كمبادرة  جــاء 
على  امللقى  الثقيل  العبء  ومن  االكتظاظ  ظاهرة 
وشمل  السجون،  إلدارة  العامة  املندوبية  عاتق 
املسنني  خاصة  السجناء،  من  الهشة  الفئات 
واملرضى والحوامل واألمهات املرفقات بأطفالهن، 
واألحداث، وكذا السجناء الذين انخرطوا بفعالية 
وجدية في برامج التأهيل إلعادة اإلدماج، وأثبتوا 
حسن سلوكهم«، كما تم في سنة 2020، اإلفراج 
عن 106 آالف و48 معتقال ومعتقلة، ثالثة أرباع 
بعد  عنهم  اإلفــراج  تم  و362،  ألفا   76 أي  منهم، 

عنهم  اإلفــراج  وكــان  محكوميتهم،  مــدة  انتهاء 
بغض النظر عن تاريخ اإليداع بالسجن، متعلقا 

بنهاية محكوميتهم، يضيف التقرير.
نوع  حسب  املعتقلني  بتوزيع  يتعلق  وفيما 
نوع  الخاص  القانون  جرائم  تتصدر  الجريمة، 
الجرائم املرتكبة من طرف املعتقلني، حيث تمثل 
33 في املائة من مجموع الجرائم املرتكبة، تليها 
الجرائم املتعلقة باألموال بنسبة 25 في املائة، ثم 
في   16 بنسبة  األشخاص  ضد  املرتكبة  الجرائم 

املائة، يوضح التقرير.
الصحية  والــخــدمــات  للرعاية  وبالنسبة 
املؤسسات  أن  املرصد  كشف  السجون،  داخل 
السجنية تشغل 702 إطار طبي، أي نحو 7 في 
املائة من موظفي السجون، وبتغطية تقرب من 
ألفني  لكل  100 معتقل وطبيب  لكل  إطار طبي 
الفحوصات  أن معدل  إلى  و500 معتقل، الفتا 
الطبية بلغ 6 فحوصات طبية لكل سجني إلى 

غاية متم شتنبر 2020.
وضعية  حــول  السنوي  التقرير  أن  يذكر 
والسجناء  والسجينات  السجنية  املؤسسات 
على  للسجون  املغربي  املرصد  يسهر  ــذي  ال
وضعية  على  الضوء  يسلط  وتقديمه،  إعــداده 
املؤسسات السجنية ومدى احترامها للمعايير 
املعمول بها، وذلك في أفق البحث عن إمكانيات 
تضطلع  وجعلها  وتأهيلها،  بها  النهوض 
اإلدماج،  وإعــادة  التأهيل  في  رئيسية  بــأدوار 
وكذا الوقوف على أهم السمات واملميزات التي 

طبعت الواقع السجني باململكة.

السجون المغربية تحطم الرقم القياسي 
فـي االعتـقال االحتـياطي 

العدل  ــر  وزي يصرح  حــق  بــأي 
ــر  عــبــد الــلــطــيــف وهــبــي بـــدل وزي
في قضية  بنموسى  التعليم شكيب 
اعتماد  بعد  العام،  ــرأي  ال هيجت 
التشغيل،  في  دستوري  غير  منطق 
املحامي  ــر  ــوزي ال هـــذا  كـــان  وإذا 
تطاوله  بعد  يكفي  بما  »شجاعا« 
في  امللكية  االخــتــصــاصــات  عــلــى 
املحامني  مع  اجتمع  ملــاذا  العفو.. 

في »مقهى« بدل مقر الوزارة ؟

اإلعــالم  وســائــل  بعض  اتهمت 
واألعــمــال،  ــال  امل ــال  رج مــن  املقربة 
محمد  فرنسا،  في  املغربي  السفير 
أكبر  فــي  بـ»التحكم«  بنشعبون، 
عاما  مديرا  كان  املغرب، حيث  بنوك 
وبقي  الــشــعــبــي،  الــبــنــك  ملجموعة 
من  انطالقا  األوضاع  على  مسيطرا 
راقــي  فــي حــي  يــوجــد  الـــذي  منزله 
االجتماعات  ويعقد  البيضاء،  بالدار 
»صالونه«  في  البنك  بهذا  املتعلقة 

الخاص، حسب املصادر اإلعالمية. 

الجديد،  فــاس  لعمدة  حديث  ال 
يرتبطان  كبيرين،  »ملفني«  عن  إال 
و»الباركينغ«،  الحضري«  بـ»النقل 
السلم  يـــهـــددان  مــلــفــان  وكــالهــمــا 
وجــود  ــدم  ع حــالــة  فــي  االجتماعي 
استيقظت  وقد  تدبيرهما،  في  خبرة 
فاس هذا األسبوع، على هول اعتداء 
طرف  من  حافلة  سائق  على  شنيع 
فصيل طالبي متشدد، تمت محاكمته 
يتمهل  فهل  »القاعدية«..  بالطريقة 
إعفاؤه من مهمة  الذي سبق  العمدة 
الصفقات  حــمــاس  أن  أم  مــنــدوب، 
سيرميه في حضن اللوبي املتهم من 
طرف املجلس األعلى للحسابات)..(؟

ــضــجــة الــتــي أثــارهــا  بــعــد ال
الـــوزيـــر شــكــيــب بــنــمــوســى، أعــاد 
تصريحات  نشر  »الفايسبوكيون« 
باسم  الــســابــق  الــرســمــي  الــنــاطــق 
والتي  أوريــد،  حسن  امللكي،  القصر 
يمثل  الواحد  يمكنش  »ما  فيها  قال 
بالد  ديـــال  جنسية  وعــنــدو  الــبــالد 
فعال  يحمل  وبــنــمــوســى  أخــــرى«، 
الجنسية الفرنسية، وله سوابق في 

أزمات من هذا النوع.

الدبلوماسية  ــاط  األوس تتحدث 
سابق  خليجي  سفير  عن  الخليجية، 
بني  ــة  أزم أكبر  فــي  يتسبب  أن  كــاد 
تماهيه  بسبب  والــخــلــيــج،  املــغــرب 
ــون« كـــان يــقــدم له  ــ ــع »خــطــط« »ع م
االســتــشــارات فــي مــجــال »اإلخـــوان« 
اتضحت  األمور  ولكن  و»الحوثيني«.. 
وامللف  السفير،  إبعاد  فتم  بعد،  فيما 
اليقظة  األعــني  عن  بعيدا  ليس  كامل 

لألجهزة املغربية)..(.

من  ــردد  ت بــاريــس،  في محاكم 
البستاني  الــرداد،  عمر  اسم  جديد 
املغربي الذي أدين ثم صدر عفو عنه 
دون تبرئة، في قضية مقتل مشغلته 
وقد   ،1991 سنة  مــارشــال  غيسلني 
السجن،  فــي  ســنــوات  سبع  قضى 
من  جزئي  عفو  من  استفاد  بعدها 
قبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك..

ما هذا أيها السادة 
الــقضــاة ؟

أيت الطالب ينفي وجود أي مسودة لقانون الوظيفة الصحية 

الرباط. األسبوع
  

خالد  الصحة  وزيـــر  ــرج  خ
إلطفاء  بتصريح  الطالب،  أيت 
ــهــيــئــات الــنــقــابــيــة  غــضــب ال
الوظيفة  مــشــروع  بخصوص 
ونفى  الــصــحــيــة،  العمومية 
ملــشــروع  ــســودة  م أي  وجـــود 

قانون الوظيفة الصحية.
تقديمه  خــالل  الوزير  وقــال 
في  الصحي  القطاع  مليزانية 
باب  أن  املستشارين،  مجلس 
مع  لــلــحــوار  مفتوح  ــه  ــ وزارت

النقابية  التنظيمات  جميع 
إطار  في  القطاع  داخل  املمثلة 
القطاعي،  االجتماعي  الحوار 

التعاون  أن  مضيفا 
ــوار الــجــاد  ــحـ والـ
واملسؤول واملثمر 
على  والحريص 
املصلحة العامة، 
ــل  ــي ــســب هــــو ال
األســـــــاســـــــي 

القطاع  بــأوضــاع  للنهوض 
الصحي وأطره.

وأكد أيت الطالب، أن الوزارة 
من  سلسلة  عقد  في  شرعت 
مجموعة  مــع  ــاءات  ــق ــل ال
النقابية،  التنظيمات  من 
تميزت بمناقشة مختلف 
ــة  ــي ــب املـــلـــفـــات املــطــل
من  مجموعة  وتوضيح 
النقاط التي أثارت جدال 
واسعا في صفوف 
الصحية،  األطر 
ــه  وأوضـــــح أن
مع  االتفاق  تم 
الــتــنــظــيــمــات 

اجتماعات  عقد  على  النقابية 
التقنية  الــلــجــنــة  ــار  ــ إط فـــي 
النقابات ووزارة  املشتركة بني 
لجميع  حلول  إليجاد  الصحة 
الطابع  امللفات، خصوصا ذات 

اآلني.
النقابة  ــدت  أك جهتها،  مــن 
العام،  القطاع  ألطباء  املستقلة 
املقاربة  اعتماد  ضــرورة  على 
التشاركية في كل مراحل إعداد 
وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون 
العمومية،  الصحية  الوظيفة 
الــحــفــاظ على  ــى  ــ إل ــة  ــيـ داعـ
األســاســي  النظام  مكتسبات 

الحالي للوظيفة العمومية. أيت الطالب

الداكي رفقة عبد النباوي
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صور تنشر   ألول  مرة

صورة تجمع رمز المقاومة الريفية 
عبد الكريم الخطابي، ومؤسس حزب 

العدالة والتنمية الراحل الدكتور 
الخطيب، ويظهر فيها الزعيم الحالي 

للحزب، عبد اإلله بن كيران.

العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021

كـواليـس  األخبــار

قرار تخفيض سن العمل في التعليم إلى 30 سنة غير دستوري
الرباط. األسبوع

  

للثقافة  السابق  الوزير  عبيابة،  حسن  قال 
لحزب  السياسي  املكتب  وعضو  واالتــصــال 
االتحاد الدستوري، أن الشروط التي فرضتها 
السن  حددت  والتي  الوطنية،  التربية  وزارة 

توظيف  مباريات  الجتياز  األقــصــى 
في  لألكاديميات  النظامية  األطــر 

املرحلة  مع  تتناسب  ال  30 سنة، 
توقفت  الوظائف  ألن  الحالية، 
التي  واملناصب  طويلة،  لفترة 
تبقى  الــحــكــومــات  تخصصها 
محدودة، وبالتالي، هذه الشروط 

بعد  مقبولة  تــكــون  قــد  وغيرها 
الخريجني  بطالة  انخفاض 

ــســب املــقــبــولــة  ــن ــال ب
واملعمول بها.

عبيابة  واعتبر 
ــة  ــلـ ــكـ مـــشـ أن 
ــل  ــ ــي ــ ــغ ــشــ ــ ــت ــ ال

أصبحت قضية 

وطنية ولم تبق عملية تقنية، وال بد من إيجاد 
التوظيف  إطــار  في  جوهري  بشكل  لها  حل 
توفير  أو  الجهوي  التوظيف  أو  العمومي 
تناسب  الخاص  القطاع  في  شغل  مناصب 
حاملي الشهادات العليا وتحفظ لهم كرامتهم، 
تكافؤ  تتيح  ال  املذكورة  الشروط  أن  مضيفا 
وتمس  الشهادات،  لحاملي  بالنسبة  الفرص 
والجامعي  املدرسي  التربوي  التكوين  بعملية 
ليست  الــبــاكــالــوريــا  مــيــزة  ألن  بــاملــغــرب، 

مقياسا في تقييم التعليم الجامعي.
في  السابق  الوزير  وأوضــح 
تحديد  أن  صــحــفــي،  ــوار  حـ
السن في ثالثني سنة يمس 
بمكتسب رفع سن التوظيف 
40 سنة، والذي اعتبر  إلى 
الــفــرص  لتكافؤ  كمعيار 

تم  عندما 

قــرارات  في  االجتماعي  الجانب  ألن  إقــراره، 
القرار  هذا  أن  كما  أحــد،  ينكره  ال  التوظيف 
الحكومي  التصريح  في  جاء  ما  مع  يتنافى 
إلى  مشيرا  االجتماعية،  الدولة  اعتماد  من 
االنتقاء  عملية  عن  اإلعالن  باإلمكان  كان  أنه 
أو  التربوية بدون فرض شروط  املعايير  وفق 
ذكرها، كما أن املحدد هو األجوبة في امتحان 
»مثل  وقال:  السن،  وليس  التوظيف  مباريات 
الوضعية،  هـــذه  ــي  ف الــشــروط  هـــذه 
والتعليم  التربية  ببنية  ستمس 
واسعة  فئات  وستحرم  كاملة، 
ليس  الشهادات  حاملي  من 
وإنما  فــقــط،  التوظيف  مــن 
األحالم  من  ستحرمهم حتى 
وهذا سيخلق  توظيفهم،  في 
السلبية  شديد  عاما  شعورا 
أن  كما  عــنــه،  غنى  فــي  نحن 
اإلصـــــالح مــطــلــوب، 
منه،  مــنــاص  وال 
لـــكـــن لـــيـــس فــي 
بــيــئــة ومــرحــلــة 
هــشــة يــعــرفــهــا 

الجميع«.

بوصوف: الجالية 
المغربية مستهدفة 

بسبب دفاعها 
عــن الصــحراء

الرباط. األسبوع
  

قال عبد هلل بوصوف، في حوار صحفي، 
ربوع  املغربية متواجدة عبر  »الجالية  أن 
متعددة،  جهات  مــن  ومستهدفة  العالم 
مختلفة  دينية  تيارات  طرف  من  وخاصة 
من  مستهدفة  وأيضا  استقطابها،  تريد 
مجموعة من الدول التي تقطع صلتها مع 
ديناميكية  تعرف  الجالية  لكون  املغرب، 
العالم ال توجد عند أي جالية  خاصة في 

أخرى«.
الجالية،  ملجلس  العام  األمني  وأضاف 
يشتغل  للجالية  االستشاري  املجلس  أن 
بالخارج،  املغربية  الجالية  تقوية  على 
القضايا  عن  للدفاع  جاهزة  تكون  حتى 
الوحدة  قضية  رأسها  وعلى  الوطنية، 
الترافع  برنامج  إطار  في  وذلك  الترابية، 
عن قضية الصحراء رغم أن الجالية تقوم 
بذلك، مشيرا إلى أن 130 شخصا من أفراد 
الخضراء  املسيرة  في  شاركوا  الجالية 

سنة 1975.
الحضور  دائمة  الجالية  أن  على  وأكد 
للدفاع  الدولية  املؤسسات  مختلف  في 
إلى  جنيف  مــن  الــصــحــراء  مغربية  عــن 
لذلك،  وفرانكفورت،  وبروكسيل  نيويورك 
الدعم  تقديم  ــى  إل يــهــدف  املجلس  ــإن  ف
الخارج،  في  املغربية  للفعاليات  واملعرفة 
إشعال  ليس  الترافع  من  الهدف  أن  ذلك 
من  وإنما  األخــرى،  ــراف  األط مع  الحرب 
أجل إظهار الحق، وإبراز الحقيقة، لتأكيد 
يقول  بالوثائق،  للمغرب  التاريخي  الحق 
من  »هــنــاك  يضيف:  أن  قبل  بــوصــوف، 
بالجالية،  االستفراد  ويريد  األمر  يزعجه 
وال يريد أن تكون هناك جهة حريصة على 

الوقوع  من  الجالية  تحصني 
في براثني من يريد جرهم 
إلـــى اإلرهــــاب مــثــال أو 
يصبحوا  أن  إلى  جرهم 
قطع  أو  وطنهم  ضــد 

ــم  ــهـ ــتـ ــلـ صـ
باملغرب«.

ير بنموسى: ير السابق عبيابة ينتقد الوز الوز

عبيابةبنموسى

والخطيب.. الخطابي 

بوصوف

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

العظيم. الله  صدق 
ربه،  جــوار  إلــى  انتقل 
 ،2021 نــونــبــر   19 ــوم  يـ
ــول بــرحــمــة اهلل  ــم ــش امل
الفقيد محمد اليعقوبي.
ــذه املـــنـــاســـبـــة  ــ ــهـ ــ وبـ
عائلة  تتقدم  األليمة، 
الصايف بأحر التعازي إلى 
السيدة  الفقيد،  ــة  زوج
وإلــى  طيطان،  خديجة 
ــه شــكــيــب، وبــنــاتــه:  ــن اب
ــاء، حــنــان  ــنـ زهـــيـــرة، هـ
جميع  وإلـــى  ــام،  ــس ــت واب

وللفقيد  والسلوان  بالصبر  جميعا  لهم  داعني  العائلة،  أفــراد 
باملغفرة والرضوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الرباط. األسبوع
  

واملعاصرة،  األصــالــة  حــزب  طالب 
التدابير  جميع  باتخاذ  الحكومة، 
لــحــمــايــة املــســتــهــلــك مــن الـــزيـــادات 
عرفتها  والتي  املبررة،  وغير  املفاجئة 
األساسية  الغذائية  املواد  من  العديد 

خالل الفترة األخيرة.
األصالة  لحزب  العام  األمــني  ودعــا 
واملعاصرة، في بالغ للحزب، الحكومة، 
إلى الضرب بيد من حديد على كل من 
سولت له نفسه استغالل هذه الظروف 
يقل  ال  بشكل  بــاألســعــار،  والــتــالعــب 
والسالمة  الجودة  رقابة  عن  أهمية 

الصحية في مختلف املجاالت.
ــد الــحــزب فــي بــالغــه، تسجيل  وأك

ــات فـــي أســعــار  ــ ــاع ــ ــف ــ بــعــض االرت
والفالحية  األســاســيــة  املـــواد  بعض 
انعكاسات  مستحضرا  والصناعية، 
تكاليف  وارتــفــاع  الــدولــيــة  الــســوق 
الطاقية  الــســوق  وتقلبات  ــاج  ــت اإلن
وعلى  الوطني  االقتصاد  على  الدولية 

استقرار األسعار.
املواطنني  جميع  الــحــزب  وطــالــب 
واملهنيني ومختلف املعنيني، بالتحلي 
وعــدم  والوطنية،  املسؤولية  ــروح  ب
األسعار  لرفع  التقلبات  هذه  استغالل 

بشكل غير قانوني.

التناقض.. وزير في الحكومة يطالب بحماية 
المستهـلك من ارتـفاع األسـعار 

وهبي



بوصوف



العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 62021

ملف  األسبوع

يبرز سياق جديد،  واليوم..  األمس  بني 
السمراء  بالقارة  أمريكا  اهتمام  في  يكمن 
الصيني  النفوذ  مع  محتدمة  مواجهة  في 
وزير  زيارة  آخرها  ولعل  فيها،  املتصاعد 
بلينكن،  أنطوني  األمريكي،  الخارجية 
والسنغال،  ونيجيريا  كينيا  من  كل  إلى 
أبوجا:  النيجيرية  العاصمة  من  وإعالنه 
عبر  بشراكاتنا  التزامنا  على  ))كمؤشر 
القارة، ينوي الرئيس جو بايدن استضافة 
من  وإفريقيا،  املتحدة  الواليات  قادة  قمة 

الدبلوماسية  من  بنوع  قدما  الدفع  أجل 
يكونا  فيها،  واالنــخــراط  املستوى  عالية 
العالقات  في  تحّول  إحــداث  على  قادرين 

وجعل التعاون الفعال أمرا ممكنا((.
جديد  دور  هــنــاك  أخـــرى،  جهة  ومــن 
تشمل  لم  فلماذا  الــقــارة،  داخــل  للمغرب 
املغرب  األمريكي  الخارجية  وزيــر  زيــارة 
إفريقيا؟  في  املرتقب  دوره  اعتبار  على 
األجندة  إقصائه من  إلى  إشارة  وهل هي 

األمريكية في القارة السمراء ؟ 

عندما عارض المغرب فكرة إنشاء 
قوة إفريقية دائمة وتدخل بمفرده 

من أجل دعم الزايير

إفريقيا  داخــل  مواقف  للمغرب  كانت 
تدهور  بداية  فبعد  الــيــوم،  كما  باألمس 
مرحلة  خـــالل  الـــقـــارة،  فـــي  األوضـــــاع 
املدعومة  االنقالبات  وسيادة  السبعينات، 

من طرف االتحاد السوفياتي وكوبا وليبيا، 
أروقــة منظمة  داخــل  اقــتــراح  كــان هناك 
الوحدة اإلفريقية خالل سنة 1978، رفضه 
امللك الراحل الحسن الثاني، ويقضي هذا 
االقتراح بخلق قوة إفريقية دائمة للتدخل 
تمرد  حركات  فيها  تندلع  التي  الدول  في 
رفضه  املــلــك  علل  ــد  وق اضــطــرابــات،  أو 
»اإلكسبريس«  للمقترح خالل حوار ملجلة 
من  أكد   ،1978 يونيو   14 يوم  الفرنسية، 

دائمة  إفريقية  قوة  خلق  أن  خالله 

سعد الحمريأعد الملف: 

هل تستمر أمريكا في تجاهل 
دور المغرب في إفريقيا ؟

المغرب  بين  حرب  نشوب  حال  في  أنه  بينهم  المغاربة  من  طائفة  تتهامس 
والجزائر، أو حرب بالوكالة تقودها البوليساريو نيابة عن الجزائر، فإن المغرب ال 
محالة سيكون هو الرابح، على اعتبار أنه خالل مرحلة السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي، لم يواجه المغرب البوليساريو والجزائر وحدهما فقط، بل حارب كوبا 

وليبيا واالتحاد السوفياتي طيلة خمسة عشر سنة وخرج منتصرا..
ال شك أن هذا التحليل يعتبر مبعثا على االرتياح في نفوس الذين يقيسون الحرب 
لم  التاريخية،  وللحقيقة  السبعينيات،  مرحلة  خالل  لكن  والضعيف،  القوي  بميزان 
يقاتل المغرب الجزائر وليبيا وكوبا واالتحاد السوفياتي في الصحراء فحسب، وإنما 
واجههم في القارة اإلفريقية، فقد ظل وحده يقاتل ضد المد الشيوعي في إفريقيا، 
خاصة بعد سقوط أنغوال في يد الثوار الشيوعيين، والتوسع الجزائري كذلك الذي 
التوسع  إلى  الغاز والبترول، إضافة  كان يعتمد على قوة مالية كبيرة جراء تأميم 

الليبي على حساب دول الجوار، ومنها التشاد.
الملك  زيارة  خالل  وذلك  أمريكا،  لسان  على  جاء  الذي  هو  بذلك،  اعتراف  أكبر  ولعل 
الرئيس  قال  حيث   ،1978 نونبر  و15   14 يومي  المتحدة  للواليات  الثاني  الحسن 
صراحة،  بكل  أكشف  أن  ))أريد  الملك:  استقبال  كلمة  خالل  كارتر  جيمي  األمريكي 
أننا نحن األمريكان استفدنا كثيرا من عالقاتنا مع المغرب أكثر من استفادة المغرب 
من هذه العالقات.. إنها مناسبة عظيمة تتاح لنا الستقبال ضيف اليوم، رجل يعرف 
القارة اإلفريقية، المنطقة التي بدأت تظهر مصالحنا بصورة بناءة، وعندما ظل العالم 
مرة  ظهرت  خارجية،  قوات  طرف  من  الزايير  غزو  تهديد  أمام  األيدي  مكتوف  أجمع 
أخرى أمة أبدت شجاعتها وزعامتها، إنها األمة المغربية، فقد مارست تأثير االستقرار 
وقامت بعمل في حينه بكل ثقة وعزم، وهذا يشكل مثاال يجب االحتذاء بما قدمه 

صاحب الجاللة الملك الحسن الثاني للعالم أجمع((.

الملك الراحل الحسن الثاني في زيارة ألمريكا سنة 1978

بعدما تركته وحيدا في مواجهة االتحاد السوفياتي 
وكوبا في إفريقيا خالل مرحلة السبعينات



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ملف  األسبوع

للتدخل هو أمر مستحيل وخطير في نفس 
الوحدة  منظمة  بكون  ذلك  معلال  الوقت، 
كما  املادية  الوسائل  تملك  ال  اإلفريقية 
لخلق  املتحدة  األمم  منظمة  مثال  تملكها 
النزاعات  لحل  تتدخل  دائمة  إفريقية  قوة 
وال تشكل أمرا خطيرا، واعتبر أن البلدان 
املعتدلة،  ــدول  ال اســم  عليها  يطلق  التي 
مستوى  فــي  تكون  لــن  املــغــرب،  ويعني 
مبكرة،  بصورة  املسلحة  التقدمية  الدول 

في إشارة منه إلى ليبيا والجزائر.
كان  الــذي  االستقرار  عدم  وبخصوص 
امللك  عليه  علق  فقد  إفريقيا،  في  يسود 
في  أوروبــا  استقرار  عــدم  بأنه  الــراحــل، 
سيحرم  ــذي  ال أن  اعتبار  على  ــواقــع،  ال
من  ويضاعف  األولية  املــواد  من  ــا  أوروب
تزويدها  ويقلل  االقتصادية  مصاعبها 

بالطاقة، هو الذي سيمتلكها.  
وفـــي ظـــل رفـــض املـــغـــرب خــلــق قــوة 
لوحده  التدخل  على  عمل  دائمة،  إفريقية 
ضد  الزايير  دولة  دعم  أجل  من  عسكريا 
سيطرة الثوار اليساريني، في مناسبتني، 
كان  إفــريــقــيــا،  مــن  أخـــرى  مناطق  وفــي 
حوار  خــالل  للملك  ســؤال  موضوع  هــذا 
مبعوث  مع   ،1980 يناير   17 يوم  أجــراه 
مغازين«  »لوفيغارو  الفرنسية  األسبوعية 
عندما  أنه  حيث  دروا،  ميشيل  الصحفي 
كانت  إفريقيا،  مشاكل  عن  الحديث  انتقل 
املغربي  العاهل  على  طرحت  قضية  أول 
وقف  املغرب  أن  هي  الحوار،  هذا  خالل 
السوفياتي  التغلغل  وجــه  فــي  عائقا 
الكوبي في إفريقيا، وسأله الصحفي عما 
إذا  الكرة  إلعادة  مستعدا  املغرب  كان  إذا 
الحسن  فــأجــاب  ــك؟  ذل ــر  األم اقتضى  مــا 
الثاني بأنه عندما ذهب املغرب إلى شابا، 
كان واثقا مما يفعل، فقد اعتبر أن الزايير 
الدول  كل  بل  املستهدفة،  وحدها  تكن  لم 
والتي  والبعيدة  منها  القريبة  اإلفريقية 
وخالل  للمغرب،  وصديقة  حليفة  كانت 
كانت  السودان  أن  أوضــح  الحوار،  ذات 
مستهدفة، علما بأن السودان يعني منابع 
نهر النيل واملنفذ على البحر األحمر، وأكد 
أنه من هذا املنطلق، فإنه إذا ما فرض على 
مماثلة  بعملية  القيام  جديد  من  املغرب 
للعملية التي قام بها في الزايير، وإذا ما 
فرض على املغرب أن يكون عائقا في وجه 
ثانية،  مرة  والسوفياتي  الكوبي  التغلغل 
وثالثة، فيمكن االعتماد عليه، اللهم إذا قدر 
له أن يتحرك وحده، في إشارة إلى ضرورة 

املساعدة الفرنسية األمريكية. 
وبعد ثالثة أشهر من هذا التصريح، أعاد 
بالدفاع  املغرب  التزام  على  التأكيد  امللك 
حيث  السوفياتي،  املــد  ضد  إفريقيا  عن 
خصص حيزا هاما من خطاب العرش ليوم 
3 مارس 1980، لهذا األمر، حيث قال فيه: 
))كنا نشعر ونحن نأمل أن تفيء األحالم 
املكابرة والعناد وليدا  بأن  الصواب،  إلى 
خطة مبيتة تستهدف اضطراب حبل األمن 
وهناك،  هنا  األوضاع  وزلزلة  قارتنا،  في 
الهيمنة،  وممارسة  النفوذ  لبسط  تمهيدا 

وحدثت  واالغتصاب،  االستيالء  وتحقيق 
الشعور،  صحة  أكــدت  ذلــك  بعد  ــداث  أح
على  االنقضاض  فوقع  الــحــدس،  ونفاذ 
الزايير مرتني، وتطاول العدوان إلى بيت 
فانتشر  هــام  الــحــرام، وســرى جيش  هلل 
اتجهت  ثم  أفغانستان،  رحاب  في  غازيا 
عن  فشيئا  شيئا  تكشف  املبيتة  الخطة 
الهجوم  أن  واتضح  ومراميها،  مقاصدها 
املتكرر على أراضينا في الصحراء ما هو 
إال جزء من مؤامرة ترمي من وراء الهجوم 
واالعتداء، إلى استبدال وضع بوضع..((.
وإلى   ..(( قوله:  الثاني  الحسن  وتابع 
العدوانية  العسكرية  ــال  األعــم جــانــب 
ــا، فــإن  ــن ــداء وحــدت ــ الــتــي يــبــاشــرهــا أع
بمناسبة  تتخذ  متعددة  مــبــادرات  هناك 
املؤتمرات واللقاءات الدولية على اختالف 
مواضيعها وأغراضها، وال يراد بها سوى 
مضايقة املغرب وإحراجه، وكسب األنصار 

ملزاعم أطروحة خصومنا((.

تعليق الحسن الثاني 
على استخدام الجزائر األموال 

البترولية من أجل االعتراف بجبهة 
البوليساريو عضوا في منظمة 

الوحدة اإلفريقية

وعلى  واضــحــا  الثاني  الحسن  ــان  ك
علم بما بدأ يحاك ضد بلده في كواليس 
واجــه  فقد  اإلفريقية،  الــوحــدة  منظمة 

املغرب مشكال آخر، منذ أن قام باملسيرة 
الخضراء، حيث حاولت الجزائر عن طريق 
الحرب، من أجل الحصول على الصحراء، 
هذا  وعلى  ــك،  ذل في  تفلح  لم  أنها  غير 
األساس التجأت إلى خطة مبتكرة، وهي 
منظمة  إلى  البوليساريو  جبهة  إدخــال 
ذلك  فــي  مستعملة  اإلفريقية  الــوحــدة 
األموال البترولية، وانتشرت أخبار طيلة 
مونروفيا،  قمة  خالل  بأنه   ،1979 سنة 
ستطرح قضية عضوية البوليساريو في 
التصويت،  على  اإلفريقي  املنتظم  هــذا 
وبعد  يقاطعها،  املغرب  جعل  الذي  األمر 
انتهاء مؤتمر مونروفيا الذي طرحت فيه 
مرة،  ألول  البوليساريو  عضوية  مسألة 
عقد امللك الحسن الثاني مؤتمرا صحفيا 
بالقصر امللكي بفاس، يوم 19 غشت 1979، 
»جون  األسبوعية  املجلة  عليه  وطرحت 
املغرب  أن  يبدو  التالي:  السؤال  أفريك«، 
السياسية  الساحة  على  معزوال  أصبح 
ذلك؟  األقل، كيف تفسرون  اإلفريقية على 
وكيف تفكرون في العمل على تجاوز هذه 
صريحا  ))سأكون  امللك:  فأجاب  الحالة؟ 
جدا، ال أعتبر نفسي أبدا معزوال ما دمت 
تطبيل  عــن  عــبــارة  هــي  مؤتمرات  أمــام 
وما  بمونروفيا  جــرى  ما  ألن  وتهريج، 
منذ  اإلفريقية  الــوحــدة  بمنظمة  يجري 
سنوات، كان عبارة عن رقصات فلكلورية، 
»سانغي«،  نــوع  من  للرقص  مؤتمرات 
وأكثر من ذلك، فإنها مؤتمرات ألشخاص 
قوانني  في  النظر  إلي  ُوكل  فلو  مفلسني، 
إضافة  لطلبت  اإلفريقية،  الوحدة  منظمة 
إفالس  عــدم  منها  إليها،  البنود  بعض 
الدولة واستطاعتها أداء رواتب موظفيها 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  الشهر،  نهاية  في 
فإن عدد الشيكات التي وزعت بمونروفيا 
حقيقة  كانت  الجميع،  يعرفها  والــتــي 
دوالر  ماليني  بخمسة  وشيكات  مخجلة، 
من  املاليني  وعشرات  بل  ماليني،  وثالثة 
في  حتى  استعملت  شيكات  ــدوالرات..  ال
وضع ميزانيات بعض الدول، لذلك علي أن 
أبتعد عن مثل هذه العفونة((، وأضاف: 
))إننا ست أو سبع أو عشر دول نحبذ أن 
نبقى بعيدين عنها، ولكن علينا أن نعمل 
في يوم من األيام على إعادة بناء إفريقيا، 
وهذه  سيئة،  كانت  إفريقيا  انطالقة  ألن 
على  دومون  السيد  مع  فيها  أتفق  نقطة 
أشياء  على  معه  نتفق  ال  أننا  من  الرغم 

كثيرة أخرى((.

مطالب بالتدخل األمريكي 
لمواجهة النفوذ السوفياتي

 في القارة اإلفريقية

القارة  في  السوفياتية  التدخالت  رغم 
عالقات  يقيم  كان  املغرب  فإن  اإلفريقية، 
خالل  امللك صرح  إن  بل  معهم،  طبيعية 
العالقات  أن   ،1978 سنة  صحفي  لقاء 
كانت  السوفياتي  واالتحاد  املغرب  بني 
الطرفني  أن  وأكد  كذلك،  ممتازة وستظل 
القرن،  صفقة  على  التوقيع  وشك  على 
للفوسفاط  املغرب  بتصدير  والقاضية 
وبعد  أنه  غير  السوفياتي،  االتحاد  إلى 
للبوليساريو  السوفياتي  االتحاد  دعم 
أدلــى  املتحدة،  ــم  األم منظمة  فــي  علنا 
يوم  صحفي  بحديث  املغربي  العاهل 
»التايم«،  مجلة  ملراسل   1979 نونبر   28
على  املغرب  تصميم  أن  خالله  من  أكــد 
االحتفاظ بالصحراء، ال يستند فقط إلى 
غادر  إذا  أنه  وأوضح  تاريخية،  أسباب 
دولة  هناك  فستقوم  الصحراء،  املغرب 
للبوليساريو على حدوده، أي دولة تابعة 
هذا  ظــل  فــي  أنــه  وأضـــاف  للسوفيات، 
الحياة  املغرب  املستجد.. كيف يستطيع 
األطلسي  واملــحــيــط  النحو  هــذا  على 
يــحــده غــربــا والــبــحــر املــتــوســط شماال 

عن  ناهيك  الــروس،  الجنوب  وفي 

أحد اجتماعات منظمة الوحدة اإلفريقية

الحسن الثاني عقب أزمة الزايير )الكونغو الديمقراطية حاليا(: عندما ذهب المغرب إلى 
شابا، كان واثقا مما يفعل، ألن الزايير لم تكن وحدها المستهدفة، بل كل الدول اإلفريقية 

القريبة منها والبعيدة والتي كانت حليفة وصديقة للمغرب، والسودان كانت مستهدفة، 
علما بأن السودان يعني منابع نهر النيل والمنفذ على البحر األحمر.. من هذا المنطلق، فإنه 

إذا ما فرض على المغرب من جديد القيام بعملية مماثلة للعملية التي قام بها في الزايير، 
وإذا ما فرض على المغرب أن يكون عائقا في وجه التغلغل الكوبي والسوفياتي مرة ثانية، 

وثالثة، فيمكن االعتماد عليه، اللهم إذا قدر له أن يتحرك وحده.. 
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ملف  األسبوع

لم  أنه  وأكد  الشرق،  في  الجزائر  وجود 
يحدث من قبل مطلقا أن وضع املغرب في 
قفص على هذا النحو، والواقع أن امللك 
االتحاد  بأن  مقتنعا  كان  الثاني  الحسن 
السوفياتي يقف وراء مسألة الصحراء، 
نحن  نحارب  من  ))ضد  قائال:  وتساءل 
تأتي  األسلحة  جميع  إن  الصحراء؟  في 
من ليبيا التي تحصل عليها من االتحاد 
السوفياتي لهذا الغرض، والكوبيون هم 
بل  التكتيكي،  بالتخطيط  يقومون  الذين 

إنهم يقودون هجمات البوليساريو؟((
في  السوفياتي  التكتيك  امللك  وشبه 
يضع  فهو  متسلق،  بببغاء  إفريقيا 
ويعتمد  الثانية  الــقــدم  يضع  ثــم  قدما 
إنه  الشجرة،  يتسلق  لكي  منقاره  على 
يتسلق كما يفعل عامل التلغراف عندما 
هذا  أن  وتابع  للتلغراف،  عمودا  يتسلق 
أوال  حصل  فقد  الــروســي،  التكتيك  هو 
برازافيل،  الكونغو  على  ثم  أنغوال،  على 
املغربية،  الصحراء  وأخيرا  إثيوبيا،  ثم 
وعندما يصلون إلى الصحراء، فسيكون 
لديهم منفذ على املحيط األطلسي ومفتاح 

البحر املتوسط.   
ومن هنا بدأ يطرح املوقف األمريكي من 
قضية الصحراء، والذي من طبيعة الحال 
السوفياتي،  لنظيره  مناقضا  سيكون 
وهو ما كان موضوع حوار للملك الحسن 
مغازين«،  »لوفيغارو  مبعوث  مع  الثاني 
يناير   17 يوم  دروا،  ميشيل  الصحفي 
1980، حيث تركز الحديث على املوقفني 
مــن مشكل  واألمــريــكــي  الــســوفــيــاتــي 
الصحراء والتغلغل السوفياتي والكوبي 
من  وكــان  أخــرى،  وقضايا  إفريقيا،  في 
املوقف  بخصوص  ســؤال  األسئلة،  بني 
السوفياتي الجديد من قضية الصحراء، 
الذي ساند بقوة توصية في هيئة  وهو 
البوليساريو،  ملصلحة  املتحدة  ــم  األم
ــك بــالــقــول: ))صــحــيــح،  ــل فـــأجـــاب امل
املوقف  بهذا  أفــاجــأ  أن  بــاإلمــكــان  كــان 
أن  باإلمكان  كــان  الجديد،  السوفياتي 
أفاجأ وأن يساورني القلق إذا ما اعتبرنا 
السوفياتي  الحياد  أن   - تقولون  كما   -
ال  الجزائر حيادا  وبني  بيننا  دائما  كان 
هوادة فيه، ولكن على ماذا يدل هذا إن لم 
يدل على أن األمور هنا وهناك سائرة في 
طريق التغير، وأنا مقتنع تماما منذ ذلك 
الحني، أن ملف الصحراء، كما كنت دائما 
بموسكو  يوجد  خلدي،  في  ذلــك  أعتقد 

مساندة  أن  علما  بــالــجــزائــر،  ولــيــس 
االتحاد السوفياتي لهذه التوصية جاءت 
بعد املقابلة بني مارشي بالنيجر وكاريو 
في موضوع الصحراء املغربية.. أال ترون 
أعتقد  إنني  الحدثني؟  هذين  بني  الصلة 
أننا لسنا في نهاية املطاف واالستغراب 

بخصوص هذه املسألة((.
مدركة  أمريكا  كــانــت  إذا  مــا  وحـــول 
الصحراء  في  السوفياتية  للتحركات 

املغربية، أكد امللك أنها ليست مدركة لذلك 
تماما، إال أنها نضجت كثيرا في اآلونة 
األخيرة، وأضاف أنها بدأت تدرك تماما 

أن االنفراج شيء والسذاجة شيء آخر.

هل استثناء المغرب من جولة 
وزير الخارجية األمريكي

 إلى إفريقيا يشكل إشارة إلى 
عدم االعتماد على المملكة 

في القارة السمراء؟

التاريخ..  ذلــك  منذ  شــيء  يتغير  لم 
كبير  إفريقيا  تعير  ال  أمريكا  ظلت  فقد 
االتحاد  انهيار  بعد  وحتى  االهتمام، 
أي  الــقــارة  تعير  ال  ظلت  السوفياتي، 
اهتمام رغم الحديث على أنها مستقبل 
إال  املغرب،  إلى  الدعم  تقدم  ولم  العالم، 
أن الرئيس األمريكي الحالي، جو بايدن، 
الكثير من  قدم خالل حملته االنتخابية 

الوعود إلفريقيا.
إلى  بلينكن  أنطوني  رحلة  وتعتبر 
إفريقيا، بمثابة الحدث، حيث كانت بال 
شك الزيارة األكثر شهرة حتى اآلن من 
قبل مسؤول في إدارة بايدن إلى القارة، 
سياق  في  تتم  رحلة  أنها  اعتبار  على 
لألمم  العام  األمني  وصف  حيث  معني، 
إفريقيا،  غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة، 
العسكرية«  االنــقــالبــات  »وبـــاء  بأنها 

غينيا...(،  مــالــي،  تــشــاد،  ــســودان،  )ال
إلى  بايدن  ووصــول  العام  بداية  فمنذ 
العديد  بالفعل  حدثت  األبيض،  البيت 
من االنقالبات في القارة.. قارة اتسمت 
التي  اإلثيوبية  األهلية  بالحرب  أيضا 

استمرت لفترة طويلة. 
وتكمن أهمية اختيار كينيا ونيجيريا 
الخارجية  وزيــر  جولة  في  والسنغال 
تجسد  كونها  في  بلينكن،  األمريكي، 
األمريكية  الخارجية  السياسة  أهــداف 
الجديدة تجاه إفريقيا في عهد إدارة جو 
بايدن، إذ أن القارة ككل تكتسب أهمية 
في  تسهم  تجعلها  كبرى  استراتيجية 
تعبير  حسب  العالم،  مستقبل  تشكيل 
بلينكن، ولعل ما يجمع هذه الدول، أنها 
بالنسبة  به  يحتذى  نموذجا  تشكل  قد 
للشراكات األمريكية الجديدة في مجاالت 
ودعــم  الــديــمــقــراطــي،  الــتــحــول  تعزيز 
واالبتكار،  االقتصادي  النمو  محركات 

ومكافحة التغير املناخي.   
وقد اتضح ذلك من اجتماع بلينكن مع 
رائدات أعمال في داكار، وحضوره حفل 

توقيع صفقات تتعلق ببنية تحتية كبيرة 
شركات  أربــع  طــرف  من  السنغال،  في 
مليار  حوالي  قيمتها  وتبلغ  أمريكية، 
دوالر، كما أنه زار معهد باستور، الذي 
يعمل على إنتاج لقاح لفيروس »كوفيد 
املتحدة،  الــواليــات  من  بمساعدة   »19
ولعل ذلك يشكل أحد أهداف هذه الجولة 
اإلفريقية، حيث تعمل الواليات املتحدة 
على مساعدة عدد من البلدان في القارة 

التطعيم ضد  تكثيف جهود  في  السمراء 
وباء »كورونا«.

عن  الــدفــاع  أصبح  أخــرى،  ومــن جهة 
بايدن  لسياسة  مميزة  الديمقراطية سمة 
املتحدة  الواليات  وأن  خاصة  الخارجية، 
في  الــصــني  مــع  الــنــفــوذ  على  تتنافس 

إفريقيا، وحول العالم.
وقد بدأ بلينكن جولته من كينيا، وهي 
فاعل رئيسي في كل من إثيوبيا والسودان، 
مجلس  بعضوية  حاليا  تتمتع  أنها  كما 
األمن الدولي، ولكينيا كذلك مصالح كبرى 
استمرار  من  يعاني  الذي  الصومال،  في 

العنف وعدم االستقرار منذ عقود. 
الخارجية  ــر  وزي زيـــارة  أن  واملــالحــظ 
أنه  ــم  رغ املــغــرب،  لــم تشمل  األمــريــكــي 
أكثر  بل  إفريقيا،  في  مهما  فاعال  أصبح 
»بي.  معه  أجرته  حوار  فخالل  ذلك،  من 
بي. سي«، قال: ))إن أمريكا تدعم العملية 
من  وذلك  الغربية،  الصحراء  في  األممية 
عن  وردا  وكريم((،  دائم  حل  إيجاد  أجل 
سؤال حول اعتراف إدارة بايدن بمغربية 
الصحراء، كما فعل دونالد ترامب، أجاب 
باقتضاب:  األمريكي  الخارجية  ــر  وزي
املتحدة  األمــم  عملية  دعــم  على  ))نركز 
جميع  إلى  ونتحدث  األمــام،  إلى  لدفعها 

األطراف املعنية((.
غير أنه بعد ثالثة أيام من نهاية زيارة 
بلينكن إلى إفريقيا، قام وزير الخارجية 
املغربي، بزيارة إلى واشنطن، وفي نهاية 
األمريكي،  الخارجية  وزير  مع  اجتماعه 
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  قــال 
األمريكية في بيان صدر عقب اللقاء الذي 
الشؤون  وزيــر  بني  واشنطن  في  جمع 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
ــخــارج نــاصــر بــوريــطــة،  ــال املــقــيــمــني ب
بلينكن:  أنطوني  األمــريــكــي  ونظيره 
املخطط  اعتبار  في  مستمرون  ))إننا 
املغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا 

مصداقية((.
هذه  مــن  املــغــرب  إقــصــاء  يعتبر  فهل 
إلى  واضحة  إشــارة  اإلفريقية،  الجولة 
خالل  إفريقيا  في  األمريكية  السياسة 
حكم جــو بــايــدن، فــي إشـــارة إلــى عدم 
رئيسي  كفاعل  املــغــرب  على  االعتماد 
األخير في  القارة، رغم مساندة هذا  في 
داخل  مالحظ  كعضو  إسرائيل  دخــول 

االتحاد اإلفريقي ؟ 

بلينكن والرئيس النيجيري بوخاري

كان الحسن الثاني واضحا وعلى علم بما بدأ يحاك ضد بلده في كواليس منظمة الوحدة 
اإلفريقية، فقد واجه المغرب مشكال آخر، منذ أن قام بالمسيرة الخضراء، حيث 

حاولت الجزائر عن طريق الحرب، من أجل الحصول على الصحراء، غير أنها لم تفلح 
في ذلك، وعلى هذا األساس التجأت إلى خطة مبتكرة، وهي إدخال جبهة البوليساريو 

إلى منظمة الوحدة اإلفريقية مستعملة في ذلك األموال البترولية، وانتشرت أخبار طيلة 
سنة 1979، بأنه خالل قمة مونروفيا، ستطرح قضية عضوية البوليساريو في هذا المنتظم 

اإلفريقي على التصويت، األمر الذي جعل المغرب يقاطعها.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
9

الـــرأي
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يسبح  الــذي  الوحيد  املغربي  أكون  قد 
فيه  يستنكر  الــذي  الوقت  ففي  التيار،  ضد 
ملباراة  الترشيح  سن  تحديد  قــرار  الجميع 
ولوج مهن التربية والتكوين في 30 سنة من 
طرف الوزارة الوصية على القطاع، وفي قرار 
االنتقاء  عملية  في  املترشحني  بني  التمييز 
طلبة  لصالح  إيجابي  تمييز  بمنح  ــي  األول
على  األفضلية  بمنحهم  التربية  علوم  إجازة 
من هم دون سواهم من طلبة الشعب األخرى، 
أجدني واقفا بجانب هاته القرارات مؤيدا ما 
جنحت إليه الوزارة الوصية من شروط أراها 
في حاجة  هم  الذين  وأبنائنا  لبناتنا  منصفة 
ماسة إلى نساء ورجال تربية قادرات وقادرون 
بما  املنشود  اإلصالح  وتحقيق  العطاء  على 
بني  متقدمة  مراتب  التربوية  منظومتنا  يبوأ 
بالتخصص  نادينا  طاملا  إذ  والشعوب،  األمم 
وبتعميق التكوين في مهن التربية والتكوين.
وغيره  املوضوع  هذا  في  بدلوي  أدلو  وأنا 
أذهب  ما  أن  اليقني  علم  أعلم  املواضيع،  من 
إليه من رأي قد يجر علي وابال من االنتقادات، 
وقد يفتح علي بابا من االستنكارات، غير أني 
الذي  واملوضوعي  املحايد  الرجل  وقفة  أقف 
وال مصالح خاصة،  عواطف  ال  فيه  تتحكم  ال 
وإنما رجل متحري الصدق ومصلحة التلميذ 
لهذا  العامة  املصلحة  خالله  ومن  املغربي، 
يذهب  ما  فبتمحيص  الغالي،  العزيز  الوطن 
دفوعات  مــن  ــرارات  ــق ال هــذه  معارضو  إليه 
املصلحة  وتحكمها  مقنعة  وغير  باطلة  نراها 
التحجج  قبيل  ــن  م واألنــانــيــة،  الــخــاصــة 
اململكة،  دستور  يقرها  التي  مثال  باملساواة 
فنقول: وهل من غير املساواة أن يشترط في 
والجيش  الشرطة  مهن  ولوج  في  يرغب  من 
املهن  لهاته  فكما  مثال؟  القامة  طــول  شــرط 
ملهنة  كــذلــك  خــاصــة،  وطبيعة  خصوصية 
خاصة  ومكانة  معينة  خصوصية  التعليم 

باعتبارها مهنة ليست كغيرها من املهن.
بها  يتحجج  الــتــي  اإلقــصــاء  مسألة  ــا  أم
فمردود  القرار،  لهذا  والرافضون  املتظاهرون 
يمتلك  عمل  رب  أن  مثال  لنفرض  أيضا،  عليه 
عمال  إلى  يحتاج  السيارات  لتركيب  مصنعا 
مجموعة  العمل  لطلب  وتقدم  ومستخدمني، 
فهل  والنجارين..  والحالقني  امليكانيكيني  من 
الحالقني  املصنع  رب  يوظف  أن  املعقول  من 

والنجارين حتى ال يتهم باإلقصاء؟
قلقا  يثير  اليوم،  الساحة  في  يقع  ما  إن 
الدولة  هيبة  حول  تساؤل  من  أكثر  ويطرح 
ومكانة الدولة وسمو الدولة، بعدما بات الكل 
يريد أن يركع الدولة وأن يخضع الدولة وأن 
بدون  أو  بــداع  الــدولــة  على  ضغطا  يمارس 
وهناك،  هنا  كالفطر  تنبت  تنسيقيات  داع، 
وراءه  يقف  أعــمــى  وتجييش  احتجاجات 
استخدام دنيء لوسائل التواصل االجتماعي، 
والتفكر  وللحكمة  وللعقل  للفكر  وتغييب 
العام، والنتيجة مجتمع  الصالح  والتدبر في 
متناقض ال يعلم أين تكمن مصلحته، مجتمع 
نطالب  كيف  وإال  بــيــده!  حتفه  إلــى  يسعى 
ونساوي  والتكوين  التربية  منظومة  بتجويد 
في ذات اآلن بني املتخصص في علوم التربية 
ومهن التعليم وباقي الشعب والتخصصات؟

املأسسة  مسألة  ــخــاوف،  امل يثير  مــا  إن 
حتى  الــدولــة  ــد  ي لـــّي  ــة  ومــحــاول للبلطجة 
مشروعة،  غير  كانت  ولو  للمطالب  تستجيب 

ولو كانت ظاملة، ولو كانت مكلفة!
إن املسؤوليات امللقاة على عاتق املنظمات 
واألحزاب السياسية والنقابات باتت تتعاظم 
يوما بعد يوم، ففي الوقت الذي ينبغي عليها 
مهامها  الدستور  مــن  تستمد  أن  جميعها 
في  املتمثلة  واختصاصاتها  ومسؤولياتها 
حسن  وفــي  واملــواطــنــات،  املواطنني  تمثيل 
فيه  مــا  إلــى  وتنبيهم  وتكوينهم  تأطيرهم 
خير الجميع، نجد بعضها يؤجج الصراعات 

ويؤيد الباطل ويكرس للبلطجة.
اتقوا هلل في هذا الوطن، واحفظوا للدولة 

هيبتها يرحمكم هلل.

هيبة
 الـدولـــة  

نافذة للرأي

شهيم يونس 

واملسؤول  األمني  النقل  على  الجادة  اإلعالمية  املنابر  تعمل 
لتفاصيل قضايا الفساد واالختالالت القانونية التي تعرفها بعض 
القفز  دون  من  وذلك  آلخر،  حني  من  والخاصة،  العامة  املؤسسات 
على دور املحاكم املالية واإلدارية املخول لها وحدها قانونا التدقيق 
لها من  التي تقدم  الوثائق واملعلومات والدفوعات  في مدى صحة 
لكن،  تلك،  أو  الحالة  هذه  في  إليهم  املنسوب  عن  املسؤولني  طرف 
يبقى من حق املواطن أن يعلم وتكون لها ثقافة قانونية، ولو في حد 
بمبدأ  األمر  يتعلق  والفهم، خاصة حينما  التمييز  من  يمكنه  أدنى 
واإلعالميون  والسياسيون  األكاديميون  يردده  جدا  هام  دستوري 
املسؤولية  ربط  مبدأ  قبيل:  من  اإلعالمية،  القنوات  في  املغاربة 

باملحاسبة.
من هذا املنطلق، نجد أنفسنا من بني الذين يتحملون املسؤولية 
توضيحات  من  تقديمه  يمكن  ما  لتقديم  واالجتماعية  اإلعالمية 
ادعاء  دون  واملساءلة،  واملحاسبة  املسؤولية  بني  العالقة  حول 

بامتالك املعرفة.
التنصيص  ببلدنا،  القانونية  املستجدات  أهم  من  بأن  التذكير  يجب  بداية، 
الدستوري على ربط املسؤولية باملحاسبة، وذلك في الفصل األول من دستور 
الدستوري  النظام  ))يقوم  على:  ينص  الــذي   ،2011 لسنة  املغربية  اململكة 
للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية املواطنة 
باملحاسبة((..  املسؤولية  وربط  الجيدة،  الحكامة  مبادئ  وعلى  والتشاركية، 
القواعد  هذه  بني  العالقة  وما  واملساءلة؟  واملحاسبة  باملسؤولية  املقصود  فما 
تكون  حتى  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  مبدأ  تطبيق  شروط  وما  الدستورية؟ 

املساءلة عادلة؟
هناك ثالث مستويات: املستوى األول، املسؤولية. املستوى الثاني، املحاسبة. 

أما املستوى الثالث، فهو املساءلة.
املوظف  التزام  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  سياق  في  تعني  املسؤولية:   )1
العمومي أو الذي يعمل في القطاع الخاص، بالواجبات املحددة واملعهودة إليه 
من لدن السلطة الهرمية األعلى في املؤسسة، ويتسع هذا املعنى ليشمل اإلدارة 
كذلك، وكذا املسؤولية عن تسيير وتدبير شؤون قطاع اقتصادي أو اجتماعي 
أو ثقافي معني، ويتم تحديد الواجبات املعهودة للمكلف بمسؤولية معينة من 
خالل قرار مكتوب مصادق أو مؤشر عليه كما هو الحال بالنسبة للجماعات، 

على سبيل املثال ال الحصر.
املحاسبة،  مرحلة  في  للمسؤولية،  املوالية  املرحلة  تتجلى  املحاسبة:   )2
واملحاسبة تعني من بني ما تعنيه، أن يضع املكلف بمسؤولية ما رهن إشارة 
من يملكون القدرة على التقييم والحكم: القرارات التي اتخذها خالل مزاولته 
واإلجــراءات  عليها،  أشرف  أو  بها  قام  التي  واإلنجازات  بها،  املكلف  للمهام 
التي اتخذها في سبيل إنجاز ما هو مسؤول عنه، وذلك لتحديد مدى صحتها 
واملراقبة،  والتقويم  التقييم  بعمليات  املكلفة  الهيئات  وتستخدم  ودقتها)…(. 

األساليب العلمية الحديثة في التكنولوجيا والتنظيم والتسيير.
الحديثة،  العلمية  األساليب  هذه  على  فعالوة  كمثال،  الجماعات  حالة  وفي 
تدرس الهيئات املكلفة قانونا باملراقبة واالفتحاص اإلداري واملالي، مدى تطابق 

ما قام به املسؤول مع القوانني والتشريعات املنصوص عليها في بلدنا.
3( أما املساءلة: فهي قد تقترن باملحاسبة عندما ينصرف معنى املحاسبة 
إلى أبعد من مجرد »تقديم الحساب«، أي عندما ينطوي على معنى املسؤولية 
نقرأ  عندما  أكثر  املعنى  هذا  ويتضح  املسؤول،  بها  يقوم  التي  األعمال  عن 
املتحدة،  لألمم  اإلنمائي  للبرنامج  بالنسبة  للمساءلة  الواضح  املعنى  بتمعن 

وهو: »الطلب من املسؤولني تقديم التوضيحات الالزمة ألصحاب 
واألخذ  واجباتهم،  وتصريف  صالحياتهم  استخدام  حول  الشأن 
الكفاءة  وعدم  الفشل  تبعات  وقبول  لهم،  توجه  التي  باالنتقادات 

أو الخداع والغش«.
فهو  ووضوحا،  وبساطة  إجرائية  أكثر  األخير  املعنى  هذا  إن 
يفيد بأن املساءلة تعني من بني ما تعنيه، أن املسؤول، سواء كان 
قانونيا  مطالب  فهو  حكوميا،  قطاعا  أو  إدارة  أو  أفرادا  أو  فردا 
بتقديم التوضيحات املطلوبة منه للهيئات املخولة لها صالحيات 
لتحديد  وذلك  واملساءلة،  واملحاسبة  والتقييم  والتتبع  املراقبة 
مدى صحة ودقة القرارات واإلجراءات التي اتخذها، واإلنجازات 
أن  كذلك،  املعنى  هذا  ويبني  مسؤوليته،  نطاق  في  بها  قام  التي 
ما  على  والحكم  التقييم  على  القدرة  لها  والتي  املكلفة  الهيئات 
مهام  أداء  عن  للمسؤولني  تقدم  معني،  عمل  عن  املسؤول  به  قام 
وتوصياتها  مالحظاتها  بها:  يعملون  التي  املؤسسة  في  معينة 
وانتقاداتها من أجل تصحيح وتقويم االختالالت املرصودة من طرفها، وهنا 
عند  للحسابات  الجهوية  املجالس  به  تقوم  الذي  التقويمي  الدور  نستحضر 

افتحاصها املالي واإلداري للجماعات بصفة خاصة.
ولكن في اآلن ذاته، تعني املساءلة أن املسؤول عن عمل ما، يتحمل تبعات 
من  املسطرة  األهداف  تحقيق  في  الفشل  أو  الكفاءة  عدم  في حالة  به  قام  ما 
طرف اإلدارة العليا، ومنها إمكانية سحب املسؤولية منه واالمتيازات املادية 
واملعنوية املرتبطة بها، وقد تكون التبعات أقسى من ذلك تأثيرا على املسؤول، 
من قبيل العقوبة الحبسية في حالة رصد اختالسات مالية أو مخالفات أخرى 
جسيمة باملعنى القانوني، من قبيل عدم الترخيص للمشروع أو املؤسسة أو 

مخالفة قوانني التعمير والصفقات في حالة الجماعات واألمثلة متعددة.
لكل  ملزم  فهو  تم،  ومن  دستوري،  مبدأ  هو  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  إن 
فرد مسؤول أو مؤسسة، وكل مخالفة لهذا املبدأ تقود إلى تطبيق املقتضيات 
القانونية املتعلقة باملستوى الثالث، واملقصود هو املرور إلى املساءلة طبقا 

للنصوص والتشريعات املعمول بها في البالد.
املسؤوليات  ممارسة  بــني  للتالزم  أساسية  قــواعــد  ثالثة  هناك  لكن، 
والوظائف العمومية باملحاسبة وهي: النزاهة، والشفافية، واملساءلة، وهناك 
قواعد أخرى ال تقل أهمية عن األولى، بل يصبح ربط املسؤولية باملحاسبة 
األهداف  توضيح  وجوب  وهي:  والشطط«،  »التعسف  من  نوعا  غيابها،  في 
املرجوة من  والنتائج  املنتظرات  والسلطات، ووجوب توضيح  واملسؤوليات 
)الوسائل(،  والقدرات  النتائج  بني  التوازن  وضرورة  العليا،  اإلدارة  طرف 
وضرورة  استثمارها،  سيتم  التي  املعلومات  وجــودة  صدقية  شرط  وتوفر 

توضيح آليات الفحص والتقويم.
خالصة القول: إذا كانت املسؤولية تنطوي على بعد أخالقي قبل كل شيء 
أو هكذا ينبغي أن يكون، فبعدها القانوني يعني أنها تتأسس على دعامتني: 
عن  الحديث  يمكن  وال  الحسابات،  تقديم  أو  دفع  الشفافية، وضرورة  واجب 
حكامة جيدة، سواء تعلق األمر بالجماعات أو أي مؤسسة أخرى، دون وجود 

نظام متكامل يجعل من بني مرتكزاته قاعدة املسؤولية واملحاسبة.
لكن دعنا نقول في الختام، أنه ال بد من توفير شروط العمل املوضوعية من 
باملسؤوليات  املكلفني  وتمكني  الداخلي،  والتواصل  املعلومات،  امتالك  حرية 
من السلطات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الالزمة في إطار املسؤوليات 
املسندة إليهم، خاصة في حالة الجماعات ببلدنا، وذلك حتى تكون املساءلة 

عادلة عند االقتضاء.

بين المسؤولية والمحاسبة والمساءلة

بلمختار  أحمد 
ة  منــيـر

يــتــســاءل مــواطــنــون كــثــر عن 
ــة  ــدرس ــي جــعــلــت امل ــت ــاب ال ــبـ األسـ
هدفا  عموما،  العصري  والتعليم 
للهجمات العنيفة للسلفيني واإلخوان 
ما  أن  والحقيقة  األخيرة،  اآلونة  في 
عوامل  على  أفعال  ردود  هو  يجري، 

عديدة نبرزها في ما يلي:
يفسر  تــاريــخــي  سبب  هــنــاك   )1
الحديثة،  للمدرسة  السلفيني  كراهية 
ُوجدت  مؤسسة عصرية  كونها  وهو 
الحديثة  ــة  ــدول ال حــاجــات  لتلبية 
رجال  تعويض  من  ومكنت  الناشئة، 

اإلدارية  واملسؤولية  الترؤس  مناصب  في  الدين 
الحديثة  الدولة  أصبحت  حيث  مدنيني،  بموظفني 
الحديثة  واملعاهد  املـــدارس  مــن  أطــرهــا  تستمد 
وحده  كان  الذي  األصيل  التقليدي  التعليم  عوض 
في القرون الغابرة مصدر أطر الدولة الدينية، من 
في  خطوة  أهم  ولعل  ومستشارين،  وقضاة  كتاب 
العلوم  جعل  هي  كانت  وتحديثها،  الدولة  علمنة 
والقانونية(  واالقتصادية  )السياسية  الحديثة 
ما  الدولة،  مناصب  في  االجتماعي  الترقي  أساس 
أدى إلى تراجع قيمة العلوم الشرعية التقليدية مع 
تدبير  في  الدينية  املرجعية  اعتماد  مجال  تقلص 

الشأن العام.
الدين  رجــال  جعلت  التاريخية  الصدمة  هــذه 
العصري  للتعليم  دفينا  حــقــدا  ُيكنون  عموما 
ثم  البداية،  في  حاربوها  التي  الحديثة  وللعلوم 
في  تأثيرهم  انعدام  بسبب  ذلك  بعد  عنها  سكتوا 

مجريات األحداث التي تجاوزتهم.
2( السبب الثاني يعود إلى عزم الدولة املغربية 
كبيرة  بمراجعات  القيام  على   ،2003 سنة  منذ 

للتربية  الدراسية  والبرامج  املــقــررات  في 
املضامني  من  تطهيرها  بغرض  اإلسالمية، 
الراحل  امللك  كان  التي  املتشددة،  السلفية 
النظام  فــي  أقحمها  قــد  الــثــانــي  الــحــســن 
ملواجهة   ،1979 سنة  منذ  عنوة  التربوي 
بغرض  ثانية،  جهة  ومن  جهة،  من  اليسار 
األمريكي  ـ  السعودي  املعسكر  في  االنخراط 
اإليرانية،  الثورة  بعد  الشيعي  املد  ملواجهة 
الدولة في هذه  التعبير عن رغبة  وقد تجدد 
أن  بعد   ،2016 سنة  واضح  بشكل  املراجعة 
عبر امللك محمد السادس في خطاب رسمي، 
ملقررات  شاملة  بمراجعة  القيام  عن ضرورة 
من  عليه  تشتمل  ما  بسبب  الدينية  التربية 
ملكية  لجنة  مكلفا  تربوية،  وال  متطرفة  توجهات 
التيار  فقدان  إلى  أدى  ما  املراجعة،  بتلك  بالقيام 
يعتبرها  كان  التي  املضامني  من  للكثير  املحافظ 

داعمة لتوجهه داخل املدرسة العمومية.
السلطات  استهداف  هو  الثالث،  السبب   )3
أن  بعد  السلفية  القرآنية  املـــدارس  مــن  للعديد 
وكذا  مرتاديها،  بعض  في  السلبي  تأثيرها  ثبت 
بسبب تعبير بعض مشايخها التابعني للسعودية، 
الدولة  اختيارات  على  ضدا  متشددة  مواقف  عن 
مثل  وذلــك  والقانونية،  الحقوقية  والتزاماتها 
تزويج  إيجابية  عن  مثال  املغراوي  الشيخ  تعبير 

الطفالت في عمر تسع سنوات.
4( ومن األسباب املؤثرة في مواقف املحافظني 
أيضا، ما تضمنه تقرير النموذج التنموي الجديد 
في  جــذريــة  نظر  إعـــادة  نحو  واضــح  توجه  مــن 
الذي  اإلسالمية،  التربية  درس  ومضامني  فلسفة 
للمواد  بمعاكسته  املاضية  العقود  خــالل  تميز 
أدى  ما  واألدبية،  منها  العلمية  األخرى  الدراسية 

في  ساهمت  املدرسة  داخــل  كبير  شرخ  خلق  إلى 
هذا  وظيفة  جعل  ولعل  ببالدنا،  التعليم  إفشال 
على  التربية  بأهداف  مرتبطة  الجديدة  ــدرس  ال
املشترك،  للعيش  العليا  القيم  وإكساب  املواطنة 
قد أثارت حفيظة التيار املحافظ الذي يعتبر درس 
التربية اإلسالمية إطارا للتجييش الديني لألجيال 
املدرسة  ألهــداف  معاكس  تأطير  وهو  الصاعدة، 

العصرية واللتزامات الدولة وبرامجها التنموية.
هزيمة  في  املتمثل  األخير  السبب  ويأتي   )5
األخيرة،  االنتخابات  في  والتنمية  العدالة  حزب 
الحزب  أزاحــت  قد  كانت  إن  التي  الهزيمة  وهي 
من  تمنعه  لم  أنها  إال  الحكومة،  رئاسة  موقع  من 
البلبلة  إحداث  بغرض  االجتماعية  أذرعه  تحريك 
أتباع  التعليم، حيث شرع  أمور كثيرة، أهمها  في 
ذرائع،  عن  البحث  في  األخيرة  اآلونة  في  الحزب 
املضامني  ضــد  بحمالتهم  للقيام  ــة،  واهــي ــو  ول
الحقوقية الجديدة للكتب املدرسية التي تتعارض 

مع توجههم اإلخواني والسلفي.

خالصة هامة:
ومواجهة  صراع  موضع  التعليم  استمرار  إن 
بالدرجة  يعود  اإليديولوجية،  الــتــيــارات  بــني 
بالحسم  املغربية  الدولة  قيام  عدم  إلى  األولــى 
من  والــخــروج  العليا  اختياراتها  في  املطلوب 
البلدان  في  التعليم  أن  ذلك  القاتلة،  التناقضات 
للمزايدة  فيه  الراقية، يعد ورشا وطنيا ال مجال 
الرئيسي  وهدفه  املنتجة،  غير  التصادمات  أو 
اعتمادا  واملــبــادر،  املنتج،  الحر،  املواطن  بناء 
في  املعلنة  الكبرى  الديمقراطية  املرتكزات  على 
الدستور والتي تشكل اللحام الوطني بني جميع 

الفرقاء وأطراف الدولة.

لماذا يهاجم السلفيون المدرسة ؟

عصيد أحمد 



10

مع  الحدث

العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021

إعداد. خالد الغازي

قرار يخرق الدستور
  

عبد  السياسي  املحلل  اعتبر 
قرار  أن  السليمي،  منار  الرحيم 
ومعه  بنموسى  شكيب  ــوزيــر  ال
لثالثة فصول  الحكومة، هو خرق 
حيث   ،31 الفصل  الدستور:  من 
املقتضى  خرق  بنموسى  قرار  أن 
تعبئة  إلى  السلطات  يدعو  الذي 
حق  لضمان  املتاحة  الوسائل  كل 
قدم  على  واملواطنات  املواطنني 
منصب  على  البحث  في  املساواة 
معاكسا  يــبــدو  ــقــرار  ــال ف شــغــل، 
الدستوري،  املقتضى  لهذا  تماما 
33 من  الفصل  وخرق مقتضيات  
أنه  على  ينص  ــذي  ال الــدســتــور، 
العمومية  السلطات  على  يجب 
لتعميم  الالزمة  التدابير  اتخاذ 
في  للشباب  الواسعة  املشاركة 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
للبالد،  والثقافية  والسياسية 
والقرار بذلك يقصي فئات عريضة 

في  املشاركة  بتقييد  الشباب  من 
تنمية البالد، فالتكوين والتدريس 
املشاركة  مــحــاور  أهــم  أحــد  يعد 
ــم خــرق  ــي تــنــمــيــة الـــبـــالد، ثـ فـ
وزير  ألن   ،71 الفصل  مقتضيات 
نفسه  نصب  الوطنية  التربية 
املشرع  وظيفة  ومــارس  مشرعا، 
بالنظام  تتعلق  مقتضيات  بوضع 
العمومية  للوظيفة  ــي  ــاس األس
الذي ينتمي ملجال القانون وليس 

التنظيمي. للمجال 
»قــرار  أن  السليمي  وأوضـــح 
لكونه  جدا،  خطير  التعليم  وزير 
الدستور  مقتضيات  يخرق  أوال 
للوظيفة  ــي  ــاسـ األسـ ــام  ــظ ــن وال
األساسي ألطر  والنظام  العمومية 
األكاديميات، فالقرار يقفز فوق كل 
بتاتا  يمكن  وال  املرجعيات،  هذه 
تبريره  الحكومة  في  عضو  ألي 
وثانيا،  االجــتــهــاد،  ــاول  ح مهما 
األمر  أن  إلى  ينتبه  لم  الوزير  ألن 
وعلى  التعليم،  بقطاع  يتعلق 
جيدا  الــتــاريــخ  قـــراءة  الحكومة 
التعليم  حــول  الــصــراع  وتــاريــخ 

بالضبط«.

ــاذ  ــبــه، اعــتــبــر األســت مــن جــان
أن  العالم،  الرحيم  عبد  الجامعي 
بجودة  لها  ال عالقة  العمر  مسألة 
يرتبط  ال  ــر  األمـ وأن  الــتــكــويــن، 
بذاكرة ما زالت حية وذاكرة ميتة 
يتعلق  وإنما  البعض،  يتوهم  كما 
والتأطر  للتعلم  بالقابلية  األمــر 
التي قد تتوفر في من هم دون 30 
سنة، وفي من هم أكثر منها، وقد ال 
تتوفر لدى الفئتني معا، مبرزا أن 
مسألة االنتقاء األولي املبني على 
جودة  على  دليال  ليست  االنتقاء، 
مرتبطة  املــعــدالت  وأن  التكوين، 
)ظروف  وكثيرة  متعددة  بعوامل 
متكافئة،  غــيــر  الــتــكــويــن  تلقي 
اختالف  االجتماعية،  الــظــروف 
الكليات  بــني  الــتــقــويــم  معايير 
أنــفــســهــم...(، كما ال  ــذة  واألســات
املواطن  ماضي  نجعل  أن  يمكن 
ومستقبله،  حاضره  على  حاكما 
لحظة  مــن  يتطور  ــســان  اإلن ألن 
الباكالوريا  شهادة  على  حصوله 
شهادة  على  حصوله  حــني  ــى  إل
اإلجازة، بل هناك من يطور نفسه 

أكثر بعد خروجه من الجامعة.

هو  األكبر،  املشكل  أن  وأوضــح 
القطاع،  على  املشرف  الــوزيــر  أن 
وزارة  على  أشرف  الذي  نفسه  هو 
ترأس  الذي  نفسه  وهو  الداخلية، 
واالقتصادي  االجتماعي  املجلس 
الذي عولنا عليه لإلبداع والتقييم، 
أعدت  التي  اللجنة  ترأس  من  وهو 
أن  تريد  والتي  التنموي  النموذج 
والتي  سنة،   15 لـ  املغاربة  تؤطر 
قارعت األحزاب وشككت في قدرتها 
إن  ما  لكنه  والتدبير،  التأطير  على 
كان  التي  التكنوقراط  جبة  خلع 
في  شــرع  حتى  ــا،  ــ وراءه يختبئ 
مراكمة األخطاء التدبيرية البسيطة 
التي لن يرتكبها أي مبتدئ في عالم 

التدبير اإلداري والسياسي.

نقابات تحتج
رفضت الجامعة الحرة للتعليم، 
وزارة  اعتمدتها  التي  املعايير 
بخصوص  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة 

تــورط الوزير 
سى بنمــــو

في خرق الدستور 
واالنقـالب على 
التنموي النموذج 

وسط  وواسعا  كبيرا  جدال  بنموسى،  شكيب  الوطنية،  التربية  وزير  قرار  أثار 
الشباب  حرم  بعدما  وسياسية،  ومدنية  نقابية  وهيئات  المجتمع،  فئات  جميع 
من  موجة  خلق  قرار  في  التعليم،  مباريات  اجتياز  من  سنة،   30 فوق  المغاربة 
االنتقادات واالحتجاجات ودفع الطلبة وخريجي الجامعات المعطلين، للخروج للشارع تعبيرا 

عن رفضهم لقرار الوزارة القاضي بحرمانهم من التوظيف والعمل في قطاع التعليم.
وقد طرح قرار الوزير شكيب بنموسى، الرئيس السابق للجنة النموذج التنموي، إشكالية 
البطالة،  وزيادة  العاطلين  نسبة  ارتفاع  في  والمتمثلة  المغربي  المجتمع  داخل  كبيرة 
قطاع  أن  يعتبرون  الجامعية،  الشواهد  على  والحاصلين  الشباب  من  اآلالف  وأن  خاصة 

التربية والتكوين هو المنقذ بالنسبة إليهم لبناء مستقبلهم والبحث عن آفاق جديدة. 
الشواهد  وحاملي  العاطلين  الشباب  من  العديد  جالس  بنموسى  شكيب  أن  رغم 
العليا في العديد من المدن والمناطق النائية، واضطلع على المآسي والمشاكل التي 
تعاني منها فئة كبيرة من الشباب، إال أن قراره األخير بتسقيف سن مباريات التعليم، 
وخصوصا  المجتمع  فئات  جميع  من  اقترب  الذي  االجتماعي  المسؤول  مع  يتنافى 

الشباب ونقل مشاكلهم وانتظاراتهم إلى عاهل البالد.

في تقرير النموذج التنموي الذي أعده شكيب بنموسى، عندما ترأس اللجنة الملكية، تحدث 
المحور الثالث عن ضرورة إدماج جميع المغاربة عبر دينامية لخلق الثروة تعبئ كل القوى الحية 
وتخلق فرصا إلدماج الجميع، حيث يشكل هذا التوجه قطيعة مع المقاربات والسياسات التي 

ال تركز على قدرة المواطنين على المشاركة في الحياة االجتماعية واالقتصادية. 
ويؤكد تقرير بنموسى على ضرورة خلق مجتمع مفعم بالمشاركة الواسعة والحيوية، 
ويرتكز على التكافؤ في الحقوق والفرص، وعلى التضامن والتمازج واالنفتاح، ويتأتى 
الرأسمال البشري، العنصر األساسي لإلدماج  تفعيل هذه الدينامية، أوال عن طريق دعم 
على المدى البعيد، بشكل يسمح بتطوير قدرات المواطنين ويحفزهم على المشاركة. 

مقاربات  خالل  من  الشباب،  بفئة  خاص  اهتمام  بإيالء  التنموي  النموذج  أوصى  كما 
تجديد  على  مشددا  الشغل،  عالم  مع  أقوى  عالقات  وخلق  والمواكبة  للتوجيه  جديدة 
للوكالة  المهني  ــاج  واإلدم التعليمية  المؤسسات  في  األكاديمي  التوجيه  نظام 
بين  من  االختيار  على  الشباب  لمساعدة  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية 

المسارات وفرص التكوين المتنوعة. 

ير التعليم خطير جدا،  قرار وز
لكونه أوال يخرق مقتضيات 
الدستور والنظام األساسي 

والنظام  العمومية  للوظيفة 
األساسي ألطر األكاديميات، 

فالقرار يقفز فوق كل هذه 
المرجعيات، وال يمكن بتاتا ألي 
عضو في الحكومة تبريره مهما 

حاول االجتهاد، وثانيا، ألن الوزير 
لم ينتبه إلى أن األمر يتعلق بقطاع 

التعليم، وعلى الحكومة قراءة 
التاريخ جيدا وتاريخ الصراع حول 

بالضبط التعليم 

السليمي:
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مباراة التعليم لهذه السنة، ألنها 
التشاركية  املقاربة  وروح  تتنافى 
التي استهل بها الوزير بنموسى 
الــتــدبــيــريــة عــلــى رأس  واليــتــه 
املعايير  هذه  أن  معتبرة  القطاع، 
تتعارض مع املبادئ والتشريعات 
بخصوص  العمل  بها  الــجــاري 
وتمكني  الــفــرص  تكافؤ  ضــمــان 
ــن املــشــاركــة  الــشــبــاب خــاصــة م
املجتمعية،  التنمية  في  الواسعة 
مراجعتها  يــســتــدعــي  ــا  م وهـــو 
هذه  ويعزز  يضمن  منظور  وفق 

املشاركة.
ضرورة  على  الجامعة  وشددت 
مراجعة املعايير املستجدة ملباراة 
أجرأة  وتيرة  وتسريع  التعليم، 
فيها  بما  املــبــرمــة،  ــزامــات  ــت االل
املراسيم التعديلية واالنفتاح على 
باقي املقترحات، خدمة لالستقرار 
املهني واالرتقاء بالوضعية املادية 
التي  التعليمية،  لألسر  واملعنوية 
املحققة  املعايير  أهــم  من  تعتبر 

للجودة باملنظومة التربوية.
الجامعة  عــبــرت  جانبها،  مــن 
عن  التعليم،  ملوظفي  الوطنية 
استيائها من القرار الذي اتخذته 
وزارة التربية الوطنية، والخاص 
وما  التعليم  مــبــاريــات  بــإجــراء 
مجحفة  إجــــراءات  مــن  تضمنه 
معتبرة  وتراجعية،  وتمييزية 
األول،  االنتقاء  أن  لها،  بيان  في 
الباكالوريا  معدالت  واحتساب 
ــدل ســـنـــوات  ــ ــع ــ واإلجـــــــــازة وم
عتبة  وفـــرض  عليها  الــحــصــول 
الــثــالثــني ســنــة، واشــتــراط عدم 
آخــريــن،  مشغلني  ــع  م الــتــعــاقــد 
شاق  دراســي  ملسار  مصادرة  هو 
بالتضحيات  وعــصــف  وطــويــل، 
على  الحاصل  للشباب  الجسام 
بمبدأ  ويضر  العليا،  الشهادات 
وحـــق حــريــة االخــتــيــار والــحــق 
نحو  العيش  ظــروف  تحسني  في 

األفضل.
تضامنها  ــة  ــاب ــق ــن ال وأكـــــدت 
املغربي  الشعب  أبناء  مع  املطلق 
الشغل  في  للشهادات  الحاملني 
مع  قيود،  دون  املباريات  واجتياز 
االحتكام إلى املرجعية الدستورية 
املــوضــوع،  هــذا  فــي  والقانونية 
ورفضها هذه اإلجراءات التمييزية 
خريجي  حــق  ــي  ف واإلقــصــائــيــة 
التربوية  واملؤسسات  الجامعات 
الوصية  الــوزارة  داعية  املغربية، 
هذه  عن  التراجع  إلى  والحكومة 
وتحميلهما  اإلقصائية  اإلجراءات 
في  االحــتــقــان  تنامي  مسؤولية 

الساحة االجتماعية والتعليمية.

طعن لدى القضاء اإلداري
االشــتــراكــيــة  الشبيبة  قـــررت 
الوطنية  التربية  وزيــر  مقاضاة 
القضاء  ــدى  ل بنموسى،  شكيب 
ــرار  ــق ال خــلــفــيــة  عــلــى  اإلداري، 
املتعلق بتنظيم مباريات لتوظيف 
أطر التدريس وأطر الدعم اإلداري 
والــتــربــوي واالجــتــمــاعــي، الــذي 
تحرم  ــدة  ــدي ج ــا  شــروط تــضــمــن 
من  الشباب  من  واسعة  شريحة 

الحق في التوظيف.
االشتراكية  الشبيبة  ووضعت 
شكاية، يوم األربعاء املاضي، لدى 
للطعن  بالرباط،  اإلدارية  املحكمة 
ــي الـــقـــرار الـــــوزاري الــقــاضــي  ف
التعليم،  مباريات  اجتياز  بتحديد 
ــراء  اإلج هــذا  كــون  إلــى  مستندة 

مع  ويتعارض  الدستور  يخالف 
باألطر  املتعلق  األساسي  القانون 

األكاديمية.
تحديد  رفضها  الشبيبة  وأكدت 
املباريات  الجتياز  األقصى  السن 
دستوريته  لــعــدم  ســنــة،   30 فــي 
ــون الــوظــيــفــة  ــان ــق وملــخــالــفــتــه ل
العمومية، والنظام األساسي ألطر 
مسلسل  أن  مؤكدة  األكاديميات، 
االرتقاء بالتوظيف، ودعم جاذبية 
بضمان  مقرون  التعليمية،  املهن 
االستقرار النفسي واملادي ألطره، 
التكوين  مـــســـارات  ــرورة  ــيـ وسـ
ــبــت بــضــرورة  لــفــائــدتــهــا، وطــال
تحقيق اإلنصاف واملساواة داخل 
كلي،  بشكل  العمومية  الوظيفة 
كقطاع  التعليمي  الحقل  وداخــل 
قصوى،  أولوية  ذي  استراتيجي 
مما يستوجب من الوزارة الوصية 
ومساطر  وآليات  معايير  اعتماد 
املترشحات  انــتــقــاء  ــي  ف ــة  عــادل
تكافؤ  يضمن  بما  واملترشحني 

الفرص.
األورو- املرصد  انتقد  ــدوره،  ب
ــحــقــوق اإلنـــســـان،  مــتــوســطــي ل
وزارة  قـــرار  بجنيف،  املــتــواجــد 
سن  بتخفيض  الوطنية  التربية 
التوظيف في التعليم إلى 30 سنة 
مع  يتعارض  لكونه  أقصى،  كحد 
تكافؤ  مبدأ  ويتجاهل  القانون 
ــذي كــفــلــه الــدســتــور  ــ الــفــرص ال
كان  الــقــرار  أن  مضيفا  املغربي، 
لصالحيات  يخضع  أن  ينبغي 
ملناقشة  الــتــشــريــعــيــة  الــســلــطــة 
شريحة  على  وتبعاته  تأثيراته 

ــراره،  إق قبل  املجتمع  من  كبيرة 
إداري  نحو  على  إصــداره  عوض 
كبيرة  فئة  إقصاء  في  والتسبب 
العمل من دائرة  العاطلني عن  من 

التوظيف الرسمي.
الــوزارة  قــرار  أن  املرصد  وأكــد 
املادة  ويخالف  يتعارض  الوصية 
الرابعة من النظام األساسي ألطر 
األكاديميات الجهوية، والتي تعد 
لشروط  الــقــرار  هــذا  قبل  املرجع 
األكاديمية  الوظيفة  في  االنخراط 
سراح  إلطــالق  داعيا  العمومية، 
ــذيـــن تم  ــجــني الـ ــخــري جــمــيــع ال
التي  التظاهرات  خالل  اعتقالهم 
)فاس،  املدن  من  العديد  شهدتها 
ــطــوان،  ــالل، الـــربـــاط، ت ــ بــنــي م
حوار  قنوات  وفتح  ــاط...(،  ــرب ال
لم  الذين  املعطلني  الخريجني  مع 
طوال  عمل  فرص  على  يحصلوا 
السنوات املاضية بسبب الظروف 
االقتصادية الصعبة، والبحث عن 
الوظائف  في  الستيعابهم  حلول 

الحكومية.

خلق تنسيقيات جديدة
في  املعطلني  مــن  الــعــديــد  ــرر  ق
قرار  عقب  املغربية،  املدن  مختلف 
تأسيس  الوطنية،  التربية  وزارة 
من  للمقصيني  محلية  تنسيقيات 
اجتياز مباراة التعليم، وذلك على 
هامش الوقفات االحتجاجية التي 
سن  لتسقيف  رفضا  تنظيمها  تم 
العديد  في  التعليم،  في  التوظيف 
من املدن من قبل حاملي الشواهد 
مديريات  أمــام  والطلبة  العليا 

األكاديميات الجهوية للتعليم.
وقام العديد من الطلبة والخريجني 
في  جــديــدة  تنسيقيات  بتأسيس 
وذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
عن حقهم  والدفاع  النضال  لتوحيد 
التعليم،  مباريات  في  املشاركة  في 
وإسقاط القرار الوزاري الذي يرمي 

بهم إلى املجهول.

الوطني  ــحــاد  االت ودخـــل  هـــذا، 
لطلبة املغرب على الخط، معتبرا أن 
قرار الوزارة الوصية غير دستوري 
وغير قانوني، وبأنه يقصي وبشكل 
الشباب  من  هائلة  أعــدادا  ممنهج 
حقهم  مـــن  الـــشـــهـــادات  حــامــلــي 
الحكومة  محمال  التوظيف،  فــي 
يخلفه  قد  ما  مسؤولية  والـــوزارة 
اجتماعية  أزمــات  من  القرار  هــذا 
ونفسية عميقة، ستحفز على الرفع 

من منسوب االحتقان.
أن  على  الطالبي،  االتحاد  وأكد 
ويستبعد  التمييز  يكرس  الــقــرار 
من  كبيرة  أعداد  إصرار،  سبق  عن 
من  ويحرمهم  املغربي،  الشباب 
عالتها،  على  الوظيفة  هذه  ولوج 
املرير  البطالة  ــع  واق مــن  هــروبــا 
الذي يكتوي بناره مئات اآلالف من 
داعيا  الشهادات،  حملة  الشباب 
إلى  املغربي  املجتمع  مكونات  كل 
وإلى  الظاملة  القرارات  هذه  رفض 
واحــدة  جبهة  إطــار  فــي  النضال 
ــدرســة  ــا عــن الــجــامــعــة وامل ــاع دف

العمومية.

مسألة االنتقاء األولي 
المبني على االنتقاء، 

ليست دليال على جودة 
التكوين، وأن المعدالت 

مرتبطة بعوامل متعددة 
وكثيرة )ظروف تلقي 

التكوين غير متكافئة، 
االجتماعية،  الظروف 

اختالف معايير التقويم 
بين الكليات واألساتذة 

أنفسهم...(، كما ال يمكن 
أن نجعل ماضي المواطن 

حاكما على حاضره 
ومستقبله، ألن اإلنسان 

يتطور من لحظة حصوله 
يا إلى  على شهادة الباكالور

حين حصوله على شهادة 
اإلجازة، بل هناك من يطور 
نفسه أكثر بعد خروجه من 

الجامعة

العالم:

أوصى النموذج التنموي بإيالء اهتمام خاص بفئة الشباب، من خالل 
مقاربات جديدة للتوجيه والمواكبة وخلق عالقات أقوى مع عالم الشغل، 
مشددا على تجديد نظام التوجيه األكاديمي في المؤسسات التعليمية 

واإلدماج المهني للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة 
الشباب على االختيار من بين المسارات وفرص التكوين المتنوعة

جانب من االحتجاجات الحاشدة ضد قرار بنموسى



شهادات من
الرواد
اإلدريسي،  أحمد  موالي  الرائد  من  شهادة 
الجلسة  رئيس   ،2018 21 دجنبر  بتاريخ  وكان 
التي نظمت تأبني الشاعر الكبير الراحل موالي 
سنة  نضاله  من  جانب  بشأن  الصقلي،  علي 
1944، على إثر مظاهرات املطالبة باالستقالل، 
أصغر  ليكون  عشر،  الخامسة  دون  وعــمــره 
املتظاهرين يعتلي منبر الخطابة ليلقي قصيدة 
حماسية ضمنت في كتاب »شهادات ومذكرات«، 

وقد استهلها بقوله:
))أمتي ماذا دهاها؟   نبئوني ما عراها
غيرها للعز يخطو     وهي للذل خطاها

العدى عاثوا فسادا    وهم شر عداها
إن من خان بــالدي    خان يا قوم إال لها(( 

انتهى.
قصيدة طفل دون 15 سنة من عمره، سيصبح 
نتذكر  املغاربة،  كل  لسان  وعلى  األمــة،  شاعر 
بهذا  الحديثة  األجيال  لنذكر  وجهاده  نضاله 
هلل  أسكنه  وطنيا  ومــات  وطنيا  ازداد  ــذي  ال

فسيح جناته.

انــتــخــابــات  الـــفـــوز يف  االشـــتـــراكـــيـــون  قرر 
2026 لـــتـــرأس احلــكــومــة املــقــبــلــة الــثــانــيــة يف 
عمالة  ومجلس  جماعة  كانت  وقــد  تاريخهم، 
التسيير يف  »ورديــــة«  الــعــاصــمــة،  ومــقــاطــعــات 
ــــل األحـــــــزاب الــتــي  واليـــتـــهـــم احلـــكـــومـــيـــة، وكـ
تــزعــمــت املــشــهــد احلـــكـــومـــي )الـــدســـتـــوريـــون، 
االشـــتـــراكـــيـــون والـــعـــدلـــيـــون والــتــجــمــعــيــون(، 
ركـــزت عــلــى حــضــورهــم الــقــوي يف انــتــخــابــات 
اليوم  واالشتراكيون  لهم..  وكانت  اجلماعة، 
ننتظر  البلدية،  ويف  احلكومة  يف  معارضون 
منهم - خصوصا يف اجلماعة - قوة ُمعارضة 
باألحسن واألفضل بشأن القرارات وامليزانيات.

 
 230 من  اخلــضــراء  املساحات  ازدادت 
هكتارا إلى 240 هكتارا دون احتساب احلزام 
األخضر احمليط بالعاصمة، وإذا كانت منظمة 
خضراء  أمتار   10 بـ:  توصي  العاملية  الصحة 
الــربــاط  فــإن  عــاملــي،  كمعدل  الــواحــد  للفرد 
يحظى كل فرد فيها بأزيد من 25 مترا، ونذكر 
 32 باملنتزه اجلديد احلسن الثاني، ومساحته 
تراعي  حديثة  بتجهيزات  ومجهز  هــكــتــارا، 
واملشي  التجوال  يف  والصغار  الكبار  رغبات 

ويف ممارسة مختلف الرياضات.  

لن يطلب مــن املــتــقــاعــديــن كــمــا جــرت 
كــــل ســـنـــة، اإلدالء  مــــن  الــــعــــادة يف دجـــنـــبـــر 
بـــأي وثــيــقــة )شــهــادة احلــيــاة، وعـــدم الـــزواج 
املغربي  الصندوق  تبنى  حيث  لــأرامــل...(، 
لـــلـــتـــقـــاعـــد إجــــــــراء جــــديــــدا يــــراعــــي شــعــور 
املــتــقــاعــد كــفــرد مــن املــجــتــمــع قـــدم خــدمــات 
يف  اليوم  يستعملها  طرقا  عمره  من  وشيد 
املعنيني  املوالي.. وقرر مراسلة  أمان اجليل 
بــاملــاحــظــة كــإجــراء تــواصــلــي خــال شهري 
هل  كبحث:  وليس  املقبلني،  وفبراير  يناير 

املعني باألمر ميت أم حي ؟

ونحن نبحث عن مسار وجذور املرحوم 
»طبيب املقاومة« موضوع »أرشيف الرباط«، 
يف  معاركه  اكتشفنا  العفير،  عباس  السي 
حتى  بالرباط  حلت  التي  األوبئة  مواجهة 
أنه يف شهر واحد من سنة خالل أربعينيات 
 25 الرباطيني  على  تسلط  املاضي،  القرن 
وباًء، ومن أبنائه املرحوم الذي شغل منصب 
العفير،  حسن  العدل،  لــوزارة  العام  الكاتب 

أسكنهما اهلل فسيح جناته.

العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 122021

الرباط  ياحسرة

على  الجماعات،  قانون  من   181 ــادة  امل تنص 
الجماعة،  ميزانية  في  نفقات   8 تضمني  إجبارية 
التأمني،  وأقساط  والتعويضات  »الرواتب  وهي: 
تقاعد  وصناديق  االحتياط  هيئات  في  املساهمة 
املوارد البشرية، املساهمة في نفقات التعاضديات، 
والكهرباء  ــاء  امل باستهالك  املتعلقة  املصاريف 
واملواصالت، الديون املستحقة، املساهمات لفائدة 
املالية  االلتزامات  الترابية،  الجماعات  مجموعات 
املتعلقة  النفقات  والعقود،  االتفاقيات  عن  الناتجة 
واملخصص  القضائية،  واألحكام  القرارات  بتنفيذ 

االجتماعي لسير املقاطعات«.
وانفردت املادة 182 من نفس القانون، بالنفقات 
لعامل  املوكولة  الصالحيات  بممارسة  املتعلقة 
وال  »التسيير«  شــق  فــي  مــدرجــة  نفقات  الــربــاط، 
املالية،  الوثيقة  من  واحــدة  صفحة  سعة  تتجاوز 
يصل  بها  املصاريف  صفحات  عــدد  أن  حني  في 
بـــ»االخــتــيــاري«  حبلى  وبالطبع  صفحة،   47 لـــ 
واألرقــام،  املواضيع  واملضخم  الصفات  املتنوع 
واملتسخة«،  الشاقة  »األشغال  عن  كالتعويضات 
واكتراء بنايات إدارية وصيانتها، وميزانية مرآب 
آالف  وكأن  والدراسات..  واالستشارات  السيارات، 
خريجي  وتقنيني  مهندسني  بينهم  من  املوظفني 
كلية الحقوق، هم للديكور وليسوا لدراسة امللفات 
وتحضير املعطيات الهندسية والتقنية والقانونية.
وزيادة على نفقات القسم واملصالح االجتماعية 

الديون،  في  الغارقة  الجماعة  »تتبرع«  النائمة، 
»الــقــابــضــني«  ــع  م وشـــراكـــات  بــإعــانــات سخية 
من  ذلك  غير  إلى  والعطاء...  األخذ  في  املشاركني 
غير  من  اإلجبارية،  وحتى  االختيارية،  النفقات 
يفتح  مالي معني، مما  أن ال تحدد بسقف  املعقول 
شهية املضاربات وتبادل شعار »اعطيني نعطيك«.. 
فكل نفقة يجب حصرها بمبلغ مدروس، وكل عملية 
ينبغي تبريرها بما يمكن أن يفيد الرباطيني، وإذا 
تبني وجود شبهة ال تخدم الصالح العام، تلغى من 
ال  املتورطني حتى  إنذار  مع  السلطات  أو  املجلس 

يكرروا نفس العملية مرة أخرى.
بها،  ذكرنا  التي  والوقائع  الحاالت  هذه  ربما 
بعض  منها  اغتنى  سابقة  مجالس  مارستها 
مالية  ثروات  بمراكمة  اشتهروا  الذين  أعضائها 

مما سبق ذكره.
واليوم، مع مجلس الجماعة بقيادة حزب األحرار، 
ومع مجلس عمالة يرأسه حزب االستقالل.. يطرح 
النفقات  اعوجاجات  سيعالجان  كيف  التساؤل: 
بشرط  اإلجبارية  املصاريف  ويقيدان  االختيارية، 
امليزانية،  مدخول  حسب  معني  حد  تجاوز  عــدم 
ــديــون،  ال وتحصيل  املــداخــيــل  فــي  ويــجــتــهــدان 
رئيسي  اقتصادي  كرافد  االستثمار  واستعمال 
ملوارد العاصمة، ويلزمان الرئيسني التابعني لهما 

بتطبيقها في الجماعة ومجلس العمالة ؟
سؤال ستجيب عنه األيام القادمة.

أسـرار8 نفقات إجبارية للجماعة والباقي اختياري 
العاصمة

بعد مشروع الحماية االجتماعية

الجـماعية الحـماية  الجـماعة  ننـتظر مـن 

التي  الليبية،  وطرابلس  الرباط  أخوة  لتعزيز 
العاصمتني  سكان  ممثلي  بني  اتفاق  موضوع  كانت 
بتاريخ 11 مارس 1986، وجه املنتخبون الطرابلسيون 
لزيارة  الرباطية،  النشيطة  القوى  إلى  كرمية  دعــوة 
من  مثيل  لها  يسبق  لــم  ضيافة  يف  مدينتهم،  أخــت 
ــراد، إضــافــة إلــى  حــيــث عــدد املــدعــويــن، وكـــان 310 أفــ
وفـــد اجلــمــاعــة مـــن بــعــض املــنــتــخــبــني وممــثــلــني عن 
وضعت  الــتــكــرمي،  مــن  وللمزيد  الــوصــيــة،  السلطات 
طائرتان من اخلطوط اجلوية الليبية حتت تصرف 

الرباطيني على نفقة بلدية طرابلس.
الــوفــد بعض طلبة وأســاتــذة ومــديــر ثانوية  وضــم 
موالي يوسف، الدكتور البوزيدي، ونخبة من األدباء 
اجلــامــعــيــني مــن بينهم الــشــاعــر األســـتـــاذ الــنــجــدي، 
وفريق املغرب الرباطي لكرة القدم مع رئيسه املرحوم 
وفريق  التقليدية  لأزياء  ومصممة  بوربوح،  مبارك 
نظموا  الــذيــن  التقليديني  الــصــنــاع  وأمــهــر  عملها، 
 14 يوم  وكــان  الليبيني،  إخواننا  إعجاب  نال  معرضا 
الرباطي يف قلب  1986 هو تاريخ هذا العرس  يونيو 
املوسيقية  الــفــرقــة  تنشيط  مــن  الليبية،  الــعــاصــمــة 
مغادرة  وقبل  احلياني،  السيد  ومؤطرها  النحاسية 
بطوابقه  جتــاريــا  مركبا  املضيفون  وضــع  طــرابــلــس، 
املــتــنــوعــة، رهـــن إشـــارة  اخلــمــســة اخلــاصــة بالبضائع 
تــبــضــع الــربــاطــيــني وســلــمــوهــم أظـــرفـــة فــيــهــا مــبــالــغ 

مالية حتت تصرفهم.
رئيس  أيـــام  بــعــد  سينتخبون  الــلــيــبــيــون،  إخــوانــنــا 
الشعبيني،  بني  املمتازة  للعاقات  واعتبارا  دولتهم، 
ــوة بني  ــ ــر األخــ ــ ــن أواصــ ــان مـ ــا كــ ــا مــنــهــا مـ ــرنـ ــد ذكـ وقــ
ســكــان الــعــاصــمــتــني، يــهــتــم الــربــاطــيــون بــانــتــخــابــات 
إخوانهم يف القطر الشقيق، ويتتبعون عبر القنوات 
استعدادات  واملسموعة،  املرئية  الليبية،  اإلعامية 
الرئيس  وراء  إخوانهم  كل  للّم شمل  الليبي  الشعب 
املــرتــقــب، وقـــد تــرشــح لـــه مــخــلــصــون أكـــفـــاء تــواقــون 
لنهضة بلدهم بعد كبوة عشر سنوات، من أجل إعادة 
الليبيني  إخواننا  يوفق  أن  اهلل  وندعو  ليبيا،  عظمة 
للرئاسة،  املرشحون  وأن يحتكم  رئيسهم،  اختيار  يف 
ــراع ملــصــلــحــة الــشــعــب الــلــيــبــي،  ــتــ إلــــى صــنــاديــق االقــ
دون  الليبيون  وعـــاش  طــوائــف،  بـــدون  ليبيا  وعــاشــت 
والــربــاط ومن  تفرقة، ودامـــت األخـــوة بــني طرابلس 

خالهما الشعبان الشقيقان.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

أرشيف  الرباط

صــورة أول طبيب رباطي مارس مهنة الطب 
من ســنة 1942 إلى سنة 1957 بعيادته بشارع 
لعلو.. إنه الوطني واملقاوم املرحوم ســيدي 

عباس العفير، املزداد بالرباط ســنة 1892 
واملتوفى بها ســنة 1957، والذي خلد للتاريخ 
بطــوالت إنقاذ الرباطيين من األوبئة ومعالج 

ومحتضن الوطنيين املشــاركين يف مظاهرات 
1944 ومــا بعدها، حتى لقبوه بطبيب املقاومة، 
الذي لم ينل ما يســتحق من أمجاد، لعل مجلس 

الجماعة يرد له االعتبار بتســمية شارع من شوارع 
العاصمة باســمه إسوة باملقاومين. نتذكره ونترحم 

ىلع روحه الطاهرة. 

الرباطيون
 يف ضيافة 

الليبيين

أكثر من 20 رسما وضريبة يؤديها 
إما  الجماعة،  لصندوق  الرباطيون 
قباضات  طــريــق  ــن  ع أو  مــبــاشــرة 
ومنها  واملــالــيــة  االقــتــصــاد  وزارة 
تتكون امليزانية، إضافة إلى مساهمة 
هي  مليارا   11 بـ  تقدر  الحكومة  من 
القيمة  على  الضريبة  مــن  األخــرى 

املضافة التي ندفعها من جيوبنا.
الجماعة  الستفسار  الوقت  وحان 
للرباطيني  تقدمه  الــذي  املقابل  عن 
فاألزبال  ورسومهم؟  ضرائبهم  نظير 
ــال، تــنــفــق عــلــيــهــا حـــوالـــي 26  ــث م
بدل  شــركــات  بها  تتكلف  مــلــيــارا، 
ــورد  اســتــثــمــارهــا وجــعــلــهــا أهـــم م
معمول  هو  كما  مداخيلها  في  مالي 
فتقتصد  العواصم،  كبريات  في  به 
إليها  وتضيف  الثقيلة  املاليير  تلك 
األسف،  ومع  االستثمار،  ذلك  أرباح 
ــي اخــتــراع  ــن الــتــقــدم ف بــالــرغــم م
البحر  ومياه  الرياح  من  الكهرباء 
وغيرها واستعمال مصابيح بتقنية 
عالية في تخفيض االستهالك يصل 
العادية...  ــارة  اإلن على   %  90 إلى 
بامليزانية  التوجه  املمكن  فمن  إلخ، 
جعلها  من  بــدال  السكان  خدمة  إلــى 
جامدة  خدمات  نفقات  في  مهدورة 
ومتخلفة عن الركب الحضاري، وفي 

ومعرقلة  مكلفة  جــد  الــوقــت،  نفس 
لالنتقال إلى العناية باملواطنني. 

ــروع املــلــكــي لــلــحــمــايــة  ــشـ ــاملـ فـ
معنويات  ــن  م رفـــع  االجــتــمــاعــيــة، 
الناس وطمأنهم على مفاجآت الزمن 
التغطية  فأقر  ــوال،  األحــ وتقلبات 
الصحية وأمن عن البطالة وعمل على 
تحسني التعويضات العائلية، وأكثر 
من كل هذه االمتيازات، كانت رسالة 
املواطنني،  إلــى  الوصول  مضمونة 
على  ويسهر  معكم  »َملككم  مفادها 

سعادتكم«.
ونعود إلى موضوع استفادتنا من 
بضرائبها  مكبلون  ونحن  جماعتنا، 
انصرام  عند  ومتابعون  ورسومها، 
أجل أدائها، باإلنذارات والتهديدات، 
مسطرة  بتنفيذ  األحيان  بعض  وفي 
لكن  حقنا..  فــي  والسجن  اإلفــالس 
تفكر  امللكية  واملشاريع  ماذا  مقابل 
لهم  وتنجز  الرباطيني  مستقبل  في 
ومالعب  كورنيشات،  من  شــيء،  كل 
ــق  الـــقـــرب، ومــســتــشــفــيــات، ومــراف
واقــتــصــاديــة  وثــقــافــيــة  اجتماعية 
وإنــارة  وأنفاق  وطرقات  وترفيهية 
بأموالنا،  تفعل  فماذا  إلخ،  ممتازة... 
جيوبنا  من  سنة  كل  تجمعها  التي 
من  عنها  والبحث  االجتهاد  عوض 

خارج هذه الجيوب »املثقوبة« بكثرة 
نتوجه  وهنا  اليومي؟  استعمالها 
العاصمة،  في  الحاكمة  األحزاب  إلى 
سياستهم  زكتهم،  الذين  مع  لتراجع 
الجماعية في شقي  املالية  تدبير  في 
أن  ونتمنى  واملــداخــيــل،  النفقات 
الجماعية  »الحماية  لتبني  توجههم 
كبار  منهم  خصوصا  للرباطيني«، 
املتخلى  واألطفال  الفقراء،  من  السن 
الخاصة،  االحتياجات  وذوي  عنهم، 
والتالميذ املعوزين وضحايا الكوارث 

الطلبة  تسجيل  وضمان  الطبيعية، 
الجامعية  املؤسسات  في  الرباطيني 
إليواء  والتدخل  دراساتهم،  ملتابعة 
من يستحق في املركبات االجتماعية 
والخيرية، وتأمني استشفاء الساكنة 
تعززت  التي  املدينة،  بمستشفيات 
ــرا بـــإعـــادة تــأهــيــل وتــطــويــر  ــؤخ م
وأيضا  يــوســف،  مــوالي  مستشفى 
بعد  )الصورة(  سينا  ابن  مستشفى 
مرشح  وهو  وبنائه،  تصميمه  إعادة 
لتأمني التغطية الصحية للرباطيني.      



نقولقالوا

و

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع  الرياضي

العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021

أسبوعيات كريم إدبهي

بعد مرور الثلث األول من البطولة

املدرب الشابي يقسم الرجاء
جرائد

باراكا من الفتنة، سيف بن ذي يزن هذا!!

االنتصار يستحق عشاء جيدا...
البلجيكي فان ديربروك، مدرب الجيش الملكي

واش هذا مدرب وّل »طريطور«؟

»التبويقة« تتسرب إلى العبي البطولة
الصباح
هاد الشي اللي بقى ليهم، ل لعب ل كالم زين...

أوملبيك أسفي يعيد املدرب طاليب إلى الواجهة
مواقع

اهلل يعاونهم عليه وعلى تصريحاتو!

قنينة ماء سبب خاليف مع خاليلوزيتش
الالعب نصير مزراوي

»كون غير شربتيها وهنيتينا«.

نـــصـــف مـــلـــيـــار قــيــمــة الــــشــــرط اجلــــزائــــي ملــــدرب 
الرجاء

المساء
ردو البال، راه مراتو محامية خدامة غير معاه!

التعاقد مع املدرب يشبه اختيار العروس
أنيس محفوظ، رئيس الرجاء الرياضي
ها حنا غادي نشوفو هاد العروس عالش قاّدة.

ــدرب عــمــوتــة يــفــرض الــســريــة عــلــى املنتخب  ــ املـ
الرديف

مواقع
عندو غير رونالدو ومبابي!!

»كورونا« يضرب منتخب السودان
وكاالت
اهلل  »كــورونــا«،  ها  العسكرية،  النقالبات  ها 

يحد الباس.

7 مدربـين فقدوا مناصبهم
مــازال نــزيف اإلقــاالت مســتمرا...

ــر الــبــطــولــة  ــم ــن ع ــر مـ ــم متـ لـ
ــم ســوى  ــوس الــوطــنــيــة لــهــذا امل
اثنتي عشر جولة، كانت كافية 
شبح  شملهم  مدربني،   7 إلقالة 
البطالة مبكرا، يف انتظار املزيد 
انتهاء  قبل  ورمبــا  ــرؤوس،  ال من 

دورات الذهاب.

عرفت  التي  العاشرة  ــدورة  ال من  بدأنا  فــإذا 
الدولية،  »الفيفا«  البطولة بسبب مواعيد  توقف 
هو  القرارات،  لهذه  السادسة  الضحية  أن  نرى 
جردة  لسعد  التونسي  الرياضي،  الرجاء  مدرب 
الشابي، الذي تم توديعه برسالة مؤدبة، وبهدية 
تجربته  في  إيجابي  الجد  ملروره  ذكرى  ستبقى 

مع الفريق األخضر، وهذا موضوع آخر.
فريق الفتح الرباطي، وبعد سلسلة من النتائج 
السلبية لم يتعود عليها، اضطرت بعدها رئيسة 
باملدرب  االرتباط«  لـ»فك  خليفة،  نوال  الفريق، 
للموسم  مهمته  في  فشل  الــذي  بنهاشم،  أمــن 
شباب  مع  فشل  أن  بعد  التوالي،  على  الثاني 

املحمدية.
الفتح،  فريق  تمكن  اإلقالة،  هذه  بعد  مباشرة 
وكما هو معلوم، من الحصول على أول انتصار 

له، تحت إشراف بنعمر والزاييري، قبل أن يصل 
املدرب السالمي لقيادة الفريق.

من  العديد  في  الــغــارق  طنجة  اتحاد  فريق 
الفرنسي بيرنار  أقال هو اآلخر مدربه  املشاكل، 
كازوني، بعد سلسلة من الهزائم املتتالية داخل 
باملؤطر  مؤقتا  تعويضه  ليتم  امليدان،  وخــارج 

في  الفوز  من  تمكن  الذي  الركيك،  جعفر 
الحسني  الدفاع  ضد  له  مباراة  أول 
استسلم  ما  سرعان  لكن  الجديدي، 

في مباراته ضد الفتح الرباطي.
اآلخر  هو  يعيش  أسفي،  أوملبيك 
نفس مشاكل اتحاد طنجة، من سوء 
في التسيير والتدبير، أنهى خدمات 

مــدربــه فـــوزي جــمــال، الـــذي لم 
»يهضم« هذه اإلقالة املفاجئة 

لم  لكنها  إلــيــه،  بالنسبة 
لهذا  املتتبعن  تــفــاجــئ 
يغيرون  والذين  الفريق 
كتغييرهم  ــن  ــدربـ املـ

لجواربهم...
ــة  ــادمـ أخــــبــــار قـ
عبدة،  عاصمة  مــن 
تـــؤكـــد الـــتـــحـــاق 
املدرب عبد الرحيم 
بالفريق  طــالــيــب 

املسفيوي.
ــة  ــي ــوســف ــق ي ــ ــري ــ ف

برشيد، وضع حدا، للمؤقت، واستغنى عن مدربه 
)سكيالتشي(،  النجار  الرحيم  عبد  الدار،  وابن 
كإطفائي  البيضي  الرئيس  يستعمله  كان  الذي 
باملصري  االرتــبــاط  ليتم  احتياطية،  عجلة  أو 
للجدل،  املثير  املــدرب  وليبقى  فتحي،  محمد 
القياسي  الرقم  صاحب  هو  الصحابي،  فــؤاد 
بعد أن تم االستغناء عنه من طرف فريق 
سريع وادي زم منذ الدورة الثانية من 
مع  مؤخرا  وتعاقد  الوطنية،  البطولة 

املدرب عبد الكريم جيناني.
اآلخر  هو  خريبكة،  أوملبيك  فريق 
ــال مــدربــه كـــركـــاش، لــيــكــون هو  ــ أق
استنئاف  بعد  السابعة  الضحية 

البطولة.
في  سننتظر  ــك،  شـ ــدون  ــ ب
إقاالت  الدورات،  من  القادم 
ــدة، بــســبــب ســوء  ــديـ جـ
تحصل  التي  النتائج 
الــفــرق،  بعض  عليها 
الوجدية،  كاملولودية 
على  أكادير  وحسنية 

الخصوص.
سينتهي  متى  ترى 
وإلى  املسلسل؟  هــذا 
وداديــة  ستبقى  متى 
ــي حــالــة  املـــدربـــن فـ

شرود؟

حينما حل أطفال االتحاد البيضاوي
 ضيــوفا عــلى المــرحوم الــحسن الثــاني

وهللا  عيب

التي  املــبــهــرة  الــنــتــائــج  بفضل 
العالم  كأس  إقصائيات  في  حققها 
الوطني  املنتخب  ارتــقــى   ،2022
 1525 برصيد  عامليا   28 املركز  إلى 
املركز  يحتل  أصــبــح  كما  نقطة، 
اإلفريقي،  الصعيد  على  الثاني 
وراء منتخب السنغال، بينما يحتل 

الــجــزائــري  املنتخب 
وراء  الرابع  املركز 

تونس.
ــزة  ــف ــق ــذه ال ــ هـ
الكبيرة، استفزت، 

اإلعالم  وكالعادة، 
البئيس،  الجزائري 
ــيـــث قـــــال أحـــد  حـ
ــن  ــ ــي ــ ــف ــ ــح ــصــ ــ ال
الــــجــــزائــــريــــن 

ــى  ــوب عــل ــ ــل ــ ــغ ــ امل
بلده  منتخب  تراجع  بــأن  أمــرهــم، 
إلى  راجــع  »الفيفا«  تصنيف  فــي 

املمولن الرئيسين لهذا االتحاد.
لهذا  وغــريــب  سريالي  تصريح 
ــد صــوابــه،  ــق الــصــحــفــي الــــذي ف
ــل اإلعـــالم  ــائ ــل وس عــلــى غـــرار ج
علقت  التي  »املحكومة«  الجزائرية 

العسكر  وفــشــل  ــوارث  ــك ال جميع 
تقدما  يعرف  ــذي  ال املــغــرب،  على 
املــســتــويــات،  جميع  عــلــى  كــبــيــرا 
كالب  وسعار  لنباح  مكترث  وغير 

الثكنات.
مللعب  الكارثية  الحالة  فحتى 
والذي  بالبليدة،  تشاكر  مصطفى 
أصبح أضحوكة، تناولته 
القنوات  من  العديد 
العاملية،  التلفزية 
ــرب،  ــ ــغ ــ ســـبـــبـــه امل
البطاطس  وحــتــى 
ــون  ــحــدث ــت ــي ي ــتـ الـ
بحرقة  »غيابها«  عن 
عن  يتحدثون  وكأنهم 
بسبب  نفيس،  معدن 
ــا في  ــ ــوده ــ عــــدم وج
األســــواق الــجــزائــريــة 
ــواد  املـ جــمــيــع  ــى  إلـ تفتقر  ــتــي  ال

األساسية للعيش، سببها املغرب.
فــاملــغــرب يسير  الــعــمــوم،  عــلــى 
بــثــبــات نــحــو االزدهـــــار وحـــالوة 
الصالونات  ــراالت  وجــن الــعــيــش، 
يموتون  اإلعالمين  من  وزبانيتهم 

ببطء.

طاحت الجزائر 
»علقوا« األسود

فوزي جمال

والــنــادرة،  الرائعة  الصورة  هــذه 
السبعينات، لصغار  بداية  إلى  تعود 
كان  الذي  البيضاوي،  االتحاد  فريق 

يعتبر مزرعة للمواهب.
ــاس« أعــطــت لكل  ــطـ »الـ مــدرســة 
الفرق الوطنية العبن كبار، كاملهدي، 
فرحات، دفاع، عبد الخالق، قاسيمي، 
والقائمة  لشهب،  الحارس  املدني، 
طبعا  ننسى  أن  دون  جــدا،  طويلة 
الظاهرة املرحوم بؤسا، الذي احترف 
معه  ولعب  الفرنسي  ليون  بفريق 
)كأس  البطلة  لألندية  أوروبــا  كأس 

عصبة األبطال حاليا(.
االتحاد البيضاوي أو ريال مدريد 
الحي  ــاء  ــن أب يفضل  كــمــا  املــغــربــي 
الشبح  كذلك  كان  تسميته،  املحمدي 
املخيف لجميع الفرق املغربية، حيث 
كان يسهر على تسييره وتربية أبناء 
العربي  املرحوم  الشعبي،  الحي  هذا 
الوقت  نفس  في  كان  الذي  الزاولي، 
ومحتضنا  ومربيا،  ومدربا،  رئيسا 
ــم يــكــن فــيــه أي  ــذي ل ــوقــت الـ فــي ال
محتضن، وقد باع كل ما يتوفر عليه 

من أثاث من أجل »الطاس«.

هذه الصورة - وكما قلنا - لهؤالء 
البراعم ومعهم األب الروحي املرحوم 
القصر  في  التقطت  الزاولي،  العربي 
ــكــي، حــيــنــمــا اســتــضــاف املــلــك  ــل امل
برحمته،  هلل  تغمده  الثاني  الحسن 

هؤالء األطفال ملدة أسبوع كامل، من 
أجل إجراء مباريات حبية مع األمراء 
واملقربن، ليبن قربه من أبناء شعبه، 
وفي نفس الوقت، ليبرهن للجميع أن 

املغاربة سواسية في كل شيء.

حديث
الصورة

من يحمي الحكم »الدولي« رضوان جيد ؟بسرعة
جيد،  رضــوان  »الــدولــي«  الحكم  أثــار 
الخاطئة،  بقراراته  أخرى  مرة  الجدل 
املــبــاراة  خــالل  املعتادة  وعجرفته 
ضد  السوالم  شباب  جمعت  التي 
الوداد، حيث كان الحكم بطلها بكل 

املقاييس.
ضربات  ثــالث  منح  جيد  الحكم 
بغض  الساملي،  للفريق  جــزاء 
أم  مشروعيتها  ــن  ع الــنــظــر 
الغريبة  الــطــريــقــة  لــكــن  ال، 
التي تعامل بها  واملستفزة 
مع كل الالعبن، هي التي 
حــولــتــه إلـــى بــطــل من 
كما  ورق، 

أنه حرم الوداد من ضربة جزاء مشروعة.
كل  تجاوز  الحكم  فهذا  صراحة،  بكل 
من  حتى  أقــوى  أصبح  حيث  ــحــدود،  ال

القانون.
منذ  الوطنية  البطولة  عن  غياب  بعد 
التي  التحكيم  لجنة  تجد  لم  انطالقتها، 
إال  )صديق والده(،  يرأسها يحيى حدقة 
ملغومة،  مباراة  في  لتعيينه  الحكم  هذا 
وبتدخالته  املجنونة  بصافراته  أفسدها 

الغير موفقة.
حكما  نفسه  يعتبر  »جيد«  كــان  ــإذا  ف
دوليا، ومن بن املرشحن لقيادة مباريات 
فعليه   ،2022 العالم  كأس  نهائيات  في 
التحلي باملروءة والتواضع، فهو لم يصل 

الدولين  الحكام  إلى مستوى بعض  بعد 
كثيرا،  عليه  يتفوقون  الذين  السابقن 

ويمتازون بالتواضع وحسن السلوك.
فمن تواضع لـله رفعه.

مالحظة:
تأكيدا لكل ما قلنا، فقد أقرت مديرية 
التحكيم، زوال يوم الثالثاء املاضي، في 
لقائها املباشر على قناة الجامعة امللكية 
لكرة القدم، أن الحكم رضوان جيد حرم 
بعد  مشروعة،  جزاء  ضربة  من  الــوداد 
عرقلة مهاجم الوداد بن يشو في مربع 

العمليات في الدقيقة 57.
وشهد شاهد من أهلها. جيد
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في واشنطن، جددت الواليات األمريكية 
دعمها ملقترح الحكم الذاتي، في ظل أول 
لقاء رسمي مطول بني وزيري خارجيتي 
وأمريكا،  املــغــرب  الصديقني،  البلدين 
الدفاع  ــر  وزي كــان  ــك،  ذل مع  وبالتزامن 
الــدفــاع  وزيـــر  فــي ضيافة  اإلســرائــيــلــي 
»مذكرة  توقيع  هو  والــغــرض  املغربي، 
واملبيعات  الصناعات  في  للتعاون  دفاع 
بني  التعاون  يكون  وبذلك  العسكرية  «، 
على  باالنفتاح  أوجــه،  بلغ  قد  البلدين 
التساؤل:  يحتم  ما  العسكري،  التعاون 
بني  العسكري  الــتــعــاون  سيعجل  هــل 
إسرائيلي  باعتراف  أبيب،  وتل  الرباط 

فعلته  ما  غرار  على  الصحراء،  بمغربية 
الواليات املتحدة األمريكية؟

في هذا الصدد، كتبت الصحافة الوطنية 
ما يلي: ))في أول خطوة في مسار تنزيل 
ــني املــغــرب  ــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة ب ال
اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  وقع  وإسرائيل، 
بيني غانتس، صباح يوم األربعاء، مذكرة 
دفاع مع نظيره عبد اللطيف لوديي، الوزير 
الوطني..  الدفاع  بــإدارة  املكلف  املنتدب 
وهذه أول اتفاقية أمنية يوقعها املسؤول 
اإلسرائيلي مع اململكة، وذلك خالل اليوم 
يومني،  تستغرق  التي  زيارته  من  األول 
بني  الدفاعية  الــعــالقــات  تعزيز  بهدف 

البلدين.. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع 
وقعا  وإسرائيل  املغرب  إن  اإلسرائيلية: 
األربعاء،  يوم  الرباط  في  دفاعية  مذكرة 
عسكرية  مبيعات  أمام  الطريق  يفتح  ما 
الدولتان  رفعت  أن  بعد  وتعاون  محتملة 
العام  الدبلوماسية  العالقات  مستوى 
إضفاء  على  الجانبان  واتفق  املــاضــي.. 
األمني  التعاون  على  الرسمي  الطابع 
إلنشاء  خططا  تضع  تفاهم  مــذكــرة  فــي 
التعاون  تعميق  أجل  من  مشتركة  لجنة 
املعلومات  تبادل  مثل  مجاالت،  عدة  عبر 
ــبــحــوث والــتــدريــب  االســتــخــبــاريــة، وال
االتفاق  ينص  وال  املشترك..  العسكري 

يسمح  لكنه  محددة،  صفقات  على  املوقع 
بالتعامل مع  اإلسرائيلية  الدفاع  لشركات 
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اإلسرائيلي  الــدفــاع  ــر  وزي ــارة  زي إذن، 
على  سنة  ــرور  م مــع  بالتزامن  للمغرب 
ــات، وتــوقــيــع اتــفــاق  ــالق ــع »تــطــبــيــع« ال
عسكريا  طابعا  يحمل  الثالثي،  التعاون 
الــقــادة  مــن  ــدد  ع تــواجــد  بدليل  صــرفــا، 
فيما  الجانبني، سواء  كال  من  العسكريني 
يتعلق بوزير الدفاع املغربي عبد اللطيف 
لوديي، أو وزير الدفاع اإلسرائيلي.. وقد 

كان »العسكريون« حاضرون أيضا 

إخباريتحليل 

اإلسرائيلي،  الدفاع  وزير  أصر  للمغرب،  نوعها  من  زيارة  أول  في 
السلطان  لقبر  بزيارة  للمغرب  زيارته  افتتاح  على  غانتس،  بيني 
هو  كان  الزيارة  موضوع  أن  علما  الخامس،  محمد  الملك  الراحل 
»تنزيل الشراكة االستراتيجية بين المغرب وإسرائيل«، وفي نفس األسبوع، 
طار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والجالية المغربية في الخارج، 
ناصر بوريطة، إلى الواليات المتحدة األمريكية، للقاء وزير الخارجية األمريكي 
الرباط وواشنطن وتل أبيب، فقد تكرر  أنطوني بلينكن، ورغم المسافة بين 
أن  األمريكية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  قول  ذلك  ومن  الكالم،  نفس 
))الوزيران )المغربي واألمريكي( ناقشا مجموعة من القضايا اإلقليمية، بما 

بالذكرى  المغرب وإسرائيل، وأشادا  بين  العالقات  في ذلك استمرار تعميق 
السنوية األولى لإلعالن المشترك بين المغرب وإسرائيل والواليات المتحدة 
الخاص  للمبعوث  القوي  دعمهما  عن  أيضا  النظيران  وأعــرب  دجنبر،   22 في 
قيادة  في  ميستورا،  دي  ستيفان  المتحدة،  لألمم  العام  لألمين  الجديد 
الغربية،  الصحراء  في  المتحدة  األمــم  تقودها  التي  السياسية  العملية 
وأشار الوزير بلينكن إلى أننا ما زلنا نعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية، جادة 
الصحراء  شعب  تطلعات  لتلبية  محتملة  ومقاربة  وواقعية،  مصداقية  وذات 

الغربية(( )المصدر: موقع المتحدث باسم الخارجية األمريكية(.

إعداد : سعيد الريحاني

ألول مرة.. وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس يوقع اتفاقا عسكريا مع وزير الدفاع المغربي لوديي

في الذكرى األولى للتطبيع 

هل يعجل التعاون العسكري 
باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء ؟
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الوفد اإلسرائيلي في زيارة ترحم على قبري الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني

باملغرب  حــل  عندما  املــاضــيــة،  السنة 
االستخبارات  رئيس  شبات،  بن  مائير 
الدين  سعد  مــع  ليوقع  اإلسرائيلية، 
العثماني اتفاقا للتعاون الثالثي، أشرف 
الرئيس األمريكي  عليه كبير مستشاري 
بمغربية  اعترف  الــذي  ترامب،  دونالد 

الصحراء.
التعاون  تكريس  عن  الحديث  ويأتي 
في  األمــريــكــي،  اإلسرائيلي  املغربي 
ــي عــن خسائر  اإلعــالم الــحــديــث  ظــل 
البوليساريو،  جبهة  تكبدتها  فادحة 
يسمى  ما  قائد  مقتل  عن  الحديث  منذ 
ميليشيات الدرك، الداه البندير، وقتها 
مسيرة،  طائرة  تولي  عن  الحديث  تم 
تنفيذ  أمريكية،  إسرائيلية،  مغربية، 
تحدث  اإلعالم  إن  بل  الدقيقة،  العملية 
إبراهيم  البوليساريو،  زعيم  نجاة  عن 
العملية..  هــذه  مــن  بأعجوبة  غــالــي، 
يمكن  رسمية  بالغات  توجد  ال  أنه  إال 
وأن  خاصة  املعطيات،  هذه  تؤكد  أن 
وقف  اتفاق  باحترام  متشبث  املغرب 

إطالق النار.
بني  التعاون  تنمية  عن  الحديث  إن 
السري  الطابع  رغم  وإسرائيل،  املغرب 
الصحافة  جعل  ــذي  ال هو  للموضوع، 
عسكري  مشروع  عن  تتحدث  الدولية 
اإلنــجــاز..  طــور  في  مغربي-إسرائيلي 
»إسبانيول«  صحيفة  تداولته  ما  فوفق 
عن مصادرها، فإن ))التعاون اإلسرائيلي 
عسكرية  قــاعــدة  بــنــاء  يشمل  املغربي 
وبحسب  مليلية..  مدينة  مــن  بالقرب 
قد  العسكرية  القاعدة  فإن  الصحيفة، 
جماعة  وهــي  أفسو،  منطقة  في  تبنى 
بويحيي  آيـــت  لقبيلة  تــابــعــة  ــة  ــروي ق
الناظور  بإقليم  األمــازيــغــيــة  الريفية 
نقال  الصحيفة  وتقول  املغرب..  شمال 
مشروع  أن  استخباراتية،  مصادر  عن 
أهداف  بكثير  يفوق  العسكرية  القاعدة 
املغرب  يعد  والتي  أبــراهــام  اتفاقيات 
عضوا فيها، بعد أن وقع اتفاقا لتطبيع 
التعاون  وأن  إسرائيل،  مع  العالقات 
قضايا  يتجاوز  وإسرائيل  املغرب  بني 

اتفاقا  أيضا  ليشمل  ــاع،  ــدف وال ــن  األم
استخباراتيا(( )املصدر: موقع الحرة(.
من  املقربة  اإلعالمية،  املصادر  نفس 
»))تعمل  تقول:  األمريكية،  األوســـاط 
مغربية  صناعة  تطوير  على  إسرائيل 
محلية إلنتاج طائرات بدون طيار، وهو 
ما من شأنه تعزيز قدرات القوات الجوية 
وبهذه  الصحيفة،  بحسب  املغربية، 
أيضا  اإلسرائيليون  سيتمكن  الطريقة، 
بكميات  طيار  بدون  طائرات  إنتاج  من 
ما  املغرب،  في  بكثير  أقل  وبثمن  كبيرة 
سيسمح لهم بالتموقع جيدا في أسواق 
التصدير.. وتقول الصحيفة: إن التعاون 
حليفا  إسرائيل  سيجعل  البلدين  بني 

كبيرا آخر للرباط(( )نفس املصدر(.
هــذا مــا يحصل فــي الــربــاط، أمــا في 
بتكريس  بوريطة  عــاد  فقد  واشنطن، 
مقترح  بجدية  أمريكا  العتراف  رسمي 
وسائل  إن  بل  املغربي،  الذاتي  الحكم 
أجــواء  عــن  تحدثت  املغربية  ــالم  اإلعـ
إيجابية ألول لقاء بني بوريطة وبلينكن، 

حيث قالت على سبيل املثال: ))عبر وزير 
الخارجية األمريكي، أنطوني بلينكن، عن 
وزير  بوريطة،  ناصر  باستقبال  سعادته 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
إلى  مشيرا  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة 
من  عــدد  ملناقشة  فرصة  كــان  اللقاء  أن 
امللفات املهمة، على رأسها تقوية الشراكة 
بني البلدين، وقضايا إقليمية، والعالقات 
اإلثنني  يوم  بلينكن،  وقال  إسرائيل..  مع 
في  واشنطن  في  مقره  من  نونبر،   22
صديقي  باستقبال  سعيد  له:  كلمة  أول 
املغربي،  الخارجية  وزير  بوريطة،  ناصر 
وتابع:  الــخــارجــيــة«،  وزارة  بمقر  هنا 
واللقاء  للتحدث  الفرصة  لنا  »سنحت 
يناير،  شهر  منذ  مناسبات  عــدة  فــي 
ألن  اليوم،  هنا  بتواجده  سعيد  ولكنني 
ونريد  املغرب  مع  متينة  شراكة  لدينا 
املواضيع  وحول  وتعميقها«..  تعزيزها 
ــر  وزي ــح  أوضـ مناقشتها،  تــمــت  الــتــي 
لنا  أتيحت  قائال:  األمريكي  الخارجية 
القضايا  من  عدد  ملناقشة  اليوم  الفرصة 
في املنطقة، إضافة إلى العالقات املغربية 
الزيارة  هــذه  أن  وأعتقد  اإلسرائيلية، 
جاءت في الوقت املناسب، ألن لدينا اآلن 

لألمم  العام  لألمني  جديدا  موفدا 
املتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي 

إسرائــيل فــي »الــناتو«.. 
هل يتم طي صفحة البوليساريو بضربة عسكرية ؟

يأتي الحديث عن تكريس 
التعاون المغربي 

اإلسرائيلي األمريكي، 
في ظل الحديث اإلعالمي 

عن خسائر فادحة تكبدتها 
جبهة البوليساريو، منذ 

الحديث عن مقتل قائد ما 
يسمى ميليشيات الدرك، 

الداه البندير، وقتها تم 
الحديث عن تولي طائرة 

مسيرة، مغربية، إسرائيلية، 
أمريكية، تنفيذ العملية 

الدقيقة، بل إن اإلعالم 
تحدث عن نجاة زعيم 

البوليساريو، إبراهيم غالي، 
بأعجوبة من هذه العملية.. 

إال أنه ال توجد بالغات 
رسمية يمكن أن تؤكد 

هذه المعطيات، خاصة وأن 
المغرب متشبث باحترام 

اتفاق وقف إطالق النار

زيارة وزير الدفاع اإلسرائيلي للمغرب بالتزامن مع مرور سنة على 
»تطبيع« العالقات، وتوقيع اتفاق التعاون الثالثي، يحمل طابعا 

عسكريا صرفا، بدليل تواجد عدد من القادة العسكريين من كال 
الجانبين، سواء فيما يتعلق بوزير الدفاع المغربي عبد اللطيف 

لوديي، أو وزير الدفاع اإلسرائيلي..
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الوزير  مع  للحديث  وأتطلع  ميستورا، 
ومن  هناك..  وجهوده  عمله  عن  بوريطة 
أهمية  على  بوريطة،  ناصر  أكد  جهته، 
الواليات  بني  العالقات  وتقوية  تعزيز 
املتحدة واملغرب، والحوار االستراتيجي 
البلدين، وأشار  العسكري بني  والتعاون 
صاحب حقيبة الخارجية، إلى التحديات 
ومنها  الجانبان،  يواجهها  التي  العاملية 
التغير املناخي واإلرهاب، كما تطرق إلى 
امللف  منها  اإلقليمية،  القضايا  بعض 
 22 كيفاش/  موقع  )املصدر:  الليبي..(( 

نونبر 2021(.
األمريكي  واالعتراف  »الكركرات«،  بني 
بمغربية الصحراء، وتطبيع العالقات مع 
توقعت  أن  لـ»األسبوع«  سبق  إسرائيل، 
املغرب  بني  الثالثي،  التعاون  يتحول  أن 
عسكرية  ضربة  إلى  وأمريكا،  وإسرائيل 
العدد  من  مقتطف  )انظر  للبوليساريو 
رفقته(، فقد بنت الجزائر والبوليساريو 
الصحراء  منطقة  تحويل  على  أوهامهما 
الكركرات،  إلى منطقة حرب، انطالقا من 
فــي جر  مــدة  منذ  نجح  املــغــرب  ))لــكــن 
الطرق«  قطاع  »دور  إلى  العالم  انتباه 
الـــذي تــقــوم بــه الــبــولــيــســاريــو، بــل إن 
اململكة كانت صارمة في تأكيد حزمها في 
مواجهة االستفزازات، سواء عبر خطاب 
املسيرة األخير أو في رسائلها إلى األمم 
التزامه  املغرب  ))يؤكد  املتحدة((، حيث 
األمــني  معالي  مــع  بالتعاون  الــصــادق 
احترام  إطــار  في  املتحدة،  لألمم  العام 
قرارات مجلس األمن.. وهنا نؤكد رفضنا 
ملحاولة  املرفوضة،  للممارسات  القاطع 
املغرب  الطبيعي بني  السير  عرقلة حركة 
وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني 
أي  أو  األمني،  الجدار  شرق  والتاريخي 
املنطقة،  لثروات  مشروع  غير  استغالل 
كان  كما  هلل،  شاء  إن  املغرب،  وسيبقى 
بقدر  والحكمة،  باملنطق  متشبثا  دائما، 
ما سيتصدى بكل قوة وحزم، للتجاوزات 
التي تحاول املس بسالمة 
أقاليمه  ــقــرار  واســت

األمــم  ــأن  ب ــون  ــق واث وإنــنــا  الجنوبية، 
القيام  واملينورسو، سيواصلون  املتحدة 
النار  إطــالق  وقف  حماية  في  بواجبهم 
محمد  امللك  تحدث  هكذا  باملنطقة((.. 
السادس بصرامة في آخر خطاب متزامن 
)السبت  الخضراء  املسيرة  ــرى  ذك مع 
يتوقع  كان  أحد  وال   ..)2020 نونبر   7
سيتبعه  الــصــارم  امللكي  الــخــطــاب  أن 
املغربي  للجيش  صــرامــة  أكــثــر  تــحــرك 
أوامر  على  بناء  الجنوبية،  األقاليم  في 
الضربة  قبل  للجيش،  األعــلــى  القائد 
انتهت  ــتــي  ال الــكــبــرى  الــدبــلــومــاســيــة 
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  باعتراف 
عند  األمر  يقف  ولم  الصحراء،  بمغربية 
تلقوا  املغرب  خصوم  إن  بل  الحد،  هذا 
ضربة كبرى، باعتراف »الناتو« بخريطة 
خصوم  ))تــلــقــى  فقد  كــامــلــة..  املــغــرب 
مدوية  صفعة  للمغرب،  الترابية  الوحدة 
)حلف  »الناتو«  من  املرة  وهذه  جديدة، 
شمال األطلسي(، الذي نشر على موقعه 
للمغرب  الكاملة  الخريطة  اإللكتروني 
دون بتر صحرائه، وبذلك يكون قد التحق 
بالواليات املتحدة األمريكية التي اعترفت 
الجنوبية،  أقاليمه  على  املغرب  بسيادة 
املغرب  »الناتو« خريطة  أظهر حلف  وقد 
برنامج  ضمن  الرسمي  بموقعه  الكاملة 
 ،)Deep( تعزيز تعليم الدفاع التابع له
أيام قالئل  بعد  الخطوة  تأتي هذه  حيث 

األمريكية  املتحدة  الواليات  اعتراف  من 
االتحاد  )املصدر:  الصحراء((  بمغربية 
)تفاصيل   )2021 يناير   4 االشتراكي/ 

أكثر: »األسبوع« عدد 15 أبريل 2021(.
هل  تساءلت:  أن  لـ»األسبوع«  وسبق 
بني  التحالف  يعني  مـــاذا  تــتــصــورون 
واملغرب  األمريكية  املتحدة  ــواليــات  ال
ــنــاتــو«، الــذي  وإســرائــيــل فــي إطـــار »ال
حلف  »أقوى  اسم  الصحافة  عليه  تطلق 
يتصور  هل  الــعــالــم«)..(؟  في  عسكري 
»ناتو  الحديث عن  املغرب معنى  خصوم 
الحديث  ــودة  عـ مــع  بــالــتــزامــن  جــديــد« 
في  أمريكية  عسكرية  قاعدة  إنشاء  عن 
الحديث  وبــدايــة  املغربية..  الصحراء 
بالشرق  خاص  جديد«  »ناتو  حلف  عن 
فكرة  تعطي  معطيات  وكلها  األوســـط؟ 
الجزائر،  عند  املغلوطة  الحسابات  عن 
في  شيوعية)..(  بتحالفات  املتشبثة 
ثمن  تؤدي  وقد  وهمية،  لقضية  نصرتها 
لضم  الدعوات  تنامي  بعد  باهظا،  ذلك 
إلى  إسرائيل،  الجديدة،  املغرب  حليفة 
االعتبار  بعني  ــذا  أخ »الــنــاتــو«..  حلف 
التوجه إلى »التحالف الكبير ضد إيران«. 
))فعلى مسافة أيام معدودة من مغادرته 
األمريكي  الرئيس  الرئاسة، خطا  منصب 
خطوة  ترامب،  دونالد  واليته،  املنتهية 
منطقة  من  إسرائيل  بنقل  استراتيجية 
أوروبــا،  في  األمريكية  القيادة  عمليات 

»الناتو«،  األطلسي  شمال  حلف  من  أي 
األمريكية  القيادة  عمليات  منطقة  إلــى 
ومقرها  »سنتكوم«  الوسطى  املركزية 
قطر.. وهذا القرار في واقعه ومآله يعني 
نقل بالد العرب، وليس إسرائيل فقط، من 
منطقة  إلى  األطلسي  الغرب  أمن  منطقة 
البحر  شواطئ  من  املمتدة  آسيا  غــرب 
األبيض املتوسط غربا إلى شواطئ بحر 
قزوين شرقا، ما يشكل في الواقع »ناتو« 
األطلسي  الغرب  لـ»ناتو«  توأما  إقليميا 
عن  )املصدر:  األوروبــي..((   - األمريكي 
الكاتب اللبناني عصام نعمان/ 17 يناير 
2021( )تفاصيل في »األسبوع« عدد 28 

يناير 2021(.
بني األمس واليوم، وفي الذكرى الثانية 
لتطبيع العالقات، ازدادت صرامة املغرب 
امللك  قال  في حديثه عن صحرائه، حيث 
خطاب  ــي  ف مــؤخــرا  الـــســـادس،  محمد 
على  يتفاوض  ال  ))املغرب  أن  املسيرة، 
تكن  لم  الصحراء  ومغربية  صحرائه، 
فوق  مطروحة  أبدا  تكون  ولن  ما،  يوما 
ــاف بأن  طــاولــة املــفــاوضــات..((، وأضـ
ال  ثابتة،  حقيقة  الصحراء  ))مغربية 
والشرعية،  التاريخ  بحكم  فيها،  نقاش 
دولي  واعتراف  ألبنائها،  قوية  وبــإرادة 
ال  الكالم  هذا  مثل  أن  واملؤكد  واســع((، 

يأتي من فراغ.

إطار  في  وإسرائيل  والمغرب  األمريكية  المتحدة  الواليات  بين  التحالف  يعني  ماذا  تتصورون  هل 
»الناتو«، الذي تطلق عليه الصحافة اسم »أقوى حلف عسكري في العالم«)..(؟ هل يتصور خصوم 
المغرب معنى الحديث عن »ناتو جديد« بالتزامن مع عودة الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية 
أمريكية في الصحراء المغربية.. وبداية الحديث عن حلف »ناتو جديد« خاص بالشرق األوسط؟ 
وكلها معطيات تعطي فكرة عن الحسابات المغلوطة عند الجزائر، المتشبثة بتحالفات شيوعية)..( 
المغرب  الدعوات لضم حليفة  تنامي  بعد  باهظا،  في نصرتها لقضية وهمية، وقد تؤدي ثمن ذلك 

الجديدة، إسرائيل، إلى حلف »الناتو«.. أخذا بعين االعتبار التوجه إلى »التحالف الكبير ضد إيران«

من أجل حماية الشعبين المغربي واإلسرائيلي
يوما ما، في املستقبل املنظور، سأجلس 
في صالون بيتي مع أحفادي، وسأحكي 
لهم قصة زيارتي للمغرب، حيث دخلنا 
بعالقة  يرتبطان  بلدين  كأول  التاريخ 
بأنه  سأخبرهم  مشتركة.  دفــاع 
على الرغم من االعتقاد السائد 
ــات  ــالق ــع ــذي يــلــخــص ال ــ الـ
في  اإلسرائيلية  املغربية 
اتفاقات أبراهام الثورية، 
إال أن الحقيقة تثبت أن 
من  أقدم  هي  عالقاتنا 
وأنها  بكثير،  ــك  ذل
ــذرة فــي  ــ ــج ــ ــت ــ م
الجالية  تــراث 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ املـ

اليهودية.
ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
ــع  مــــن ربـ
مـــلـــيـــون 
ــودي  ــ ــه ــ ي

وسالم،  رفاهية  في  املغرب  في  عاشوا 
حلكة،  األكثر  التاريخية  اللحظات  خالل 
حني استنفذ النظام النازي كل التسامح 
حشد  وحــني  العالم،  هــذا  في  املــوجــود 
في  املاشية  كقطعان  اليهود  من  املاليني 
املوت  معسكرات  إلى  إلرسالهم  عربات 
والدتي  ــا..  ــ أوروب أنــحــاء  مختلف  فــي 

ووالدي عاشوا جحيم النازية.
أعلن  الــتــاريــخــيــة،  اللحظة  تلك  فــي 
ــه محمد  ل املــغــفــور  الــجــاللــة  صــاحــب 
يهود  يوجد  »ال  العالم:  أمام  الخامس، 
فــي املــغــرب. ليس هــنــاك ســوى رعــايــا 
مازالت  الراحل  امللك  كلمات  مغاربة«.. 
اليهودية  الجالية  وجــدان  في  محفورة 
بناء  في  متينا  ركنا  وكانت  املغربية، 

عالقاتنا على كل األصعدة.
وبفضل القيادة الشجاعة مللك املغرب، 
اليهودي،  الشعب  أرض  ــي  وف الــيــوم 
الجالية  تاريخ  يستمر  إسرائيل،  دولة 
اليهودية املغربية التي تقترب من نصف 

معاني  معهم  حملوا  مــواطــن،  مليون 
الشرف والغنى واللغة والثقافة والتراث 

املغربي.
وأخذا بعني االعتبار كل التقدم اإليجابي 
الحاصل في هذه املرحلة، فأنا أظل على 
أصدقائنا  مع  سنعكف  بأننا  تام  اقتناع 
األكبر،  حليفنا  قــيــادة  تحت  املــغــاربــة، 
تعزيز  على  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
أطراف  األردن ومصر،  دولة  مع  عالقاتنا 
اتفاقيات أبراهام، وأيضا مع شركاء جدد 
في املنطقة، تماما كما يحذونا األمل نفسه 

في العمل مع جيراننا الفلسطينيني.
كل  ضــد  للغاية  حــيــوي  االتــفــاق  ــذا  ه
التهديدات التي تترصد املنطقة والعالم. 
تهديدات  يواجهان  وإسرائيل  املغرب 
وأخــرى  أصولية،  جــذور  ذات  إرهابية 
كما  الحالي  واإلطــار  وجــويــة.  حــدوديــة 
االتفاق، سيمنحنا  بروتوكول  ورد ضمن 
لحماية  املــشــتــرك  لــلــتــعــاون  الــوســائــل 

شعبينا معا. غانتس

وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس يكتب: 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

كـواليـس  أخرى
17 العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021

ظهور أزمة جديدة 
بين المغرب وإسبانيا

الرباط. األسبوع
  

كشفت صحيفة »إل باييس« اإلسبانية، 
إسبانيا  بــن  جــديــدة  أزمـــة  ظــهــور  عــن 
واملغرب، تتعلق بمحيط الجزر الجعفرية 
بعدما  املتوسط،  األبيض  بالبحر  املحتلة 
خالل  اإلسبانية،  الخارجية  وزارة  قامت 
األسبوع املاضي، بتقديم مذكرة احتجاج 
بمدريد،  املغربية  السفارة  إلــى  رسمية 
ملزرعة  املغربية  السلطات  إقــامــة  حــول 

أسماك بمحيط الجزر املحتلة.
وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن الــشــركــة 
في  املتخصصة   ،»Morenot« اإلسبانية 
تربية األسماك بمدينة تاراغونا، هي التي 
املائية،  األقفاص  وتركيب  بصناعة  قامت 
شيدت  التي  املغربية  الشركة  لصالح 
السلطات  أن  مضيفة  األســمــاك،  مزرعة 
 20 اإلسبانية  الشركة  أمهلت  اإلسبانية 
املذكورة،  األقفاص  إزالــة  أجل  من  يوما 

وإال ستتعرض لعقوبات قانونية.
الحكومة  أن  باييس«،  الـــ»إل  وقالت 
مع  تصعيد  أي  لتفادي  تسعى  اإلسبانية 
األزمة  تجاوز  اتجاه  في  وتدفع  املغرب، 
الدبلوماسية التي لم تنته تداعياتها بعد 
عودة  عدم  ظل  في  خاصة  نهائي،  بشكل 
سفيرة املغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، 

إلى مقر عملها.
وزيــر  فــإن  الصحيفة،  ذات  وحــســب 
خوسي ألباريس،  اإلسباني،  الخارجية 
قرب  لألسماك  مزرعة  »إقامة  أن  اعتبر 
الجزر الجعفرية املحتلة هو خطوة تمثل 
اإلقليمية  للمياه  قانوني  غير  احتالال 
املالحة  سالمة  على  وخطرا  اإلسبانية، 

وتهديدا للبيئة«.
تعترف  ال  املغربية  السلطات  أن  يذكر 
بالسيادة اإلسبانية على الجزر الجعفرية، 
لم تقم  أنها  وتعتبرها مناطق محتلة، إال 

بتحريك امللف للمطالبة باسترجاعها.

الرباط. األسبوع
  

منح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عددا 
من صالحياته واختصاصاته ملسؤولن كبار في 
وزارة الداخلية، من بينهم محمد فوزي، الكاتب 
مدير  الحنكاري  املجيد  وعبد  لــلــوزارة،  العام 
العام  املدير  سفير،  وخالد  القروية،  الشؤون 
للجماعات الترابية، باإلضافة ملسؤولن آخرين.

وحــســب الــجــريــدة الــرســمــيــة، فــإن مــن بن 
الداخلية  ــر  وزي فوضها  التي  االختصاصات 
لهؤالء املسؤولن، اإلمضاء أو التأشير بالنيابة 
على الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لهم، بما 
واألعــوان  للموظفن  الصادرة  األوامــر  ذلك  في 
بمأموريات  القيام  أجل  من  لسلطتهم  التابعن 
ــرارات  ــق وال املــراســيــم  ــدا  ع مــا  اململكة  داخـــل 

التنظيمية.
محمد  للوالي  الداخلية  وزيــر  أعطى  ــد  وق
نيابة  التأشير  أو  اإلمــضــاء  صالحية  فــوزي، 
الــصــادرة  األوامـــر  الــوثــائــق  جميع  على  عنه 
داخل  بمأموريات  للقيام  واألعــوان،  للموظفن 
اململكة وخارجها، وفوض للعامل مدير الشؤون 
اإلمــضــاء  الــحــنــكــاري،  املجيد  عبد  الــقــرويــة، 
الوثائق  جميع  على  عنه  نيابة  التأشير  أو 
ذلك  فــي  بما  لــه  التابعة  باملصالح  املتعلقة 
التابعن  واألعوان  للموظفن  الصادرة  األوامر 
كما  اململكة،  داخل  بمأموريات  للقيام  لسلطته 
التأشير  أو  اإلمضاء  سفير،  خالد  للوالي  منح 

التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 
له، واإلمضاء والتأشير على األوامر بصرف أو 
الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  تحويل 
املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد في إطار 
الحسابات الخصوصية للخزينة، ومنحه أيضا 
املتعلقة  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  حق 
باألشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة في 
إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، وكل هذه 
والقرارات  املراسيم  منها  تستثنى  التفويضات 

التنظيمية.
مسؤولن  إلـــى  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ ــوض  وفـ
باإلمضاء  اختصاصاته  مــن  بعضا  آخــريــن 
الوثائق  جميع  على  عنه  والتأشير نيابة 
الصادرة  واألوامر  البشرية،  باملوارد  املتعلقة 
دوبريكاد،  بينهم الجنرال  مــن  للموظفن، 
املساعدة  للقوات  العام  املفتش  خالد،  جبران 
مصطفى  ماجور  والكولونيل  الشمال،  شطر 
احديود، املفتش العام للقوات املساعدة شطر 
الوقاية  كولونيل  املرابط،  الجنوب، وحسن 
املدنية، مدير املدرسة الوطنية للوقاية املدنية 
بالدار البيضاء، وعبد هلل ناصف، العامل امللحق 
تدبير  مدير  الداخلية،  لوزارة  املركزية  بــاإلدارة 
العروسي،  بلوة  بالنيابة،  الطبيعية  املخاطر 
ــن واملــســتــنــدات، ويــوســف  الــعــامــل مــديــر األمـ
الناهي، العامل مدير الشؤون السياسية، وحسن 
أغمري، العامل مدير الشؤون االنتخابية، وخالد 
الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، 
مع  بالتنسيق  املكلف  العامل  بـــارز،  وحميد 

»املينورسو«، ومسؤولن آخرين بالوزارة.

  

لفتيت

لفتيت يفوض صالحياته لمسؤولين كبار في وزارة الداخلية 

يس ألبار

مستثمر مغربي ينقل تجربة إنتاج السكر إلى العراق

الرباط. األسبوع
  

في  املغربية  الجالية  تــزخــر 
الكفاءات  مــن  بالعديد  الــخــارج 
االقتصادية، التي تقوم بمشاريع 
ــدول  ال مــن  الــعــديــد  فــي  ناجحة 
بن  ــن  وم واألجــنــبــيــة،  العربية 
أعمال  رجل  بنعلي،  كمال  هؤالء، 
الــعــراق  فــي  مغربي  ومستثمر 
بــقــطــاع صــنــاعــة الــســكــر، فضل 
العربي  البلد  هذا  في  االستثمار 
كبيرا  اهــتــمــامــا  ــد  وجـ بــعــدمــا 
في  مسؤولن  قبل  من  بمشروعه 

الحكومة العراقية.
بإنشاء  بنعلي،  كمال  قام  وقد 
ومزرعة  السكر  إلنــتــاج  مصنع 

بهذا  خــاصــة  الــســكــر،  لــقــصــب 
املنتوج، بمنطقة ميسان العراقية، 
العامة  الشركة  مع  بتعاون  وذلك 
الغذائية،  للمنتوجات  العراقية 
على  املــشــروع  إنــجــاز  تــم  حيث 
وبطاقة  هكتار،  ألف   50 مساحة 
إنتاجية تتراوح بن 400 و500 

ألف طن سنويا.
وقد حظي رجل األعمال املغربي 
بدعم من وزير الصناعة واملعادن 
الخباز،  عزيز  منهل  الــعــراقــي، 
وباستقبال وكيل الوزارة، يوسف 
محمد جاسم بمقر الوزارة ومدير 
مشروعه  حظي  حيث  االستثمار، 
بترحيب كبير من قبل املسؤولن 
جميع  له  قدموا  الذين  العراقين 
إلقامة  ــراءات  واإلجـ التسهيالت 
مصنع إلنتاج السكر في بالدهم.

قنطرة جيش السلطان موالي إسماعيل تعيش اإلهمال
محسن األكرمين. مكناس

  

من  بموروث  حقا  تفيض  مكناس 
التراث العمراني املادي والالمادي ال 
مثيل له على الصعيد الوطني، يتنوع 
ذاكرة  استحضار  عبر  التاريخ  فيها 
ومدينة  )الرومانية(  األثرية  وليلي 
ــس  ــون )إدريـ ــ ــس زره ــ ــى إدري ــول امل
البوعنانية  واملـــدرســـة  ــبـــر(،  األكـ
ــن الــتــاريــخ  ــة(، فــضــال ع ــي ــن ــري )امل
بكل  مكناس  ساكنة  وفخر  الشامخ 
الـــقـــالع واألســــــوار واإلســطــبــالت 
وعن  سواني،  وصهريج  واألبـــراج، 
تلك الهندسة املائية الفريدة بالتميز 

عامليا بمدينة السالطن. 
ومن بن الحسنات امللكية السابغة 
بــالــعــطــف والـــرعـــايـــة، الــبــرنــامــج 
العتيقة،  املــديــنــة  لتثمن  املــلــكــي 

بدت  الثانية،  سنته  في  بات  والذي 
تظهر  واإلحــيــاء  التجديد  معالم 
بالجمالية  مكناس  تــاريــخ  مالمح 
التيزيمي  باب  امحمد،  بني  )بــاب 
الدار  عيشة،  بيبي  برج  الصغيرة، 
املحنشة  قــصــر  أســـوار  الــكــبــيــرة، 
تعرف  التي  تلك  رغــم  ــراك((،  )أســ
الخميس،  )باب  اضطرارية  توقفات 
صهريج سواني( وبطء في اإلنجاز 
املحاذية  ــراج  األبـ الــقــزديــر،  )بــاب 
العمل  للعويجة(، وتأخر في شروع 

)قصر املنصور مثال(.
الطراز  من  تاريخية  معلمة  اليوم 
املسماة  القنطرة  تلك  وهي  العالي، 
ما  تربط  والتي  الفرسان«  »قنطرة 
والسباتا، وتسمية  تواركة  بن حي 
استغاللها  آتية من  الفرسان  قنطرة 
ملــــرور فـــرســـان جــيــش الــســلــطــان 
ــل بـــن مــخــازن  ــي ــاع ــى إســم ــولـ املـ
قبل  واإلسطبالت  )الهري(  الــروى 

قنطرة  خضعت  حيث   ،1727 سنة 
الفرسان للترميم )2010( من مالية 
البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
في عهد والي جهة مكناس تافياللت 
التفكير  مع  فوزي،  محمد  )قديما(، 

سياحيا  الفرسان  قنطرة  تسويق  في 
دكاكن  إنشاء  خالل  من  واقتصاديا 
مدرة  تكون  أقواسها(  بعض  )على 
للدخل، لكن هذا التوجه لم يتم اإلبقاء 
حيث  األولـــى،  تصوراته  نفس  على 

الدكاكن ألسباب  أهملت وأغلقت تلك 
األرضية  أقواسها  وباتت  متعددة، 
مطارح للنفايات واملهمالت واألتربة.

شق  في  النظافة  شركة  ننتقد  قد 
باستمرار،  ــواس  ــ األق تلك  تنظيف 
للساكنة  اللوم  نوجه  النقد  وبنفس 
عنها،  والبعيدة  للقنطرة  املحاذية 
القنطرة  أرضــيــة  مــن  جعلت  والــتــي 
)األقواس( مطرحا للنفايات املتنوعة، 
نوجه اللوم ملديرية السياحة والثقافة 
بمكناس على كفافهما في الوقوف عند 
تلك املعالم وبناء تصورات التوظيف 
التاريخية  القيمة  ــوازي  ي واإلحــيــاء 
اليوم  باتت  التي  الفرسان،  لقنطرة 
النظافة،  جــوانــب  مــن  مهملة  شبه 
باتت  التسويقي،  السياحي  والتتبع 
خطرا  يشكلون  متسكعن  تجمع 
أمنيا على الساكنة واملارة، باتت تلك 
الدكاكن في خبر كان، كما أن أبوابها 

طالها التخريب.

بنعلي  كمال  المستثمر 
يتوسط مسؤلين بوزارة 

العراقية الصناعة والمعادن 
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ما يجري  
ويدور

تعليمات العامل تساوي صفر في المدن

تهاون الجهات المسؤولة يشجع على احتالل الملك العام 

عين على الشمال
  

إعداد: زهير البوحاطي

شــــــــمـالــية
مـــــختصرات

بسبب اإلهـــمـــال والــامــبــاالة مــن طــرف 
اجلـــهـــات املــعــنــيــة، أدت الــتــســاقــطــات املــطــريــة 
املاضي،  األسبوع  تطوان  التي عرفتها  القليلة 
لقي  العتيقة، حيث  باملدينة  انهيار منزل  إلى 
شخص مصرعه نقل على إثرها إلى مستودع 

األموات.
الضحية سبق  فإن  وحسب مصادر محلية، 
املعنية، من  للجهات  عــدة شكايات  قــدم  أن  له 
أجــل الــتــدخــل إلصـــاح منزله الـــذي كــان آيا 
لــلــســقــوط، لــكــنــه لـــم يــتــلــق أي رد بــشــأن هــذا 
سكان  من  العشرات  منه  يعاني  الــذي  املشكل، 

املدينة العتيقة منذ سنوات.
ويتساءل العديد من املواطنني عن امليزانية 
التي تخصص إلصاح املنازل اآليلة للسقوط، 
امللك  يوليها  الــتــي  امللكية  الــعــنــايــة  خــصــوصــا 

للمدن العتيقة من أجل إصاحها وتثمينها.

التحتية  البنية  األخيرة  األمطار  فضحت 
مارتيل،  الساحلية  املدينة  عليها  تتواجد  التي 
وعلى  الطرقية  املسالك  املياه  أغلقت  حيث 
للكورنيش،  احملاذية  الرئيسية  الطريق  رأسها 
وهذا يذكر الساكنة بالفيضانات التي عرفتها 
حتركت  حيث  املنصرم،  العام  خــال  املدينة 
مصالح اجلماعة وإلى جانبها الشركة املفوض 
لها تدبير قطاع املاء والكهرباء وتطهير السائل 
تغمرها  املنازل  كانت  حيث  متأخر،  وقت  يف 
مياه األمطار بسبب انغاق مجاري املياه، وها 

هو األمر يتكرر يف غياب اجلهات املعنية. 

لفظ شــاطــئ ســبــتــة الــقــريــب مـــن املــعــبــر 
ــة«، األســــبــــوع املـــاضـــي،  ــتـ ــبـ احلــــــــدودي »بــــــاب سـ
رزمــا مــن احلشيش حتــتــوي على رمــوز وأرقــام 
تــســتــعــمــل كــعــامــات تــشــفــيــر مـــن طــــرف جتــار 
إسبانيا،  نحو  متجهة  كانت  والتي  املــخــدرات، 
لوال أن سوء األحــوال اجلوية وهيجان البحر 
حـــال دون ذلـــك، حــيــث قـــام بــعــض األشــخــاص 
مـــن ســكــان ســبــتــة بــحــمــل الــبــعــض مــنــهــا على 
دوريــة احلرس  أن متنعهم  قبل  منت سيارتهم، 
كانوا  حــني  بسيارتهم  اصطدمت  التي  املــدنــي 

متوجهني نحو حي »برينسيبي« املعروف.

عناية فائقة تخصصها السلطات بجهات 
باملساحات  االعــتــنــاء  أجــل  مــن  الشمال 
حيث  »الكورنيشات«،  خاصة  الخضراء، 
املستخدمني  من  العشرات  توظيف  يتم 
بها،  واالعتناء  األعشاب  وقص  لسقيها 
هذه  لتحويل  كبيرة،  جــد  ميزانية  عبر 
متنفسات  إلــى  والــحــدائــق  الــفــضــاءات 
والــخــدمــات  ــق  ــراف امل متكاملة  خــضــراء 
آمنة  ترفيه  أماكن  ــادة  زي في  يسهم  بما 
تحولت  املساحات  هذه  أن  إال  للساكنة.. 
يقوم  التي  للبهائم،  مرعى  إلــى  مؤخرا 
ألكل  األماكن  هذه  في  بإطالقها  أصحابها 
طول  على  املغروسة  الخضراء  األعشاب 
واملضيق  الفنيدق  بني  الرابطة  الطريق 
كورنيش  من  الصورة  في  ظاهر  هو  كما 
له  تتعرض  ملــا  نــمــوذج  وهــذا  الفنيدق، 
عدة مساحات خضراء من تخريب متعمد 
أجل  من  وذلــك  الجهات،  بعض  طرف  من 
تهيئتها  إلعادة  جديدة  ميزانيات  إحداث 
وغرسها من جديد، في الوقت الذي كان من 

رعي  ومنع  بها  والعناية  االهتمام  املمكن 
العديد  جعل  مما  فيها،  والبهائم  األغنام 
من الشماليني يطرحون عدة تساؤالت عن 
املعنية  الجهات  لصمت  الرئيسي  السبب 
صورة  وإعطاء  املساحات  هذه  تدمير  عن 

سيئة عن املدينة.
بعض  أن  ــى  إلـ ــارة  ــ اإلشـ ــجــدر  ت كــمــا 
املــســاحــات الــخــضــراء املــتــواجــدة داخــل 
أماكن  ــى  إل تحولت  الشعبية،  األحــيــاء 
لرمي النفايات بعدما تم اجتثاث أعشابها 
هذه  سكان  جعل  مما  لألغنام،  وإطعامها 
األحياء يهجرون هذه املساحات الخضراء 

نحو أماكن أخرى خارج املدينة.
املواطنني  مــن  الــعــديــد  يناشد  لــذلــك، 
لحماية  التدخل  أجل  من  املعنية،  الجهات 
هذه األماكن من التلف ألنها تعد املتنفس 
للعديد من األسر، ومنع  الوحيد  الطبيعي 
في  واملتمثلة  املتكررة  الظواهر  هذه  مثل 

رعي البهائم باملساحات الخضراء.

املواطنني  من  العديد  استغرب 
بعض  قيام  مــن  الشمال،  بجهة 
ــات بــتــحــديــد  ــاع ــم ــج رؤســـــاء ال
اليوم  فــي  مــحــدد وســاعــة  وقــت 
ــل اســتــقــبــال املــواطــنــني  مــن أجـ
وملفاتهم،  شكاياتهم  في  والبت 
حمالتهم  خــالل  وعــدوهــم  بعدما 
سيسهرون  بأنهم  االنتخابية 
في  والنظر  مشاكلهم  حــل  على 
يفاجئون  بهم  فـــإذا  قضاياهم، 
في  املغلقة  األبــــواب  بسياسة 
اآلخر  البعض  بينما  وجوههم، 
ــن  ــريـ خــصــص ســـاعـــتـــني، وآخـ
خــصــصــوا ســبــع ســاعــات خــالل 
يوم واحد في األسبوع، الستقبال 

املواطنني، هذا األمر الذي اعتبره 
املواطنني  على  باالنفتاح  البعض 
ــقــت فـــي وجــوهــهــم  ــعــدمــا أغــل ب
األبواب والحوارات خالل الوالية 
من  زاد  ــذي  الـ ــر  األمـ الــســابــقــة، 
معاناة املواطنني وتفاقم األوضاع 
من  املفوضة  واملرافق  بالقطاعات 
للشركات  الجماعات  هــذه  طــرف 

والقطاعات الخاصة.
الجماعات  هذه  على  والنموذج 
سويعات  رؤسائها  خصص  التي 
ــل اســتــقــبــال  مـــحـــدودة مـــن أجــ
على  وضعوهم  الذين  املواطنني 
رأس تلك املسؤولية عبر صناديق 
ــراع، الــجــمــاعــة الــتــرابــيــة  ــتـ االقـ

لتطوان، وبعدما سئم رئيسها من 
الجماعة،  خارج  الجوالت  بعض 
كل  مــن  الخميس  يـــوم  خــصــص 
الحادية عشر  الساعة  أسبوع من 
بمقر  زواال  الــرابــعــة  غــايــة  إلــى 
الجماعة السابق املتواجد بشارع 
أجل  من  ــك  وذل املنظري،  سيدي 
املتراكمة  املشاكل  وحــل  النظر 
للساكنة منذ الواليتني السابقتني، 
امللفات  من  العديد  في  واملتجلية 
التحتية  البنية  العالقة، بداية من 
ــاء الــهــامــشــيــة وانــتــهــاء  بــاألحــي
والنظافة  والنقل  التعمير  بملفات 
وغيرها، كما أن سبع ساعات في 
مشاكل  لحل  كافية  غير  األسبوع 

أكثر من 550347 نسمة.
ــارع  ــادرة، س ــبـ ــي نــفــس املـ وفـ
ملارتيل،  الترابية  الجماعة  رئيس 
إلى تخصيص ساعتني في يومي 
الساعة  من  والخميس  الثالثاء 
ملعالجة  زواال،   13.00 إلى   11.00
 64355 من  أكثر  وقضايا  مشاكل 
من  العديد  اعتبره  مما  نسمة، 
الذقون،  على  بالضحك  املواطنني 
وملفات  شكايات  أن  العلم  مــع 
من  أكثر  وقتا  تتطلب  املواطنني 
ومناقشتها  فيها  الــنــظــر  أجـــل 
سويعات  بضع  وليس  وحلها، 
وتقديم  لــلــســالم  حــتــى  تكفي  ال 

الشكاية.

تحديد وقت وساعة محددة الستقبال المواطنين.. 
هـل هـو الـضحك عـلى الـذقون ؟

 سطات 

تخصيص ميزانية خيالية إلطعام البهائم 
من المساحات الخضراء 

نور الدين هراوي
 

  
متجول،  أو  متبضع  ألي  يمكن  ال 
التحرك  مــســاء،  املــشــي  هـــواة  أو 
عبر  أو  سطات،  مدينة  شوارع  عبر 
معاناة  دون  الرئيسية،  ممراتها 
أصحاب  مــع  كالمية  مــشــادات  أو 
ــالت الــتــجــاريــة  ــحـ الــدكــاكــني واملـ
العربات  وأصــحــاب  والخدماتية 
املجرورة و»الفراشة« عموما، حيث 
العامة،  األمــالك  على  هــؤالء  سطا 
الترابي  للنفوذ  التابعة  وبــالــذات 
للمقاطعة اإلدارية األولى واحتلوها 
عــن آخــرهــا، والــنــمــوذج مــن زنقة 
الذهيبية وما جاورها، والتي تشهد 
حركة  في  واختناقا  عارمة  فوضى 
في  مــســاء،  كــل  ــوالن  ــج وال السير 
ترسيخ واضح لكل مشاهد الترييف 
دون أدنى تحرك من الجهات املعنية 
املواقع  من  العديد  نشرته  ما  رغم 

املــحــلــيــة، وكــأنــهــا غــيــر مــوجــودة 
والسكان املتضررون ال يهمونها في 
هذه الفوضى التي وصلت إلى باب 

املنازل في بعض األحياء.
ففي  محلية،  مــصــادر  وحــســب 
السلطة  فيه  قــامــت  الـــذي  الــوقــت 

مــســتــوى بعض  عــلــى  ــة  ــي ــراب ــت ال
املقاطعات، بحمالت واسعة النطاق 
ــاد بها  مــلــمــوســة أشــ ــات  ــحــرك وت
الجميع، لتطويق ظاهرة »الفراشة« 
املدينة من خالل  في مختلف أحياء 
رجــال  لبعض  دؤوبـــة  مــجــهــودات 
بالخصوص،  الــتــرابــيــة  السلطة 
رأي  على  العمومي  امللك  وتحرير 
فإن  الــدولــة«،  هيبة  في  تفريط  »ال 
ملا  مكترث  غير  منهم  اآلخر  البعض 
ويغط  الترابي،  نفوذه  داخل  يجري 
على  يشجع  وهو  عميق  سبات  في 
فمقاطعات  العمومي،  امللك  احتالل 
األحياء  وبعض  وميمونة،  دالس 
مثال،  ــهــا،  ل الــتــابــعــة  واألســـــواق 
ملحوظا  وتراخيا  فوضى  تشهد 
الشأن،  بهذا  املسؤولة  الجهات  من 
األسبوعية  األســـواق  ــام  أي خاصة 
وكأن  واألحــد(  والسبت  )الخميس 
الترابي  نفوذها  أمــن  حماية  أمــر 
وأمن املدينة عامة ال يهمها، على حد 
تعبير املتضررين من السكان، وليس 

ومسؤوليتها،  اختصاصها  مــن 
السلطة  أو  الترابية  السلطة  سواء 
املــنــتــخــبــة فـــي شــخــص الــشــرطــة 
عليه  منصوص  هــو  كما  اإلداريـــة 
أن  الــجــمــاعــي، حيث  املــيــثــاق  فــي 
الشوارع  يحتلون  الجائلني  الباعة 
سياسة  ويــفــرضــون  بـــ»الــعــاللــي«، 
ــر الــواقــع الــفــوضــوي ويــجــرون  أم
املدينة إلى الوراء، واملشكلة الكبرى 
اإلقليم  عامل  أن  العظمى،  والطامة 
االستيطانية وهذه  البؤر  هذه  تفقد 
املوجودة  خاصة  السوداء،  النقط 
أماكن  وبالخصوص  املدينة  وسط 
تعليمات  وأعطى  الذهيبية،  زنقة 
أن  يــبــدو  ولــكــن  بشأنها،  صــارمــة 
أو  شـــيء  ال  أصــبــحــت  تعليماته 
تساوي صفر عند الجهات املسؤولة 
عن هذه العشوائيات، مما سيعرض 
عملها  في  املتقاعسة  الجهات  هذه 
للمساءلة العسيرة ال محالة من باب 
تضيف  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط 

نفس املصادر.
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كواليس  جهوية

شوارع المدينة الحمراء تتكلم لغة االحتجاجات
 مراكش

عزيز الفاطمي
 
  

أجواء  تعيش  البهجة  ومدينة  أسابيع  منذ 
مشحونة من خالل تنظيم وقفات احتجاجية هنا 
املدينة،  شوارع  أهم  تجوب  ومسيرات  وهناك، 
املدرسية،  العطلة  مع  الوضع  هذا  تزامن  وقد 
كبيرا  إقباال  رجــال  سبعة  مدينة  عرفت  حيث 
اإلجـــراءات  ساهمت  بعدما  الـــزوار،  طــرف  من 
التخفيفية املرتبطة بفيروس »كورونا« في خلق 
حركة سياحية داخلية مهمة، وبني الوضع األول 
مما  والجوالن،  السير  حركة  ارتبكت  والثاني، 
أدى إلى شبه شلل في حركة السير، أضف إلى 
لم  والتي  باملدينة  الطرقية  الشبكة  ضعف  ذلك 
تعد تساير الكم الهائل من وسائل النقل باأليام 
العادية فما بال الجهات املعنية بأيام العطل.

وفي هذا السياق، يخوض أطر األكاديميات، 
أي األساتذة الذين فرض عليهم العمل بالتعاقد، 
الكلي  اإلدماج  في  بحقهم  مطالبني  احتجاجات 
العمومية دون قيد أو شرط،  الوظيفة  في نظام 
نضالية  قاعدة  إلى  دكالة  باب  ساحة  لتتحول 
مقر  نحو  االحتجاجية  املسيرات  منها  تنطلق 
مرورا  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية 
أمنيا  إنزاال  يستدعي  مما  الشوارع،  بمختلف 
األمنية، وفي  األسالك  مكثفا مكونا من مختلف 
وزير  قرار  نزل  الساخنة،  األجــواء  هذه  خضم 
بتحديد  القاضي  والرياضة،  الوطنية  التربية 
سن ولوج مهن التعليم في 30 سنة كحد أعلى، 
بالرفض واالمتعاض من طرف  قرار قوبل  وهو 
جل  واعتبرته  اإلجازة،  شهادات  حاملي  الطلبة 
مجحفا  قــرارا  والحقوقية  النقابية  املنظمات 
خارجا عن النص القانوني، وبصدور هذا القرار 
املعارضني  من  أفــواج  خرجت  للجدل،  املثير 
بنموسى  شكيب  ــر  ــوزي ال بــقــرار    واملــنــدديــن 

مطالبني  أسفي،  مراكش  جهة  عماالت  بمختلف 
املؤدية  التعجيزية  للشروط  الفوري  باإللغاء 
إلى إقصاء أعداد كبيرة من الطلبة الراغبني في 

اجتياز مباراة الولوج إلى مهن التعليم.
لنكمل موضوع االحتجاجات ونعرج على ما 
من  جليز  بحي  يناير   11 شــارع  ساحة  عاشته 
حيث  ذكــره،  سبق  عما  نسبيا  مختلفة  أجــواء 
الحقوقية املحلية وقفات  الهيئات  نظمت بعض 
احتجاجية سلمية، من أجل التعبير عن رفضهم 
املواطنني،  على  التلقيح  جــواز  لفرض  املطلق 
اإلنسان  وكرامة  بحقوق  مسا  األمر  اعتبروا  إذ 
التي تضمنها كل املواثيق الدولية، في املقابل، 
أجل  من  حازما  العمومية  السلطات  تدخل  كان 
مع  الترخيص  عدم  بدعوى  املتجمهرين  تفريق 
وتقديمهم  املتظاهرين  من  مجموعة  اعتقال 

للعدالة.
بن  يوسف  سيدي  منطقة  إلى  الرحال  لنشد 
علي، حيث لم يجد بعض املواطنني الذين سبق 
أن اشتروا شققا سكنية من شركة عقارية صاحبة 

املتواجدة  الواحة«  »بساتني  عمارات  مشروع 
بديال  علي،  بن  يوسف  سيدي  مقاطعة  بتراب 
 ،2021.11.20 يوم  احتجاجية  وقفة  تنظيم  عن 
والتسويف  املماطلة  بسياسة  التنديد  أجل  من 
املذكورة،  بالشركة  التجاري  املسؤول  طرف  من 
املوعد  احترام  يتم  لم  فإنه  املحتجني،  وحسب 
أن  مؤكدين  للمشترين،  الشقق  لتسليم  املحدد 
الشركة كل مرة تضرب لهم موعدا جديدا لتسلم 
تسرب  إلى  أدى  مما  جدوى،  دون  لكن  منازلهم 
ومنسوب  الشركة  زبناء  نفوس  إلى  الشكوك 
التخوف  ليبقى  العكسي،  العد  في  بدأ  الثقة 
سبق  مــا  استحضار  مــع  األيـــام  مستقبل  مــن 
ضحيتها  ذهب  الجماعي  النصب  عمليات  من 
مواطنون كانوا يحلمون بامتالك »قبر الحياة«،   
زبناء  يطالب  الغامض،  الــوضــع  هــذه  وأمـــام 
من  بالتدخل  الجهة،  والــي  العقارية،  الشركة 
أجل إلزام الشركة بتسريع عملية تسليم الشقق 

ألصحابها املتضررين من هذا التأخير)...(. 

قضية سرقة تجر رئيس جماعة بسيدي قاسم للتحقيق 

 األسبوع
 
  

تواصل الفرقة الوالئية للشرطة القضائية بالقنيطرة، 
التحقيق في قضية سرقة مبالغ مالية ومجوهرات من 
إحدى الفيالت الواقعة بحي »الشرف« بسيدي قاسم، 
وتفكيك  الجريمة  هــذه  خيوط  كشف  بهدف  ــك  وذل
العصابة املتورطة، حيث كشفت األبحاث أن شخصا 
قاسم،  سيدي  بإقليم  جماعة  رئيس  من  مقربا 

متورط في القضية.
الذي  فيه،  املشتبه  أن  التحريات  وكشفت 
لعمالة  تابعة  جماعة  رئيس  رجال  أحد  يعد 
مهمة  مالية  مبالغ  على  يتوفر  قاسم،  سيدي 
في حسابه البنكي، ويقوم بتحويالت مالية 
الجماعة  لرئيس  البنكي  الحساب  لفائدة 
في  األخير  جعل  الــذي  الشيء  القروية، 

ورطة حقيقية أمام املحققني.
خالل  املذكور  الشخص  اعترف  وقــد 

االستماع إليه، بأن مصدر األموال التي لديه في حسابه، 
املجلس  رئيس  يقوم  بقع سكنية  بيع  جاءت من عملية 
املبالغ  بتحويل  يقوم  ثم  باسمه،  بتسجيلها  الجماعي 

املحصلة من عملية البيع إلى املسؤول الجماعي.
وفتحت اعترافات هذا الشخص الباب أمام املحققني، 
بتبييض  تتعلق  ــدة  ــدي ج قــضــيــة  لــفــتــح 
األموال، واستغالل منصب ملراكمة أموال 
غير مشروعة واالتجار في أراضي بطرق 
مخالفة لقوانني التعمير، حيث من املرجح 
آخرين  بأشخاص  القضية  هذه  تطيح  أن 

متورطني في امللف.
القضائية  الــشــرطــة  قـــررت  وقـــد 
ــس الــجــمــاعــة  ــي ــى رئ ــاع إلـ ــم ــت االس
ضمن  اسمه  بــرز  آخــر  شخص  رفقة 
ــك ملــعــرفــة مــصــدر  ــ الــتــحــقــيــق، وذل
فيما  تتم  التي  املالية  التحويالت 
األول  الشخص  اعترف  بعدما  بينهم، 
بقع  بيع  عملية  مــن  متحصلة  أنــهــا 

أرضية في تراب املنطقة.

قام أحمد حجي والي جهة سوس ماسة، 
النائب األول لرئيس  مرفوقا مبصطفى بودرقة 
املجلس اجلماعي ألكادير وزهرة املنشودي نائبة 
الــرئــيــس املــكــلــفــة بــالــشــؤون الــثــقــافــيــة وتنشيط 
املدينة واحملافظة على التراث، والبشير بنحماد 
بزيارة  وامليزانية،  باملالية  املكلف  الرئيس  نائب 
تفقدية ملتحف »ذاكرة أكادير« )مقر بنك املغرب 
وجــودة  على عملية سير  الــوقــوف  سابقا( قصد 
استكمالها يف  أفق  املذكور يف  باملتحف  األشغال 

اآلجال احملددة.

ــق«.. بــهــذه الــعــبــارة يرد  ــاخــذ احلــ »هللا ي
أيت  اشتوكة  إقليم  يف  السري  النقل  أصحاب 
ومنعهم  »احملزمني«  عليهم أحد  أغار  كلما  باها 
الغريب  يبقى  لكن  الشغل وحجز سياراتهم،  من 
تقع، حيث  استثناء  هناك حاالت  أن  األمــر،  يف 
دون  عملهم  ميارسون  »اخلطافة«  بعض  يبقى 
باألمر  املعنيني  بأن  العارفون  ويقول  مضايقة، 
غض  يتم  لذلك  احملميني،  مــع  يــتــعــاونــون)...( 

الطرف عنهم.

من  تقترب  التي  »كــورونــا«  كبدت جائحة 
إمتــــام عــامــهــا الـــثـــانـــي، خــســائــر فـــادحـــة لــقــطــاع 
الــســيــاحــة بــأكــاديــر، وذكــــرت مــصــادر مــطــلــعــة، أن 
ماسة حلقته  بعاصمة سوس  السياحي  القطاع 
الــســنــتــن  يف  دوالر  مــلــيــار   1.2 بــقــيــمــة  ــارة  ــسـ خـ
مبدينة  السياحي  بالقطاع  مــقــارنــة  املاضيتن 
مــراكــش، والــــذي ســجــل بــعــض اإلقــبــال النسبي 

على اخلدمات التي يوفرها.
وال تــــزال الــتــبــعــات الــســلــبــيــة ألزمــــة »كـــورونـــا« 
مستمرة يف مدينة االنبعاث، خاصة وأن مهنيي 
استقبال  على  آمالهم  يعلقون  كــانــوا  السياحة 
ســـيـــاح مـــغـــاربـــة خــــال فـــتـــرة الــعــطــلــة املــدرســيــة 
األخيرة، إال أن الوضع لم يعرف تغيرا ملحوظا.

ميكانيك  مجال  يعمالن يف  شخصان  رفع 
عنهما،  الضرر  لرفع  بإنزكان، شكاية  السيارات 
إلى رئيس امللحقة اإلدارية األولى بإنزكان، ضد 
محليهما  بجوار  فتح مستودع  إلى  شخص عمد 
املستودع  وأن  بابيهما،  بإغالق  يسمح  ال  بشكل 
املــرور  حركة  يعرقل  بــه،  املشتكى  فتحه  الــذي 
فوق الرصيف العمومي لدرجة حجب محالتهما 
به،  املشتكى  محل  أن  وأضــافــا  ويــســارا،  ميينا 
يحتوي على مواد خطيرة قابلة لالشتعال، كمادة 

»البوجن« و»اللصاق االصطناعي«.

يوم  والشابات  الشبان  من  التأم العشرات 
احتجاجية  وقــفــة  يف  ــاري،  اجلـ نونبر   20 السبت 
أمام األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين جلهة 
التي  الشروط  بأكادير، على خلفية  سوس ماسة 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  حددتها 
ــاراة الــتــعــلــيــم،  ــبــ والـــريـــاضـــة مـــن أجــــل اجـــتـــيـــاز مــ
بغينا  اللي  »الوظيفة  قبيل:  من  شعارات  ورفعوا 
واحتجينا  جينا  »عاش  علينا«،  الــوزارة تضحك 
ما  مــرفــوع  راســي  »املعطل  بغينا«،  اللي  الوظيفة 
مشري ما مبيوع«، »هذا مغرب اهلل كرمي ال صحة 
اللي  »الــكــرامــة  املــهــزلــة«،  لــقــرار  تعليم«، »ال ال  ال 
بغينا والوزير يطحن فينا«، »ال لانتقاء ال للسن 

نعم لتكافؤ الفرص«، وغيرها من الشعارات.

داء
أص

ســـوسية

سيدي قاسمالفقيه بن صالح

األسبوع
 
  

طالب عمال النظافة املستخدمني 
في الشركة املكلفة بالتدبير املفوض 
بتحسني  بن صالح،  الفقيه  بمدينة 
واالستجابة  اشتغالهم  ظـــروف 
في  الزيادة  في  املتمثلة  ملطالبهم 
األعــيــاد  عــن  والتعويض  األجـــور 

ومخاطر االشتغال.
العمل  العمال إضرابا عن  ونظم 
بعدما قررت الشركة املسؤولة طرد 
الــذي  الــشــيء  مستخدمني،  ثالثة 
خلق غضبا واستياء لدى الجميع، 
الذي  الشيء  نقابيني،  فصل  بعد 
وجه  في  التصعيد  يقررون  جعلهم 
تسوية  مــن  تتهرب  التي  اإلدارة 

املطالب.
بتحسني  تمسكهم  العمال  وأكد 
عن  وتعويضهم  الهزيلة،  أجورهم 
ــوادث  وح ــاد،  ــي واألع العطل  ــام  أي
الشغل التي تحصل لهم، باإلضافة 
الثالث  الشهر  عن  التعويض  إلى 

عشر.
لعمال  النقابي  املكتب  واستنكر 
بفصل  اإلدارة  ــرار  ــ ق الــنــظــافــة، 
ــراء مـــن الــعــمــل،  ــ ــ ــي األج ــدوب ــن م
مع  والتفاوض  للحوار  ورفضها 
املشروعة،  مطالبهم  حول  العمال 
التحمالت  دفتر  عليها  ينص  التي 
املوقع مع املجلس البلدي للمدينة.

أسفي

 األسبوع
 
  

إلقليم  التابعة  الجبارات،  جماعة  سكان  خرج 
بتوفير  للمطالبة  احتجاجية،  في مسيرة  أسفي، 
بعد  ملنازلهم،  والكهرباء  للشهر  الصالحة  املياه 
إقصاء املنطقة لعدة سنوات من مشاريع التنمية 
املنتخبة  املجالس  قبل  من  برمجتها  تتم  التي 

ووزارة الداخلية.

مشيا  مسيرة  املذكورة،  الجماعة  سكان  ونظم 
على األقدام انطالقا من دوار »القلعة« القريب من 
بأربع كيلومترات  الحضري ملدينة أسفي  املجال 
امللك،  وصــور  الوطنية  الــرايــات  حاملني  فقط، 
أن  يمكن  ال  »الساكنة  عليها:  مكتوب  والفتات 

تستغني عن التزود باملاء والكهرباء«.
مقر  أمــام  احتجاجية  وقفة  املحتجون  ونظم 
العمالة حاملني قنينات مياه فارغة، تعبيرا منهم 

عن حاجتهم املاسة للماء الصالح للشرب. 
وتقول الساكنة أنها تعاني الحصار واإلقصاء 

في جميع  استغاللها  يتم  2011، حيث  منذ سنة 
بتنمية  وعود  تقديم  ويتم  االنتخابية،  الحمالت 
أن  إال  الكهرباء واملاء،  القروية وتوفير  الجماعة 
جميع الوعود تتبخر مع انتهاء فترة االنتخابات 

املحلية.
صعبة  اجتماعية  وضعية  الساكنة  وتعيش 
للمنطقة،  الظالم  واكتساح  املياه،  غياب  بسبب 
واالعتداء  السرقة  ظاهرة  بتفشي  يسمح  مما 
على الناس، بينما تم تزويد العديد من الدواوير 

القريبة منهم باملاء والكهرباء.

ساكنة جماعة قروية تطالب بتوفير الماء والكهرباء 

النظافة  عمال 
ويطالبون  يحتجون 

ظروفهم بتحسين 
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نقابيون يطالبون 
بتحقيق شامل في 

ملف مصفاة »السامير«
األسبوع

 
  

زالـــت قضية مــصــفــاة »الســامــيــر« تشغل  ال 
الـــرأي احملــلــي يف مــديــنــة احملــمــديــة، وخــاصــة 
الطبقة العاملة التي كانت تشتغل يف احملطة 
ــوات، حــيــث تــعــتــبــر »الســامــيــر«  ــنـ مــنــذ عـــدة سـ
اليد  تستقطب  كــانــت  الــتــي  ــى  األولــ الــشــركــة 

العاملة يف املدينة وعلى صعيد اإلقليم.
الــنــقــابــة الوطنية  أكـــدت  الــســيــاق،  يف هـــذا 
لـــصـــنـــاعـــة الــــبــــتــــرول، املـــنـــضـــويـــة حتــــت لــــواء 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــدميـــقـــراطـــيـــة لــلــشــغــل، أن 
ــت  ــوفـ ــتـ املــــســــطــــرة الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــشـــركـــة اسـ
مساعيها، داعية الدولة إلى التدخل وحتمل 
مــســؤولــيــتــهــا لــلــمــســاعــدة عــلــى إحـــيـــاء شــركــة 

»السامير« وحماية املصالح املرتبطة بها.
وتــطــويــر  ــتــــاك  امــ »إن  ــابـــة:  ــقـ ــنـ الـ ــالــــت  وقــ
بـــاملـــغـــرب، يعتبر  الـــبـــتـــرول  تــكــريــر  صـــنـــاعـــات 
االحتياطات  لتعزيز  األساسية  املــداخــل  مــن 
الـــوطـــنـــيـــة مـــن الـــطـــاقـــة الــنــفــطــيــة وتــفــكــيــك 
معاقل التحكم يف سوق احملروقات، وبالتالي 

إنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكني«.
واعـــتـــبـــرت الــنــقــابــة أن خــوصــصــة الــشــركــة 
ــانــــت خـــطـــئـــا ســـيـــاســـيـــا جـــســـيـــمـــا، مــطــالــبــة  كــ
الرئيسية  األســبــاب  يف  شــامــل  حتقيق  بفتح 
العام  املال  بـ»جرمية سرقة  لوقوع ما وصفته 
الفلكية  الــديــون  يف  املغربية  املصفاة  وإغــراق 
ــوال املــنــهــوبــة بــداخــل وخـــارج  واســتــرجــاع األمــ
املــغــرب، والــتــرافــع اجلــيــد يف مــواجــهــة املــالــك 

السابق يف مركز التحكيم الدولي«.
ــرورة حماية  كــمــا شـــددت الــنــقــابــة عــلــى ضــ
ــرات الــبــشــريــة يف قــطــاع الــغــاز  ــبـ وتــثــمــني اخلـ
مكاسب  على  احملافظة  خــال  من  الطبيعي، 
واملضي  »مطراغاز«  بشركة  العاملني  وحقوق 
للشبكة  الــوطــنــي  املـــشـــروع  تــنــفــيــذ  قـــدمـــا يف 
إنتاج  يف  الوطنية  احلاجيات  وتوفير  الغازية 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة وصـــنـــاعـــة الــفــوســفــاط 

وتكرير البترول.

العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021

المحمدية

إعداد: زوجال بلقاسم

عين على الشرق

يضم  وفد  بمعية  بركان  إقليم  عامل  أشرف 
كورنيش  تدشني  على  ومنتخبني،  مسؤولني 
التي  التحية  البنية  ضمن  يندرج  للرياضة، 
تمت تهيئتها على ضفة وادي شراعة املحاذي 
شراكة  اتفاقية  بموجب  وذلك  بوهديلة،  لحي 
الجماعة  لتأهيل  املدينة  بسياسة  متعلقة 

الترابية لبركان 2021-2019.
وقد تطلب إنجاز هذا املشروع، غالفا ماليا 
بشراكة  درهـــم،  مليون   16 بقيمة  إجماليا 
والتعمير  الوطني  التراب  إعــداد  وزارة  بني 
إقليم  وعمالة  املدينة،  وسياسة  واإلســكــان 
بركان، والجماعة الترابية لبركان، ويهم بشكل 
األرصفة،  وإنــشــاء  الطريق،  تعبيد  خــاص، 
وإحداث فضاءات للتنزه، ومساحات خضراء، 

وكذا تركيب اإلنارة العمومية.
بركان،  جماعة  مجلس  رئيس  نائب  وأكــد 
للصحافة،  تصريح  فــي  بــويــعــالوي،  محمد 
التأهيل  إطــار  في  يندرج  املــشــروع  هــذا  أن 
فضاء  من  تمكينها  بهدف  للمدينة،  الحضري 
بنيتها  يــعــزز  والــتــرفــيــه  لــلــريــاضــة  ــذاب  جـ

التحتية.
املشروع  هــذا  أن  ــه،  ذات املتحدث  وأضــاف 
يكتسي أهمية كبيرة، خاصة وأن هذه املنطقة 
ســوداء،  نقطة  عن  عبارة  السابق  في  كانت 
إلى  مشيرا  البناء،  مخلفات  لتجميع  وموقعا 
من  جعلت  هــذه،  التأهيل  إعـــادة  عملية  أن 
وممارسة  والترفيه  للتنزه  فضاء  املكان  هذا 
املجاورة  األحياء  لساكنة  بالنسبة  الرياضة 

ولكل ساكنة بركان وزوارها.
ــدراســات  ال قسم  رئــيــس  أكــد  جهته،  مــن 
بركان،  بإقليم  الحضري  والتخطيط  التقنية 
الجديد  الكورنيش  أن  ســعــود،  الــديــن  نــور 
إلى أن يصبح فضاء متعدد الوظائف  يسعى 
بهدف  ــك  وذل الــريــاضــة،  وممارسة  للترفيه 
هذه  مع  املحلية  للساكنة  مصالحة  إرســاء 

املنطقة.
يندرج  املــشــروع  هــذا  أن  بالذكر،  وجدير 
تهيئة  إلـــى  يــهــدف  كبير  ورش  إطـــار  ــي  ف
الكورنيش  هذا  سيضم  حيث  شراعة،  وادي 
املتعددة  الرياضية  الفضاءات  من  العديد 
التخصصات والتي من املقرر إطالق أشغالها 

قريبا.

ال يزال املجتمع املدني والفعاليات 
الجمعوية بالعيون الشرقية، تنتظر 
السائل  التطهير  مــشــروع  إنــجــاز 
استبشرت  بعدما  العيون،  ببلدية 
 ،2014 سنة  أشغاله  بانطالق  خيرا 
إلى  يخرج  لم  اللحظة،  حدود  وإلى 
حفيظة  ــار  أثـ مما  الــوجــود،  حيز 
املشروع  هذا  تنتظر  التي  الساكنة 

بفارغ الصبر.
السائل  تطهير  مشروع  ويتضمن 
الشبكة  توسيع  ــعــادمــة،  ال ــاه  ــي وامل
املستفيدة،  غــيــر  األحـــيـــاء  لتشمل 
من  كيلومترات   9 حــوالــي  وتجديد 
بناء  إلى  باإلضافة  املهترئة،  الشبكة 
وتجهيز ثالث محطات للضخ، ومحطة 
على  )تقع  ملهريز  بمنطقة  للتصفية 

بعد 05 كيلومترات غرب املدينة(.
ووفق ما ذكرته مصادر متطابقة، 
في  األشغال  انطلقت  املشروع  فإن 
يكتمل  ــم  ول  ،2014 سنة  تهيئته 
من  لجملة  نظرا  الساعة،  لــحــدود 
ــات الــتــي  ــروقـ ــخـ االخـــتـــالالت والـ
ــت مــوضــوع  ــان ــه، والــتــي ك ــت شــاب
والوقفات  املــراســالت  مــن  العديد 
الساكنة  ــرف  ط مــن  االحتجاجية 
واملدنية،  السياسية  والفعاليات 
على  املــضــروب  الحصار  مــن  ــدءا  ب
بالتأخر  مرورا  وبياناته،  معطياته 
واملراقبة  املتابعة  وعدم  املبرر،  غير 
وانتهاء  البلدي،  املجلس  طرف  من 
التحمالت(  )كناش  األشغال  بسوء 
حالتها  إلى  الشوارع  إرجاع  وعدم 

األولية، تضيف املصادر ذاتها.
ــات  ــي ــال ــع ــف وأفـــــــادت بــعــض ال
أن  الــعــيــون،  بمدينة  الجمعوية 
التأخر في إنجاز مثل هذا املشروع، 
يضرب في العمق األهداف ذات البعد 

اإليكولوجي، والتنموي، املرتقبة من 
وراء إنجازه، وخاصة الشق املتعلق 
بــالــحــفــاظ عــلــى صــحــة املــواطــنــني 
وحماية البيئة من التلوث، بما فيها 

املوارد املائية والوسط الطبيعي.

عودة الحياة
إلى موقع 

»الذراع الميت« 
ــن جـــديـــد إلـــــى مــوقــع  ــاة مــ ــيــ عــــــادت احلــ
»الذراع امليت« احملاذي لنهر ملوية، بالقرب 
مـــن شـــاطـــئ الــســعــيــديــة، بــعــدمــا عـــانـــى يف 
األسابيع املاضية من اجلفاف نظرا لتعذر 
وصــول مياه »عــني الــزبــدة« و»عــني الشباك« 
للطيور  الطبيعية  احلــيــاة  هــدد  ممــا  إلــيــه، 

واحليوانات املتواجدة به.
ويف هذا الصدد، أوضح الناشط البيئي، 
محمد بنعطا، أنه بفضل تنبيهات جمعيات 
واليــة  جهود  وبتظافر  املشكل،  لهذا  بيئية 
ومجلس جهة  بــركــان  وعمالة  الــشــرق  جهة 
الشرق، وكذا مصالح وزارة الفاحة / قطاع 
املياه والغابات، فقد خصص مجلس اجلهة 
آلية إلزالة كل املعيقات أمام مجرى العيون، 

وبالتالي، إعادة احلياة للموقع البيئي.
قــال محمد اخلــلــويف، رئيس  مــن جهته، 
املــوارد  على  للمحافظة  الــشــراكــة  مصلحة 
الــطــبــيــعــيــة وتــنــمــيــتــهــا بــاملــديــريــة اجلــهــويــة 
تصريح  يف  الشرق،  بجهة  والغابات  للمياه 
صــحــفــي، أن هـــذا املـــوقـــع لـــه أهــمــيــة كــبــرى 
والتنوع  البيئة  على  احملــافــظــة  ناحية  مــن 
البيولوجي باملنطقة، كاشفا عن مجهودات 
مـــع جميع  بــتــعــاون  والـــغـــابـــات  املـــيـــاه  إدارة 
ــلـــحـــفـــاظ عــلــى  املـــتـــدخـــلـــني والـــــشـــــركـــــاء، لـ
نهر  يوفرها  التي  واملائية  البيئية  املؤهات 

ملوية، وكذا موقع »الذراع امليت«. 
يشار إلى أن موقع »الذراع امليت« املجانب 
لــنــهــر مـــلـــويـــة، يــعــتــبــر مـــوقـــعـــا إيــكــولــوجــيــا 
وبــيــولــوجــيــا مــهــمــا، نــظــرا لــفــائــدتــه البيئية 
ومــحــافــظــتــه عــلــى الــتــنــوع اإليــكــولــوجــي يف 

منطقة السعيدية وضواحيها.

مشاريع بالعيون الشرقية مع وقف التنفيذ 

وادي شراعة ببركان.. من نقطة سوداء إلى كورنيش 

مكناس

مكناس تنتظر مطالب »الشوط اإلضافي« في السياسة التنموية

كواليس  جهوية

 محسن األكرمين
 
  

اإلعالمي  الوطني،  ــار  واإلط الكوتش  أستسمح 
الرياضي فؤاد عسو، إن استهواني عنوان برنامجه 
ــي«، الــذي يــذاع على  الــريــاضــي »الــشــوط اإلضــاف
 ،)MEDINA FM( إم«  إف  »مدينة  إذاعــة  أمــواج 
حيث شدني العنوان بتفكير التوسيع على مجاالت 
الحياة العامة، بعدما أصبحت الحياة العامة نوعا 
بالتقسيط  نعيشه  ــذي  ال اإلضــافــي«  »الــشــوط  من 
التنازلي بمدينة مكناس، إذ وقفت على حكمة سديدة 
من هذا العنوان الذي يحمل قيمة نوعية في الرؤية، 

وفي فلسفة بناء البدائل املمكنة.
إضافيا؟  شوطا  حياته  في  يعش  لم  منا  فمن 
من منا ال يبحث بالنحت على الحجر بأن يعيش 
شوطا إضافيا يتميز بالنوعية وبالرؤية اإليجابية 

والتصويبات العادلة؟
في  اإلضافي«  »الشوط  نعيش  بمكناس  نعم، 
نعيش  املهاودة،  بسياسة  االنتقالية  املرحلة  هذه 
الذي  الضائع«  بدل  »الوقت  من  التحرر  أنفاس 
من  مدينة  تنمية  ملعب  رقعة  داخــل  يحتسب  لم 
االستحقاقات  مرت  وقد  السياسي،  الحكم  طرف 
رهانات  عن  يبحث  زال  ال  والجميع  االنتخابية 
التنمية  على  اإلضافي«  »الشوط  أثر  وانتظارات 
مر  كما  االجتماعية،  والعدالة  بالتمكني  املندمجة 
ضمن  يعيش  والجميع  املكاتب  أجهزة  انتخاب 
»املاتش  توقيفات  شــدة  مــن  الــضــائــع«  »الــزمــن 
يتقنون  ال  محليني  سياسيني  قبل  من  السياسي« 

إال سياسة التهريب والكولسة!! 
املفاجئ،  بالتغيير  السياسية  املسرحية  انتهت 
وصناعة  الحبل  بشد  تـــدار  اللعبة  زالـــت  وال 
التموقعات ضمن اللجان الدائمة القوية، وانتهى 
ــشــوط األول«،  »ال الــضــائــع« مــن  ــت  ــوق »ال زمــن 

التغيير  »خشيبات«  تناقش  ــت  زال ال  ومكناس 
بميزانية كفيفة ال تقدر فيها األرقام أن تبقى وفية 
انتهى  كما  التوقعية،  بهندستها  قــام  ملن  حتى 
»الشوط الثاني« ونزلت قطع الغيار البشرية )غير 
احتالل  على  تتنافس  البدالء،  دكة  من  األصيلة( 
قبل  اإلحماء  حركات  وإجراء  السياسي«  »امللعب 

»قلب الفيستة«.
عسو  فؤاد  الكوتش  من  استسمحت  األول  من 
»الشوط  برنامجه  تقايس  تشابهات  مجاراة  من 
بامتياز  بمكناس  لدينا  واملتبقي  ــي«،  اإلضــاف
واألشــداء.  األوفياء  لضيوفه  الحصرية  العالمة 
بها  أجــد  ولــم  باملدينة  فتشت  حني  استسمحته 
»شــوطــا إضــافــيــا« آخــر تــمــارس فــيــه الــنــزاهــة 
»شوطا  تعيش  املدينة  أن  والحكامة، حني وجدت 
واحدا« وفريدا، قد يمثل صفحة واحدة من كتاب 
الترقي السياسي واالجتماعي واالقتصادي، ومن 
البطيء،  بالتقليب  الفريدة  تقبيل صفحته  أحسن 

نال حظه في مساره السياسي.
الوسط  حكام  منه  فرَّ  األساسي،  مكناس  شوط 
والخامس  الرابع  املراقب  حتى  منه  فرَّ  والشرط، 
الالعبني  يمد  من  حتى  منه  فرَّ  الحكامة،  للعبة 
بالكرات السهلة لتسجيل األهداف  كبار السياسة 
إذن،  هي  بالتطويل..  التصفيق  ونيل  املريحة، 
مكناس التي تبحث حقيقة عن »الشوط اإلضافي« 
وال  التنمية،  سيل  ونيل  واملساءلة  املحاسبة  في 
بدل  الزمن  دقائق  لعب  في  مطوال  تعيش  زالــت 
مكناس  هي  مقيتة،  سياسية  بمناورات  الضائع 
والتحضيرية  التدريبية  الحصص  أنهكتها  التي 
للسياسيني املهرة والعارفني من أين تؤكل الكتف، 
وقد أنهكها اللغط املستديم من الطواحني الهوائية 

الكبرى بال نفع وال تهديف بالتنمية املليحة.
ضدها،  التنموي  الوقت  أصبح  فمكناس  لذلك، 
تنمية  نحو  الضائع  الزمن  من  تخرج  أن  بد  وال 

البدائل في لعب الشوط اإلضافي األخير.
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الـعدوي بفـتح تحـقيق  نقابـة تعليـمية تطـالب 
في مالية أكاديمية سوس

كواليس  جهوية

فيالت مهجورة تتحول إلى مرتع للمنحرفين وذوي السوابق العدليةالصويرة

حفيظ صادق
 
  

إقليم  مقر عمالة  عــن  بعيد  غير 
اإلقليمي  األمن  مقر  وعن  الصويرة، 
العديد  وعــن  التعليم،  ومندوبية 
ــق الــتــي تــفــوق أكــثــر من  ــراف مــن امل
بعيد  غير  هذا،  كل  وقبل  إدارة،   18
ومؤسسات  هلل  بيوت  من  بيت  عن 
ــات  ــام وإق الــخــصــوصــي،  التعليم 
وفــنــدق  وظــيــفــي  وســكــن  سياحية 
التي  املرافق  من  وغيرها  مصنف، 
الذي  األنيق  اإلداري  الحي  تؤثث 
باملدينة،  الراقية  األحياء  من  يعتبر 
تــوجــد بــعــض األراضــــي الــفــارغــة، 
تحولت  التي  املهجورة،  والفيالت 
وذوي  املشردين  يحتضن  مأوى  إلى 
وجــدوا  أن  بعد  العدلية  السوابق 
يجتمعون  ملجئا  األماكن  هــذه  في 
والخمور  الكحول  معاقرة  على  فيه 

واملخدرات.

يطلق  كان  الحي  فهذا  ولإلشارة، 
وحــي  اإلداري،  الــحــي  اســـم  عليه 
منذ  الساكنة  عامة  وعند  الــتــالل، 
بنائه، »دار برهيم أوحمو« نسبة إلى 
»أبراهام  هو  الذين  الحقيقي  االسم 
ــو تــاجــر يــهــودي أتى  حــمــود«، وه
من  هلل  عبد  بن  محمد  السلطان  به 
استقراره  وبعد  العثمانية،  الدولة 
ونجاح مشروعه التجاري، شرع في 
شراء األراضي خارج أسوار املدينة 
آنذاك، ومنها أراضي غابوية.. لقبت 

فيما بعد بأراضي أبراهام حمود.
زمن  منذ  الفيالت  هذه  في  استقر 
وكان  املدينة،  وتجار  األعيان  طويل، 
وأجمل  أرقــى  من  يعتبر  الحي  هذا 
الصويرة،  بها  تفتخر  التي  األحياء 
يد  وتطالها  اإلهمال  ينالها  أن  قبل 

العبث والفساد.
ومهجورة،  مهملة  الفيالت  بعض 
للمهمشني  ملتقى  تشكل  أصبحت 
واملجرمني،  واملدمنني  واملتسكعني 
املــخــدرات  لتعاطي  فيها  يلتقون 

يتخذونها  أنــهــم  كــمــا  ــخــمــور،  وال
مجمعا آمنا لهم. 

داخل  يجري  ملا  مراقبة  من  فهل 
من  وهــل  املــهــجــورة؟  الفيالت  هــذه 

سبيل إلصالحها وسد الثغرات التي 
ومتى  الجانحون؟  هؤالء  منها  يمر 
املشاريع  أصحاب  رخص  منح  يتم 

بالحي اإلداري ؟

 الدار البيضاء

فعاليات جمعوية تحذر 
من هدم وتغيير معالم 

يق مسجد السنة العر
 األسبوع

  
  

قيام  وحقوقية،  جمعوية  فعاليات  استنكرت 
بعض اجلهات بهدم أسوار مسجد السنة العريق، 
البيضاء، والذي  بالدار  2 مارس  املتواجد بشارع 
1968، مــــن قــبــل  ــــى ســـنـــة  إلـ بـــنـــائـــه  تــــاريــــخ  ــود  ــعـ يـ
راجــت  بعدما  ديــهــون،  إميــيــل  الفرنسي  املــهــنــدس 
والترميم  اإلصــاحــات  ببعض  القيام  عن  أخبار 

فقط.
ونــــددت جــمــعــيــة »كــــازا مــيــمــوار« بــعــمــلــيــة هــدم 
املسجد الذي يعتبر شهادة بارزة للتيار الهندسي 
اخلــرســانــي بــاملــغــرب، ومبــثــابــة مــعــلــمــة عــمــرانــيــة 
حــضــريــة ملــجــمــوع ســاكــنــة الــــدار الــبــيــضــاء، ورمـــزا 
لــلــمــعــاصــرة والــتــنــوع الــثــقــايف والــتــســامــح، نــظــرا 

خلصائصها الهندسية اجلوهرية.
الذي  اجلبار  العمل  هذا  اجلمعية  واستغربت 
تــقــوم بــه رفــقــة اجلــهــات مــن أجـــل احلــفــاظ على 
ــدار الــبــيــضــاء، والـــذي  الــتــراث الـــذي تــزخــر بــه الــ
الهدم  لعملية  تعرض  الذي  السنة  يضم مسجد 
يوجد  املسجد  أن  إلــى  إنـــذار، مشيرة  ســابــق  دون 
يف الــبــيــان االســتــداللــي مــن أجـــل تسجيل الـــدار 
البيضاء يف الائحة اإلرشادية ملنظمة اليونسكو.

والشؤون  األوقــاف  وزارة  جانبها، خرجت  من 
اإلســـامـــيـــة عـــن صــمــتــهــا، مــعــلــنــة أن الــعــمــلــيــة 
الــســنــة وهـــي العملية  بــتــرمــيــم مــســجــد  تــتــعــلــق 
التي تعتمد على مبدأ احلد األدنى من التدخل 
إلى  مــعــاملــه، مشيرة  تشويه  على  اإلقـــدام  وعـــدم 
التي أجنــزت تأخذ بعني االعتبار  الــدراســات  أن 
قــيــمــة املــســجــد الــهــنــدســيــة والـــتـــراثـــيـــة، مــؤكــدة 
الديني  املوروث  لهذا  التاريخية  بالقيمة  وعيها 
القرن  مييز  فــريــدا  معماريا  تــراثــا  يعتبر  الــذي 
اخلرساني  الهندسي  للنمط  ــؤرخ  ويـ العشرين 

باألماكن الدينية باملغرب.
وكـــشـــف املـــهـــنـــدس حــســن الـــطـــايـــس، املـــســـؤول 
عــن املـــشـــروع، أن املــســجــد يــخــضــع فــقــط لبعض 
سوف  التي  الضرورية،  واإلصاحات  الترميمات 
ما مت  أن  معتبرا  أكثر،  معمارية  تعطيه جمالية 
مزايدات  هو مجرد  املسجد،  هــدم  حــول  ترويجه 

وشائعات ال أساس لها من الصحة.
للتذكير، فقد حلت جلنة مكونة من ممثل والي 
جهة الدار البيضاء، وعامل عمالة الفداء مرس 
واملهندس  احلضرية،  الوكالة  ومــديــر  السلطان، 
املعماري املشرف على املشروع، واملندوب اجلهوي 
لألوقاف، للوقوف على اإلصاحات التي يخضع 

لها املسجد وحقيقة الهدم الذي طاله.

أكادير

 األسبوع
 
  

للتعليم  الوطنية  النقابة  دعــت 
ــاســة  ــة، رئ ــاسـ ــوس مـ ــ بــجــهــة س
الذي  للحسابات،  األعلى  املجلس 
العدوي،  زينب  الوالية  تترأسه 
ونزيه،  معمق  تحقيق  »فتح  إلى 
ــات فــي شــأن  ــي ــســؤول ــب امل ــرت ي
ملؤسسة  واإلداري  املالي  التدبير 
للتربية  الــجــهــويــة  ــة  ــي ــم ــادي األك

والتكوين بجهة سوس ماسة«.
النقابة  بــيــان  واعــتــبــر 

تــســيــيــر  ــة  ــي ــل ــم ع أن 
بمثابة  هو  األكاديمية 
»تـــدبـــيـــر الــضــيــعــة 
ــط االنـــفـــراديـــة  وســ
والـــعـــشـــوائـــيـــة 
الـــــتـــــي تــســيــر 
بــهــا األكــاديــمــيــة 

التعليمي،  الشأن  مديرياتها  وبعض  الجهوية 
التعليمية  الشغيلة  أنتج خروقات مست  والذي 
بالتوجيهات  استخفاف  ــو  وه واملتعلمني، 

الرسمية وبمبادئ الحكامة والشراكة«.
وأوضحت النقابة أنها - بناء على التقارير 
الواردة من األقاليم - »رصدت اختالالت 
والفاشل  املرتبك  املــدرســي  الــدخــول 
استياء  ــن  م خلفه  ومـــا  بــالــجــهــة، 
ورجــال  نساء  من  واسعة  لشريحة 
ــات،  ــه واألم اآلبـــاء  ومــن  التعليم، 
نتيجة العشوائية التي ميزت تدبير 
التوزيع  عبر  التربوية  البنيات 
غــيــر املــتــكــافــئ واملــشــبــوه لــلــمــوارد 
األقسام  وتفريخ  البشرية، 
املشتركة وضم األقسام 
والتكرار  واالكتظاظ 
والـــهـــدر املـــدرســـي 
مخيفة،  ــام  أرقـ فــي 
للبنيات  إضــافــة 
املهترئة  التحتية 
لـــلـــمـــؤســـســـات 

املدرسية  الكتب  في  الكبير  والنقص  التربوية، 
التأهيل  ــالالت  واخــت التعليمية،  والــوســائــل 
والبناء وتعويض املفكك املتأخر، إضافة إلى أن 
العشرات من املؤسسات بال ماء وال كهرباء وال 
مرافق صحية، فضال عن خروقات في تدبير ما 

يسمى خدمة املطعمة«. 
كما رصدت النقابة اختالالت أخرى، من قبيل 
اللغة  لها  تتعرض  التي  اإلقصائية  »املمارسات 
املديريات  ببعض  التربوية  وأطرها  األمازيغية 
املؤسسات  ومدراء  مديرات  وحرمان  اإلقليمية، 
مهام  عن  تعويضاتهم  من  بالجهة  التعليمية 
التنقل، وضعف وتيرة أشغال تعويض املفكك من 
التكوينات  تدبير  وطريقة  الدراسية،  الحجرات 
التي يجب أن يتم بناء على املردودية والفعالية، 

وكذا التدبير الشفاف ملاليتها ال العكس«.
الحركة  إقــبــار  بـ»عملية  النقابة  ونـــددت 
في  التقنيني  للمساعدين  الجهوية  االنتقالية 
خرق سافر ملخرجات اللجنة الجهوية منذ سنة 
2019«، وطالبت بـ»إجراء حركة انتقالية جهوية 
والشفافية  اإلنصاف  مبادئها  إقليمية  وحركات 

والنزاهة ومعيارها االستحقاق«. العدوي

الحكم على رئيس جماعة سابق بالحبس النافذ 

األسبوع
 
  

أصـــــــدرت غـــرفـــة الــجــنــايــات 
حكما  أكادير،  بمدينة  االستئنافية 
لجماعة  السابق  الرئيس  حق  في 
 6 بـــ  تــارودانــت  بإقليم  تافنكولت 
أشهر نافذة، مع إعفائه من الغرامة 
املدانني  لجميع  الصائر  وتحميل 

تضامنا فيما بينهم.
جماعة  رئيس  ضد  الحكم  وجــاء 
تافنكولت، بتهمة »ضم بقعة أرضية 
الغير إلى ملكية الجماعة  في ملكية 
غرفة  كانت  حيث  حق«،  وجه  بدون 
ــدى نفس  الــجــنــايــات االبــتــدائــيــة ل
بستة  حقه  في  قضت  قد  املحكمة، 
أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 
الصائر  أداء  مع  درهم   500 قدرها 

واإلجبار في األدنى.
على  القضائية  الهيئة  وقضت 
املدنية،  الــدعــوى  فــي  املتهم  نفس 

درهم  ألف   15 قــدره  تعويض  بــأداء 
مع  املدني،  بالحق  املطالب  لفائدة 
كانت  ما  إلى  الحالة  بإعادة  الحكم 
األرض  عــلــى  الــتــرامــي  قــبــل  عليه 
في  مجبرا  الصائر  املتهم  وتحميل 

األدنى.
سنة  تقدم  عندما  القضية  وبدأت 
املالك  األشخاص  أحد  ورثة   ،2014
الصحي  ــز  ــرك امل قـــرب  لــلــعــقــارات، 
والـــســـوق األســـبـــوعـــي لــجــمــاعــة 
امللك  وكيل  إلى  بشكاية  تافنكولت، 
بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 
للمجلس  الــســابــق  الــرئــيــس  ضــد 
بــدون  تــرامــيــه  بسبب  الــجــمــاعــي، 
تبلغ  أرضية  بقعة  على  حق  وجــه 
تعود  مربع  متر   3830 مساحتها 
حيث  الورثة،  من  ملجموعة  ملكيتها 
تتهم الشكاية الرئيس بضم املساحة 
عبر  الجماعة  ملكية  إلــى  األرضية 
وثيقة  لتحرير  بشهود،  االستعانة 
من  األرض  ــزاع  ــت ــان ب لـــه  تــســمــح 

أصحابها األصليني.

معاناة مرضى السرطان مستمرة بحثا خريبكةتارودانت
عـن العـالج خـارج المديـنة

األسبوع
 
  

في  السرطان  مرضى  يعاني   
خريبكة، ظروفا اجتماعية صعبة 
عند البحث عن العالج والحصول 
فــي ظل  الــالزمــة،  ــة  ــ األدوي على 
وعدم  اإلمكانيات،  وغياب  الفقر 
توفر مركز للعناية بهذه الفئة من 

املواطنني داخل تراب املدينة.
فبالرغم من ارتفاع عدد املرضى 
في اإلقليم وظهور حاالت جديدة، 
السابقة  الحاالت  إلى  باإلضافة 
الحصول  أجــل  من  تعاني  التي 
الفعاليات  أصبحت  العالج،  على 
إكراهات  بعدة  تصطدم  املدنية 
كثيرة ألجل مساعدة هاته الفئات 
ــن قبل  ــم م ــدع ــي ظــل غــيــاب ال ف

الجهات املنتخبة وغيرها.
فإقليم خريبكة رغم توفره على 

ال  أنــه  إال  هائلة،  سكانية  كثافة 
في  متخصص  مركز  على  يتوفر 
وهو  والــســرطــان،  األورام  عــالج 
إلى  واملرضى  املصابني  يدفع  ما 
املدينة،  العالج خارج  عن  البحث 
حيث يضطر املرضى رفقة ذويهم 
لالنتقال إلى مدن أخرى مثل بني 
للحصول  البيضاء  ــدار  وال مالل 
للعالج  حــصــة  أو  مــوعــد  عــلــى 

باألشعة.
مــراكــز  إلـــى  االنــتــقــال  عملية 
ــادي  أخـــرى تــزيــد مــن الــعــبء امل
على عائلة املريض، باإلضافة إلى 
غالء األدوية، الشيء الذي يجعل 
املعاناة تتفاقم، في ظل غياب أي 
أو  الوصية  الوزارة  قبل  من  دعم 
السلطات ملساعدة هذه الفئة التي 
والتهميش  اإلقــصــاء  من  تعاني 
ــالج وانــقــطــاع  ــع ــن غــيــاب ال ومـ
ــة جــائــحــة  ــدايـ ــذ بـ ــن األدويــــــة م

»كورونا«.

فعاليات جمعوية  وتطالب عدة 
في املدينة، بإحداث مركز ملعالجة 
ــان، بــشــراكــة  ــرطـ ــسـ مـــرضـــى الـ
الصحة  وزارة  بـــني  ــاون  ــعـ وتـ
والسلطات،  املنتخبة  واملجالس 
وذلــــك لــتــخــفــيــف الــضــغــوطــات 
منها  يــعــانــي  ــتــي  ال ــل  ــشــاك وامل
تفاقم  من  تزيد  والتي  املرضى، 
املرض بسبب الضغوط النفسية، 
الطبيعية  املناعة  على  تؤثر  التي 

مما يزيد من صعوبة العالج.
وتظل الظروف الصحية ملرضى 
خريبكة  مــديــنــة  ــي  ف الــســرطــان 
التفاتة  للغاية، في انتظار  صعبة 
على  الوصية  الجهات  قبل  مــن 
من  املنتخبة  والجهات  القطاع، 
النقل  وسائل  بعض  توفير  أجل 
إلى  السفر  في  املرضى  ملساعدة 
على  الحصول  قصد  أخــرى  مدن 
العالج، أو إنشاء مركز أو ملحقة 
تسمح بتقريب العالج للمرضى. 



أزمة تواصل تلك التي أبان عنها أعضاء حكومة 
وغير  متسرعة  وتــصــريــحــات  ــوش،  أخــن التجمعي 
)التلقيح،  حــادث  أو  حــدث  كل  ــروز  ب عند  محسوبة 
قصور  عن  كشفت  أزمة  األسعار...(..  ارتفاع  الجواز، 
وسائل وأساليب التواصل لدى بعض الوزراء، وحاجة 
املواطنني،  كرامة  تحفظ  منقحة  تعابير  إلــى  هــؤالء 

وتضمن حقوقهم في املطالبة واالحتجاج.     
خرجات إعالمية أو داخل قبة البرملان، أقل ما يمكن 
تلك  وقيمة  لــوزن  بصلة  تمت  ال  أنها  عنها  يقال  أن 
للمنصب  التي يحملونها، وال حتى  الوزارية  الحقائب 
هادئا  صاحبه  يكون  أن  واملفروض  )وزيــر(  السامي 
ومتزنا ومتفهما لكل ما يمكن أن يصدر عن املواطنني، 

أغلبية أو أقلية، سواء كان ذلك املواطن خاطئا أو مصيبا.
مؤسف جدا أن يلبس وزير الصحة رداء القمع والتهديد والوعيد، 
بإقصاء من سماهم باألقلية الرافضة لجواز التلقيح، علما أن الرافضني 
لفرض جواز التلقيح كوثيقة للتنقل وممارسة الحياة الخارجية، بينهم 
امللقحون وغير امللقحني، وبينهم مرضى ال حول لهم وال قوة، ينتظرون 
يعود  الرفض  فسبب  إهانتهم،  وليس  لهم،  ورعايتها  الحكومة  حماية 
للتطبيق،  قانونية  آليات  بدون  الصادر  القرار  قانونية  لعدم  أصال 
صادر بعيدا عن الجهاز املشرع املمثل في البرملان، وهو قرار يضرب 
في عمق الحريات الفردية لألشخاص، علما أن جواز التلقيح ليس أداة 
أن  بدليل  »كورونا« ومتحوراته،  بفيروس  اإلصابة  للحماية من  فعالة 
ومنهم  بالفيروس  أصيبوا  والثانية  األولى  بالجرعتني  ملقحني  هناك 
من توفوا بسببه، كما أن الحكومة واللجنة الوطنية الصحية ال تمتلك 

تأكيدات علمية تفيد بأن حامل الجواز ال ينقل عدوى الفيروس.   
حول  ــوزراء  ال من  مجموعة  تصريحات  تتوحد  أن  جدا  ومؤسف 
ألسعار  واملتزايدة  املهولة  االرتفاعات  لتبرير  عاملية،  أزمة  تعتبره  ما 
الغذائية  واملواد  الوقود ومشتقاته  مقدمتها  وفي  االستهالكية،  املواد 
كل  في  املواطن  يفاجأ  إذ  وغيرها،  ودقيق  وسكر  زيت  من  األساسية 
عملية تسوق بأثمنة جديدة مرتفعة، تختلف باختالف محالت البقالة 

واألسواق.. 
صمت املواطن عندما ارتفعت أسعار املواد الغذائية في الفترة ما 
جديدة،  لتشكيل حكومة  واإلعداد  السابقة  الحكومة  والية  نهاية  بني 
ــان،  األرك مكتملة  حكومة  أمــام  ونحن  يطول،  لن  الصمت  هــذا  لكن 
بجدية  وتدقق  األســر،  جيوب  استنزاف  عمليات  توقف  أن  عليها 
حيث  امللتهبة،  األسعار  من  املوجة  هذه  وراء  الحقيقية  األسباب  في 
تضاعف الوسطاء والسماسرة بني املنتج واملستورد وبني املستهلك. 
وسطاء باتوا أكثر ثراء من املنتجني من الفالحني وأصحاب الشركات 
زاد من  املعروضة،  السلع  لألسعار وجودة  املراقبة  الغذائية، وغياب 

انتشار باعة املواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصالحية.  
باألقلية،  الصحة  وزيــر  وصفهم  ممن  املحتجون  خــرج  باألمس، 
وعوض أن تمتد إليهم األيادي الحكومية من أجل التواصل واإلقناع، 

املعقول  غير  مــن  بكالم  ليتفوه  الــوزيــر  هــذا  يخرج 
واملقبول أن يصدر عن وزير، ومن غير املعقول واملقبول 
األليم،  املاضي  مع  قطع  الذي  املغرب  داخل  يصدر  أن 
من  ينفث  وزيــر  املغاربة..  كل  إنصاف  إلــى  ويسعى 
حيث ال يدري كلمات »جمر« أضرت بنفسية املحتجني 
املصابني  من  اآلالف  ضمنهم  بعضهم،  قلوب  وأحرقت 
توفير  وزارته  من  ينتظرون  الذين  املزمنة  باألمراض 

الحماية والعالج لهم.    
مقاعد  على  بنيت  بأغلبية  قبلنا  لــألســف،  لكن، 
برملانية في معظمها تعود ألثرياء البالد، بعضهم غير 
السياسية  األحــزاب  على  دخالء  وبعضهم  سياسيني 
الحاكمة. وقبلنا بوزراء نزلوا بمظالت األمناء العامني 
لتلك األحزاب، بعدما ألبسوهم جالبيب أحزابهم، لكن 
السادس  محمد  امللك  ملناشدة  يعود  الشعب  سيجعل  الفاتر  أداءهــم 
أن  حني  إلى  وكبيرة،  صغيرة  كل  في  األمــور  بزمام  األخذ  أجل  من 
السياسية  حقائبهم  أن  الـــوزراء  ويعي  الحكومي  األداء  يتحسن 
أحزاب  بوعود  يوفوا  أن  عليهم  وأن  املواطنني،  إلى  باألساس  تعود 
األغلبية املسجلة بالصوت والصورة على صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي، واملنابر اإلعالمية الرقمية، والتي قطعوها بالشارع العام 
واملغاربة  فئات مجتمعية  لعدة  اإلعالمية  املنابر  ميكروفونات  وأمام 
التنقيص  الشعب، وليس  أن مهمتهم هي خدمة  يدركوا  قاطبة، وأن 

واالستهزاء به أو بفئة منه.
حتى  للتنقيح،  جــوازات  إلى  حاجة  في  أخنوش  حكومة  أعضاء 
األخالقي  الخطابة  فن  يدركون  وحتى  جديد،  من  ألسنتهم  تتعثر  ال 
والسياسي الذي يضع سمعة وكرامة الشعب فوق كل اعتبار، وعلى 
في  واملغاربة  املغرب  تستهدف  التي  التهديدات  تعي  أن  الحكومة 
التي  الدول  وأنظمة  السوء،  جار  قادة  طرف  من  واستقرارهم  أمنهم 
تتغذى من نفط الشعب الجزائري وغازه، وأن تحرس على أال تخدم 
بدون وعي أو شعور، أجندات من يسعون إلى رفع سقف املحتجني، 
و»تويتر«  »الفايسبوك«  مواقع  داخل  الصفحات  آالف  أثثوا  الذين 
على  التحريض  أجل  من  ومــزورة  مستعارة  بأسماء  و»اليوتيوب« 

البلبلة والفوضى داخل املغرب.   
ال  وحتى  الــكــريــم،  العيش  أجــل  مــن  نضالنا  ينسينا  ال  وحتى 
وباقي  »كورونا«  فيروس  وجه  في  والصمود  التصدي  واجب  يلهينا 
القوات  بني  مجانية  ومواجهات  وكر  فر  من  نعيشه  ما  متحوراته، 
الحكومية  ــقــرارات  ال بعض  من  الغاضبني  واملحتجني  العمومية 
املتسرعة.. ال بد أن نضع أمن واستقرار بلدنا في مقدمة األوليات، وأن 
نعمل معا من أجل أن تكون االحتجاجات سلمية وهادفة وسليمة، وأن 
يكون لها األثر اإليجابي البالغ والصدى الطيب وطنيا ودوليا، حتى 
فرض  على  والقادر  الجاد  املغربي  للمواطن  الحقيقي  الوجه  نسوق 
التغيير والبديل بالطرق الحضارية، وبموارد بشرية مغربية خالصة، 
الجواسيس  يندس  ال  حتى  والشقوق  والثقوب  األبــواب  نغلق  وأن 

والعمالء... وإليكم الخط.

مجيدة،  وحدة  عليه من  كانت  ملا  تعود  لن 
منها  عــديــدة،  ــراف  أطـ تــمــزق سببه  ــى  إل بــل 
فأمريكا  بعيدة،  أقطار  من  وبعضها  املحلية 
بلدا،  االنتقامي  السلبي  تخطيطها  أصاب  إن 
مهما  ذاته  على  الفاتحة  قــراءة  إال  عليه  ليس 
الكبرى  انتظار حلول املصيبة  أيامه في  كانت 
تــصــارح  عينة  إال  لــيــس  ــؤكــده  ن ــدة، مــا  مــدي
استنتاجات  عليه  تقوم  ما  كأصدق  املتشككني 
أن  بعد  مزودة،  رزين  لعقل  الحقائق  أساسها 
مستقبلها  األمريكية  املتحدة  الواليات  ذبحت 
كي ال تكون ملا كانت عليه من استقرار وازدهار 
أي  على  طائفية  نزاعات  في  ولتتخبط  عائدة، 
للفتنة  مستقرا  تكون  أن  املهم  شيء  وال  شيء 
قائدة،  املنطقة  في  البطيء  الداخلي  والدمار 
بال أمل وال إصالح وال تفاؤل الغد فيها يتكرر 
بدون فائدة، تغلب الصمت على قرارات رسمية 
فتح على إثرها َمن فتح باب الوطن للغرباء كي 
وليس  كحق  به  سيطالبون  َمن  على  يتربعوا 
احتالل باستعمال تدخل ُمقاس على آليات في 
عيون  ســواد  أجل  من  فليست  شديدة،  الــردع 
سيجعلها  بما  نفسها  تركيا  أقحمت  الليبيني 
للبقاء هناك كدائرة على جزء من ثروة الشعب 
مّهد  َمن  وروسيا  ــادرة،  ق المتصاصه  الليبي 
لها السبيل لتحظى بما حلمت به من قديم أن 
يكون لها في إفريقيا منفذا يطل على األطلسي 
كمشروع مكيف بأساليب تقنية جديدة، ومصر 
َمن حّتم عليها التدخل لحماية ظهرها مما كان 
جهازها االستخباراتي سباقا لوضع ما تحافظ 
من  كانت  املــهــددة  العليا  مصالحها  على  به 
أطراف لإلرهاب مساندة، والسودان َمن أرسل 
وجهز ونقل بعض خيرة شبابه لتحصدهم نار 
تبديه  بما  للبعض  بعضها  جهات  اصطدامات 

من حرب عنيدة، وَمن أصر على 
للشرق  موالية  قيادات  ترسيخ 
والـــغـــرب لــتــكــون الــحــارســة، 
وراء  ــدســة  ــن امل ــة  ــل املــمــثَّ بـــل 
رائدة،  كأطر  للوطن  االنتساب 
عليه  ُتعّول  َمن  منهم  لفرنسا 
األمريكية  املتحدة  وللواليات 
قــائــمــة بــأســمــاء مــخــتــارة من 
بعناية  تــخــّصــهــم  الــلــيــبــيــني 
ســخــيــة داخـــل تــلــك الــســاحــة 
وحيدة،  بالطامعني  الغاصة 
وَمن مع أملانيا يحاول إقناعها 
املباشر ولها في عني  بالتدخل 

عليها  خطورة  أي  من  سيحميها  َمــن  املكان 
الجرأة  يملك  ملن  مباحا  األمر  دام  وما  واردة، 
كاملتوسطة  البعيدة  والرؤية  والرغبة  واملــال 
العربية  اإلمارات  عزمت  سديدة،  يظنها  املدى 
وليمة  في  األســد  حظ  لها  يكون  أن  املتحدة 
لهيبها  تأجج  حرارتها  حديدة،  مطبوخة على 
أوراق مصرفية باملاليير زّجت بها لتحترق في 
أن  معتمدة،  عليها  بنتائج  للفوز  امليدان  ذات 
تلك  لغذاء  منها  يجعل  ما  ليبيا  في  لها  تكون 
الدولة الخليجية املزيَّن بما يحويه من أصناف 
قلب  في  ازدراده  أجل  من  تشيد  قد  ما  شهية 

طرابلس أضخم مائدة.
اإلدارة األمريكية نصبت نفسها راعية لتك 
يوم  إجراؤها  املفروض  الرئاسية  االنتخابات 
24 دجنبر، لكن ترشيح الدكتور سيف اإلسالم 
املُغتال  والده  نظام  أنصار  بمباركة  القذافي 
ببشاعة، وهم يتكاثرون يوما بعد يوم، لترشيح 
اسمه وُيقَبل رسميا من طرف املفوضية العليا 
املخولة قانونا لإلشراف على تلك االنتخابات، 
قض مضجع تلك اإلدارة األمريكية وأصبحت 

ــعــدم صــالحــيــة ذاك  تــلــّوح ب
مطلوب  وصاحبه  الترشيح 
أولي  كجزء  الدولية،  للعدالة 
اعتبرها  مكشوفة  عرقلة  من 
شؤونهم  في  تدخال  الليبيون 
وإدراكــا  الخاصة،  الداخلية 
منهم ملا تميل إليه تلك اإلدارة 
من تلميع صورة أحد املرشحني 
مع  له  والذي  لديها  املُفضلني 
من  أكــثــر  أنفسهم  الليبيني 
من  يمكنه  لــن  سلبي  حساب 
سيتحول  وهكذا  أصال،  الفوز 
أن  تــؤكــد  نكسة  ــى  إل الــحــدث 
الخواطر  بجبر  الترقيع  على  القائم  الحل 
وفرض واقع ال يخدم مصلحة ليبيا املوحدة، 
ال أساس له من اإلعراب، إن ُتِركت العملية بما 
الحر،  االختيار  وديمقراطية  النزاهة  تتطلبه 
ستكون املفاجأة غير سارة لجل فرقاء التدخل 
بأخرى،  أو  بكيفية  ليبيا  في شؤون  األجنبي 
مسار  واتخاذه  التطاحن  إبقاء  يسّبب  مما 
تقسيم ذاك البلد، مما سيعرض منطقة املغرب 
العربي لتصدٍع قد يطول لعقود. وإن اعتمدت 
والتدخل  التزوير  على  االنتخابية  العملية 
السافر باألموال والضغوطات الفارزة الخوف 
أجنبية  جهة  لصالح  َمــن  ليستفيد  والهلع 
املخططات  مثل  تطالهم  لن  الليبيون  يرضخ، 
الظاهر منها عادي والباطن فيها ويل مخفي، 
أمة  من  ألنهم  العاشرة،  للمرة  ولو  سيثورون 
من  يقّلل  وَمــن  املختار،  عمر  املجاهد  أحــرار 
أنه  أو عاجال  أهمية هذه األمة، سيدرك آجال 
كان يصّب املاء في الرمال، فاألراضي الليبية 
مجنون  أي  حــاول  مهما  ليبية  إال  تكون  لن 

تقسيمها بالقنابل الذرية.

المنبر  الحر
العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021
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المعـلومات طـلب 
الفصل 27 من الدستور

يلي:  مــا  على  الدستور  مــن   27 الفصل  ينص 
على  الحصول  حــق  واملــواطــنــني  ))للمواطنات 
العمومية،  اإلدارة  في حوزة  املوجودة  املعلومات 
بمهام  املكلفة  والهيئات  املنتخبة،  واملؤسسات 

املرفق العام((. 
بالنسبة  النصوص  أعلى  تعتبر  الدستورية  النصوص  أن  معلوم 
للترسانة القانونية املغربية، وتلك النصوص لها األسبقية في التطبيق، 
طرف  من  معلومات  بطلب  املتعلق  النص  ذلك  مع  التعامل  يتم  فكيف 

الجهات اإلدارية واملؤسسات التي توجد تلك املعلومات في حوزتها؟
معني،  لغرض  إال  املعلومات  تلك  يطلب  ال  املواطن  أن  أيضا  ومعلوم 
قضائية،  جهة  على  معروضا  يكون  قد  نزاع  لحسم  مثال  بها  ويستعني 
ووسيلة  يدعيه،  ما  بإثبات  قانونا  املطالب  فهو  املَدعي،  هو  وباعتباره 
حوزة  في  توجد  التي  املعلومات  على  الحصول  على  تتوقف  اإلثبات 

اإلدارة. 
 6655 عــدد  الرسمية  الجريدة  في  ونشر   31.13 رقــم  القانون  صــدر 
املعلومات،  الحصول على  في  بالحق  واملتعلق   ،2018 مارس   12 بتاريخ 
وهو يحتوي على 30 مادة، جاءت موزعة كما يلي: أحكام عامة، وأهمها 
مجال تطبيق الحق في املعلومات املوجودة في حوزة اإلدارات العمومية 
العام، وكذا شروط  املرفق  بمهام  املكلفة  والهيئات  املنتخبة  واملؤسسات 
على  الحصول  في  الحق  من  االستثناءات  وبيان  ممارسته،  وكيفيات 
الحصول  االستباقي، وإجراءات  بالنشر  املتعلقة  التدابير  ثم  املعلومات، 
وبيان  املعلومات،  على  الحصول  في  الحق  ولجنة  املعلومات،  على 

العقوبات، وأخيرا األحكام.
ونصت املادة 30 على أن ))القانون يدخل حيز التنفيذ، بعد مرور سنة 
من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وأنه يتعني على املؤسسات املعنية 
اتخاذ تدابير خالل أجل ال يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز 

التنفيذ، وتلك التدابير وردت في املواد من 10 إلى 13((. 
واستيعابه،  وفهمه  القانون  هذا  في  عليه  االطــالع  يمكن  ما  أهم  إن 
الحصول على  في  الحق  باالستثناءات من  املتعلقة   ،7 املادة  في  ما ورد 
املعلومات، وما ورد في املادة 10، املتعلقة بتدابير النشر االستباقي، ثم 
على  الحصول  إجراءات  على  نصت  التي   ،14 املادة  في  الواردة  القيود 
العادي  املواطن  تساعد  وال  معقدة  إجراءات  نظرنا  في  وهي  املعلومات، 

على سلوك تلك اإلجراءات للحصول على املعلومات التي يرغب فيها.
وننتظر صدور مرسوم تطبيقي يوضح كيفية تفعيل تلك املواد، ونشر 
النظام الداخلي الذي يحدد قواعد سير اللجنة التي نصت املادة 22 على 
إحداثها، وكيف ستسهر على القيام بمهامها بالنسبة للمهام املنوطة بها.
وقد الحظنا من خالل بعض الطلبات الرامية للحصول على املعلومات، 
ومرافق  مؤسسات  وامتناع  التطبيق،  مجال  في  وتضارب  وجود خالف 

عمومية عن تقديم املعلومات رغم أنها ال تدخل في نطاق املستثنيات.
العملي، يوضح  التطبيق  من  مثال واضح مستمد  إعطاء  أن  والشك 
يتعاطى  يلي: شخص  فيما  وقائعها  تتلخص  التي  اإلشكالية،  هذه  لنا 
أمواال  يتلقى  أن  له  تخول  املهنة  وتلك  بالغة،  أهمية  ذات  حرة  ملهنة 
خاصة وأمواال عامة، ويكون مؤتمنا عليها إلى أن تتم العملية املسندة 
إليه، وهذا الشخص خان األمانة واستولى على ما تحت يده من أموال، 
وتمت متابعته من طرف النيابة العامة وأدين بالجريمة املنسوبة إليه، 
وأداء  اختلسها،  التي  األموال  وإرجاع  والغرامة  بالسجن  عليه  وحكم 
في  الحكم  تأييد  وتم  القضائية،  واملصاريف  الضرر  عن  التعويض 
الحكم  تنفيذ  الضحية  وطلب  نقضه،  طلب  ورفض  االستئنافية  املرحلة 
في الشق املتعلق بالدعوى املدنية التابعة، غير أن املحكوم عليه اختفى، 
وأصبح من الضروري متابعة جهة تحل محل املحكوم عليه بعد إثبات 
وبيعها  عليها  الحجز  يمكن  أشياء  أو  أموال  على  توفره  وعدم  عسره 
بأي  إثباته  يمكن  والعسر  مستحقات،  من  له  ما  الضحية  ليستوفي 
وسيلة من وسائل اإلثبات، كما يمكن إثباته بوسائل نص عليها القانون 
املقتضيات  تطبيق  لتالفي  العسر  إثبات  موضوع  في  الحال  هو  كما 

املتعلقة باإلكراه البدني.
املؤسسات  أو  اإلداريـــة  الجهات  حــوزة  في  تكون  املعلومة  أن  وبما 
العمومية أو األبناك، وتتمسك تلك الجهات بالتزامها باملحافظة على السر 
تلك  فإن  الشخصية،  باملعطيات  املتعلق  القانون  عليه  نص  ما  أو  املهني 
ليكون  قضائي  بأمر  اإلدالء  تطلب  أو  املعلومة،  إعطاء  عن  تمتنع  الجهات 
ذلك األمر بمثابة تغطية أو دفع لترتيب املسؤولية بسبب الكشف عن السر.
وتقديم معلومات ذات طابع شخصي، محاط بحماية قانونية، لذلك يجد 
من يسعى لطلب املعلومة نفسه مضطرا لطلب اإلذن من الجهة القضائية من 
أجل الحصول عليها، فكان ال بد من رفع مقال إلى رئيس املحكمة االبتدائية 
بـ..... في إطار أمر بناء على طلب التمس املَدعي من املحكمة اإلذن للحصول 
أجل  من  املعلومة،  تلك  بحوزتها  التي  للجهة  والترخيص  املعلومة،  على 
تزويده بها ما لم تكن من املعلومات التي ينص القانون على منع الكشف 
عنها، ألنها تتصل بمسائل لها عالقة تمس بكيان الدولة بصفة عامة، لكن 
يصطدم  الطلب  إن  يلي:  بما  الرفض  وعلل  الطلب  رفض  املحكمة  رئيس 
ومقتضيات كتمان السر املهني املنصوص عليه في املادة 180 من القانون 
حكمها،  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   ،12.103 رقم 
وال يندرج ضمن الحاالت االستثنائية التي ال يجوز االحتجاج على القضاء 
إطار مسطرة  في  العاملة  القضائية  السلطة  املهني، كحالة  بالسر  بشأنها 
جنائية، والحاالت األخرى املنصوص عليها في القانون، وبالتالي، فالطلب 

يبقى على غير أساس من القانون، يكون مآله الرفض.
ملحكمة  الطعن  ورفع  القضائي،  األمر  ذلك  في  باالستئناف  املَدعي  طعن 
االستئناف بـ ..... وبعد املناقشة واملرافعة، حكمت املحكمة بتاريخ ..... في 
وبعد  املستأنف،  األمر  بإلغاء  املوضوع:  وِفي  االستئناف،  بقبول  الشكل: 
ضد  بـ.....  املتعلقة  املعلومات  على  الحصول  في  للطاعن  باإلذن  التصدي 
..... رقم بطاقته الوطنية ..... في مختلف املؤسسات، نأمر بتيسير األسباب 

للطاعن في ذلك وتحميله املصاريف.
بالسر  القضاء  على  االحتجاج  يمكن  ال  أنه  نعتقد  نظرنا،  وجهة  ومن 
القاضي  أصبح  وإال  فيه  الفصل  يجب  قضائي  نزاع  هناك  كان  إذا  املهني 
ناكرا للعدالة، أو أنه تخلى عن مسؤوليته القضائية، وإذا فرضنا أنه يمكن 
سيجد  النية  سّيء  املتقاضي  فإن  املهني،  بالسر  القضاء  على  االحتجاج 

أمامه فرصة ليحتج بذلك الدفع، ويفلت من حكم العدالة.

* من هيئة المحامين بالرباط

ذ. عبد الواحد بن مسعود *

حمراوي  بوشعيب 

منيغ مصطفى 

حكومة في حاجة إلى جواز للتنقيح

بعد االنتخاب.. ليبيا تصاب
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هل يمكن للذكاء االصطناعي أن ينقذ الصحافة ؟ 
االصطناعي  للذكاء  يمكن  هل 
أو  املستقبل،  في  الصحافة  ينقذ  أن 
أنه سيتولى بعض ممارسات التحرير 

ويقصي املزيد من الوظائف ؟
أن  يمكن  متفائلة،  نظر  وجهة  من 
الذكاء  في  الصحافة  مستقبل  يكمن 
لــكــتــاب جديد  وفــقــا  االصــطــنــاعــي، 
لــفــرانــشــيــســكــو مــاركــونــي، أســتــاذ 
في  كولومبيا  جامعة  في  الصحافة 
نيويورك، وهو أحد صانعي األخبار، 
في  والخبير  االصطناعي،  والــذكــاء 
مستقبل الصحافة، كان رئيسا ملختبر 

اإلعالم في »وول ستريت جورنال« ووكالة »أسوشيتد 
بريس«، إحدى أكبر املؤسسات اإلخبارية في العالم.

التقنيات  يواكب  ال  التقليدية  الصحافة  عالم  إن 
استخدام  إلى  األخبار  غرف  تحتاج  لذلك  الجديدة، 
ما يمكن أن يقدمه الذكاء االصطناعي والتوصل إلى 
نموذج أعمال جديد، كما يقترح باتريك وايت، أستاذ 
الصحافة بجامعة كيبيك، الذي يقول: »يجب أن يكون 
الصحافة  عمل  نموذج  قلب  في  االصطناعي  الذكاء 
كيفية  على  أمثلة  عــدة  إلــى  مشيرا  املستقبل«،  في 
استخدام الذكاء االصطناعي في غرف األخبار اليوم.
لتسريع  نظاما  الكندية  األنباء  وكالة  طورت  لقد 
ومن  االصطناعي،  الــذكــاء  على  يعتمد  الترجمات 
صارت  ب(  ف.  )أ.  الفرنسية  األنباء  وكالة  جهتها، 
الصور  عن  للكشف  االصطناعي  الــذكــاء  تستخدم 

املزورة.
موجودا  ليس  االصطناعي  »الذكاء  وايــت:  يقول 
الوظائف«،  بعض  يلغي  أو  الصحفيني  محل  ليحل 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه مــن املــتــوقــع أن يــتــولــى الــذكــاء 
االصطناعي أكثر من ثمانية إلى 12 باملائة من املهام 
الحالية للصحفيني، وسيعيد املحررون والصحفيون 
ــحــوارات  وال الطويلة  الصحافة  نحو  توجيههم 
البيانات  عــلــى  الــقــائــمــة  والــصــحــافــة  والتحليل 
من  اآلالت  تتمكن  لم  التي  االستقصائية  والصحافة 

إنتاجها حتى اآلن.

على  بريس«  »أسوشيتد  وكالة  في 
الذكاء  روبوتات  تقوم  املثال،  سبيل 
األساسية،  املهام  بــأداء  االصطناعي 
مثل كتابة من فقرتني إلى ست فقرات 
عــن الــنــتــائــج الــريــاضــيــة، وتــقــاريــر 
تساعد  كما  الفصلية،  األعمال  أرباح 
روبوتات الذكاء االصطناعي صحيفة 
نتائج  تحرير  في  بوست«،  »واشنطن 
االنتخابات ونتائج األلعاب األوملبية، 
روبــوتــات  نــيــوز«  »بلومبيرغ  ــدى  ول
الكبيرة  البيانات  قواعد  بمسح  تقوم 
يتابعون،  أيهم  املراسلون  يقرر  فيما 
ويقومون بعمل التأكد من الحقائق، ووضع املعلومات 

في سياقها وإجراء الحوارات.
إن »الذكاء االصطناعي بالكاد يمكن أن يحل محل 
مركز  البشر  يظل  أن  يجب  املعنى،  وبهذا  هــذا،  كل 
وايت،  باتريك  يقول  كما  بأكملها«  الصحفية  العملية 
وسائل  على  يجب  أنــه  في  ماركون  مع  يتفق  وهــو 
مما  واالستفادة  جديدة  أعمال  نماذج  تطوير  اإلعالم 

يقدمه الذكاء االصطناعي. 
املدفوعة،  االشتراكات  الجديدة:  النماذج  تشمل 
واألحداث،  اإلخبارية،  والرسائل  االشتراك،  وجداول 
والبودكاست، ومقاطع الفيديو، يضيف وايت: »بهذا 
املعنى، يعد الذكاء االصطناعي جزء من نموذج عمل 

جديد قائم على تحطيم صروح وسائل اإلعالم«.
أما الخبر األقل تفاؤال، فهو األنباء التي تفيد بأن 
مايكروسوفت قد قطعت الطريق مؤخرا على حوالي 
50 مقاوال إلنتاج األخبار يعملون في MSN وتخطط 
وفقا  الستبدالهم،  االصطناعي  الــذكــاء  الستخدام 

لتقرير صدر مؤخرا في »سياتل تايمز«.
لن  خدماتهم  بــأن  مــؤخــرا،  املقاولني  إخــطــار  تــم 
حيث  املقبل،  يونيو  من   30 الـ  بعد  مطلوبة  تكون 
هذه  بشأن  مايكروسوفت  باسم  متحدث  عــن  نقل 
بتقييم  نقوم  الشركات،  جميع  »مثل  التغييرات: 
أعمالنا على أساس منتظم، يمكن أن يؤدي هذا إلى 
زيادة االستثمار في مكان ما ومن وقت آلخر، وإعادة 

االنتشار في أماكن أخرى«.
يعملون  الذين  األخبار  بمنتجي  االحتفاظ  سيتم 
وظائف  ألداء  مايكروسوفت،  قبل  من  كامل  ــدوام  ب
كما  يبدو،  ما  على  إصدارها  تم  التي  لتلك  مماثلة 
صرح بعض املتعاقدين دون الكشف عن هويتهم، بأن 
لتحديد  الخوارزميات  يستخدم  االصطناعي  الذكاء 
األخبار الشائعة من عشرات شركاء النشر، ويساعد 
أو  أفضل  صور  وإضافة  العناوين  كتابة  إعــادة  في 

عروض شرائح ملرافقة املحتوى.
وُنقل عن أحد املقاولني الصحفيني الذين تم إنهاء 
اآلالت  أن  تعتقد  أن  محبط  ألمر  »إنه  قوله:  خدمتهم 

يمكنها أن تحل محل البشر، ولكن ها أنت ترى«.
االصطناعي،  بالذكاء  االفتراضية  األخبار  مذيعو 
الصني.  فــي  ــوم  ي بعد  يــومــا  ينتشرون  أصــبــحــوا 
»شينخوا«  الصينية  األنــبــاء  وكــالــة  أصـــدرت  فقد 
للذكاء  األبعاد  ثالثي  إخباري  مذيع  أحدث  مؤخرا، 
مقدمي  من  متزايدة  قائمة  لتوسيع  االصطناعي، 

العروض االفتراضية التي تطورها الوكالة.
ووفقا لشركة محرك البحث »سوغو«، التي شاركت 
الذكاء  مرساة  تستخدم  التقنية،  هــذه  تطوير  في 
الوسائط  على  »التعرف  أداة  الجديدة  االصطناعي 
والرسوم  الوجه  على  والتعرف  والتوليف  املتعددة 

املتحركة ونقل التعلم«.
في مؤتمر األنترنيت العاملي في عام 2018، عرضت 
للذكاء  مختلفني  أخــبــار  مذيعي  الــشــركــات  بعض 
أحدهما  لكن  املظهر،  في  متطابقني  االصطناعي، 

يتحدث اإلنجليزية واآلخر لغة املاندرين الصينية.
دراســة  تمت  األولــى،  النماذج  تطوير  أجــل  ومــن 
ســاعــات مــن لــقــطــات الــفــيــديــو، لــتــكــرار الــحــركــات 
الحياة  ملثبتات  األخـــرى  ــزات  ــي وامل والــتــعــبــيــرات 
تقرير صدر سنة  في  »شينخوا«  الواقعية، وصرحت 
2018: »لقد أصبح مذيعو الذكاء االصطناعي أعضاء 
رسميني في فريق التقارير في وكالة أنباء شينخوا«، 
وقد تم استخدام املراسي االفتراضية في قنوات بما 
و»غزانهويا«  و»ويبو«  »وايشات«  تطبيقات  ذلك  في 

باللغة اإلنجليزية والصينية.

عبده حقي

    

واجــب  علينا  يقع  االســتــقــالل،  ــرى  ذك فــي 
الترحم على روح كل املجاهدين املغاربة األبرار بكل 
جهات اململكة والذين ساهموا في الدفاع عن حوزة 
البلد والذود عن الوطن، وكما قال الحسن الثاني: 
الحياينة  قبائل  تكن  فلم  رجاالتها«،  جهة  »لكل 
بــمــعــزل عــن بــاقــي الــقــبــائــل واملــنــاطــق املــقــاومــة 
لالستعمار، ولن أبالغ إذا قلت أن الحياينة تحملت 
كثيرا من العبء في سبيل الدفاع عن فاس، عاصمة 
االستراتيجي  تموقعها  اعتبار  على  آنذاك،  املغرب 
كبير في  وقــع  له  كــان  ــذي  وال فــاس،  شمال شــرق 

تحملها ملسؤوليات جسام.
وتقف  الهجمات  تصد  الحياينة  قبائل  كانت 
من  القادمة  الخارجية  األطماع  وجــه  في  حاجزا 
الجهة الشرقية نحو الداخل، وتازة تتآزر مع قبائل 
بزمام  املاسك  املستعمر  ومحاربة  إلخراج  مجاورة 
الحكم في فاس، وإلى جانب ذلك، كانت تشارك في 
صنع سياسة فاس كما يشير إلى ذلك الدكتور مزين: 
))ومثال ذلك قبائل الحياينة بفروعها الثالثة: أوالد 
دور  من  لهم  كان  وما  رياب،  وأوالد  وعليان  عمران 

كبير في سياسة فاس أواخر العهد السعدي..((.
التاريخية،  املصادر  حسب  الحياينة  وقبائل 
عهد  في  الفرنسيني  ضد  املقاومة  في  تنخرط  لم 
الحماية واالستعمار فحسب، بل كان لها دور كبير 
في صد هجومات العدو قبل دخول املعمر الفرنسي 
التي  الكبرى  البطوالت  من  ولعل  الحماية،  وقبل 
معركة  الحياينة،  لقبائل  فيها  االنتصار  سجل 
حاول  الــذي  التركي،  الجيش  ضد  اللنب«  »وادي 
أن  بعد  الجزائر  طريق  عن  املغرب  إلــى  الدخول 
استولوا على شمال إفريقيا، غير أنه لم يستطع مع 
وجد  إذ  األقصى،  املغرب  عاصمة  إلى  التوغل  ذلك 
أمامه جيشا قويا منظما من قبائل الحياينة، وبعد 
هذه املحاولة التي سبقت عهد االستعمار الفرنسي، 
التمس  الــذي  الجزائري،  الهبري  محاولة  جــاءت 
تزويده  الجزائر،  تستعمر  آنذاك  وهي  فرنسا  من 
النصر  بضمان  إياهم  ــدا  واع والــرجــال  بالعتاد 
الحسن  السلطان  عهد  في  فــاس،  إلــى  والــدخــول 
األول، وعمدت فرنسا لتجهيزه بجيش من الجزائر 

لفرنسا،  وتسليمه  املغرب  الحتالل 
السلطان  إلــى  الخبر  وصــل  آنـــذاك 
وفاس،  تازة  بني  وهو  األول  الحسن 
لالستنجاد  بالسلطان  دفـــع  مــمــا 
محمد  وقــائــدهــا  الحياينة  بقبائل 
لحمر، الذي كان برأس الواد، وقيادة 
الهبري  جــيــش  تكبد  ــر  األخــي هـــذا 
والعتاد  بالجند  املدعوم  الجزائري 
خسائر كبيرة وجرى خالل املواجهة 
إلقاء  الحياينة  وقبائل  جيشه  بني 
اقتياده  وتــم  الهبري  على  القبض 
لحمر  القائد  فاس وسلمه  إلى  مكبال 

بتفاصيلها  والقصة  األول  الحسن  للسلطان  هدية 
مبسوطة في كتاب »الحلل البهية في تاريخ الدولة 

للمشرقي. العلوية« 
املقاومة  في  البارزة  املحطات  إحدى  هذه  كانت 
التي سجلها التاريخ لقبائل الحياينة قبل االبتالء 
منطقة  تــواجــد  وبحكم  الفرنسي،  باالستعمار 
الحياينة بالقرب من فاس، وهي آنذاك تحت الحكم 
ووجدة،  فاس  بني  الرابط  املحور  وفي  الفرنسي، 
لتأمني  يخطط  ليوطي  الــجــنــرال  فرنسا  جعلت 
مستعمرتها  بالجزائر:  فاس  يوصل  الذي  الطريق 
القبائل  تحركات  بضبط  إفريقيا،  بشمال  األولــى 
املجاورة لفاس من مغبة تهديدها لسالمة محورها 
االستراتيجي، هذه الدواعي وغيرها جعلت ليوطي 
صوب  اهتمامه  يوجه  فــاس،  ملدينة  دخوله  منذ 
خيراتها  واستغالل  إلخضاعها،  املحاذية  القبائل 
لالستحواذ  املعمر  شهية  فتحت  التي  الــوافــرة 
مما  وإيــنــاون،  سبو  أوديــة  ضفاف  ضيعات  على 
على  السيطرة  لبسط  الفرنسي  العام  املقيم  دفع 
بسبب  العسكري  للحكم  وإخضاعها  املناطق  هذه 
لم  ما  وهــذا  وصالبتهم،  رجاالتها  مقاومة  شــدة 
لاللتفاف  ذلك  دفعها  حيث  الحياينة،  قبائل  تقبله 
للجهاد  الداعية  املحلية  القبلية  القيادات  حــول 
استطاعت  إذ  الفرنسي(،  )املستعمر  الكفار  ضد 
وجهها  التي  االستعمارية  التحركات  تفشل  أن 
ألهميتها  املنطقة  إلخــضــاع  لــيــوطــي  الــجــنــرال 

االستراتيجية في املعادلة السياسية 
بسلطات  دفع  مما  الحماية،  إلدارة 
الستمالة  بمحاوالت  للقيام  الحماية 
للحياينة  املــجــاورة  القبائل  بعض 
قصد التحالف معها وإخضاع قبائل 
لسيطرتها،  أخرى  وقبائل  الحياينة 
غير أن األحداث التاريخية أكدت فيما 
باملرصاد  القبائل وقفت  أن هذه  بعد 
إذ  الفرنسي،  االستعمار  وجــه  فــي 
بقيادة  الفرنسي  الجيش  اشتبك 
 ،1913 يونيو   22 في  كورو  الجنرال 
واد  غرب  شمال  الحياينة  قبائل  مع 
إيناون وصوال إلى تيسة، وفي جبل أمركو بموالي 
بوشتى، وقف الجنرال مواتيي الذي كان على رأس 
قيادة الجيش الفرنسي بمنطقة فاس، في مواجهة 
هذه  في  وسقط  السماللي،  الفشتالي  القائد  مع 
18 آخرين،  املواجهة ثالثة ضباط فرنسيني وجرح 
مواتيي  لعزل  ليوطي  دفعت  النكراء  الهزيمة  هذه 
وتعويضه بالجنرال ديسبري، الذي واصل الحرب 
ضد قبائل الحياينة ومركزها تيسة إلى حدود شهر 
الجيوش  كانت  املواجهات  تلك  1913، وفي  أكتوبر 
ولم  املتطورة،  األسلحة  بأحدث  مجهزة  الفرنسية 
تكن باملقابل لقبائل الحياينة وغيرها ممن جاورها 
البسيطة وما تغنمه من  الفرسان واألسلحة  سوى 
ميزان  تباين  رغم  استطاعت  إذ  قلته،  على  العدو 
لوقت  الفرنسي  الجيش  زحف  إيقاف  من  القوى، 
وبدواوير  كثر  بشهداء  ذلك  في  مضحية  طويل، 
ومحاصيل ومغروسات دمرت عن آخرها، ملا كانت 
الجنود  ضد  بطوالت  من  الحياينة  قبائل  أبدته 
في  العلوي  مصطفى  يقول  هذا  وفي  الفرنسيني، 
مؤلف »املناورات األجنبية ضد السيادة املغربية«: 
فاس  أن  أعلن  عندما  ليوطي  متاعب  بدأت  ))لقد 
بضواحي  جولة  في  كورو  الجنرال  وخرج  هدأت 
من   12 وفقد  1912م،  عام  من  يونيو   14 يوم  فاس 
الليوتنان  القتلى  رأس  وعلى  وجنوده  ضباطه 
هولتز... ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل إنه في 
1913م، منعت قبائل الحياينة  شهر مارس من عام 

عاصمة  تيسة  مركز  إلى  الفرنسي  الجيش  دخول 
إليقاف  كورو  الجنرال  اضطر  ذلك  بفعل  الحياينة، 
كل تحركات العسكر الفرنسي نحو املنطقة بسبب 
املقاومة العنيفة للقائد الحجامي الذي كان يجابه 
الحياينة  قبائل  مع  بتنسيق  الفرنسية  القوات 
والقائد الفشتالي، وقد شكل هؤالء معا درعا قويا 
في وجه االستعمار الفرنسي املتمركز بمدينة فاس 
الجنرال  وحــاول  الحياينة،  قبائل  مشارف  على 
بنفسه  قادها  هجمة  في  الحصار  هــذا  فك  كــورو 
العلوي  مصطفى  ويؤكد   ،))1914 يناير   24 في 
باستعراض  يقوم  كان  إنما  كورو  ))الجنرال  أن 
أنشأ  حيث  الحياينة،  قبيلة  إلرهــاب  جيشه  قوة 
 10 لهذا الغرض مركزا للمراقبة والتتبع على بعد 

كيلومترات من تيسة في موقع الزرارفة..((.
القوات  فيه  الذي وضعت  الحرج  الوضع  مقابل 
اضطر  املنطقة،  لقبائل  مواجهتها  في  الفرنسية 
تنظيم  إلى  الفرنسي  العام  املقيم  ليوطي  الجنرال 
خطة  وفــق  بنفسه  قادها  جديدة  عسكرية  حملة 
رسمها بنفسه، فأصدر أوامره للجنرال بومكارطن 
 15 في  وصل  وبالفعل  قواته،  رأس  على  للحضور 
ماي 1914، وهنا كان القرار الذي لم يسبقه مثيل، 
املقيم  وقرر  الفرنسية،  القوات  كل  اجتمعت  حيث 
العام بنفسه خوض املعركة بتقسيمه للجيش إلى 
مجموعات ثالث: فيلق ترأسه شخصيا وفيلق ثان 
بقيادة الجنرال كورو، وفيلق ثالث بقيادة الجنرال 
بالعتاد  عززت  الثالث  املجموعات  هذه  بومكارطن، 
بالقبائل  ملحقة  الجو،  وسالح  واملدفعية  املتطور 
الثائرة خسائر جسيمة بعدما لقيت مقاومة عنيفة 
تعرضت  فقد  بالخصوص،  الحياينة  قبيلة  من 
الفيالق الثالثة في واد إيناون، الذي يخترق قبيلة 
أوالد رياب في الوسط، يومي 16 و17 شتنبر 1914، 
ويذكر  القبيلة،  هذه  ساكنة  قبل  من  قوي  لهجوم 
وثائق  عن  نقال  املــنــاورات  في  العلوي  مصطفى 
كنا  ))لــقــد  محررها:  قــول  الفرنسي  باألرشيف 
املعركة  هذه  وتنتهي  باملدافع...  مهاجمينا  نضرب 
الفترة  العسكري طيلة  الحكم  القبيلة تحت  بوضع 

االستعمارية بقيادة هنرس((.

على هامش ذكرى االستقالل

ذ. الحسن العبد

القبائل التي حالت دون دخول االستعمار التركي للمغرب

مباذا سأفتخر  
أنا الذي بقيت عالقا  

كسمكة بشباك مارك زوكربيرغ  
أقفز من صفحة إلى صفحة

أخدش كل اجلدران
وال أكتب شيئا

مباذا سأفتخر
أنا العالق بشباك زوكربيرغ 
فكل الفتوحات التي أخصي

عقلي بها وهمية
واألبطال الذين أحفظ 

أسماءهم وهميون
واألقوال واملقوالت التي تنكل
عليا تفكيري وحريتي وهمية

حتى أنا صرت وهميا
من كثرة ما خدرت باألوهام

مباذا سأفتخر
أنا الذي علقت بالنت

كحشرة أوهمها ضجيجها املتوهم
أن لها أهمية كبيرة

فاصطادتها عنكبوت متربصة

سمكة عالقة بشباك 
مارك زوكربيرغ

محمد العزوزي



العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 242021

متابعات

إعداد. خالد الغازي

يرى أستاذ علم النفس االجتماعي 
ــور مــحــســن بـــنـــزاكـــور، أن  ــت ــدك ال
بالظروف  مرتبطة  االنتحار  ظاهرة 
االجــتــمــاعــيــة، ألنــهــا مــن بــن أهــم 
في  سببا  تكون  قد  التي  العوامل 
يكون  قــد  اإلنــســان  ألن  االنــتــحــار، 
الضغوط  بسبب  نفسيا  مريضا 
الخارجية،  والــعــوامــل  العائلية 
يتفاقم،  النفسي  املــرض  يجعل  ما 
حصلت  التي  الحادثة  أن  مضيفا 
في سال عرفت تأويالت اختلط فيها 
حصول  واحتمال  النفسي  املــرض 

جريمة.
االنتحار  على  املقبل  أن  وأوضح 
تتغلب عليه مشاكله، بحيث يصعب 
يرى  الحالة  هذه  وفي  حلها،  عليه 
وليس  فــاشــل  ــســان  إن أنـــه  نفسه 
له  وليست  الحياة  في  دور  أي  له 
بطريقة  وظيفته  أداء  على  القدرة 
العوامل  فهذه  ومنتجة،  منتظمة 
االنتحار،  إلمكانية  الشخص  تدفع 
مبرزا أن هناك أسبابا أخرى تؤدي 
الشخصية  منها  االنــتــحــار،  إلــى 

الهشة ومصاعب الحياة، والقروض 
اجتماعية،  وضغوطات  املتزايدة 
إلى جانب ضغوطات العمل ومعاناة 
النفس،  هشاشة  ــى  إل تفضي  قــد 
الشخص  يستطيع  ال  وبــالــتــالــي، 
الــصــبــر ومــقــاومــة هـــذه الــظــروف 

فيلجأ إلى وضع حد لحياته.
وأكد بنزاكور، أن انتحار األطفال 
ظاهرة جديدة، من أسبابها وسائل 
ــعــاب  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي واألل
األطفال في  يفكر  اإللكترونية، حيث 

اإلقدام على االنتحار بسبب اإلدمان 
األزرق«  »الــحــوت  مثل  لعبة  على 
ــراع شخص  ــتـ ــي هـــي مـــن اخـ ــت ال
يعاني من مرض نفسي، وظف فيها 
أفكاره ومعلوماته حول علم النفس 
مشيرا  االنتحار،  إلى  األطفال  لدفع 
إلــى وجـــود عــوامــل أخـــرى تــؤدي 
االنتحار  في  التفكير  إلى  باألطفال 
املدرسة، وهناك من  التنمر في  مثل 
ظنا  املشنقة  حبل  بتجريب  يقوم 
منه أنها لعبة، بسبب تأثره بألعاب 

إلكترونية.
»فض  مسألة  أن  بنزاكور  وكشف 
كبيرة  أهمية  ذات  تعتبر  الــنــزاع« 
نقص  بسبب  كبيرا  نقصا  وتعرف 
ــذا االخــتــصــاص، مما  وغــيــاب هـ
يؤدي إلى ظواهر الطالق والجريمة 
أن  بحيث  املجتمع،  في  واالنتحار 

يهدد  الذي  الخطر  تقلل  املقاربة 
»فض  غياب  أن  مبرزا  األسر، 

بالشخص  يــؤدي  الــنــزاع« 
إلى التفكير في االنتحار 

أو  اللفظي  للعنف  تعرضه  بعد 
لم يجد من  لكونه  العنف الجسدي، 
يقدم له مساعدة اجتماعية ونفسية.
دور  تفعيل  ضــرورة  على  وشــدد 
خاليا اإلنصات داخل املجتمع، التي 
يمكنها  والتي  كثيرا،  تراجع دورها 
مــن خــالل الــوســائــل واالســتــمــاع، 
على  املقبلن  األشخاص  اكتشاف 
دور  تفعيل  وأيضا  االنتحار، 
اإلرشـــــاد واالســتــمــاع في 
التعليمية  املــؤســســات 
واإلدارات والتجمعات 
ــة  ــ ــي ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ االج
وتفعيل  الــكــبــرى، 
اإلرشـــــاد األســـري 
ــوســاطــة األســريــة  وال
إلى  داعيا  النزاع،  وفض 
الجانب  مــن  األســـر  حماية 
االجتماعي،  والبعد  االقتصادي 
وخلق  حكومية  سياسة  نهج  عبر 
األسر  الستقرار  اجتماعية  حلول 
واألشخاص واألفراد وحمايتهم من 

خطر االنتحار.

لظاهرة  خطيرا  انتشارا  مؤخرا،  المغربية  المدن  من  العديد  شهدت 
اجتماعية  عوامل  عدة  بسبب  والنساء،  الشباب  صفوف  في  االنتحار 
ونفسية واقتصادية، الشيء الذي أثار الجدل والنقاش لدى النشطاء 
الخطيرة  اآلفة  هذه  تفشي  حول  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
ووضع  المشاكل  من  للهروب  وسيلة  الناس  بعض  فيها  يرى  والتي 
ومعصية  القدر  من  هروبا  المغربي  الشارع  يعتبرها  بينما  للحياة،  حد 
مرتبطة  أخــرى  أبعاد  لها  ظاهرة  محللون  يعتبرها  فيما  خطيرة، 

بأمراض نفسية ومعاناة يعيشها الشخص المنتحر قبل وفاته.
العام  الرأي  هزت  مأساوية  حادثة  مؤخرا،  سال  مدينة  شهدت  فقد 

سطح  أعلى  من  زوجها  وانتحار  سيدة  سقوط  في  تمثلت  الوطني، 
مما  مادية،  أو  اجتماعية  مشاكل  بسبب  السكنية،  العمارات  إحدى 
في  الخطيرة  اآلفــة  هذه  انتشار  أسباب  عن  تتساءل  الناس  جعل 
تزايد  لم تكن من قبل، ال سيما في ظل  والتي  المغربي،  المجتمع 
حاالت االنتحار في مدن أخرى مثل انتحار سيدة في طنجة، وسيدة 
مدينة  في  العشرات  وانتحار  بسال،  آخر  وشاب  الحسيمة،  قرب  أخرى 
بمرض  مرتبط  االنتحار  وهل  الظاهرة؟  أسباب  هي  فما  شفشاون.. 

نفسي غامض، أم استسالم للمشاكل االجتماعية ؟

االنـتـحـار
ظاهرة خطيرة تهدد 

استقرار األسر المغربية

مسألة »فض النزاع« تعتبر ذات أهمية كبيرة وتعرف نقصا كبيرا بسبب نقص وغياب 
يمة واالنتحار في المجتمع،  هذا االختصاص، مما يؤدي إلى ظواهر الطالق والجر
بحيث أن المقاربة تقلل الخطر الذي يهدد األسر، مبرزا أن غياب »فض النزاع« يؤدي 
بالشخص إلى التفكير في االنتحار بعد تعرضه للعنف اللفظي أو العنف الجسدي

بنـــزاكور:
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متابعات

العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021

نقص مراكز اإلنصات
يعانون  الذين  الناس  من  الكثير 
سواء  اجتماعية وضغوطات،  مشاكل 
داخل األسرة أو في العمل، ال يجدون 
معاناتهم،  ــى  وإل إليهم  يستمع  من 
تكاليف  دفع  على  قدرتهم  عدم  بسبب 
النفسية، أو لغياب مراكز أو  العيادة 
في  متخصصة  اجتماعية  مؤسسات 
هذا املجال، حتى يتمكنوا من الخروج 
االكتئاب  أو  الضغوطات  ــرة  دائ من 
قلة  بسبب  وذلــك  منه،  يعانون  الــذي 
مما  املجال،  هذا  في  والخبراء  األطر 

يجعل نسبة االنتحار في تزايد.
ــاذة  ــار، تـــرى األســت ــ فــي هـــذا اإلط
الشبكة  رئــيــســة  املـــــودن،  أســـمـــاء 
هناك  أن  األسرية،  للوساطة  املغربية 
وراء  تكمن  الــعــوامــل  مــن  مجموعة 
املجتمع،  في  االنتحار  انتشار ظاهرة 
واجتماعية،  نفسية  أســبــاب  منها 
تعيش  التي  لألسر  متنفس  وغياب 
املشاكل والضغوطات، باإلضافة لعدم 
منفتحة  مؤسسات  أو  مراكز  وجــود 
الستقبالهم واالستماع إليهم، مضيفة 
داخل  العنف  تعيش  التي  املــرأة  أن 
نفسية  لديها  تكون  الزوجية  بيت 
بسبب  للحياة،  قابلة  وغير  مدمرة 
التي  العوامل  من  ومجموعة  اليأس 

تساهم في التفكير في االنتحار.
االســتــمــاع  مــركــز  أن  وأوضـــحـــت 
كانت  التي  الحاالت  بعض  استقبل 
تفكر في االنتحار، حيث يتم توجيههم 
لالستشارة النفسية واالستماع إليهم 
على  عرضهم  ثــم  الخلية،  قبل  مــن 
في  مستشار  أو  نفسي  أخــصــائــي 
واالهتمام  إليهم  لإلنصات  املــركــز، 
الخروج  على  ملساعدتهم  وذلك  بهم، 
والضغوطات  النفسية  ــة  األزمـ مــن 
أن  إلــى  مشيرة  منها،  يعانون  التي 
املشكل في منزل األسرة هو أن ال أحد 
فرصة  يعطي  أحد  لآلخر، وال  يستمع 
الذي  الشيء  إليه،  لالستماع  لآلخر 
يدفع البعض للجوء إلى هذه املراكز، 
إليهم  ــمــاع  االســت عــنــد  ــتــالــي،  وبــال
بالراحة  يحسون  االهتمام  وإعطائهم 
الــحــاالت  وهــنــاك بعض  واالنــتــمــاء، 
تشعر باالطمئنان ولم يعد لها مشكل.
ــحــاالت  ال ــض  ــع »ب أن  ــت  ــافـ وأضـ
العالج،  تتطلب  نفسية  أمــراض  لهم 
الحاالت  بعض  املركز  في  استقبلنا 
إليهم،  واالستماع  الحوار  خالل  من 
أمراضا تتطلب عالجا  لديهم  فوجدنا 
نفسيا، وهناك بعض الحاالت ترفض 
ملستشفى  الذهاب  تقبل  وال  العالج 
بمواصلة  ولكن  النفسية،  األمــراض 
إقناعهم  يتم  معهم،  والتدرج  الحديث 
الشباب  خــاصــة  الــعــالج،  بأهمية 
والشابات، وكمثال، هناك شابة قامت 
وتهدد  مــرات  أربــع  انتحار  بمحاولة 
ولكن  لحياتها،  حد  بوضع  أسرتها 
إقناعها  تم  معها،  الحديث  خالل  من 
بــقــبــول جــلــســات الــحــوار والــعــالج 

النفسي«.
من  فئة  هــنــاك  أن  ــودن  املـ وقــالــت 
نفسية  ــا  ــراض أم يــعــانــون  األزواج 
والجسدي،  اللفظي  للعنف  ويلجؤون 
ومن خالل الحديث واالستماع لبعض 
النساء، يتبني للخلية أن الزوج يعاني 
الذي يطرح  من مرض نفسي، الشيء 
بزيارة  الــزوج  إقناع  كيفية  إشكال 
والقيام  للتوجيه  والخضوع  املركز 
الخضوع  قصد  نفسية  باستشارة 
للعالج، معتبرة أن مثل هذه الحاالت 
وخيمة  عواقب  لها  ستكون  ظلت  إذا 
على األسرة واملحيط العائلي، وأيضا 
ضحية  يقعون  الــذيــن  األطــفــال  على 
معهم  ويحملون  أسرية،  اضطرابات 

هذا العنف ويصرفونه في املجتمع.

مراكز  إحــداث  أهمية  على  وأكــدت 
الكثير  تــمــتــص  ألنــهــا  لــالســتــمــاع، 
وتحد  املجتمع،  داخــل  املشاكل  مــن 
يمكن  الــتــي  السلبية  الــظــواهــر  مــن 
على  وخيمة  عــواقــب  لها  تــكــون  أن 
أن  مبرزة  واملجتمع،  والعائلة  األسرة 
األسري  واإلرشــاد  االستشارة  مركز 
التكوينية  الــدورات  من  العديد  ينظم 
توعيتهن  قــصــد  ــســاء  ــن ال ــدة  ــائ ــف ل
األسرة  مشاكل  مع  التعاطي  بكيفية 
ــاالت لــلــحــد مـــن الــظــواهــر  ــ ــك واإلشــ
واللجوء  القدرات،  وتقوية  السلبية، 
إلى  الذهاب  عوض  النفسي  للعالج 
مــاديــا  تستنزفهن  ــرى  أخـ مــجــاالت 

ومعنويا بدون نتيجة.

االكتـئاب يؤدي إلى االنتحار 
ملنظمة  ســـابـــق  ــر  ــري ــق ت ــشــف  ك
الصحة  حول  العربي،  »بارومتر« 
شــمــال  دول  ــي  ــواطــن مل الــنــفــســيــة 
إفريقيا، عن إصابة 20 في املائة من 
املغاربة بمرض االكتئاب، يتوزعون 
في  و17  باملدن،  املائة  في   24 بني 
املــائــة فــي الــقــرى والــبــوادي، كما 
أكدت التقارير أن هذه النسبة تمثل 
سابقة  أرقام  تؤكدها  املغاربة،  ثلث 
لوزارة الصحة بأن 40 في املائة من 
 15 أعمارهم  تتجاوز  الذين  املغاربة 
نفسيا  اضطرابا  إما  يعانون  عاما 

أو عقليا.
الخبير  يقول  السياق،  هــذا  وفــي 
حبيب،  محمد  واالجتماعي،  األسري 
أن  تقول  الصحة  وزارة  »أرقــام  أن 
االكتئاب،  من  يعانون  املغاربة  ثلث 
واملعروف أن هذا املرض من الناحية 
إلى  ــؤدي  ي واالجتماعية  النفسية 
تعود  أسبابه  بــاألســاس،  االنتحار 
املشاكل  مــن  مجموعة  تفاقم  إلــى 
واالقتصادية،  والنفسية  االجتماعية 

كــورونــا،  جائحة  بعد  وخــصــوصــا 
ــة  ــي ــاع ــم ــت فـــهـــذه الــــظــــروف االج
هذا  تــزايــد  إلــى  أدت  واالقتصادية 
االنتحار،  إلــى  ــؤدي  ي ــذي  ال ــرض  امل
األفكار  لـــورود  رئيسي  سبب  وهــو 
السلبية املرتبطة بالفشل وبالتشاؤم 
وانــســداد األفـــق، كــل هــذه األفــكــار 
ال  لها شخص معني،  يتعرض  عندما 
إلى العالج، والغريب  له أن يلجأ  بد 
في األمر أن املجتمع املغربي ال يريد 
الشخص  أن  باعتبار  دوائيا  عالجا 
الذي يتداوى من االكتئاب قد يصاب 
ــدواء، وهــذا  ــ ال ــذا  ــان على ه ــاإلدم ب

اعتقاد خاطئ«.
وأوضح أن االكتئاب من األمراض 
جميع  بها  يعلم  ال  التي  الــوراثــيــة 
ــدخــل ضــمــن األمـــراض  الــنــاس، وي
النفسية الصعبة، والتي تتطلب أخذ 
الشديد  الحزن  ألن  والحذر،  الحيطة 
عادية،  اضطرابات  ليست  والتشاؤم 
فهناك مستويات محددة، فإذا تعرض 
من  ألكثر  والتشاؤم  للحزن  اإلنسان 
على  نفسه  يعرض  أن  يجب  شهر، 
إلى  يصل  أن  قبل  نفسي  أخصائي 
نتائج ال تحمد عقباها، والتي تتمثل 
هناك  أن  إلــى  مشيرا  االنتحار،  في 
فيها  يعاني  التي  املدن  من  مجموعة 
مدن  هي  نفسية،  اضطرابات  الناس 
والبطالة  واإلقصاء  التهميش  تعيش 

واإلحباط.
االكتئاب  أن  حبيب  محمد  ــد  وأك
وأن  خــاصــة  الخطر،  نــاقــوس  ــدق  ي
ثلث  أن  إلــى  تشير  اإلحــصــائــيــات 
يستوجب  مما  منه،  يعانون  املغاربة 
االهـــتـــمـــام بـــالـــجـــانـــب الــنــفــســي 
والسعادة،  والرفاهية  واالجتماعي 
مثل بعض الدول التي لجأت إلى خلق 
من  ليس  والترفيه،  للسعادة  وزارات 
االهتمام  باب  من  وإنما  الترف  باب 
بالنفسية والسيكولوجية املجتمعية، 
اإلنتاج  مستوى  على  أثار  لها  التي 
واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية 
االهتمام  أن  معتبرا  املجتمع،  داخل 
املغربي  املــجــتــمــع  بسيكولوجية 
والعمل على الترفيه والتنفيس عنه، 
جماعي  كعالج  ناجعة  وسيلة  يعتبر 
دون  للحيلولة  املجتمع  في  فرد  لكل 
ــول إلـــى مــطــبــات االكــتــئــاب،  ــوص ال
والظواهر السلبية املؤدية لالنتحار، 
أدوارهــا  عن  تخلت  »األســرة  ــال:  وق
أغلقت  الشباب  دور  وكل  الطالئعية، 
تتخلى  وأصبحت  الجائحة  بسبب 
الصيفية  املخيمات  ــا،  ــ أدواره عــن 
هي األخرى توقفت واملساجد لم تقم 
بأدوارها، كل املؤسسات االجتماعية 
اإلغالق  هذا  وأمام  مغلقة،  أصبحت 
االكتئاب،  من  نوعا  سنعيش  أكيد 
النفسي  الجانب  في  واالضمحالل 

من  ســواء  والعاطفي،  والوجداني 
الكبار،  طرف األطفال أو الشبان أو 
وأعطت  تجمعت  األشــيــاء  هــذه  كل 
خالل  الحال  بطبيعة  النتائج،  هذه 
الــجــائــحــة تــوقــفــت مــجــمــوعــة من 
والتي  واإلرشـــاد،  االستماع  خاليا 
ومواكبة  مستمرة  تبقى  أن  يجب 
تــقــوم  وأن  املــغــربــي،  للمجتمع 
شعب  بها  تــدرس  التي  الجامعات 
بهذه  االجتماع  وعلم  النفس  علم 
محيطها  على  واالنــفــتــاح  األدوار 

املواكبة  املؤسسات  من  كمؤسسة 
لكل األسر، وتفتح مجانية االستماع 
املغربي  املجتمع  ألن  واالستشارة، 

يريد من ينصت إليه ويشعر به«.
ــى وجــــود إشــكــالــيــة  ــ وأشـــــار إل
متمثلة  الصحي،  القطاع  يعيشها 
في  نفسانيني  أخصائيني  غياب  في 
املستشفيات املحلية، واملستوصفات، 
لــلــقــرب مــن الــســاكــنــة واســتــقــبــال 
األشخاص الذين يعانون اضطرابات 
القبيل،  هــذا  من  مشاكل  أو  نفسية 
إلى  باإلضافة  للعالج،  لتوجهيهم 
على  التخصص  هذا  في  األطباء  قلة 
باألحياء،  املتواجدة  املراكز  مستوى 
مــشــددا عــلــى ضـــرورة الــبــحــث عن 
املجتمع  إلنقاذ  القرب  سيكولوجية 

والناس من براثن االكتئاب.

غموض االنتحار في شفشاون
من  العديد  شفشاون  مدينة  تعرف 
مما  شهر،  كل  في  االنتحار  حــاالت 
جعل هذه الظاهرة معروفة لدى سكان 
عن  بدورهم  يتساءلون  الذين  املدينة 
شبان  لجوء  وراء  الحقيقية  األسباب 

وشابات املنطقة لخيار االنتحار.
وتــقــدر عــدد حــاالت االنــتــحــار في 
فحسب  بالعشرات،  شفشاون  مدينة 
االنتحار  فإن حاالت  املراقبني،  بعض 
املسجلة خالل األشهر الثالثة األولى 
من سنة 2021، بلغت 13 حالة، بينما 
عشر  من  أكثر   2020 سنة  سجلت 
حـــاالت انــتــحــار فــي الــفــتــرة مــا بني 

شهري مارس وأبريل.
وحسب بعض املصادر، فإن مدينة 
 50 إلى   40 بني  ما  تعرف  شفشاون 
صفوف  في  السنة  في  انتحار  حالة 
تــتــراوح  الــذيــن  والــشــبــاب  الفتيان 
سنة،   20 إلــى   10 بني  ما  أعمارهم 
الذي يطرح عالمات استفهام  الشيء 
واملؤسسة  املدرسة  دور  حول  كبيرة 
هذه  من  الحد  على  للعمل  التعليمية، 
الظاهرة وتوعية التالميذ بخطورتها.
وحــســب »مــرصــد الــشــمــال«، فإن 
إقليم  يعرفها  التي  االنتحار  ظاهرة 
شفشاون، تدخل ضمن ما يسمى في 
بـ»االنتحار  السوسيولوجي  الحقل 
عندما  يحدث  الــذي  الــالمــعــيــاري«، 
نتيجة  املجتمع  ضــوابــط  تضطرب 
إما للكساد االقتصادي، أو انتعاشه، 
مشددا على أن تفاقم الظاهرة، حاليا، 
التهميش،  ــن  م عــقــود  إلـــى  يــرجــع 
نفسها  األسباب  وهــي  والــالمــبــاالة، 
من  مجموعة  ــى  إل كذلك  أدت  التي 
ــدن،  ــر كــالــهــجــرة نــحــو املـ ــواه ــظ ال

وارتفاع معدالت الطالق واإلدمان.

هناك مجموعة من 
العوامل تكمن وراء 

انتشار ظاهرة االنتحار 
في المجتمع، منها 

نفسية  أسباب 
وغياب  واجتماعية، 

متنفس لألسر التي 
المشاكل  تعيش 

والضغوطات، 
باإلضافة لعدم وجود 

مراكز أو مؤسسات 
الستقبالهم  منفتحة 

إليهم واالستماع 

المــودن:

 االكتئاب من األمراض 
الوراثية التي ال يعلم 

بها جميع الناس، 
ويدخل ضمن األمراض 

الصعبة،  النفسية 
والتي تتطلب أخذ 

الحيطة والحذر، ألن الحزن 
الشديد والتشاؤم ليست 
اضطرابات عادية، فهناك 
مستويات محددة، فإذا 

تعرض اإلنسان للحزن 
والتشاؤم ألكثر من شهر، 

يجب أن يعرض نفسه 
على أخصائي نفسي 

قبل أن يصل إلى نتائج 
ال تحمد عقباها، والتي 

تتمثل في االنتحار

حبــيب:



 المؤسس: مصطفى العلوي 

 مدير  النشر: الطيب العلوي

 مديرة  التحرير: حكيمة خلقي 

 رئيس التحرير: سعيد الريحاني 

  القسم الرياضي: كريم إدبهي 

 ربورتاج: خالد الغازي

 كتاب الرأي:
 بوشعيب اإلدريسي  
 عبد الرحيم بن سالمة
 عبد الواحد بنمسعود

 التصفيف: خديجة حلبي
 األرشيف: حسن سرين

 مراجعة النصوص: جميلة حلبي
 المراسلون: 

زهير البوحاطي
عبد الله جداد

نور الدين هراوي
زوجال بلقاسم

محمد شجيع
عزيز الفاطمي

عادل الصبار
06 64 49 40 24

pub@alousboue.ma

 اإلخراج الفني: محمد الغولي
 المشرف على الموقع : محمد الصافي

 العنوان:
 12 شارع األمير موالي عبد هللا - الرباط

 الهاتف: 47 80 70 37 05
 الفاكس: 49 80 70 37 05

info@alousboue.ma :البريد اإللكتروني 
www.alousboue.ma :الموقع اإللكتروني 

 اإليداع القانوني:  28 جوان 1965

 القسم التجاري:

األسبوع الصحفي 
تصدر  عن دار النشر

 دنيا بريس شركة محدودة.

 السحب: مطابع ماروك سوار
 التوزيع: سابريس

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

26

  ثقـافة

العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021

نقاد وباحثون يوقعون 
كتاب نور الدين الصايل

ببئر  ورديــغــة  ثانوية  رحــاب  شهدت 
مزوي إقليم خريبكة، حفل توقيع 

ــور  ــ ــوان »نـ ــنــ ــعــ كــــتــــاب جــــديــــد بــ
ــل وشـــــم يف  ــايـ ــن الـــصـ ــديــ الــ

السينمائية..  الــذاكــرة 
شــهــادات وذكــريــات«، 
والــــــــــــــــــذي يــــســــلــــط 
الكثير  على  الضوء 

مــــن احملــــطــــات الــفــنــيــة 
بصمت  التي  والسينمائية 

حياة هذا السينمائي.
ــنــــشــــاط  وقــــــــد انـــــــــــدرج هــــــــذا الــ

الـــثـــقـــايف واألدبـــــــــي ضـــمـــن فــعــالــيــات 
املجتمع،  مللتقى سينما  اخلامسة  الــــــــــتــــــــــي الــدورة 

بشراكة  والتنمية  للثقافة  الشروق  جمعية  نظمتها 
املقاهي  مع شبكة  وبالتنسيق  مزوي  بئر  مع جماعة 
اخلــضــراء  املــســيــرة  عيد  مبناسبة  بــاملــغــرب،  الثقافية 

وعيد االستقالل املجيد.
ــدد مــــن األســــاتــــذة  ــ ــل الـــتـــوقـــيـــع، عــ ــفـ وشــــــــارك يف حـ
ــل الـــذيـــن  ــ ــراحـ ــ ــبـــي الـ ــاء ومـــحـ ــ ــدقـ ــ والـــبـــاحـــثـــن مــــن أصـ
وقــفــوا بــاملــنــاســبــة عــلــى األهــمــيــة الــفــكــريــة واألكــادميــيــة 
والــســيــنــمــائــيــة لــنــور الـــديـــن الــصــايــل، ملـــا كــانــت لـــه من 
رحيله  أن  مبرزين  السينمائي،  املجال  يف  عاملية  ثقافة 
كان خسارة كبيرة للحقل السينمائي الوطني والدولي، 

لكنه سيبقى وشما يف الذاكرة السينمائية العاملية.

  

تاريخ الفكر اإلداري

تأبين القائد النقابي والسياسي نوبير األموي

 17 يــوم  الحديث،  للفن  تطوان  مركز  يحتضن 
مساء،  السابعة  الساعة  من  ابتداء  املقبل،  دجنبر 
األروقة«،  لـ»لیلة  عشر  الخامسة  الدورة  فعاليات 
التشكيلي،  الفني  لإلبداع  املخصصة  التظاهرة 
وهي من تنظيم وزارة الشباب والثقافة والتواصل / 
قطاع الثقافة، التي أشارت في بالغ لها أنها تأتي 
والفنية  الثقافية  ألنشطتها  استئنافها  إطار  في 
تيسير  إلى  األروقــة«  »ليلة  تسعى  حيث  باملدينة، 
مختلف  مــن  الفنانني  بــني  والــتــقــارب  الــتــواصــل 

الفنانني  وإبداعات  بإنتاجات  والتعريف  األجيال، 
الشباب،  أو  واملكرسني  الرواد  سواء  التشكيليني، 
وكذا إلى االحتفاء باإلبداع التشكيلي بكل مذاهبه 

ومدارسه.
ــة«،  األروق لـ»ليلة  الرسمي  االفتتاح  وسيشهد 
والفنية  الثقافية  الفعاليات  من  مجموعة  حضور 
في مجال الفنون التشكيلية، وستعرف ھذه الدورة 
تكريم بعض الوجوه البارزة في الحركة التشكيلية 

املغربية، حسب نفس البالغ.

صــــــــدر لـــلـــبـــاحـــث 
ــمــي، األســتــاذ  ــادي واألك
مؤلف  ــط،  ــراب م رشــيــد 
ــد تــحــت عــنــوان:  جــدي
اإلداري  الفكر  »تاريخ 
ــرور  مـ ــع  مـ )اإلدارة 

الزمن(«.
رشيد  كتاب  ويعتبر 
خارطة  بمثابة  مرابط، 
طريق سيستفيد منها، 
املــســؤولــون  شــك،  وال 
واألساتذة  اإلداريـــون 
حيث  ــون،  ــجــامــعــي ال
هذه  خالله  من  يشرح 
أصبحت  التي  املهنة 
مجال  في  جــدا  مهمة 
والتدبير،  التسيير 
ــواء  األضـ يلقي  كــمــا 

التي  اإلشكاليات  على 
املــقــاوالت،  عــن  املــســؤولــون  لها  يتعرض 
الناجعة  ــول  ــحــل ال إيــجــاد  لــهــم  ــف  ــي وك

لتجاوزها.
كتاب »تاريخ الفكر اإلداري« هو بمثابة 
فهم شامل وعاملي، سيساعد املهتمني على 
والحكامة  اإلداري،  للتسيير  األفكار  بلورة 

الجيدة.
مرابط،  رشيد  األســتــاذ  فــإن  للتذكير، 
حاصل على شهادات عليا من املدرسة العليا 
)ISCAE(، كما  للتجارة وإدارة املقاوالت 

الدولة  ــتــوراه  دك ــال  ن
والتسيير  العلوم  في 
مـــن جــامــعــة بــاريــس 
ــارس  ــ )دوفـــــــني(، وم
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
العليا  املـــدرســـة  فــي 
وإدارة  ــتـــجـــارة  ــلـ لـ
ملادة  كأستاذ  املقاوالت 
التدبير املالي واإلداري 
قرابة  واالستراتيجي، 
وتولى  ســنــة،  أربــعــني 
املؤسسة  هـــذه  إدارة 
حيث  ــة،  ــن س  16 ملـــدة 
في  كبير  بشكل  ساهم 
وتبويئها  تــطــويــرهــا 
ــدارة، لــيــغــادرهــا  ــصـ الـ
وليخلق   ،2011 ســنــة 
إلعــداد  مركزا  ذلــك  بعد 
ــوراه في  ــت ــدك ــة ال رســال

اإلدارة إلى دجنبر 2020.
فــبــالــرغــم مــن انــشــغــاالتــه األكــاديــمــيــة 
فاعل  مرابط  رشيد  فالدكتور  وامليدانية، 
ترأس  أن  له  سبق  فقد  بامتياز،  جمعوي 
نادي األوملبيك البيضاوي للتنس لسنوات 
إبقاء  فــي  الفضل  لــه  يرجع  كما  طويلة، 
حيث  مدينة(،  )فريق  القاسمي  االتحاد 
ظــروف  فــي  الــرئــاســة  مــســؤولــيــة  تحمل 
في  الفريق  بقاء  مهمة  في  ونجح  صعبة، 

القسم الوطني األول.

وزارة الثقافة تطلق 

ليلة األروقة بتطوان

الصايل

زمنية  مساحة  األمــوي  نوبير  الفقيد  شغل 
وسياسيا  نقابيا  قائدا  وكان  املغرب،  تاريخ  من 
للمد  البصيرة  نافذ  وزعيما  ثــوريــا  ومــرشــدا 
قوة  وأســلــوبــه  فكره  ــات  ب بــاملــغــرب،  الــيــســاري 
حضوره  خالل  من  وممارسة  تنظيما  متجسدة 

الفاعل في أهم التحوالت واألحداث.
وموجه  النقابي  للفعل  مؤسس  أيضا  وهــو 
القرارات  ألهــم  وصانع  التاريخية،  للكفاحات 
السياسية التي كانت وراء العديد من املكتسبات 
والحقوقية، وقد  والدستورية  االجتماعية 
ظل طوال حياته، رغم االعتقاالت واملحاكمات 
والتعذيب، من ستينيات إلى تسعينيات القرن 

العشرين، صامدا موظفا كل إمكانياته في قيادة 
اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  أجل  من  الصراع 

والعدالة االجتماعية.
ناهز  عن سن   2021 7 شتنبر  يوم  توفي  وقد 
الديمقراطية  الكونفدرالية  وستنظم  سنة،   85
العاملة،  الطبقة  لفقيد  تأبينيا  يوما  للشغل، 
نوبير األموي، يوم السبت 27 نونبر 2021 على 
باملركب  ــزوال  ال بعد  والنصف  الثانية  الساعة 
الثقافي محمد السادس الصخور السوداء بالدار 
والضيوف  املدعوين  من  عدد  بحضور  البيضاء، 
الكلمات في حق  إلقاء عدد من  لقاء سيعرف  في 

نوبير األموي.

المهرجان العربي اإلفريقي للفيلم الوثائقي ينطلق في زاكورة

تستضيف مدينة زاكورة ابتداء من يومه 
الجمعة 26 نونبر الجاري، فعاليات النسخة 
التاسعة للمهرجان العربي اإلفريقي للفيلم 
بسينما  باملناسبة  محتفية  الوثائقي، 

تونس كضيف شرف.
املهرجان،  هــذا  دورة  فعاليات  وتشهد 
الوثائقي  الفيلم  جمعية  تنظمه  الـــذي 
الشهر،  نفس  من   29 غاية  إلى  بزاكورة، 
فقرات متنوعة، من تكريمات وعرض أفالم 
وأنشطة  محكمة،  عملية  ــدوة  ون دولــيــة، 

موازية.

وتتميز الدورة التي تقام تحت شعار: 
»السينما الوثائقية تقاوم األوبئة وتخدم 
رسمية  مسابقة  بتنظيم  املجتمعات«، 
متخصصة،  تحكيم  لجنة  عليها  تشرف 
حيث تتنافس أفالم املسابقة، التي تناقش 
ووجدانية  إنسانية  وقضايا  مواضيع 
والعراق  مصر  بلدان  من  وهي  وكونية، 
ــدانــمــارك  وال وعــمــان  وغينيا  وتــونــس 
والجزائر واملغرب، على عدد من الجوائز، 
أرفعها الجائزة الكبرى التي تمنح للعمل 

املتكامل.
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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
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فــر أعلنت  قد  احلكومة  كانت 
و

أنحاء  ة 
كاف ليا يف  التاسعة  ة 
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م ابتداء  ليلي« 

التدابير  مــن  ملجموعة  تطبيقا  ي، 
الــوطــنــ الــتــراب 

االحترازية يف مواجهة وباء »كورونا«.
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اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

جريدة التحليالت السياسية - األخبار السرية - واملعلومات اخلاصة
مستقلة - محايدة - تسبق األحداث - متخصصة يف األخبار

نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي )48 عدد(

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 190 درهما 
 »DOUNIA PRESSE«  لصالح شركة

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.ma

للتسديد عبر التحويل البنكي:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل 

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد
 أو عبر البريد اإللكتروني:

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.ma

لنور الدين  الرياحي

لقد آثرت للقراء والقارئات أن أشاركهم موضوع أهمية 
اللوحات والصورة، نظرا ملا تحمله من دالالت وتعابير تبقى 
وقد  حياتي،  في  ملكانتها  ونظرا  راسميها،  موت  بعد  خالدة 
ورسامات  رسامني  مع  صداقات  ربط  شبابي  منذ  لي  كتب 
الكريم  وعبد  طالل،  الشعيبية  املرحومة  بينهم  من  مغاربة، 
الغطاس، ابن عرصة الزرقطوني، الذي نشأ في منزل باملدينة 
القديمة كأنه قطعة فنية اختارته القنصلة األمريكية السابقة 
وكان  اآلن،  امليناء  على  مطال  مطعما  البيضاء،  ــدار  ال في 
بيا،  بن  العبقري  الصديق  املرحوم  وكذلك  ألخوالي،  صديقا 
وبعض  الثاني،  الحسن  الراحل  للملك  لوحة  لي  رسم  الذي 
السادس،  محمد  للملك  صــورا  لي  رسموا  الذين  الفنانني 
وجدها  التي  العلوي،  بلعربي  مصطفى  للمرحوم  وصــورة 
مع  املاضي  القرن  ثمانينات  في  منزلي  في  أصدقائي  أحد 
امللك الحسن الثاني رأسا على رأس، وبمجرد رؤيتها، طلب 
مني االحتفاظ بها وكانت من ضمن اللوحات التي زين بها 

صالون منزله.
وأهديتها  طالل  الشعيبية  املرحومة  من  اقتنيتها  ولوحة 

البنتي البكر إيمان، بمناسبة زواجها.
وقد مكنتني الصداقات مع كبار الفنانني، أمثال املوسيقار 
وكذلك  الناطقة،  اللوحات  صاحب  الدكالي  الــوهــاب  عبد 
محمد  امللك  بلوحاته  أعجب  الــذي  افنينو،  الفنان  الصديق 
السادس وأهدى لجاللته لوحة، وملا قال له الحاجب امللكي بأن 
جاللة امللك يريد أداء ثمنها، قال هذا الفنان الوطني الغيور: 
لكم  طلب  من  هل  الحاجب:  له  وقال  لجاللته«،  هدية  »لوحتي 
املغاربة  كل  كطلب  طلبي  افنينو:  الفنان  فأجابه  عند جاللته؟ 
حفظ  بما  ويحفظه  عمره  هلل  يطيل  أن  وهو  يحبونه،  الذين 

به الذكر الحكيم، فقال له الحاجب: »أنت فنان وولد الناس«.
لم تسعفني مساحة  إن  أعتذر  كما ربطتني عدة صداقات 
الفنان  داهور،  أحمد  بينها صداقة  كلها، ومن  لذكرها  املقال 
واملوسيقي األصيل، الذي زين لي بيتي في البادية بلوحات 
يزيد عن ثالثني سنة، وهو  ما  منذ  منها  أنطق  أجمل وال  ال 
جمال،  عزيزة  القديرة  الفنانة  وأيضا  »الفايسبوك«،  صديق 

وغيرهم.
وكانت وال زالت أجمل لوحة أهديت لي ورسمت في ساحة 
عمومية وتحمل مئات توقيعات قضاة ارتأوا املشاركة فيها 
وقرروا  املحمدية،  في  األيام  أحد  في  منهم  واحد  كل  بريشة 
ووفاء  كعربون حب  لرابطتهم،  كرئيس مؤسس  لي  إهداءها 
يوم،  كل  في  ذكراهم  إلى  يرجعني  مكانا  لها  أختار  زلت  ال 
وهي  لي،  تكريما  طنجة  قضاة  لي  أهداها  صــورة  تقابلها 
التي تمثل بروفايلي في صفحتي على »الفايسبوك«، ولوحة 

جميلة أهداها لي في أكادير قضاة فاس.
إن قصصي مع اللوحات والصور، ال تختلف عن ذكرياتي، 

فهي كما قال الشاعر أحمد رامي:
كيف أنسى ذكرياتي وهي في قلبي حنني

كيف أنسى ذكرياتي وهي في سمعي رنني
كيف أنسى ذكرياتي وهي أحالم حياتي

إنها صورة أيامي على مرآة ذاتي
عشت فيها بيقيني وهي قرب ووصال

ثم عاشت في ظنوني وهي وهم وخيال

عندما تصبح  
اللوحة والصورة 

مرآة للذات

يتبع

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021

وخالل   ،2021 نونبر   22 اإلثنني  يوم 
مع   40« برنامج  على  ضيفة  حلولها 
جيسيكا عازار«، كشفت الفنانة اللبنانية 
إلصــدار  تستعد  أنــهــا  فـــارس،  مــيــريــام 
الجديد،  ألبومها  ضمن  أمازيغية  أغنية 
وقالت: »أود أوال أن أوجه التحية للشعب 
األمازيغي في كل بقاع العالم، وباألخص 
في املغرب والجزائر وتونس، ثم أود أن 
بإيقاعات  عمال  سأصدر  أنني  لهم  أقول 
ومالبس  أمــازيــغــي،  ــص  رق أمــازيــغــيــة، 
اللهجة  ــن  ــك ول ــة،  ــي ــغ ــازي أم
ــون  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
مــغــربــيــة، 
حــــــتــــــى 
يـــتـــمـــكـــن 
ــع  ــي ــجــم ال
مــــــن فــهــم 
ــات  ــ ــ ــم ــ ــ ــل ــ ــ ك
األغــــــنــــــيــــــة، 
ــجــة  ــه ــل كــــــون ال
صعبة  األمازيغية 
وأضافت:  جــدا«، 
وأن  »ســـــبـــــق 
باللهجة  غنيت 
أكن  لم  ولكنني  املسرح،  على  األمازيغية 
مضمونها  فهمت  األغنية،  كلمات  أفهم 
فقط، وقد خطرت ببالي هذه الفكرة عندما 
الناظور، وقبل موعد الحفل  كنت بمدينة 
أمازيغية  أغنية  أحفظ  أن  قــررت  بليلة، 
الذي يضم  املدينة،  ألقدمها لجمهور هذه 
ذلك  وبعد  ــغ،  ــازي األم مــن  كبيرة  نسبة 
أغنية  القادم  ألبومي  يتضمن  أن  قررت 

أمازيغية«.

مدينة الناضور 
توحي للفنانة اللبنانية 

ميريام فارس للغناء 
باألمازيغية

فنانة تونسية تسرق أغنية نجاة اعتابو 

اكتساح »المؤثرين« 
للمجال الفني ال يخيفني 

الفنانة ثرية العلوي:

حوار  في  العلوي  ثرية  الفنانة  قالت 
صحفي، بأن اقتحام »املؤثرين« ومشاهير 
للمجال  االجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
النفس  على  لالشتغال  يحتاج  الفني، 
والتدريب املستمر، موضحة: »إيال كانوا 
نفسهم  على  واشتغلوا  املستوى  فــي 
مرحبا،  ألف  وتداريب..  أوراش  وداروا 
وإذا مكانوش فاملستوى، ميمكنش تكون 

ممثلة«.
وردا عن سؤال بخصوص تخوفها من 
قالت  للمجال،  »املؤثرين«  هؤالء  اكتساح 
الزمن  مكتخلعني..  حاجة  »تا  العلوي: 

بالتصفية«. كفيل 

ملكة جمال المغرب صوفيا تنضم لقناة »إم بي سي 4«
ســتــطــل مــلــكــة جــمــال الـــعـــرب، املــغــربــيــة صــوفــيــا 
الــســعــيــدي، على املــشــاهــديــن املــغــاربــة والــعــرب عبر 
قناة  على  يعرض  الــذي  »تراندينغ«  برنامج  نافذة 
4«، حيث ستشرف على تقدمي فقرات  »إم بي سي 
الــبــرنــامــج إلـــى جــانــب كـــل مـــن اإلعـــامـــي صبحي 

عطري وبسنت شمس الدين.
جلمهورها،  اخلبر  هــذا  عن  صوفيا  أعلنت  وقــد 
مـــعـــربـــة عــــن ســـعـــادتـــهـــا وفـــرحـــتـــهـــا بــخــوضــهــا هـــذه 
الكبير  شكرها  وعن  اجلديدة،  اإلعامية  التجربة 
ألصدقائها وعائلتها على دعمهم ومساندتهم لها.

لم تجد الفنانة التونسية سمية الحثروبي، أي خجل في التصريح ببرنامج تلفزي محلي، 
أنها سرقت أغنية الفنانة املغربية نجاة اعتابو »شوفي غيرو«، مضيفة أنها ال تخشى رفع 
الدعوى  الستغالل  استعدادها  أبدت  إنها  بل  السرقة،  هذه  بسبب  ضدها  قضائية  دعوى 

القضائية في حالة رفعت ضدها، للحصول على شهرة إضافية، خصوصا خارج تونس.
السارقة  على  دعوى  أي  ترفع  ولم  اهتمام،  أي  السرقة  لهذه  تعر  لم  اعتابو  نجاة  أن  إال 

التونسية الباحثة عن الشهرة من خالل »الشفرة«.
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الضائعةالحقيقة
العدد: 1583 من 26 نونبر إلى 2 دجنبر 2021

»الشتوكيون«  أو  »الشتوكي« 
إذن، هو العنصر املغربي الذي أسهم 
من  أفلت  ولكنه  العملية،  تنظيم  في 
الذي  أوفقير،  دهــاء  بفضل  املحاكمة 
مثل  أخطاء  مخططه  في  يرتكب  لم 
الفرنسية،  الشرطة  ارتكبتها  التي 
وقد هيمن اسم »الشتوكي« وخيم ظله 
أثارت  لدرجة  األولــى،  املحاكمة  على 
للمحكمة،  الفرنسي  الرئيس  أعصاب 
قائال:  يــوم  ذات  صــاح  ــذي  ال بيريز، 
سواء  واحــدا،  »شتوكي«  ))اعطوني 
أو  مائة،  أو  عشرة  »الشتوكي«  كــان 
الذي  »الشتوكي«  إن  »شتوكي«،  ألف 
اتصال  على  ــان  ك الـــذي  هــو  يهمني 
مــع »لــوبــيــز«((، و»لــوبــيــز« هــو أحد 
االختطاف،  في  الرئيسيني  الــرجــال 
اليوم  منذ  معتقال  هذا  »لوبيز«  وكان 
يعرف  الذي  »الشتوكي«  ولكن  األول، 
»الشتوكي«  مع  أوصافه  تتطابق  ال 
في  »بــيــرنــيــي«  املــؤلــف  رآه  ــذي  ــ ال
الثانية،  املحاكمة  وخــالل  القاهرة، 
املدني  الطرف  محامي  أعصاب  ثارت 
هؤالء  ))إن  قائال:  فصاح  »ألبيرنو«، 
الـــذيـــن يــحــمــلــون اســـم الــشــتــوكــي 
نحيف،  أنه  عنه  يقول  هذا  كثيرون، 

وهذا يقول عنه أنه سمني..((.
وفعال، فإنه يظهر أن األيادي الخفية 
ومخطط  إرادة  نفذت  التي  املغربية 
أوفقير، كان أصحابها جميعا يحملون 
ضابط  باستثناء  »الشتوكي«،  اســم 
الشرطة املاحي، الذي كان مسجال في 
ممنوحا  الباريسية  الجامعات  إحدى 
معه  تربطه  أوفقير،  طرف  من  ماديا 
عن  أهمية  تقل  مصاهرة  شبه  عالقة 
أوفقير،  له  يوليه  كان  الــذي  العطف 
ولكن املحاكمة األولى والثانية، أثبتتا 
أن املاحي، واسمه األول الغالي، إنما 
بحكم عالقته  القضية  في  مقحما  كان 
الشخصية مع أوفقير، ورغم أنه قضى 
في السجن حوالي سنتني في انتظار 
خامس  في  نهائيا  صدر  الذي  الحكم 
أصــدرت  املحكمة  فــإن   ،1967 جــوان 

قرارها ببراءته.
أحمد  ساحة  بــرأت  املحكمة  نفس 
الدليمي، الذي كان مديرا لألمن واتهم 
بأنه أسهم في عملية استنطاق املهدي 

اللحظات  قبل  جــاء  ولكنه  بنبركة، 
وسلم  ــى  األول املحاكمة  من  األخيرة 
ظروف  في  الفرنسية  للعدالة  نفسه 
في  السجن  فــي  زج  ــه  أن إال  غريبة، 
بدأت  التي  الثانية  املحاكمة  انتظار 
في 19 أبريل 1967، ليتشبث ببراءته، 
كان  أنه  على  القاطعة  الحجج  مقدما 
فــي الــجــزائــر يــوم االخــتــطــاف )29 
استدعاؤه  تم  وأنــه   ،)1965 أكتوبر 
إلى  لــلــرجــوع  مستعجلة  مهمة  فــي 
املغرب، إال أنه لم يجد طائرة متوجهة 
إلى  فتوجه  املغرب،  إلى  الجزائر  من 
باريس من الجزائر، وصلها عشية 30 
له  صديقا  وجد  حيث   ،1965 أكتوبر 
في انتظاره، هو مدير مكتب السياحة 
الذي  آنذاك، عبده الشرايبي،  املغربي 
رافقه إلى مطعم يسمى »لوسامبلون« 
هــونــوري«،  سانت  »فــوبــور  نهج  في 
إال  الليلية،  املــراقــص  أحــد  ــى  إل ثــم 
أسماه  مــا  إطــار  ــي  وف »لــوبــيــز«،  أن 
الدليمي في  باألوامر، قال بأنه شاهد 
البيت الذي كان فيه بنبركة محتجزا، 
املوالي  اليوم  في  أكتوبر،   30 ليلة 

ليوم االختطاف.
في  متواجدا  الدليمي  يكون  فكيف 
باريس  ضــواحــي  فــي  اللحظة  نفس 
بيت  حيث  لوفيكونت«  »فونتوني 
»بوشسيش« الذي يحتجز فيه املهدي 
سانت  »فــوبــور  نهج  ــي  وف بنبركة، 
نفس  في  باريس،  داخــل  هــونــوري«، 

الليلة؟..
لقد كان البحث في هذه القضية هو 
بتسليم  الدليمي  قرار  انطالق  نقطة 
جلسة  ففي  الفرنسية.  للعدالة  نفسه 
مايو   14 ــوم  ي الباريسية  املحكمة 
الثانية،  املحاكمة  نطاق  وفي   ،1967
بيريز،  جــان  املحكمة،  رئيس  أصــر 
وبعد  الجزئية،  هذه  في  التعمق  على 
متأكدا  كان  إذا  عما  »لوبيز«  سأل  أن 
مــن أن الــدلــيــمــي كـــان مــع أوفــقــيــر، 
ــه: وكيف  ــال ل ــاب بــاإليــجــاب، ق وأجـ

الــوقــت  نــفــس  ــي  ف يــكــونــا  أن  يمكن 
دمت  مــا  »لــوســامــبــلــون«  مطعم  فــي 
فأجاب  يفترقا؟  لم  أنهما  على  مصرا 
استدعى  وقــد  بالصمت،  »لــوبــيــز« 
كانت  التي  املجموعة  املحكمة،  رئيس 
»لــوســامــبــلــون«  مطعم  فــي  تشتغل 
املديرة  من  وتتكون  أكتوبر،   30 ليلة 
»كي  الخدم  ورئيس  ريكاليا«،  »مــدام 
»لويدجي  باربوريس«، وخادم املوائد 
املشروبات  مقدم  وأخيرا  أرنيتشي«، 
رابع  جلسة  وكانت  شينو«.  »جيرار 
وحاسمة..  حافلة   ،1967 مــاي  عشر 
ومديرته،  املطعم  صاحبة  ذكرت  فقد 

سحنة  عليهما  شابني  شاهدت  أنها 
كانت  أحدهما  وأن  إفريقيني،  الشمال 
منها  ليطلب  جاء  رقيقة،  شنبات  له 
مكاملة تلفونية، وأنه كلم امرأة بكثير 

من االمتثال يظهر أنها زوجته.
ــال، مــعــروفــا  ــع ــان الــدلــيــمــي ف ــ وك

بشنباته التي كانت رقيقة عندما كان 
أنه  الخدم  رئيس  وأكد  لألمن،  مديرا 
الرجلني  وأن  غريبا،  شيئا  يلحظ  لم 
مقدم  أمــا  بالعربية،  يتحدثان  كانا 
تخلو  ال  شهادة  قدم  فقد  املشروبات، 
من أهمية.. فقد قال إنه استغرب كيف 
يحمل  السن،  مغربيا صغير  أن شابا 
التي  الفرنسية،  الشرف  جوقة  شارة 
ال يحملها في فرنسا إال ذوو املاضي 
املشروبات  مقدم  ومالحظة  الكبير، 
أوفقير  كان  فلو  تغني عن كل تعليق، 
»لوسامبلون«،  الدليمي في مطعم  مع 
ــات »جــيــرار  لــالحــظ مــقــدم املــشــروب

شينو« أن الرجلني معا يحمالن نفس 
كانا  وأوفقير  الدليمي  ألن  الــشــارة، 
وكانت  الشرف،  جوقة  على  يتوفران 

تزين دائما طرف كسوتهما.
إلى  حاجة  فــي  املحكمة  تكن  ولــم 
»لوبيز«،  وأن  خصوصا  اإلصـــرار، 

املتهم األساسي في مجموعة املتهمني 
فاتح  جلسة  في  له  سبق  الفرنسيني، 
1966، أن صرح أمام املحكمة  أكتوبر 
بيت  فــي  الدليمي  يشاهد  لــم  بــأنــه 
»بوشسيش« حيث كان املهدي بنبركة 
صرح  عندما  ــذب  ك وأنـــه  محتجزا، 
أوامر  ينفذ  كان  وإنما  قبل،  من  بذلك 

رؤسائه.
قــرار  فــي  أسهمت  أخـــرى  حــادثــة 
الدليمي، وهي  بتبرئة ساحة  املحكمة 
حقيقة الطريقة التي غادر بها التراب 
فقد   ،1965 نونبر  فاتح  في  الفرنسي 
رافق  أنه  أذاعت  أن  للشائعات  سبق 

ربما  »أورلــي«،  مطار  غــادر  صندوقا 
كـــان يــحــتــوي عــلــى جــثــمــان املــهــدي 
الدليمي أثبت للمحكمة  بنبركة، ولكن 
طائرة  أول  فــي  ــي«  ــ »أورل غــادر  ــه  أن
طلب  حــيــث  ــرب،  ــغ امل إلــى  متوجهة 
كان  الذي  األوتيل  من  تاكسي  سيارة 
الطريق،  في  وتوقف  ليلته،  به  قضى 
حيث احتسى كأسا من القهوة قبل أن 

يتابع طريقه للمطار.
هذه  مــن  بيريز  الــرئــيــس  واتــخــذ 
على  وأصر  أبحاثه،  كعبة  األوصــاف 
إيقاف »البيضة في الطاس« كما يقول 
سائق  استدعاء  فتم  املغربي،  املثل 
الــذي  املقهى  وصــاحــب  الــتــاكــســي، 
يقول الدليمي أنه شرب عنده القهوة 
طريقة  أمــا  صباحا،  الــســادســة  فــي 
األشخاص  من  النوع  هذا  استدعاء 
الظروف،  من  األنــواع  هــذه  مثل  في 
املحكمة  نشرت  لقد  بسيط..  أمر  فهو 
أي  من  تطلب  الصحف،  في  إعالنا 
استدعي  أن  له  سبق  تاكسي  سائق 
شخصا  لينقل  نونبر  فاتح  صباح 
مغربيا إلى مطار »أورلي«، أن يحضر 
للمحكمة، خدمة للعدالة، وبعد يومني 
فقط، تقدم إلى املحكمة سائق تاكسي 
أنه  تثبت  بشهادة  وأدلــى  فرنسي، 
يرتدي  كــان  مغربيا  شابا  فعال  نقل 
معطفا فاتح اللون، وأوقفه في مقهى 
»مونبارناس«، حيث شرب  في شارع 
املطار،  إلــى  طريقه  وتابع  القهوة، 
تعرف  بالدليمي،  ُووجـــه  وعــنــدمــا 
مقهى  صاحب  استدعاء  تم  ثم  عليه، 
أن  فيه  يفترض  الذي  »مونبارناس«، 
يكون مفتوحا في تلك الساعة املبكرة. 
القوانني  فــإن  املفاجأة،  كانت  وهنا 
أن  املقهى  ذلــك  على  تفرض  البلدية 
الساعة  مــن  ابــتــداًء  مقفوال  يــكــون 
صاحب  جعل  مما  صباحا،  الرابعة 
ويصرح  الــكــذب،  ــى  إل يلجأ  املقهى 
عندنا  شــرب  أحــد  ال  إنــه  »ال..  قائال: 
ألننا  صباحا،  السادسة  في  القهوة 
الحديدية  األبــواب  نجر  الرابعة  في 
ذات الشبابيك )ليكريي(«، وحدث أن 
الصحفيني  من  مجموعة  هناك  كانت 
الذهاب  على  تراهنت  الفضوليني، 
الذي  املحل  ملعاينة  املقهى  ذلك  إلى 
املتتبع  الفرنسي  العام  الــرأي  شغل 
الصحفيني  مجموعة  لكن  للمحاكمة، 
الحسبان..  في  يكن  لم  بما  فوجئت 
فعندما دخلوا املقهى، تذكروا شهادة 
وحديثه  املحكمة  أمـــام  صاحبها 
)ليكريي(،  الحديدية  ــواب  األبـ عــن 
بكثير  ليكتشفوا  معاينتها،  فــأرادوا 
مــن االســتــغــراب أن ذلــك املــقــهــى ال 
أبواب  فال  إطالقا،  بوابة  على  يتوفر 
حديدية وال خشبية، وإنما يقفل باب 
اكتشاف  وأحــدث  بالكراسي،  املقهى 
وعاينت  كــبــرى،  ضجة  الصحفيني 
املعاينة  تلك  وكانت  املحل،  املحكمة 
الحكم  على  املؤثرة  األسباب  إحــدى 
الدليمي  كان  فهل  الدليمي..  ببراءة 
بقضية  ارتــبــاط  أي  مــن  بريئا  فعال 

املهدي بنبركة ؟

يتبع

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

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

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

تنــشر 
ألول مرة

بقلـم
مصطفى العلوي

االختطاف  والمختطفون23الحلـقــة

هل كـان الدلـيمي بريـئا من دم بنـربكة ؟

برأت المحكمة ساحة أحمد الدليمي، الذي كان مديرا لألمن واتهم بأنه أسهم 
في عملية استنطاق المهدي بنبركة، ولكنه جاء قبل اللحظات األخيرة من 

المحاكمة األولى وسلم نفسه للعدالة الفرنسية في ظروف غريبة.

رئيس المحاكمتين في قضية المهدي بنبركة »جان بيريز«


